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9. III. 05.
Hyvä ystävä! Suurimpaan osaan kysymyksistänne en 

pysty vastaamaan, koska en itse tiedä sen enempää kuin 
Tekään. Voinov ei taida olla yhden keskuksen kannalla. 
Venäjänmaalaiset kyllä. En tiedä, meneekö se läpi. Minä 
kannatan mieluummin entistä I69, mutten anna sille erikoi
sen suurta merkitystä. Kysymyksen ytimenä ovat Keskus
komitean ja toimituskunnan väliset neuvottelut, ja tämä 
taasen johtaa todellisuudessa oikeastaan Neuvostoon.

„Sittenpähän nähdään.”
Moskovaan en voi kirjoittaa Teistä, sillä siellä ei ole 

henkilökohtaisia tuttaviani, ja tässä asiassa on oltava 
varovainen. On parempi odottaa, miten he itse ratkaisevat.

Konseptin selostuksestani („III edustajakokouksen teh
tävät”) lähetän, jos löydän *: se on erittäin lyhyt, melkein 
samaa kuin oli „Vperjodissa” sanottu „Toimitukselta” l7°.

En voi mitenkään päästä selville, mikä Keskuskomitean 
suostumus edustajakokouksen koollekutsumiseen se sellai
nen oli. Pelkäsin itse kovin Keskuskomitean ovelaa 
juonta — meidän suhtautumisemme olette saanut nähdä 
„Vperjodista” m . Vähemmistön Keskuskomitea on nyt 
palanut miltei täydellisesti, ovat säilyneet vain Fischer, 
Nikititsh ja Karp. Myös Stein ja Povar on pidätetty ,72. 
Tämä heikentänee menshevikkejä pitkäksi aikaa. Mar- 
tushka täällä suorastaan kiihkoilee klubissaan, kun kuulee 
mainittavan edustajakokouksesta. Tästä päätellen he eivät 
suostu. Mutta kukapa sen varmasti tietäisi? Olen valmis 
pahimpaankin: kahtiajakoon meidän puoleltamme, mutta 
en pidä sitä luultavana.

* Löysin, m u tte n  vo i lä h e t tä ä ,  s i l lä  hieroglyfit on p a n tu  p a p e rip a la s e lle . K eho
ta n  tu tk im a a n  I I  e d u s ta ja k o k o u k s e n  a n ta m ia  k o k em u k sia .
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Ettekö tosiaankaan saaneet aikaan vaikkapa pöytäkirjaa 
Deutschin halpamaisesta kerskailusta? Sehän on jotain val
lan sopimatonta!! Sellaista hävyttömyyttä ei voitu odottaa
kaan. Olisi pitänyt naulata mies pöytäkirjaan, julkaista 
„heidän” ryhmiensä luettelo tai vaikkapa antaa tuo pöytä
kirja edustajakokoukselle, jotta olisi voitu näyttää venäjän- 
maalaisille noiden herrojen ääretön hävyttömyys.

Puristan kättänne. N. Lenin

Kirjoitettu Genevessä
Julkaistu ensi kerran o. 1925 

V Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan


