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KYSELYLOMAKE VKP:n (BOLSHEVIKKIEN) 
IX EDUSTAJAKOKOUKSEN OSANOTTAJILLE

1. Nimi, isännimi ja sukunimi: Vladimir Iljitsh Uljanov
(Lenin)

2. Edustajankortin
päätösvaltainen 

n'° neuvotteleva* 381

3. Minkä järjestön kirjoilla olette (ujesti, kuvernementti):
Moskovan

4. Järjestönne jäsenmäärä: 35 000
5. Miten valittu (kuvernementtikonferenssissa, ujestikonferenssissa, 

yleisessä kokouksessa j.n.e.) ja milloin:
Moskovan kaupunkikonferenssissa

6. Edustettujen puolueen jäsenten luku kuvernementtikonferenssissa,
ujestikonferenssissa, yleisessä kokouksessa, jossa teidät on valittu edus
tajakokoukseen: 35 000

7. Ikä: 50

8. Sivistys: korkeakoulu
9. Entinen ammattinne (osoitettava aivan selvästi) tai mitä ammat

teja taidatte:
entinen: valantehneen asianajajan apulainen 
publisisti

10. Kansallisuus: isovenäläinen
11. Siviilisääty: naimisissa

T o i m i n t a  p u o l u e e s s a .
12. Mistä asti olette ollut VKP:n jäsen (vuosi, kuukausi):

vuodesta 1893
13. Mihin yleisvenäläisiin puoluekokouksiin olette osallistunut:

Kai melkein kaikkiin.

* »Neuvotteleva» sanan Lenin on v i ivannu t  yli.  Toim.

26-1108
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14. Missä puoluetoimissa olette ollut, milloin ja  missä:
KK:n jäsenenä ja pää-äänenkannattajan toimit
tajana

15. Kuinka kauan toimitte illegaalisesti:
1893—1917

16. Missä puoluetoimissa olette nykyään:
KK:n jäsen
KKN:n ja Puolustusneuvoston puheenjohtaja

17. Kuuluitteko mihinkään puolueeseen ennen VKP:hen liittymistä,
milloin, kuinka kauan: en

T o i m i n t a  n e u v o s t o i s s a .
18. Missä neuvostotoimissa olette ollut, milloin, missä:

KKN:n ja Puolustusneuvoston puheenjohtaja

19. Missä neuvostotoimessa olette nykyään: sam assa

20. Mihin ammattiliittoihin ja milloin olette kuulunut ja  mihin
kuulutte: en ole kuulunut

21. Oletteko joutunut repressiivisten toimenpiteiden kohteeksi puo- 
luetoimintanne vuoksi, milloin, minkä jutun yhteydessä:

olin pidätettynä 1887, 1894 ja 1900

22. Missä olitte Helmikuun vallankumouksen aikana (karkotet
tuna, pakkotyössä, vankilassa, ulkomailla, sotapalveluksessa, tehtaas
sa j.n.e.):

maanpaossa (Zürichissä)

23. Kuinka kauan olette ollut vankilassa:

»
»
»

karkotettuna:
pakkotyössä:
maanpaossa:

14 kuukautta 
ynnä muutamia 
päiviä 
3 vuotta 
en ole ollut 
1900—1905 ja 
1908—1917

Allekirjoitus: V. Uljanov (Lenin) 
29. maaliskuuta 1920

Julkaistu ensi kerran 1934
kirjassa »V KP(b):n yhdeksäs Julkaistaan V. I. Leninin

edustajakokous» täyttämän lomakkeen mukaan
Moskova (Faksimile)



KYSELYLOMAKE VKP(b):n MOSKOVAN JÄRJESTÖN 
JÄSENTEN UUSINTAREKISTERÖINTIÄ VARTEN

1) Sukunimi, e tu -ja  isännimi: Vladimir Iljitsh Uljanov

2) Ikä: 50 v.

3) Mistä kuvernementista, kaupungista, ujestista, volostista, ky
lästä syntyisin: Simbirskin kaupungista

4) Vanhempien ammatti ja osoite: kuolleet

6) Perheen jäsenet (ikävuosittain) ja huollettavien luku:

vaimo 51 
veli 45 
sisar 44

6) Omistatteko kiinteistöä (maapalsta, talo) tai tuotantovälineitä
ja missä: en

7) Kansallisuus: venäläinen

8) Äidinkieli: venäjä
9) Mitä kieliä, paitsi venäjää, puhutte, luette, kirjoitatte (tarpeel

linen alleviivattava):
ranskaa, saksaa, englantia; kaikkia kolmea huonosti

10) Perusamrnatti: kirjallisen työn tekijä
11) Mitä koulusivistystä olette saanut ja missä

a) Yleissivistys f kymnaasi
b) Ammattisivistys I Suoritin yksinopiskelijana yli

opistotutkinnot v. 1891 lainopil- 
[ lisessa tiedekunnassa

12) Oletteko ollut ulkomailla, milloin ja  missä:

1895; 1900—1905; 1907—1917 maanpaossa (Sveitsissä, 
Ranskassa, Englannissa, Saksassa, Galitsiassa)

13) Mitkä Venäjän seudut tunnette hyvin:
olen asunut vain Volgalla ja pääkaupungeissa

K Y S E L Y L O M A K E  UUSINTAREKISTERÖINTIÄ VARTEN 4 0 3

26*
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14) Oletteko palvellut vanhassa armeijassa (sotilasarvo, joukko- 
osasto ja kuinka kauan): en

15) Oletteko osallistunut taisteluihin ja haavoittunut (missä 
milloin):

en
ja

16) Missä laitoksessa tai virastossa työskentelette nykyään (sen 
osoite ja  puhelimen n:o), missä toimessa:

KKN
17) Paljonko saatte palkkaa ja onko sivuansioita:

13 V, tuh. (13 500)498

sivuansioita kirjallisista töistä

18) Mistä ajasta asti olette ollut VKP:ssä:

perustamisesta asti ja aikaisemminkin (1893)

19) Oletteko liittynyt puolueviikon aikana: — en —

20) Mikä järjestö on hyväksynyt teidät alunperin VKP:n jäseneksi:

ks. 18. §:ää

21) Oletteko kuunnellut luentoja yhteiskuntapoliittisista aiheista, 
missä, milloin, kenen luentoja ja  oletteko käynyt läpi poliittisen al
keiskoulun ja minkä asteen oppikurssin:

z
22) Minkä puoluesolun jäsen olette:

Kremlin alapiirin
23) Onko Teidät haastettu puolueoikeuteen, milloin ja  mistä syystä:

on, menshevikkien toimesta VSDTP:ssä hajaannuksen aikoina
24) Oletteko ollut jossakin muussa puolueessa, missä, milloin ja

minä: en

25) Mitä asiakirjoja tai todistuksia Teillä on, jotka osoittavat Tei
dän olleen illegaalisessa puoluejärjestössämme:

asiakirjana — puolueen historia
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26) Aikaisemman toimintanne pääpaikat:

1. Ennen Helmikuun vallankumousta: a) siviilitoimi:
b) puoluetyö:

2. Ennen Lokakuun vallankumousta: a) siviilitoimi:
b) puoluetyö:

ulkomailla
ja

Pietarissa

27) Miten osallistuitte Helmikuun vallankumoukseen:
en mitenkään, yleistä puoluetyötä lukuunottamatta 

(olin maanpaossa)
28) Samoin Lokakuun vallankumoukseen: КК.1П jäsen
29) Onko Teihin kohdistettu repressiivisiä toimenpiteitä poliit

tisista rikoksista syytettynä, missä ja milloin; minkä rangaistuksen 
olette kärsinyt:

pidätys 1887 (muutamia päiviä)
» 1895—1897 (14 kuukautta ja karkotus

3 vuodeksi Itä-Siperiaan)
» 1900 (muutamia päiviä)

30) Mihin ammattiliittoon olette kuulunut, missä jamilloin:
en mihinkään

31) Mihin ammattiliittoon kuulutte nykyään (osoitettava jäsen-
kirjan n:o): en mihinkään

32) Oletteko ollut valinnallisissa toimissa Helmikuun vallanku
mouksen jälkeen ja missä:

a) Neuvostoissa: KKN:n puheenjohtaja
b) Ammattiliitoissa: en
c) Puolueessa: KK:n jäsen
d) Tehtaissa: )
e) Sotilasosastoissa: 1 en
f; Muissa: J
33) Oletteko saanut sotilaskoulutusta (sotilasarvo) ja onko Teidät

rekisteröity erikoisjoukkoihin, mihin komppaniaan ja mikä on nume
ronne: en

34) Oletteko ollut mobilisoituna Punaiseen Armeijaan, milloin,
minkä järjestön toimesta ja  missä järjestyksessä (yleinen liikekannal
lepano vai puoluemobilisaatio), kuinka kauan ja missä olitte rinta
malla (osoitettava täsmällisesti), mitä velvollisuuksia täytitte, osal- 
listuitteko taisteluihin, olitteko haavoittunut, milloin ja missä: en

35) Oletteko ollut mobilisoituna kuljetuslaitokseen, milloin ja min
kä järjestön toimesta:

en
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36) Missä puolue- ja  neuvostotoimissa voitte olla (organisaattori, 
hallintomies, luennoitsija, agitaattori, kulttuurityöntekijä j.n.e.):

z
37) Oletteko joutunut puhumaan suurissa kokouksissa ja olemaan

puheenjohtajana: kyllä
38) Mitä puoluetyötä teette nykyään:

KK:n jäsen

39) Mitä lisätietoja haluatte antaa:

z
40) Kotiosoitteenne ja  puhelimenne n:o:

Kreml. Ylävaihde

41) Mitä Marxin, Engelsin, Leninin, Kautskyn ja Plehanovin teok
sia olette lukenut:

melkein kaikki (alleviivaamien! tekijäin)

42) Mistä aiheista olette joutunut pitämään puheita työläisille ja 
talonpojille tai luennoimaan:

enimmäkseen poliittisista
43) Kirjoitatteko sanomalehtikirjoituksia, mihin ja mistä aiheista:

harvoin, poliittisista aiheista

44) Pystyttekö kirjoittamaan lentolehtisiä, vetoomuksia ja  mitä 
olette kirjoittanut tällä alalla:

Kyllä. En voi luetella, on ollut melko paljon
45) Millä tiedon alalla tunnette olevanne erikoisen vahva ja mistä 

kysymyksistä voitte luennoida ja pitää oppitunteja:
lähinnä poliittisista kysymyksistä

(Allekirjoitus) V. Uljanov (Lenin)
17/IX 1920.

