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L. TYSZKALLE

T:lle
28. III. 10.

Hyvä toveri! Kiitos että lähetitte Rosa Luxemburgin kir
joitukset 20S.

Pääkysymyksestä — Warskin vaihtamisesta Lederiin — 
minun on protestoitava mitä päättäväisimmin. Hyvänen 
aika, Tehän saatatte meidät vallan mahdottomaan ase
maan! En aio puhua Lederin henkilökohtaisista ominai
suuksista (mikäli ne ovat pistäneet silmään yhteistoimin
nan aikana edustajakokouksissa ja konferensseissa: näissä 
kokouksissa saatu vaikutelma ei lainkaan todistanut tie
toja,' kykyjä, kirjallista makua, asian ymmärtämistä, vaan 
todisti useinkin pikkumaista saivartelua etc. etc.— minäkin 
kirjoitan Teille tietysti privatissime *). En aio puhua siitä, 
ettei saa vaihtaa kokenutta kynämiestä, viisasta marxi
laista ja erinomaista toveria kokemattomaan ja varsin 
vähän sopivaan henkilöön.

Mutta minä aion puhua Pää-äänenkannattajan toimitus
kunnassa vallitsevasta tilanteesta ja puolueen kriisistä. Ei 
voi olla niin, että Te ette näkisi tilanteen olevan kriitillinen. 
Yhdessä Warskin kanssa kirjoitamme Keskuskomiteaan 
Pää-äänenkannattajan toimituskunnan kokoonpanon muut
tamisesta (Dan jarruttaa sitä ilmeisesti). Likvidaattorit**

* — ehdottomasti meidän kesken. Toi m.
** Likvidaattoruus — opportunistinen virtaus, joka vallitsi menshevikkien kes* 

kuudessa Venäjän ensimmäisen, vuosien 1905—1907 vallankumouksen päätyttyä tap* 
pioon. Mainitun virtauksen kannattajat vaativat proletariaatin vallankumouksellisen 
illegaalisen puolueen likvidoimista ja tsaarivallan sallimissa puitteissa legaalisena 
toimivan opportunistisen puolueen luomista sen tilalle. Lenin ja muut bolshevikit 
paljastivat väsymättä likvidaattoreita, jotka olivat kavaltaneet vallankumouksen 
asian. VSDTPrn Prahan konferenssissa (tammikuussa 19)2) likvidaattorit erotettiin 
puolueesta. Suom.
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jarruttavat Keskuskomitean toimintaa. Ja tällaisena 
aikana, kun ehdottomasti tarvitaan sellaista miestä, joka 
on ollut täysistunnossa, on koeteltu työssä, päässyt yhteis
ymmärrykseen kollegiossa, ryhtynyt vakavaan sotaan vaka
vaa vihollista vastaan — tällaisena aikana hänet tahdotaan 
vaihtaa alokkaaseen!! Herra paratkoon — sehän olisi yhtä 
kuin lamauttaa Pää-äänenkannattaja! Onhan Pää-äänen- 
kannattaja toistaiseksi jäänyt koko puolueen ainoaksi 
johtoelimeksi (kunnes Keskuskomitea kokoontuu sen jäl
keen, kun likvidaattorit ovat tehneet sen tehottomaksi). 
Pää-äänenkannattajan työkyky on helkkarin tärkeä juttu — 
ja tällaisena aikana pitäisi „aloittaa alusta”, „alkaa totut
taa työhön” alokasta, kinastella eikä toimia. Ymmärtäkää 
toki, että menshevikit, nojaten täysistuntoon (ja muodolli
sesti heillä on kiistaton oikeus nojata siihen), kinaavat 
suorastaan jokaisesta päätöslauselman sanasta, jokaisesta 
seikasta, josta päätöslauselmassa ei ole sanottu, jokaisesta 
(pienimmästäkin) täysistunnossa sattuneesta välikohtauk
sesta löytääkseen takaportin. Ja kuinka sitten olisi ajatel
tavissa heilurin osaan mies, joka ei ole ollut täysistunnossa 
eikä ole enää moniin aikoihin toiminut kanssamme 
VSDTPin keskuksissa? Sehän on kerrassaan mahdotonta! 
Se on yhtä kuin pysäyttää työ — ja sellaisena ajankohtana, 
jolloin jokaisessa kokouksessa pitää ratkaista mitä tär
keimpiä asioita. Lederinhän olisi silloin pakko sanoa „en 
tiedä” vastaukseksi tuhansiin menshevikkien perusteluihin 
ja saivarteluihin (hehän ovat, kuten hyvin tiedätte, hiton 
näppäriä käyttämään hyväkseen kaikenlaista fraktioneller 
Dreck *). Kuinka nyt voidaan ajatellakaan sellaista miestä 
tällaisena aikana?

Ei. Ei. Emme vaadi liikoja PSD:ltä **. Tunnemme sen 
voimat, sen tarpeet, Puolassa tehtävän työn vaatimukset. 
Emme rasita Warskia emmekä irrota häntä puolalaisesta 
kirjallisuustyöstä. Mutta Teidän pitää ehdottomasti jättää 
hänet meille Pää-äänenkannattajaan, niin kuin sovimme 
täysistunnon aikana. Ilman Warskia emme mitenkään 
pysty „läpäisemään” kriisiä — saamaan aikaan muutosta 
Pää-äänenkannattajan toimituskunnan kokoonpanossa. 
Kun pulakausi on ohi, kun Pää-äänenkannattajan toimitus

* — ryhmäkuntalaista roskaa. Toi m.
** — Puolan sosialidemokratialta. Toim.
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kunnan kokoonpano on muuttunut, silloin... mutta silloin
kaan ei missään nimessä Lederiä. Antakaa sitten Karski, 
ellei sittenkään voida jättää Warskia. Mutta nyt Warski on 
kerrassaan, kerrassaan välttämätön.

Puristan kättänne. Terveisiä Rosalle.
Teidän Lenin

Lähetetty Pariisista Berliiniin
Julkaistu ensi kerran o. 192S Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
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