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A. M. GORKILLE

Hyvä A. M.! Minulla ei ole tietenkään mitään sitä vas
taan, että lähetätte kirjeeni Tihonoville.

Lunatsharskin alakerta „Pelon ja toivon välillä” alkoi 
kiinnostaa minua Teidän kerrottuanne siitä. Ettekö voisi 
lähettää sitä minulle, jos se Teiltä joutaa? Lähetän sen 
vaadittaessa takaisin aikanaan.

Rahankeruu Moskovan lehteä varten ilahdutti meitä 
kovin76. Siihen asiaan käy käsiksi meidän edustajakolmik- 
komme, joka on valittu Moskovan alueelta: Malinovski, 
Shagov ja Samoilov. Siitä on jo sovittu. Mutta tarvitaan 
varovaisuutta: vahvistamatta „Pravdan” asemaa ei ole 
ryhdyttävä luomaan lehteä Moskovaan. Meillä on suunni
telma „Moskovan Pravdan” perustamisesta.

Tehkää hyvin ja kirjoittakaa Tihonoville, että hän puhuisi 
ainoastaan  Badajevin ja M a l i  n o  v s k i n  kanssa, mutta 
heidän kanssaan ehdottomasti.

Teidän kirjeessänne minua ilahduttivat erikoisesti sanat: 
„Venäjän sivistyneistön kaikista suunnitelmista ja kaavai
luista ilmenee täysin selvästi, että sosialistiseen ajatteluun 
on kerrostunut erilaisia, sille täysin vihamielisiä virtauk
sia: mystiikkaa ja metafysiikkaa, opportunismia ja refor- 
mismia sekä narodnikkilaisuuden röyhtäisyjä. Kaikki nämä 
virtaukset ovat s i t ä k i n  vihamielisempiä, koska ne ovat 
ä ä r i m m ä i s e n  e p ä m ä ä r ä i s i ä  eivätkä ilman omia 
katedereita voi määräytyäkään riittävän selvästi”.

Alleviivaan minua erikoisesti ihastuttaneet sanat. Juuri 
niin: „täysin vihamielisiä” ja sitäkin suuremmalla syyllä, 
koska ne ovat epämääräisiä. Te tiedustelette Stepanovista 
(I. I.)77. Millaiseksi hän osoittautui (yleensä hyvä 
poika, työteliäs, runsastietoinen j.n.e.) hajaannuksen ja
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hoipertelun kaudella? (1908—1911). Hän tahtoi, että sovit
taisiin vperjodilaisten kanssa. Ja sehän merkitsee, että hän 
horjui itse.

Hän kirjoitteli minulle kirjeitä, että demokraattisen val
lankumouksen päälle saa Venäjällä vetää ristin, että 
meillä menee asiat itävaltalaiseen tapaan ilman vallanku
mousta. Haukuin häntä likvidaattoriksi tällaisten latteuk
sien vuoksi78. Hän pahastui. Sitten Larin 79 höläytti hänen 
ajatuksensa ulos lehdistössä.

Nyt Stepanov mielenosoituksellisesti kirjoittelee Irkuts- 
kissa ilmestyvään Rozhkovin „Novaja Sibiriin” 80 eikä 
meille. Entä tiedättekö, millaisen „virtauksen” Rozhkov on 
pannut alulle? Oletteko lukenut hänen artikkelinsa vuoden 
1911 „Nasha Zarjassa” ja minun vastaukseni „Zvez- 
dassa” 81. Ja Rozhkov pitää itsepäisesti kiinni äärimmäis- 
opportunismistaan. Entä Stepanov? Allah tuon tietää. 
Nimenomaan: „äärimmäisen epämääräinen” ja sotkuinen 
asenne. En enää koskaan  uskoisi Stepanoville minkään
laista vähänkään itsenäistä osastoa: hän hyppelee tietä
mättä itsekään minne. Mutta avustajana hän ilmeisesti 
voisi olla hyödyksi. Hän on niitä, jotka „eivät ole päässeet 
selville vesille”. Jos hänen toimekseen annettaisiin osaston 
„järjestäminen”, se merkitsisi sekä hänen että osaston var
maa tuhoamista.

Te kirjoitatte: „Meidän on aika saada oma aikakauslehti, 
mutta meillä ei ole sitä varten tarvittavaa määrää samaa 
köyttä vetäviä ihmisiä”.

Lauseen loppupuolta en hyväksy. Aikakauslehti panee 
riittävän määrän ihmisiä vetämään samaa köyttä, jos saa
daan lehti, jos on ydinjoukko.

Ydinjoukko on, mutta aikakauslehteä (paksua) ei ole 
ulkoisista tekijöistä johtuen: ei ole rahaa. Jos meillä olisi 
rahaa, niin olen varma, että me nykyiselläänkin suoriutui
simme paksusta aikakauslehdestä, sillä ydinjoukon ympä
rille voi maksusta vetää paljon avustajia määräämällä 
teemat ja jakamalla paikat.

Niin kauan kuin rahaa puuttuu, täytyy nähdäkseni, 
paitsi haaveilla, myös lähteä siitä mitä on, nimittäin 
„Prosveshtshenijesta” 82. Se on tietysti pieni kala, mutta 
ensinnäkin iso ja kaikki muukin kasvaa pienestä. Toiseksi 
mieluummin pieni kala kuin iso torakka.
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On jo aika, on ollut jjo kauan sitten aika ryhtyä vetämään 
samaa köyttä, jos kerran halutaan saada suurempi määrä 
„samaa köyttä vetäviä”.

„Meidän on aika saada oma aikakauslehti”. Kirjailijain 
ydinjoukko meillä on.! Linjamme on vahvistanut oikeaksi 
12 (tai jopa 20) vuoden kokemus, eritoten viimeisten 6 vuo
den kokemus. Koottakoon avustajia tämän ydinjoukon 
ympärille antaen sen siten määräytyä yksityiskohtaisem
min, kasvattaen ja laajentaen sitä. Meidän täytyi aloittaa 
illegaalisesta ja „Pravdasta”. Mutta emme halua pysähtyä 
siihen. Ja senpä vuoksi, koska Te sanoitte, että „meidän on 
aika saada oma aikakauslehti”, sallikaa vetää Teidät vas
taamaan näistä sanoistanne: joko  hahmottelemaan heti 
suunnitelman varojen hankkimiseksi paksulle julkaisulle, 
jolla olisi sellainen ja sellainen ohjelma, sellainen ja sellai
nen toimitus ja sellainen ja sellainen avustajakunta, tai 
ryhtymään saman suunnitelman mukaisesti laajentamaan 
„Prosveshtshenijeta”.

Oikeammin: ei joko — tai, vaan sekä — että.
Odotan vastausta. Olette varmaan jo saanut „Prosve

shtshenijeta” koskevan kirjeen Wienistä. On varmoja toi
veita sen vakiinnuttamisesta vuodeksi 1913 pienessä 
koossa. Jos haluatte, että „meillä olisi oma aikakauslehti”, 
niin ryhtykäämme ajamaan asiaa yhdessä.

Mitä dashnakkeihin 83 tulee, en ole kuullut mitään. Mutta 
pidän huhua perättömänä. Sen on laskenut liikkeelle halli
tus, joka haluaa ahmaista Turkin Armenian.

P. P. S:n * miehet ovat epäilemättä Itävallan puolella ja 
menevät sotaan sen puolesta. Itävallan ja Venäjän sota 
olisi vallankumoukselle (koko Itä-Euroopassa) hyvin edul
linen asia, mutta on vähemmän todennäköistä, että Franz 
Josef ja Niku tuottaisivat meille kyseisen mielihyvän.

Pyydätte informoimaan useammin. Mielelläni — mutta 
vastatkaa. Lähetän (toistaiseksi luottamuksellisena) 
äskeisen neuvottelukokouksemme (joka mielestäni onnis
tui hyvin ja jolla tulee olemaan merkitystä) päätös
lauselmat M.

Sanotaan, että päätöslauselmat ovat kaikista kirjallisuu
den lajeista kuivin. Olen päätöslauselmiin ylen määrin 
kiintynyt ihminen. Kirjoittakaa, missä määrin ne ovat

•  — P.P .S.— Puolan sosialistinen puolue. T o im .
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Teistä luettavia (erikoisesti vallankumouksellisia lakkoja 
ja likvidaattoreita koskevat).

Mitä pahaa on amnestiahuhu aiheuttanut Venäjällä? En 
tiedä. Kirjoittakaa.

N. K. tervehtii.
Puristan lujasti kättänne.

Teidän Lenin

K irjoitettu  tam m ikuun lopu lta  1913 
L ähetetty  K rakom ista  

Caprin s a a r e lle  ( Ita lia )
Ju lka istu  en si k erran  ti. 1924 Ju lka is taan

käsik ir jo itu ksen  m ukaan