Julkaistu ensi kerran 1926 
kirjassa: »VKP(b):n jäsenen 

V. I. Uljanovin (Leninin) ’henkilö-
a s ia p a p e r i t k u s t .  »Moskovski ra- Julkoistaan V. I. Leninin

botshi». täyttämän lomakkeen mukaan
Moskova — Leningrad
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KYSELYLOMAKE VKP:n (BOLSHEVIKKIEN) 
IX YLEISVENÄLÄISEN KONFERENSSIN 

OSANOTTAJILLE

1. Nimi, isännimi ja sukunimi: Vladimir Iljitsh Uljanov
. neuvotteleva . , . ... , . . .

2. Edustajankortin n:o päät5svaltainen ei ole vielä korttia

3. Mikä järjestö valtuuttanut: KK

4. Ikä: 50 vuotta

5. Sivistys: korkeakoulu

6. Entinen ammattinne (osoitettava aivan täsmällisesti) tai mitä 
ammatteja taidatte:

kirjallisen työn tekijä

7. Kansallisuus: venäläinen
8. Mistä ajasta asti olette ollut VKP:n jäsen (vuosi, kuukausi):

1893, virallisesti 1898

9. Mitä puoluetyötä teette nykyään: KK:n jäsen
10. Missä neuvostotoimissa olette nykyään:

KKN:n puheenjohtaja ja Puolustusneuvoston 
puheenjohtaja

11. Mihin ammattiliittoihin kuulutte nykyään:
en mihinkään

12. Kuuluitteko johonkin puolueeseen ennen VKP:hen liittymistä, 
milloin, kuinka kauan: en

Allekirjoitus V. Uljanov (Lenin)

20 pnä IX kuuta vuonna 1920.

Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan V. I. Leninin
X X X V I  Lenln-kokoelmassa täyttämän lomakkeen mukaan
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KYSELYLOMAKE VKP:n X YLEISVENÄLÄISEN 
EDUSTAJAKOKOUKSEN OSANOTTAJILLE

1. Sukunimi: Uljanov (Lenin)

2. Etu- ja isännimi: Vladimir Iljitsh

3. Mihin puoluejärj estoon kuu
lutte
(kuvern., kaup., ujesti, 
armeija, divis.):

VKP:n KK Moskova kaupunki

4. Edustajan- päätösvaltainen 
kortin n:o neuvotteleva n:o 21 neuvotteleva800

5. Miten valittu (kuvernementti-, 
ujesti-, armeijan-, divisioo
nan konferenssissa, yleisessä 
kokouksessa j.n.e.) ja milloin:

KK:n edustajaksi neuvotte
luoikeuksin

6. Edustettujen puolueen jäsenten 
luku kuvernementti-, ujes
ti-, armeijan-, divisioonankon- 
ferenssissa, jossa teidät on va
littu  edustajakokoukseen:

KK:ssa on 19 henkilöä

7. Mihin puolueen yleisvenäläi- 
siin edustajakokouksiin olette 
osallistunut:

kaikkiin paitsi heinäkuussa 
1917 (vai elokuussa?)

8. Syntymävuosi ja ikä: 1870
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9. Terveydentila ja invalidi- 
teetti:

terve

10. Perhesuhteet (huollettavien 
perheenjäsenten luku):

vaimoni ja sisareni asuvat 
kanssani

11. Kansallisuus: venäläinen

12. Äidinkieli: venäjä

13. Mitä muita kieliä taidatte ja 
kuinka hyvin:

englantia, saksaa, ranskaa 
huonosti; italiaa kovin 

huonosti

14. Mitkä Venäjän seudut tun
nette hyvin ja montako vuot
ta olette asunut siellä:

parhaiten Volganvarren, 
missä olen syntynyt 

ja asunut 17 ikävuoteen

15. Oletteko ollut ulkomailla 
(milloin, missä, miten kauan):

useissa Länsi-Euroopan 
maissa 1895; 1900—1905; 

1908—1917

16. Sotilaskoulutus: ei minkäänlaista

17. Sivistys (missä oppilaitok
sissa olette opiskellut, pää- 
tittekö, jos ette, niin monta
ko luokkaa tai kurssia kä
vitte):

v. 1891 päätin (suoritin 
tutkinnot yksinopiskelijana) 

Pietarin yliopiston 
lainopillisen tiedekunnan

18. Pääelinkeino ennen vuotta 
1917: kirjallisen työn tekijä
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19. Mitä ammatteja taidatte: en mitään

20. Mitä työtä olette tehnyt vuo
den 1917 jälkeen, paitsi puo- mainittujen lisäksi
lue-, neuvosto-, ammattiliitto- 
у.m.s. toimia.

vain kirjallista työtä

21. Mihin ammattiliittoon kuu
lutte nykyään: lehtimiesten liittoon

22. Missä toimissa olette ollut vuodesta 1917 neuvostoissa, sotilas-, 
ammattiliitto-, talousalalla (paitsi puoluetoimia):

Milloin (mistä 
ajasta mihin asti, 
osoitettava kuu
kausi ja vuosi)

Missä (kuvern., 
ujesti,kaupunki, 

arm., divis.)
Missä

laitoksessa
Missä

toimessa

X 1917— 
III 1921 Moskova KKN ja TPN puheenjohtaja

23. Missä toimessa olette neuvostoissa, sotilas-, talous-, ammatti- 
liittoalalla lomakkeen täyttämisen aikaan (paitsi puoluetyötä):

Milloin (mistä asti, 
osoitettava kuu
kausi ja vuosi)

Missä (kuvern., 
ujesti, kaup., 
arm., divis.)

Missä
laitoksessa

Missä
toimessa

X 1917 Moskova KKN ja TPN puheenjohtaja

24. Mistä asti olette ollut VKP:n 
(bolshevikkien) jäsen: vuodesta 1894
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25. Oletteko kuulunut muihin 
puolueisiin, jos olette, niin 
mihin, milloin ja miten 
kauan:

26. Osallistuitteko vallankumousliikkeeseen ennen vuotta 1917:

Milloin (mistä Missä (kuvern., Missä Missä
ajasta mihin asti) ujesti, kaupunki) järjestössä tehtävissä

1892—1893 Samara
1894—1895 Pietari
1895—1897 vankila illegaalisissa
1898—1900 Siperia s.-d. kerhoissa

(Jeniseiskin ja VSDTPm
kuvernementti) perustami

sesta asti sen
1900—1905 ulkomailla jäsen
1905—1907 Pietari
1908—1917 ulkomailla

27. Oletteko ollut repressivsten 
toimenpiteiden kohteena val- 
lankumoustoimintanne vuoksi 
(milloin, minkä jutun yhtey
dessä) :

1887 pidätys; 1895—1897 
vankeus; 1898—1900 Siperia; 

1900 pidätys

28. Kuinka kauan olette ollut:

Vankilassa muutamia päiviä 
+  14 kuukautta

Pakkotyössä
Karkotettuna
Maanpaossa

en ole ollut 
kolme vuotta 
9—10 vuotta
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29. Missä puoluetoimessa olette ollut vuodesta 1917:

Milloin (mistä ajas
ta  mihin asti, osoi
tettava kuukausi 

ja vuosi)

Missä (kuvern., 
ujesti, kaup., 
arm., divis. 

j n e . )

Missä
laitoksessa

Missä
toimessa

X 1917—III 1921 Moskova KK KK:n jäsen

30. Missä puoluetoimessa olette lomakkeen täyttämisen aikaan:

Milloin (mistä 
ajasta asti)

Missä (kaup., 
kuvern., ujesti, 

arm., divis.)
Missä

laitoksessa
Missä

toimessa

X 1917—III 1921 Moskova KK KK:n jäsen

31. Oletteko joutunut edesvastuu
seen VSFNT:n oikeuslaitok
sissa tai puolueoikeudessa 
(milloin, missä, mistä asias
ta):

en

Maaliskuun 7 pnä vuonna 1921. Edustajan allekirjoitus:

V. Uljanov (Lenin)

Julkaistu ensi kerran osittaisesti 
tammikuun 21 pnä J926 

»Na Smenu* lehden (Sverdlovsk)
5. n:ossa

Julkaistu täydellisesti 1932 Julkaistaan V. 1. Leninin
XX Lenin-kokoelmassa täyttämän lomakkeen mukaan



K Y S E L Y L O M A K E  K O N F E R E N S S I N  O S A N O T T A J I L L E 413

KYSELYLOMAKE VKP:n (BOLSHEVIKKIEN)
XI YLEISVENÄLÄISEN KONFERENSSIN 

OSANOTTAJILLE

1. Sukunimi, etu- ja isännimi: Uljanov (Lenin) Vladimir
Iljitsh

1. Millaisin valtuuksin (päätösvaltaisena vai neuvottelevana) osal
listuu:

3. Edustajankortti: n:0 1

4. Mikä järjestö valtuuttanut: VKPm KK

5. Mihin puolueen yleisvenäläisiin konferensseihin ja edustajako
kouksiin osallistunut päätösvaltaisena:

edustajakokouksiin kaikkiin paitsi 1898 ja kesällä 1917 
konferensseihin luultavasti melkein kaikkiin

6. Syntymävuosi: 1870

7. Kansallisuus: isovenäläinen

8. Sivistys (alkeis-, keski-, korkeakoulu)

9. a) Perusammatti ja erikoisala vuoteen 1917:

kirjallisen työn tekijä

b) Montako vuotta olette harjoittanut kyseistä ammattia:
1894—1917, t.s. 23 vuotta

10. a) Tärkein toimeentulolähde vuoteen 1914:
kirjoituspalkkiot ja puolueen antamat avustuk
set
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b) 1914-1917: samoin
c) 1917-1921: samoin 25. X 1917 asti. 25/X jälkeen

neuvostohallituksen maksama palkka

11. Missä neuvostotoimessa olette nykyään:
KKN:n ja TPN:n puheenjohtaja

12. Miten osallistutte nykyään:
a) osuustoimintaan
b) ammattiyhdistystoimintaan

13. Missä puoluetoimessa olette nykyään:
VKP:n KK:n jäsen

14. Milloin liity itte  VKP:hen: vuonna 1895

15. Oletteko aikaisemmin kuulunut muihin puolueisiin, milloin, mi
hin: en

16. Oletteko ollut repressiivisten toimenpiteiden kohteena vallanku
mouksellisen toiminnan vuoksi (milloin):

pidätys ja karkotus 1887; pidätys ja karkotus 
Itä-Siperiaan 1895 (XII)—1900

Kuinka kauan olette ollut:

