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RAHA-ASIAIN KANSANKOMISSARIAATILLE

22. II.
Tov. Sokolnikov! Kysymys ei ole suinkaan yksistään 

Gumista. Kaikkien talouselinten työ kärsii meillä eniten 
byrokratiasta. Kommunisteista on tullut byrokraatteja. Se 
jos mikä on meille tuhoisaa. Ja Valtionpankille byrokraat
tisuus on kaikkein yaarallisinta. Me ajattelemme yhä edel
leen dekreettejä ja virastoja. Se on virhe. Koko asian ydin 
on nyt käytännön miehissä ja käytännössä. Pitää löytää 
toiminnan miehiä (1 sadasta; 1 tuhannesta kommunistista, 
ja sekin vielä jos jumala suo); muuttaa dekreettimme 
töhritystä paperista (niin huonot kuin hyvätkin dek- 
reetit, samantekevää) eläväksi käytännöksi — siinä asian 
ydin.

Pitääkö Valtionpankin itsensä vai alistettujen firmo
jen — kaiippa-asiamiesten tai luotonsaaja-asiakkaiden 
y.m.s.— kautta harjoittaa kauppaa, sitä en tiedä. En ota 
päättääkseni, sillä en ole riittävästi perillä rahankierron ja 
pankkitoimen tekniikasta. Mutta tiedän varmasti, että tär
keintä on nyt valtionkaupan nopea kehittäminen (kaikissa 
muodoissaan: osuustoiminta, Valtionpankin asiakkaat,
sekayhtiöt, komissiokaupan harjoittajat, myyntiasiamiehet 
etc. etc.).

28/11. Sairauden takia en saanut kirjettä valmiiksi enkä 
lähettänyt aikaisemmin. Te puhutte (haastattelussa) valtion 
trustien korvaamisesta sekayhtiöillä. Siitä ei tule tolkkua. 
Sekayhtiöissä älykkäät kapitalistit vetävät nenästä tyhmiä 
(mitä rehellisimpiä ja hyväätarkoittavimpia) kommunis
teja ja puijaavat meitä, kuten tekevät nytkin. Asia ei nyt 
riipu virastoista, vaan ihmisistä ja käytännöllisen koke
muksen tarkastamisesta. On yksitellen etsittävä ihmisiä, 
jotka osaavat käydä kauppaa, ja heidän kokemuksensa, 
heidän työnsä avulla askel askeleelta puhdistettava..., kar



504 V. I. L E N I N

kottaen hyveelliset kommunistit hallinnoista, sulkien uniset 
(ja ankaran kommunistiset) laitokset, sulkien ne, erottaen 
yhden 100:sta kelvollisesta. Joko Raha-asiain kansankomis- 
sariaatti pystyy siirtymään sellaiseen  työskentelyyn tai 
koko komissariaatti =  0.

Teidän Lenin
K irjoitettu  helm ikuun 22 j a  28 pn ä 1922

Ju lka istu  en si k erran  v. 1949 Ju lka istaan
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