1) vankilassa: muutamia päiviä 1887 ja 1900; 14 kk.
1895—1897

2) pakkotyössä: en ole ollut
3) karkotettuna: kolme vuotta (Jeniseiskin kuvernementin

Minusinskin ujesti)
4) maanpaossa: 1900—1905 ja  1908—1917

Allekirjoitus V. Uljanov (Lenin)
14 pnä joulukuuta 1921.

|  en osallistu varsinaisesti

Julkaistu ensi kerran 1959 
X X X V I  Lenin-kokoelmassa

Juikuistaan V. I. Leninin 
täyttämän lomakkeen mukaan
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KYSELYLOMAKE YLEIS VENÄLÄISTÄ VKP(b):n 
JÄSENTEN LUETTELOINTIA VARTEN

13. helmikuuta 1922

VKP:n KK VENÄJÄN KOMMUNISTISEN (b)
PUOLUEEN JÄSENTEN

t il a s t o -o s a s t o  YLEIS VENÄLÄINEN LUETTE- 
Lomake »A« LOINTI

n:o 38 vuonna 1922

Kaikkien mai
den proletaarit, 

liittykää 
yhieenl

1. Puoluesolun sijaitsemispaikka: ^аиР- Moskova u ês*-- Za-
kylä volosti

moskvoretshjen piiri kû ren~ Kremlin alue n:o 1

2. Tuotanto- y.m. laitos (virasto, sotilasosasto), jossa puoluesolu 
on perustettu: Kansankomissaarien Neuvosto, puoluekirja

224.332

3. Mikä puoluejärjestö on antanut puoluekirjan: Zamoskvoretsh- 
jen piirikomitea

4. Sukunimi: Uljanov (Lenin)

5. Etu- ja isännimi: Vladimir Iljitsh

6. Sukupuoli: M. 7. Ikä: syntynyt vuonna 1870; täyttänyt: 52 vuotta

8. Puhekieli: venäjä 9. Mitä muita kieliä, paitsi sitä, puhutte 
sujuvasti: Sujuvasti en mitään

10. a) Onko teillä mitään uskonnollisia katsomuksia (vakaumuksia)?
(on, ei) mitä nimenomaan: Ei
b) Jos ette ole uskovainen, niin mistä ikävuodesta asti: 16 ik ä 
vuodesta

11. Kyselyyn vastaavan perheenjäsenten luku (paitsi häntä itseään): 
huollettavia: kaksi
työssä käyviä: kaksi

12. Sivistys: a) luku- ja kirjoitustaitoinen (kyllä, ei): Kyllä b) 
jos olette opiskellut tai opiskelette, niin osoittakaa:-----
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I taulukko. Sivistystaso

M inkätyyppinen oppilaitos (2-Iuokk. 
zemstvokoulu; 4-luokk. kaupunkikou
lu; teknillinen ammattikoulu; auto
alan  iltakurssit; ilm ailukurssit; kym 

naasi; yliopisto; puoluekoulu). 
Koulun ulkopuolinen sivistys m er
kitään  sano illa  »itseoppinut», »koti- 

opetus»

Montako
vuotta

opiskellut

P äätittekö koulun (kyllä* en. 
eronnut s iltä  ja s iltä  luokal

ta . opiskelen)

13 14 15

a .  Päätin klassillisen kym
naasin 1887

b. ja suoritin yliopistotut
kinnot

c. lainopillisessa tiedekun
nassa vuonna 1891 yksin- 
opiskelijana

8 vuotta 
(kymnaa

sissa)

Kymnaasin päätin. 
Yliopistotutkinnot 

suoritin yksinopiske- 
lijana

16. Jos haluatte opiskella, niin mitä (luku- ja kirjoitustaitoa, tieteitä, 
taiteita, ammatteja — nimenomaan millaisia): —

11 taulukko. Yhteiskunnallinen ja kansallinen syntyperä

Suhde
vastaajaan

Perusammatti tai 
elinkeino, toimi, 

v irka

Asema elinkeinoelämässä 
(palkkatyöläisiä käyttävä 
y rittä jä ; yksinäinen y r i t 
täjä; palkkatyöläinen; »va
paan» ammatin h a rjo itta 
ja; talonom istaja; perheen- 

emäntä)

Kansal
l i 

suus

17 18 | 19 20

1. Isoisä (isän puo-
en tiedä 

kansakoulujen 
johtaja

3. Äiti ~ .
21. Mistä ikävuodesta alkaen olette hankkinut toimeentulonne omalla 

työllänne: 27 ikävuodesta (likipitäen); palkkatyössä vai omas
sa taloudessa (alleviivatkaa): kirjallisen työn tekijä

22. a) Perusammatti ja erikoisala vuoteen 1917:
kirjallisen työn tekijä

b) Montako vuotta olette harjoittanut kyseistä ammattia:
noin 20 (1897—1917)

23. Tärkein toimeentulolähteenne vuoteen 1914:
kirjallinen työ ja puolueen antamat avustukset

1914-1917: Samoin
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III taulukko. Työ- ja palvelusvuodet alkaen 
vuodesta 1917 tähän kyselyyn asti

Kausi

Työpaikka

E
li

nk
ei

no

P a lk a t
tu ,

v a l i t 
tu , n i

m ite tty

Työssäolon pituus

Laitos (v iras to , so
tilasosasto), jossa 

olette työskennel
ly t vähintään 3 kk. 

ja jossa olette  
työssä nykyään

Kaupunki
tai

. kuverne- 
mentti

M istä ajasta 
mihin as ti

Yhteensä
työssä

K k.,
vuosi

T»0□>
й V

uo
si

a

g
 

K
uu

ka
us

ia

24 25 26 27 28 29 30 31

A. Vuo
desta 
1917 
nykyi
seen 
to i
meen 
astu
miseen 
saakka

B. Kyse
ly n
hetkel
lä:

я
h ......

—

a. Alkaen X 
1917 KKN:n 
puheenjohtaja
h ____

Moskova Nimi
tetty

Alkaen
25.X
1917

4 3

33. Viime kuukauden ansiot: (rahana): Palkkausluokka 17, perus
palkka ..........  rpl., ansiot yhteensä 4 700 000 ruplaa

IV taulukko. Puolueessaoloaika

Puolueen ja 
puolueryh- 
män nimi

Asema järjestössä 
(»ammattimies», puolue- 
kom itean Jäsen, puolue
komitean sih tee ri, o rga
n isaa tto ri, ag ita a tto r i, 
propagandisti, ta istelu- 
ryhmän jäsen, teknikko, 

rivijäsen)

Työpaikka
(kaupunki,

kuveme-
m entti)

Puolueessaoloaika

L iittyny t
(vuosi,

kuukausi)

Eronnut
(vuosi,

kuu
kausi)

Yhteensä
o llu t

puolueessa 
(vuodet 
ja  kk.)

34 35 36 37 38 39

VKP(b) ammattimies, 
KK:n jäsen

Moskova 1895
(tosiasi
allisesti)

— noin
27

vuotta

2 7 -1 1 0 8
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V taulukko. Osallistuminen vallankumousliikkeeseen

O s a l l i s t u m i n e n Montako kertaa

40 41

1. Taloudellisiin lakkoihin ............................................ _
2. Poliittisiin » ......  .................................. -

Y h t e e n s ä  ............................................

3. Poliittisiin katumielenosoituksiin.......................... —

4. Ylioppilasliikkeeseen. (1887)
5. Maanalaisiin kerhoihin .................................. .......... monesti
6. Illegaalisiin joukkotilaisuuksiin ja kokouksiin monesti
7. Vapun viettoon ................... ...................................
8. Aseellisiin kapinoihin ja partisaanitoimintaan —
9. Puoluekonferensseihin \  Melkein

10. Puolueen edustajakokouksiin ............ ............. J kaikkiin

42. Vankeusaika: a) ollut vankilassa: 1 vuoden 2 kuukautta; hallin
nollisessa järjestyksessä karkotettuna: 3 vuotta — kk.; Pak
kosiirto) aisena — vuotta — kk.; poliittisena emigranttina: Noin 
10 vuotta...kk.; montako kertaa paennut: —

43. a) Mitä sanoma- ja  aikakauslehtiä luitte vuonna 1921 (luetelkaa
ne): kaikenlaisia

b) Säännöllisesti, sattumalta, ei koskaan: epäsäännöllisesti
c) Jollette lue koskaan, niin miksi (ei ole lehtiä, ei ole aikaa, ei

ole halua) -----
d) Jos luette, niin missä (kotona, työpaikalla, kirjastossa, luku

salissa, seinään liimattuja lehtiä): kotona

44. a) Mistä asti olette ollut ammattiliiton jäsen: vuodesta 19...
b) Osallistutteko nykyään ammattiyhdistystoimintaan (kyllä, 

en): en
c) Jos osallistutte, niin miten:
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VI taulukko. Sotapalveluksessa sotilaana ja poliittisena 
komissaarina oloaika

Missä
armeijassa

A
se

la
ji 

ja
 e

rik
oi

sa
la

 
(j

al
ka

vä
ki

, 
ra

ts
uv

äk
i, 

ty
ki

st
ö,

 
pi

on
ee

ri-
, 

in
si

nö
ör

i jo
uk

ot
)

K
or

ke
in

 s
ot

ila
sa

rv
o 

ja
 -v

irk
a 

(r
iv

im
ie

s,
 

ko
m

pp
an

ia
np

ää
lli

kk
ö) Palvelusajan pituus Montako kertaa

Mistä mihin Yhteensä
palvellut

Osallistu
nut

Haavoit
tunut

g?
 

Sa
an

ut
 s

ot
ila

sp
al

-1
 

ki
nt

oj
a

K
uu

ka
us

i
V

uo
si

K
uu

ka
us

i 
1 V

uo
si

V
uo

tta
K

uu
ka

ut
ta

La
uk

au
st

en
- 

va
ih

to
on

 y
.m

.

K
äs

ik
äh

m
ää

n

Tu
lia

se
es

ta

K
yl

m
äs

tä
as

ee
st

a

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

1. Tsaarin 
armei
jassa

2. Valkoi
sessa 
armei
jassa

3. Vihreäs
sä armei
jassa

4. Punai
sessa 
armei
jassa

S
o .
ъ
o ,

c

57. Jos ette ole ollut sotapalveluksessa, niin oletteko saanut yleisen 
sotilaskoulutuksen (kyllä, en): En

58. Milloin kotiutettu: -----kuussa 19-----------
59. a) Jos olette kaupunkilainen tai työläinen, niin onko teillä mi

tään yhteyttä maatalouteen (kyllä, e i ) ------------
b) Mikä nimenomaan (on oma tai toisten henkilöiden kanssa yh

teinen pelto-, kasvitarhaviljelmä, mehiläistarha y.m.s.) -----
c) Millä tavalla osallistutte sen hoitoon (tekemällä omakoh

taisesti työtä, tukemalla rahallisesti)------------
Huomautuksia:
Moskovan kaupungissa ....................  13. helmikuuta 1922

V. Uljanou (Lenin)
Julkaistu ensi kerran osittaisesii 

(ensimmäisen sivun faksimile) 1924 
*0 gon jok» aikakauslehden 

7. n:ossa
Julkaistu ensi kerran täydellisesti 

(faksimile) 1926 kirjassa:
I. G. Lazjan. »VKP(b):n jäsenen Julkoistaan V. I. Leninin

V. I. UIjanovin (Leninin) täyttämän lomakkeen
’Henki l ö a s i a p a p e r i t m u k a a n  

Moskova—Leningrad, kusi.
»Moskovski rabotshi*

27*
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KYSELYLOMAKE VKP:n (BOLSHEVIKKIEN)
XI EDUSTAJAKOKOUKSEN OSANOTTAJILLE

1. Sukunimi, etunimi, isännimi: ------ Uljanov Vladimir Iljitsh*
neuvottelevana

2. Millaisin valtuuksin osallistutte päätösvaltaiset

3. Edustajankortin n:o:
4. Mikä järjestö valtuuttanut: -----  Moskova

5. I k ä : ------52 vuotta
6. Kansallisuus: -------  venäläinen
7. S iv isty s:--------korkeakoulu
8. Mihin yhteiskuntaryhmään lukeudutte (työl., talonp., toimihenk.)

9. Montako vuotta olette työskennellyt ammattialallanne: 28 vuotta 
kirjallisen työn tekijänä

10. Missä puoluetoimessa olette nykyään:
VKP:n KK:n jäsen

11. Missä neuvostotoimessa olette nykyään:
Kansankomissaarien Neuvoston ja TPN:n puheenjohtaja

12. Miten osallistutte nykyään:
a) osuustoimintaan
b) ammattiyhdistysliikkeeseen en mitenkään

13. Milloin liityitte VKP:hen: —  perustamisesta asti (1895)
14. Kuuluitteko aikaisemmin muihin puolueisiin, milloin, mihin:

En

Allekirjoitus V. Uljanov (Lenin) 
Maaliskuun 27 pnä vuonna 1922.

Julkaistu ensi kerran 1930 
XI I I  Lenin-kokoelmassa

Julkaistaan V. I. Leninin osittain 
täyttämän lomakkeen mukaan

* Pe t i i t i l lä  lado tu t  vas taukset  on k i r jo i te t tu  M. I. U ljanovan käsialal la .  
Toim.



1421

V. I. L E N I N I N
P Ä I V Y S T Ä V I E N  S I H T E E R I E N  

P Ä I V Ä К I R J A501

21. marraskuuta 1922 — 6. maaliskuuta 1923
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21. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Aamulla Vladimir Iljitshin puheilla oli Gorbunov502. Klo 

l i 1/« Kamenev; klo 6 istunto503. Ei ollut mitään määräyk
siä. Lidija Aleksandrovnalla [Fotijevalla ] on eräs äänestettä
väksi asetettu asiapaperi* *504, josta Vladimir Iljitsh pyysi 
muistuttamaan hänelle klo 5—6 keskustellakseen Stalinin 
kanssa. Mutta Lidija Aleksandrovna otti sen ja sanoi itse 
antavansa Leninille ne selitykset, jotka tämä haluaa saada 
Stalinilta, joten ei tarvitse muistuttaa Leninille, koska Li
dija Aleksandrovna muistuttaa. Kamenev 10y4 — 103/ 4.

21. marraskuuta, ilta.
Haskell — l i y 2\vastaanotto määrätty marraskuun 22 päi-
Stalin — 12y2 j väksi**.
Haskellin ja Lersin (tulkin) suhteen on annettu määräys ko- 

mendant invirastoon.
22. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
I. Aamulla ei ollut mitään määräyksiä. Vastaanotettavat 

kävivät.
Illaksi — Kivdilo ja Brodovski klo 6 (posliinitehtaan työ

läisiä)***, vastaanotto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: he 
tulevat klo 6:ksi Gorbunovin työhuoneeseen, tämä keskuste-

Merkinnät sarakkeessa »Täytäntöönpanoэ;
* Äänestetty. Annettu Poliittiselle toimikunnalle. Tiedotettu Tshitshe- 

r in il Ie sekä Stalinille. Voloditsheva.
** Haskell 60 5 — Kamenevin kautta. Lers — tulkki. Stalin — täytetty. 

Molemmat kävivät.
*** Kivdilolle ja Brodovskille on tiedotettu Eaksin 6oe välityksellä, kaikki 

heitä koskevat tiedot saatavissa Zaksilta.
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Jee heidän kanssaan ja tiedottaa meille, silloin Vladimir II- 
jitsh pistäytyy sinne hetkiseksi.

Annettava pääsylupamääräys (Troitskin portin kautta).
II. Vladimir Iljitsh antoi lähetettäväksi kaikille Poliittisen 

toimikunnan jäsenille ja Tshitsherinille erittäin salaisen 
kirjeen, joka koskee Haskellin ehdotusta, sitä lähetetty Na- 
zaretjanille507 8 kappaletta äänestystä varten jaettavaksi*. 
Tarkastettava kysymällä Burakovalta508, — saatu.

III. Annettava Vladimir Iljitshille allekirjoitettavaksi neu- 
vostotyöntekijäin ammattiliiton 5. yleisvenäläisen edustaja
kokouksen puhemiehistölle osoitetut Gorbunovin paperit509 
(palautettava allekirjoitettuina Gorbunoville).

23. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Aamusta klo 11 :ltä Vladimir Iljitshin luona Poliittisen 

toimikunnan istunto klo 21/ 2 asti.510 Ei mitään määräyksiä 
toistaiseksi.

Jos Vladimir Iljitsh kysyy, miten on Hooverille lähetettä
vän kirjeen laita, pitää sanoa, että Tshitsherin otti hoitaak
seen koko asian. Haskell matkustaa tänään klo 7.20. Kirje 
toimitetaan perille Landerin välityksellä (kuten Vladimir 
Iljitsh pyysi). Mitään vastaanottoa illaksi ei vielä ole.

23. marraskuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Klo 5.40 Vladimir Iljitsh oli työhuoneessaan. Kysyi Skljans- 

kin811 virkakirjettä sekä sitä, milloin Poliittisen toimikunnan 
pöytäkirja saadaan valmiiksi ja miten se teknisesti tapahtuu. 
Kysyin asiaa Skljanskilta, ja hän lupasi lähettää kirjeen 24. 
marraskuuta aamulla.

Klo 6.45 kirje Sokolnikoville 612.
Klo 8.05 Vladimir Iljitsh halusi keskustella Stalinin kans

sa, joka osoittautui olevan Keskuskomitean Sihteeristön istun
nossa. Vladimir Iljitsh sanoi: »joko illalla tai aamulla, mut
ta nyt ei kannata häiritä.» Poistui klo 8.30.

Vladimir Iljitsh kävi läpi kaikki kirjauutuudet. Annoin 
Vladimir Iljitshille Zinovjevilta saadun kirjeen513 sekä Zak- 
silta tulleen aineiston. Vladimir Iljitsh pyysi suuren Kansan
komissaarien Neuvoston istunnon päiväjärjestyksen, antoi 
käännettäväksi kirjeen venäjästä englanniksi. Vladimir Iljitsh 
poistui klo 10.05.

M e r k ln t ö  sa ra k k e e s sa  * T ä y tä n tö ö n p a n o »:
* L äh e te tty  15/20 m in. № 8565.
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24. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh halusi tavata Meisneriä (Kalateollisuuden 

päähallinnosta), ehkä tänään, vielä ei tiedetä.
Ehkä tänä iltana tai huomenna päivällä Vladimir Iljitsh 

ottaa vastaan Skljanskin ja Pantsendzhanskin laivanraken- 
nusohjelman johdosta.* *514

Vladimir Iljitsh pyysi huolehtimaan siitä, että tänä ilta
na saataisiin puhelimen ulottuville Earsman ja Garden515 — 
Australian puolueen edustajat, klo 5—9 illalla, he odottavat 
»Luksissa» 294, yhteys voidaan ottaa komendantinviraston 
kautta.

Burakova soitti ja pyysi antamaan Vladimir Iljitshille 
äänestettäväksi ehdotuksen, jonka Tshitsherin on esittänyt 
Vorovskilta saadun salmia koskevan sähkeen johdosta**516.

24. marraskuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Istunnon edellä Vladimir Iljitshin luona kävi Kamenev.

Klo 6 — 7y2 Vladimir Iljitsh oli Työ- ja Puolustusneuvoston 
istunnossa517. Poliittisesta toimikunnasta lähetettiin Vladi
mir Iljitshille äänestettäväksi Gruusian KK:n ilmoituksen 
johdosta muodostettavan komission kokoonpanoa koskeva ky
symys.618 Vladimir Iljitsh ei äänestänyt.

Antoi salmia koskevan äänestyksen Poliittiselle toimikun
nalle lähetettäväksi. 7y3—8y2— Skljanski, sitten Krzhizha- 
novski — asunnossa.

25. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh ei ole terve519, viipyi työhuoneessaan vain 

viisi minuuttia, saneli puhelimitse kolme kirjettä620, joihin 
aikoi pyytää vastaukset myöhemmin.

Maria Iljinitshna [Uljanova] sanoi, ettei Vladimir Iljitshiä 
saa häiritä millään — jos hän itse kysyy vastauksia, on pyy
dettävä niitä asianomaisilta henkilöiltä. Ei mitään vastaan
ottoa, toistaiseksi ei mitään määräyksiä. On saatu kaksi 
virkakirjettä Stalinilta ja Zinovjevilta621 — niistä ei pidä 
hiiskahtaakaan ennen erityistä määräystä ja lupaa.

25. marraskuuta, ilta.
Tuli klo 6. Keskusteli muutaman minuutin puhelimitse. 

6y2—7ya oli A. D. Tsjurupa. Sitten Vladimir Iljitsh lähti

Merkinnät sarakkeessa »Täytäntöönpano»:
* Skljanski on otettu vastaan.

** Lähetetty illalla Poliittiselle toimikunnalle.
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heti pois pyydettyään lähettämään Tsjurupalle kaikki pöy
dällään kahdessa kansiossa olleet Kamenevin asiapaperit522 
ja Tshitsherinille Urquhartin toimilupaa koskevat artik
kelit623. Se on tehty. (Mutta osa aineistosta on Nikolai Pet- 
rovitshilla [Gorbunovilla] tai arkistossa.)

Tshitsherin pyysi sanomaan, että hän haluaisi saada henki
lökohtaiset ohjeet Urquhartin toimiluvasta. Hän (Tshitsherin) 
matkustaa huomenillalla. Pitää sanoa sunnuntaiaamuna. (Ei 
ole vielä sanottu.)

8y2—83/ 4 puhelinkeskustelu. Gorbunov pyysi toimittamaan 
hänelle kaiken trusteja koskevan aineiston, rahoitusasiat ja 
Kamenevin sihteeristöltä saadut tiedotukset, koska Vladimir 
Iljitsh on pyytänyt häntä tutustuttamaan Tsjurupan niihin. 
Trusteja koskevat lausunnot ja Kamenevilta saadut tiedo
tukset olen jo lähettänyt Tsjurupalle — Tsjurupa on ne saa
nut ja pyytänyt jättämään toistaiseksi hänelle joksikin ai
kaa tutustumista varten. Nikolai Petrovitsh on nähtävästi 
antanut vielä muutakin aineistoa.

Kirjeitä en ole näyttänyt. Mutta kaikki lienevät hyvin 
tärkeitä. Pitäisi neuvotella asiasta Lidija Aleksandrovnan 
kanssa.

26. marraskuuta, sunnuntai, aamu (Sh. M. Manutsharjantsin 
muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh tuli klo 12, keskusteli puhelimitse, järjes
teli kirjoja, otti muutamia mukaansa. Poistui P /2 otettuaan 
mukaansa V. Miljutinin selostuksen524 ja muita papereita.

26. marraskuuta, sunnuntai, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin 
muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh tuli klo 6.50, keskusteli puhelimitse, klo 
7.30 tuli Tsjurupa. Klo 8.30 Tsjurupa lähti, Vladimir Iljitsh 
samoin.

27. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kävi noin klo 12 päivällä työhuoneessaan, 

ei kysynyt ketään ja poistui pian. Hän pyysi Nadezhda Kons- 
tantinovnan kautta kaiken ulkomaankauppaa koskevan ai
neiston, se on lähetetty asuntoon. Toistaiseksi ei ole mitään 
määräyksiä, vastaanottoa ei ole. Ei myöskään kirjeitä.

27■ marraskuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Gorbunov pyysi, mikäli mahdollista, antamaan Vladimir
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Iljitshille allekirjoitettavaksi paperin, jonka Zinovjev on lä
hettänyt Münzenbergin525 kysymyksestä (jos se on saatu) se
kä toimittamaan hänelle (Gorbunoville) ulkomaankauppaa 
koskevan aineiston, koska Vladimir Iljitsh on pyytänyt häntä 
tutustuttamaan Tsjurupan siihen. Vladimir Iljitsh ei ole sitä 
kuitenkaan antanut tänään. Se on hänen asunnossaan. Vla
dimir Iljitshiltä ei ole saatu mitään määräyksiä. Vähän yli 
kuuden annoin komendantinvirastolle määräyksen päästää 
Kramer526 asuntoon.

Kirjeitä on melko paljon. Niiden joukossa on Berliinistä 
saapunut posti.

28. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh ei käynyt työhuoneessaan, keskusteli kak

si kertaa Lidija Aleksandrovnan kanssa puhelimitse* *. Pyy
si »Ekonomitsheskaja Zhiznissä» marraskuun 26 pnä ollutta 
Sorokinin kirjoitusta528 1 59 direktiivistä** — antoi sitten 
määräyksiä Lidija Aleksandrovnalle — illaksi ei ole toistai
seksi mitään määräyksiä, en jätä myöskään kirjeitä.

28. marraskuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot)
Klo 7.45 Vladimir Iljitsh pyysi löytämään Avanesovin529 

ja kysymään, voisiko tämä soittaa hänelle. Soitti toisen ker
ran ja tiedotti puhelimensa numeron. Ilmoitin Vladimir Il
jitshille, että Avanesov on Työläis- ja talonpoikaisinspek- 
tion kollegion istunnossa. »Ei sitten tarvitse, soitan Teille 
aamulla.» Gorbunovilta tuotiin Vladimir Iljitshin allekirjoi
tettavaksi Yleisliittolaisen Toimeenpanevan Keskuskomitean 
Puhemiehistölle osoitettu kirjelmä, jäljennös Bogdanoville530 
ja Fominille531; siinä pyydetään YTpKK'.ta käsittelemään 
uudelleen kysymyksen, joka koskee ratapölkkykyllästämöjen 
siirtämistä Korkeimman kansantalousneuvoston alaisuudesta 
Kulkulaitoksen kansankomissariaatin alaisuuteen532. Vla
dimir Iljitsh allekirjoitti (asunnossaan ja lähetti sihteeris
töön).

29. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh oli klo 12.20 työhuoneessaan, kutsui luok

seen Stalinin, tämä istui klo 13.40 asti. Illaksi ei ole mitään 
määräyksiä. Toistaiseksi ei ole myöskään kirjeitä.

Merkinnät sarakkeessa »Täytäntöönpano*:
* K.s. lisäkorttia 82*.

** Kirjoitus on leikattu, liimattu ja viety asuntoon.
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29. marraskuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Poliittisesta toimikunnasta tiedotettiin (8812), että liitto

tasavaltoja koskeva kysymys tulee Poliittisessa toimikunnas
sa esille huomenna (on lähetetty käsiteltäväksi eikä tie
doksi).533

Vladimir Iljitsh soitti klo bx/ 2—6. Hän kysyi, onko saa
tu Stalinilta laivankorjausohjelmaa koskeva asiapaperi. Kes
kusteli muutaman minuutin puhelimitse Kamenevin kanssa. 
Saneli puhelimitse mielipiteensä laivankorjausohjelmasta ja 
pyysi tiedottamaan sen Stalinille ja Kameneville (se on teh
ty).534

Kysyi, onko lähetetty sähke Haskellille Lontooseen. Tshi- 
tsherinin työhuoneessa päivystävä sihteeri vastasi myöntä
västi*. Huomisaamuna lähettää kirjallisen todistuksen. Vla
dimir Iljitshille on sanottu.

Klo 7.50—8.55 oli käymässä Avanesov. Keskustelivat työ
huoneessa. Poistui klo 9. Avanesovin kanssa käymänsä kes
kustelun aikana kysyi, miksi päiväksi on määrätty Keskus
komitean kokous. Tämä kysymys on huomenna Poliittisen 
toimikunnan päiväjärjestyksessä (yhdessä esittelylistan kans
sa), ja KK:n viime kokouksessa päätettiin kutsua kokous 
koolle samaan aikaan kuin on Neuvostojen edustajakokous. 
Tästä on sanottu Vladimir Iljitshille.536

30. marraskuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli klo 1.10 työhuoneeseensa, soitti ja 

pyysi antamaan hänelle lokakuun 13 päivän »Poslednije no- 
vosti» lehden n:o 763, häntä kiinnostaa siinä julkaistu Pe- 
shehonovin kirjoitus636. Löysin ja vein asuntoon. Vladimir 
Iljitsh viipyi työhuoneessaan täsmälleen 5 minuuttia ja läh
ti sitten heti kotiinsa. Ei ole mitään määräyksiä. Toistaisek
si ei ole myöskään kirjeitä. Lidija Aleksandrovna pyysi 
merkitsemään — vain tiedoksi —, että Vladimir Iljitshille 
osoitetut Haskellin ja Tshitsherinin kirjeet on annettu Kame
neville.

30. marraskuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa klo 6.45, kysyi, mi

tä uutta kuuluu ja milloin Poliittisen toimikunnan istunto

Merkiniö sarakkeessa »Täytäntöönpano»i
* Sähkeen jäljennös on lähetetty Haskellille Litvinovin allekirjoittamana. 

Saatu marraskuun 30 pnä.
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päättyi. Ilmoitin Vladimir Iljitshille, että on uusia kirjoja; 
pyysi tuomaan ne hänelle. Palautti »Poslednije novosti» leh
den lokakuun 13 päivän numeron.

Klo 7.55 Adoratski837 tuli tapaamaan Vladimir Iljitshiä, 
viipyi klo 8.40 asti. Vladimir Iljitsh keskusteli puhelimitse. 
Hän pyysi Poliittisen toimikunnan pöytäkirjaa, annoin sen 
hänelle. Vladimir Iljitsh pyysi panemaan talteen Poliittisen 
toimikunnan pöytäkirjan. Pyysi säilyttämään erikoisesti En
gelsin kirjan »Poliittinen testamentti»838. Antoi katsomansa 
kirjauutuudet takaisin. Vladimir Iljitsh lähti klo 9.

1. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Klo 11.20 Vladimir Iljitsh soitti Lidija Aleksandrovnalle, 

pyysi kutsumaan klo 12:ksi Molotov in*.
Molotov ja Syrtsov839 olivat yhdessä käynnillä klo 12— 

iy 2. Illaksi ei ole toistaiseksi mitään määräyksiä. Ei ole 
myöskään kirjeitä.

1. joulukuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli klo 5.30, klo 5.45 tuli Tsjurupa.
Klo 7 tulivat Earsman, Garden ja tulkki Voitinski, he

poistuivat klo 8.40. Vladimir Iljitsh poistui klo 8.45.
2. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli klo 12.30, oli kaikkiaan noin 10 mi

nuuttia, kutsui Lidija Aleksandrovnan. Pyysi häntä valikoi
maan klo 6 mennessä Kalateollisuuden päähallintoa koske
van aineiston Knipovitshin käyntiä varten, jonka hän pyysi 
järjestämään klo 7:ksi illalla. Aineisto on Gorbunovilla, on 
pidettävä huoli siitä, että klo 6 mennessä koko aineisto on 
toimitettu meille. Kaikille vartioille on annettava määräys 
Knipovitshin340 päästämisestä, koska hänellä ei ole lupakort
tia.

Lääkäri kävi aamulla Vladimir Iljitshin luona ja sanoi 
hänelle seuraavaa: Vladimir Iljitshin on matkustettava kerran 
tai kahdestikin kahdessa kuukaudessa muutamaksi päiväksi 
lepäämään. Hän ei vielä tiistaina antanut lupaa johtaa puhet
ta — antaa sen torstaina, mutta vähäksi aikaa ja torstain 
jälkeen on ehdottomasti matkustettava muutamaksi päiväksi.

Gorbunov soitti ja pyysi ilmoittamaan heti tilaisuuden 
tullen Vladimir Iljitshille, että Rykov lähti joulukuun 1 pnä

M e r k in t ä  sa ra k k ee ssa  » T ä y tä n tö ö n p a n o »:
* Molotov oli kutsuttu klo 12 : ksi j a  kävi .
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pikajunalla Tiflisistä, asiasta täytyy ilmoittaa, koska se 
kiinnostaa kovin Vladimir Iljitshiä.

Vladimir Iljitsh pyysi kutsumaan Kamenevin klo 8:ksi 
(soitti puhelimitse klo 14.05).

Pitää muistuttaa Lidija Aleksandrovnalle, että hän tie
dustaisi Vladimir Iljitshiltä, mistä Kinin641 kirjoituksesta 
hän puhui Tsjurupalle, koska tämä ei voi mitenkään löytää 
kyseistä kirjoitusta.

2. joulukuuta, ilta.
Tuli työhuoneeseensa klo 6Va, klo 7—8 — Knipovitsh, 8— 

9y4 — Kamenev.
Antoi englanninkielisen kirjeen ja pyysi ottamaan selvää, 

milloin Earsman matkustaa. Kysyttiin »Luksin» komendan
tilta Kaiserilta, joka tiedotti, että tänään Earsman ei var
maankaan matkusta ja että huomenna hän sanoo täsmälleen 
Earsmanin lähtöpäivän* *. Silloin on ilmoitettava siitä Vla
dimir Iljitshille ja annettava hänelle tämä kirje.

Allekirjoitti Miinzenbergille osoitetun kirjeen**542, mut
ta varauksin, että hänen mielestään kirjeen alku ei ole kir
joitettu saksaksi oikein. Pyysi jättämään häntä varten jäl
jennöksen (n:o 8579) sihteeristöön.

Hänellä on allekirjoitettavana Sviderskille osoitettu kirje, 
meillä on jäljennös. Jos hän antaa allekirjoitetun, se on lä
hetettävä perille.543

Qorbunov antoi sanomalehtileikkeleitä***: toisessa kansios
sa on uutta aineistoa, toisessa vanhempaa. Tämä aineisto 
on tarkoitettu puhetta varten, jonka Vladimir Iljitsh pitää 
Neuvostojen edustajakokouksessa, hän pyysi kokoamaan sen. 
Pitänee kysyä Lidija Aleksandrovnalta, saako sen antaa Vla
dimir Iljitshille sunnuntaina.

Vladimir Iljitsh pyysi tiedustamaan Belenkiltä544, milloin 
Rykov ja Dzerzhinski saapuvat (tarkalleen)****. Tämä kiin
nostaa häntä kovin. En ole tiedustanut Belenkiltä.

Merkinnät sarakkeessa »Täytäntöönpano»!
* Kaiserin-tiedotus: Earsman ei tiedä itsekään tarkasti lähtöpäiväänsä, 

mutta viipyy täällä kauan, ehkä muutaman kuukaudenkin.
** Kirje on annettu Gorbunovin kautta Miinzenbergille. M. Voloditsheva.

*** Pantu Vladimir Iljitshin pöydälle.
**** Belenki tiedotti, että Dzerzhinski lähtee Tiflisistä noin 8. joulukuuta, 

pysähtyy matkan varrella suorittamaan tarkastusta ja saapuu Moskovaan noin 
13. ioulukuuta. Rykov on lähtenyt Tiflisistä 2. joulukuuta, saapuu tänne 4. 
joulukuuta aamulla. (Rykovin suhteen pitää tarkastaa vielä kerran ja soittaa.) 
Belenki soitti vielä kerran ja sanoi Rykovin saapuvan tänään klo 6 illalla, alkoi 
vielä kerran tarkastaa ja soittaa. Lähetti kyselyn pitkin linjaa.
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Vladimir Iljitshille on ilmoitettu, että Frumkin valmis
taa aineistoa ja lähettää sen joko maanantaiaamuna tai sun- 
nuntai-iltana.645

Vladimir Iljitsh tiedusti useaan otteeseen Gorbunovilta 
Mihailovskin kirjelmää finanssikysymyksestä. Se lienee Nad
jalla [Allilujevalla ]. On pyytänyt palauttamaan hänelle mo
lemmat Mihailovskin kirjelmät sekä Krasnoshtshokovin kir
jelmän548, sitten kun niitä ei enää tarvita. Poistui klo 94/ 2.

3. joulukuuta, aamu (S. A. Flaksermanin muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa klo 2. Pyysi kutsu

maan pikakirjoittajan. Voloditsheva ei ollut kotona, ja Vla
dimir Iljitsh pyysi jättämään etsiskelyt, koska kirjoitettavaa 
ei ole paljon, joten hän kirjoittaa itse. Vladimir Iljitshille 
on ilmoitettu Belenkin tiedotus Rykovin ja Dzerzhinskin 
saapumisesta sekä Kaiserin tiedotus Earsmanin lähtöpäivästä. 
Vladimir Iljitsh pyysi ottamaan selvää Kominternin Voitins- 
kin kautta, joka taitaa englantia, milloin Earsman tarvit
see kirjelmän.

Vladimir Iljitsh oli työhuoneessaan 20 min. ja poistui.

3. joulukuuta, sunnuntai, ilta (S. A. Flaksermanin muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa klo 6 illalla.
Belenki ilmoitti, että Kulkulaitoksen kansankomissariaa-

tin tiedonannon mukaan Rykov lähti joulukuun 3 pnä Bakus
ta ja hänen odotetaan saapuvan Rostoviin joulukuun 5 pnä. 
Dzerzhinskille on lähetetty sähke tarkistusta varten. En ole 
ilmoittanut Vladimir Iljitshille.

Klo 6.45 Vladimir Iljitsh pyysi tiedottamaan Avanesovil- 
le, että oli saanut hänen kirjelmänsä, lukenut sen ja haluaa 
ennen muuta keskustella hänen kanssaan puhelimitse.547 Tie
dotettava huomisaamuna.

Klo 7 illalla Vladimir Iljitsh poistui työhuoneestaan.

4. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa klo 11.05. Pyysi ot

tamaan tarkoin selvää Rykovin saapumisesta*. Klo 10.40 
Vladimir Iljitsh soitti ja pyysi kutsumaan Avanesovin klo 
llrksi aamulla. Avanesov tuli klo 11.15 — lähti klo 12.10,

Merkintä sarakkeessa »Täytäntöönpano»:
* Soitin Belenkille, pyysin häntä ottamaan selvän kaikesta täsmällisesti 

vielä kerran. Lupasi vastata tänä iltana.
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keskustelu koski ulkomaankauppaa. Klo 12.30 Vladimir 
Iljitsh meni Gorbunovin työhuoneeseen548, sitten palasi ja 
alkoi sanella Voloditshevalle puhelimitse, lähti kotiin klo 2. 
Klo 6 illalla Vladimir Iljitshin puheille tulee Kolegajev649 
(puhelin 174—14 tai Trotskin vaihteen kautta).

Rykovin saavuttua (jos Vladimir Iljitsh on silloin jo hu
vilalla, hän lähtee torstaina) on otettava häntä varten puhe
linyhteys Vladimir Iljitshiin*. Klo 5.50 Vladimir Iljitshin 
puheille tulee Zhukov550 1 0 minuutiksi. Klo 7—8 Frumkin, 
klo 8.15—9 Tsjurupa (ehdollisesti; jollei tämä aika ole Vla
dimir Iljitshistä sopiva, niin huomenna klo 11 tai 12x/ 2 ap.).

4. joulukuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Klo 5.30 Vladimir Iljitsh saneli Voloditshevalle kirjeen

Litvinoville ja tervehdyksen Kommunistisen Nuorisointer- 
nationaalin III kongressille551. Soitti automaattikeskuksen 
kautta ja kysyi, mitä olen merkinnyt täksi päiväksi; tiedotin 
kellonajat ja kuka tulee vastaanotolle. Klo 5.50 tuli Kole
gajev puhumaan teatterien sulkemisesta, oli klo 6.10 asti. 
Heti sen jälkeen tulivat Zhukov, Holtzmann ja Lavrentjev552, 
olivat klo 6.50 asti, keskustelivat sähköteollisuudesta. Hei
dän jälkeensä Frumkin oli puheilla klo 6.50—7.25 ulkomaan
kauppa-asioissa. Klo 7.30 Vladimir Iljitsh poistui työhuo
neestaan, klo 8 Vladimir Iljitsh palasi työhuoneeseensa. Vla
dimir Iljitsh tiedusti Litvinovin vastausta. Kysyi Haskellin 
sähkettä. Antoi espanjalaisen Cesar Reyesin kirjan, pyysi 
venäjäntämään otsikon ja kirjan sisällön.553 4. joulukuuta 
(tänään) illalla piti istuntoaan komissio, johon kuuluvat Zi- 
novjev, Trotski ja Buharin ja jolle oli lähetetty (Buharinille 
osoitettuna) yksi kappale Vladimir Iljitshin muistiinpanoja 
Haagiin lähtevän valtuuskuntamme tehtävistä554.

Klo 9 Vladimir Iljitsh poistui työhuoneestaan.
5. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Litvinov ilmoitti, että vahvistetun tiedon mukaan Haskell 

on saanut sähkeen lähetystömme kautta, ilmoitettava asiasta 
Vladimir Iljitshille.

Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa klo 10.45, kysyi, 
olivatko Buharin, Zinovjev ja Trotski pitäneet komissionsa 
istunnon — vastasin, että istunto oli yöllä; poistui klo 1.40.

M erkin tä  sarakkeessa  * T äytäntöönpano»:
* Seurat tava.
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Klo 6 Vladimir Iljitshiä tapaamaan tulee tshekkoslovakia
laisia työläisiä (ks. luetteloa)565. On annettava kaikille var
tioille määräys heidän päästämisestään, heillä on pääsylu- 
vat Kremliin (15 minuutiksi). Heille on ilmoitettu.

Klo 7 tulee y a tunniksi Popov568 (hänelle on ilmoitettu). 
Litvinovilta pitäisi tulla kirjallinen tiedotus sähkeen luovut
tamisesta Haskellille.

5. joulukuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Klo 6—63/ 4 tshekkoslovakialaiset: Josef Hans, Hamosta, 

Fränök, Richter ja Chapöra Antselovitshin657 seurassa.
Klo 7—8 Popov (laskennasta). Muutaman minuutin vä

liaika (meni kotiin). Klo 8.20 työhuoneessa — A. D. Tsjurupa. 
Poistui klo 9.25.

6. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa vähän yli 11. Vla

dimir Iljitsh pyysi Lidija Aleksandrovnaa kirjoittamaan hä
nen nimissään muutamia kirjeitä (Jakovlevalle, Kamenevil- 
le, Tsjurupalle)558. Pyysi ottamaan häntä varten puhelinyh
teyden Staliniin — sopi tämän kanssa tapaamisesta. Klo 
12.40 Stalin tuli häntä tapaamaan, viipyi klo 2.20 asti. Pyy
si kutsumaan Eidukin klo 7y2, klo 6 Dovgalevskin659, klo 7 
Bogdanovin. Aikoi keskustella Meshtsherjakovin560 kanssa* * 
Stalinin lähdettyä.

Klo 2.25 Vladimir Iljitsh lähti kotiin. Kamenev soitti, 
sanoi lähettävänsä tov. Leninille osoitetun kirjeen, joka on 
annettava suoraan hänelle**.

6. joulukuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh luki Kamenevin kirjeen klo 6.
Klo 6.05—6.30 — Bogdanov, klo 6.55—7.20 — Eiduk, klo 

7.25 — Dovgalevski.
Saneli noin 15—20 minuuttia muistelmiaan N. J. Fedoseje- 

v ista681. Poistui vähän yli 9. Muistelmat lähetettiin hänen 
pyynnöstään Anna Iljinitshnalle [Jelizarovalle] (ks. saate- 
kopiota).

7. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh tuli työhuoneeseensa klo 10.55; klo 11

Merkinnät sarakkeessa *Täytäntöönpano»:
* Ei keskustellut, koska istuivat kauan.

** Saatu neljännestä vailla viisi ja pantu työhuoneen pöydälle. Volodi» 
tsheva.

28-1108
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alkoi Poliittisen toimikunnan istunto Kamenevin puheenjoh
dolla. Vladimir lljitsh oli läsnä.562 Istunnosta Vladimir II- 
jitsh lähti klo 2.20 asuntoonsa.

7. joulukuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Vladimir lljitsh tuli työhuoneeseensa klo 5.30, keskusteli 

puhelimitse Stalinin y.m. kanssa, antoi joukon tehtäviä 
toimitettavaksi Poliittiselle toimikunnalle563 ja Jakovleval- 
le564. Matkusti klo 6.15 Gorkiin otettuaan mukaansa juok
sevia asioita koskevat paperit.665

8. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Klo 12.10 Vladimir lljitsh soitti puhelimitse Lidija Alek- 

sandrovnalle, keskusteli tämän kanssa Poliittisen toimikun
nan eilisistä päätöksistä.

Klo 12.15 lähetettiin Belenkin mukana Vladimir Iljitshil- 
le: 1) Poliittisen toimikunnan pöytäkirja n:o 39566 ja 2) luet
telo koko Venäjän mitassa toimivista ja piirikunnalli- 
sista vastuunalaisista työntekijöistä (Syrtsovilta). Vladimir 
lljitsh aikoi soittaa myöhemmin ja sanella yhtä ja toista.

8. joulukuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Vladimir lljitsh soitti klo 5.35, saneli Voloditshevalle567, 

klo 5.50 Lidija Aleksandrovna keskusteli Vladimir Iljitshin 
kanssa, tämä äänesti Poliittisen toimikunnan kolmesta ky
symyksestä: Vorovskin, Mdivanin ja Tshitsherinin 7. joulu
kuuta 1922 lähettämästä sähkeestä568, neuvostojen X edusta
jakokoukselle esitettäviä päätöslauselmia tarkastavan valio
kunnan kokoonpanosta sekä Ukrainan edustajakokoukselle 
lähetettävästä tervehdyksestä569. Saneli Poliittisen toimi
kunnan työjärjestyksen570. Suostui KK:n kokouksen lykkää
miseen571. Lopetti puhelinkeskustelut klo 6.20. Lääkelähetys 
Berliinistä.

9. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Eilisiltana ei ollut mitään määräyksiä. Maria Iljinitshna 

soitti ja sanoi, että Vladimir lljitsh aikoo sanella jotain klo 
53/ 4 ja keskustelee klo 6:lta Rykovin kanssa, tämä on saapu
nut, istuu kotona. Ei mitään määräyksiä. Kirjeitä on.

9. joulukuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir lljitsh soitti klo 6.05, antoi tehtävän. Varapu

heenjohtajien työtä koskevat Vladimir Iljitshin kirjeet672 lä
hetetty Rykoville, Stalinille, Tsjurupalle ja Kameneville.
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Belenki tuo Vladimir Iljitshille kirjeen Kamenevilta.
Souvarine palauttaa Vladimir Iljitshin ranskankielisen kir

jeen tänä iltana.573
Vladimir Iljitshille lähetetään: 1) hänen varapuheenjoh

tajien työtä koskeva kirjeensä (alkuperäinen, jäljennös sekä 
aikaisemman päätöksen jäljennös574), kirje Zetkiniltä ja lääke.

10. joulukuuta, aamu.
Vladimir Iljitshiltä ei mitään.
10. joulukuuta, ilta.
Soitti vähän yli kuuden, pyysi puhelinyhteyttä Staliniin. 

Äänesti eserriä koskevasta Kirovin, Vasiljevin ja Polujanin 
sähkeestä575.

Lähetettävä heti ensi tilaisuudessa jonkun mukana Vla
dimir Iljitshille hänen Lazzarille kirjoittamansa ranskankie
linen kirje, jota Souvarine on korjaillut, se on jätetty kop
piin; klo 83/4 Vladimir Iljitsh pyysi lähettämään Frumkinille 
kirjeen, jossa hän kysyy tämän lausuntoa Avanesovin tee
seistä. On lähetetty. Huomisaamuna on tiedustettava Frum- 
kinilta, milloin hän lähettää lausuntonsa576.

Myös Gorbunovilta kysyttävä aamulla (ks. kopioita n:ot 
8605 ja 8606)577.

Lazzarille osoitettua kirjettä ei pidä lähettää erityisesti. 
Lähetettävä vain jonkun mukana. Vladimir Iljitsh sanoi 
niin.

11. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Ei ole ollut mitään määräyksiä. Vladimir Iljitsh ei soit

tanut kertaakaan. Huolehdittava, että työhuoneessa olisi il
lalla vähintään 14 astetta lämmintä.

11. joulukuuta, ilta (Sh. M. Manutsharjantsin muistiinpanot).
Ei ole ollut mitään määräyksiä. Vladimir Iljitsh ei soit

tanut kertaakaan.
12. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh saapui klo 11 Moskovaan, tuli työhuonee

seensa klo 11.15, oli vähän aikaa työhuoneessaan ja lähti 
kotiin ennen kahtatoista. Rykovin, Kamenevin ja Tsjurupan 
on määrä tulla hänen luokseen klo 12.*

28*

M e r k i t i t ö  sa ra k k e e ssa  » T ä y t ä n t ö ö n p a n o »:

* Kävivät.
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Vladimir Iljitsh lähti työhuoneestaan klo 2, Rykov, Ka- 
menev ja Tsjurupa olivat hänen luonaan kahteen asti.

Illaksi ei ole vielä mitään.
12. joulukuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh oli työhuoneessaan klo 5.30 lähtien. Kes

kusteli puhelimitse muutamia minuutteja. Antoi lähetettä
väksi italialaiselle Lazzarille osoitetun kirjeen ja pyysi pi
tämään erikoisesti silmällä, kuka sen vie (jotta viejä olisi 
luotettava toveri). Dzerzhinski — klo 6—6.45578.

Stomonjakov579 (ulkomaankauppamonopolia koskeva ky
symys) — klo 7.45.

Poistui klo 8y4.
Vladimir Iljitshin kirje Lazzarille on lähetetty Souvarinel- 

le (»Luks», 23). Hän sopii luotettavien toverien kanssa ja il
moittaa siitä huomisaamuna meille tai soittaa mieluummin 
hänelle.* *

13. joulukuuta, aamu (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Klo 11 kävi lääkäreitä. Määräsivät lepäämään täydellises

ti, matkustamaan maalle.580
Klo 12 tienoissa kutsui asuntoonsa Fotijevan asioiden lop- 

puselvittelyä varten. Saneli kirjeitä: Keskuskomitealle Rozh- 
kovista 881, Frumkinille, Stomonjakoville ja Trotskille ul
komaankaupasta582, varapuheenjohtajille työnjaosta583. Klo 
12.30 tuli Stalin, poistui klo 2.35.

13. joulukuuta, ilta (L. A. 'Fotijevan muistiinpanot).
Klo 5.55 kutsui luokseen Fotijevan. On tiedotettu Frumki- 

nin ja Trotskin vastaukset. Määräsi audienssin Krzhizhanovs- 
kille joulukuun 14 päiväksi, klo 12:ksi. Klo 7.30—8.25 sa
neli kirjettä Keskuskomitean kokousta varten ulkomaan- 
kauppakysymyksestä584. Aikoi tavata Frumkinin, mutta 
luopui aikeestaan. Mieliala oli melko hyvä, laski leikkiä. Oli 
huolissaan vain asioiden loppuselvittelyn vuoksi.

14. joulukuuta, aamu (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Soitti klo 11, keskusteli Fotijevan kanssa eilisestä ulko

maankauppaa koskevasta kirjeestä ja pyysi, ettei sitä annet-

Merkintö sarakkeessa »Täytäntöönpanon
* Vladimir Iljitshin pyynnöstä pidettävä erikoisesti silmällä. Souvarinelta 

on saatu omakätinen kuittaus.
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taisi kenellekään, koska on täydennettävää. Tiedusti, tulee
ko Krzhizhanovski. Soitti vielä kerran klo 11.10.

Klo 1.10 pyysi järjestämään puhelun Jaroslavskin kans
sa585. Koska Jaroslavskia ei tavattu, lykkäsi keskustelun tai 
tapaamisen illaksi. Klo 2.25 kutsui Fotijevan, antoi Ava- 
nesoville osoitetun kirjelapun, joka oli lähetettävä tälle ul
komaankauppaa koskevan kirjeen mukana680. Käski, että kun 
kirje saadaan takaisin, se on lähetettävä Frumkinille, jonka 
hän ottaa vastaan luultavasti illalla. Saatuaan tietää Rozh- 
kovia koskevasta Poliittisen toimikunnan päätöksestä oli 
hyvin tyytyväinen, nauroi ja sanoi, että se on erittäin hyvä 
uutinen687. Ulkonäöstä päätellen mieliala on hyvä; laskee 
leikkiä ja nauraa.

14. joulukuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh soitti neljännestä vailla kuusi. Kysyi 

Poliittisen toimikunnan pöytäkirjaa. Sanoi aikovansa sanel
la. Pyysi järjestämään puhelun Jaroslavskin kanssa. (Jaro- 
slavski kävi hänen luonaan.) Kellon käydessä seitsemättä tu
li lääkäri. Frumkin kävi, mutta Vladimir Iljitsh ei ollut ta
vattavissa. Yhdeksättä käydessä Vladimir Iljitsh kysyi, oli
ko Frumkin täällä. Pyysi Lidija Aleksandrovnaa muistutta
maan hänelle huomenna klo 12 Frumkinista tämän ollessa 
Tsjurupan luona. Pyysi tiedustamaan, onko kaikki ulkomaan- 
kauppamonopolia koskevat asiapaperit lähetetty Trotskille, 
ja luovutti ne, mitkä olivat hänellä. Ne pitää näyttää Lidija 
Aleksandrovnalle. Buharinin kirjettä koskeva Vladimir II- 
jitshin kirje688 on lähetetty Stalinille ja Trotskille Vladimir 
Iljitshin pyynnöstä*. Hän sanoi kirjoittavansa lisää erikseen.

Ennen kahdeksaa sanoi Lidija Aleksandrovnalle aikovansa 
sanella: 1) kirjeen Zinovjeville Pskovissa olevasta Rozhkovis- 
ta; 2) Kameneville — Sosialististen tasavaltojen liitosta; 
3) lisäyksen ulkomaankauppaa koskevaan kirjeeseen.

Klo 9 tienoilla toisti pidättävänsä itselleen oikeuden soit
taa kello kymmeneen asti. Klo 10 tienoilla Maria Iljinitshna 
soitti ja sanoi, ettei Vladimir Iljitsh sanele tänään.

15. joulukuuta, aamu (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Soitti klo 11.50. Pyysi eilisten kirjeiden jäljennökset.

Kutsui Fotijevan asuntoonsa ja antoi Trotskille kirjoitta-

M e r k in t ö  s a ra k k e e s sa  » T ä y tä n tö ö n p a n o »:
* Pi t ääkö l ähet tää Frumkini l le?
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mansa kirjeen, antoi Fotijevan tehtäväksi kirjoittaa koneella 
puhtaaksi ja lähettää sekä tallettaa jäljennös suljetussa kir
jekuoressa salaiseen arkistoon589. Kirjoittaminen käy häneltä 
kovin vaivalloisesti, hän käski hävittää alkuperäiskappaleen, 
mutta se on silti yhdessä jäljennöksen kanssa talletettu sa
laiseen arkistoon.

Antoi kirjoja koskevan määräyksen: tekniset, lääketieteel
liset y.m.s. kirjat eroteltava ja lähetettävä takaisin, maa
taloudelliset annettava Maria Iljinitshnalle, tuotantopropa- 
gandaa, työnjärjestelyä ja kasvatusoppia koskevat Nadezhda 
Konstantinovnalle, kaunokirjalliset säilytettävä tarpeen va
ralle ja publisistiset, poliittiset, memoaarit, muistelmat 
y.m.s. häntä varten.

Antoi lisäksi määräyksen, että hänelle toimitettaisiin kaik
ki Finanssikomitean pöytäkirjat sekä sihteerin selityskir- 
jelmä — se ei saa olla liian pitkä, mutta ei myöskään liian 
lyhyt —, josta hän voisi saada selvän käsityksen Finanssi- 
komitean toiminnasta. Mieliala ei ole kehuttava, sanoi voi
vansa huonommin, ei ollut saanut unta yöllä.

15. joulukuuta, ilta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Soitti klo 8.30. Saneli (ensin puhelimitse, sitten kutsui 

asuntoonsa) kirjeet Stalinille ja Trotskille. Stalinille siitä, et
tä pitää mahdollisesti puheen neuvostojen edustajakokouk
sessa590, Trotskille, että vastustaa jyrkästi ulkomaankaup
paa koskevan kysymyksen poistamista KK:n kokouksen päi
väjärjestyksestä, mikäli sellaista poistoa suunniteltaisiin881. 
Lopetti noin klo 9.

16. joulukuuta, aamu (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Klo 11—11.45 kävivät lääkärit (Kramer ja Kozhevni- 

kov592). Nadezhda Konstantinovna lähetti varapuheenjoh
tajille osoitetun kirjeen, jonka hän oli kirjoittanut sanelun 
mukaan nähtävästi eilisiltana tai tänään ennen lääkärien tu
loa593. Pakaln594 sanoi, että Vladimir Iljitsh ei halua mat
kustaa Gorkiin siitä syystä että moottorirekimatka on rasit
tava, kun taas autolla ei voida lähteä. Pakalnin kertoman 
mukaan hänen luokseen tuodaan joka aamu klo 9l/ 2 koira 
(Aida), jonka kanssa hän leikkii ja josta hän pitää kovin. 
Foersterilta595 tuli sähkösanoma, jossa vahvistetaan, että en
nen kuin Vladimir Iljitsh voi pitää puheen edustajakokouk
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sessa, hänen täytyy levätä täydellisesti vähintään 7 päivää. 
Vladimir Iljitsh ei soittanut kertaakaan eikä antanut mitään 
määräyksiä.

16. joulukuuta, ilta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Nadezhda Konstantinovna soitti ja pyysi ilmoittamaan Sta

linille Vladimir Iljitshin nimissä, ettei pidä puhetta neuvosto
jen edustajakokouksessa. Kysyttäessä Vladimir Iljitshin voin
tia sanoi hänen voivan keskinkertaisesti, ulkonäöstä päättäen 
melko hyvin, mutta muuten on vaikea sanoa. Pyysi samoin 
Vladimir Iljitshin toimeksiannosta soittamaan salaisesti Ja- 
roslavskille, jotta tämä kirjoittaisi kokouksessa muistiin 
Buharinin ja Pjatakovin ja mahdollisuuden mukaan muiden
kin puheet ulkomaankauppaa koskevasta kysymyksestä.

18. joulukuuta, aamu (N. S. Allilujevan muistiinpanot).
Keskuskomitean kokous on alkanut. Vladimir Iljitsh ei ole 

läsnä, sairastaa — ei ole mitään tehtäviä eikä määräyksiä.
18. joulukuuta, ilta.
KKm kokous jatkuu. Vladimir Iljitsh ei ole läsnä, kokous 

päättyy iltaistuntoon.696
23. joulukuuta (M- A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vähän yli 8 Vladimir Iljitsh kutsui asuntoonsa. Saneli 4 

minuuttia. Hän voi huonosti. Kävi lääkäreitä597. Ennen 
sanelun alkua hän sanoi: »Haluan sanella Teille kirjeen edus
tajakokoukselle. Kirjoittakaa!»598 Saneli nopeasti, mutta hä
nen sairaalloisuutensa tuntui kuitenkin. Lopetettuaan kysyi, 
monesko päivä nyt on. Miksi olen niin kalpea, miksi en ole 
edustajakokouksessa599, harmitteli, että kuluttaa aikaani, 
jonka voisin olla siellä. En saanut mitään muita määräyksiä.

24. joulukuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Seuraavana päivänä (24. joulukuuta) kello kuuden ja kah

deksan välillä Vladimir Iljitsh kutsui taas. Varoitti, että 
eilen (23. joulukuuta) ja tänään (24. joulukuuta) saneltu on 
ehdottoman salaista. Tähdensi tätä monta kertaa. Vaati säi
lyttämään kaiken, mitä hän sanelee, erikoisessa paikassa eri
koisen vastuuntuntoisesti ja katsomaan sen ehdottoman sa
laiseksi. Samalla hän antoi lisäksi vielä yhden määräyksen.600

Vladimir Iljitshiä varten otettiin Suhanovin »Kirjoitelmia 
vallankumouksesta», III ja IV osa.
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29. joulukuuta.
Nadezhda Konstantinovnan kautta Vladimir Ujitsh pyysi 

laatimaan luettelot uusista kirjoista. Lääkärit ovat antaneet 
luvan lukea. Vladimir Iljitsh lukee Suhanovin »Kirjoitel
mia vallankumouksesta» (III ja IV osaa). Kaunokirjallisuus 
ei kiinnosta Vladimir Iljitshiä. Vladimir Iljitsh pyysi laati
maan luettelot osastoittain.

5. tammikuuta 1923.
Vladimir Iljitsh vaati uusien kirjojen luettelot alkaen tam

mikuun 3 päivästä sekä Titlinovin kirjan »Uusi kirkko»001.
17. tammikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen klo 6:n ja 7:n välillä 

puoleksi tunniksi. Luki ja korjaili huomautuksiaan, joita 
oli tehnyt Suhanovin vallankumousaiheisen kirjan johdosta. 
10—15 minuuttia jatkoi sanelua samasta asiasta602.

Oli tyytyväinen uuteen telineeseen, joka teki hänelle hel
pommaksi kirjojen ja omien käsikirjoitusten lukemisen.

Sanellessaan lausetta: »Meikäläiset Suhanovit...» — pysäh
tyi sanoihin »...eivät voi uneksiakaan...» ja miettiessään 
jatkoa virkkoi leikkisästi: »Mokoma muisti! Unohdin koko
naan, mitä halusin sanoa! Piru vieköön! Ihmeellistä muista
mattomuutta!» Pyysi kirjoittamaan huomautukset heti puh
taaksi ja tuomaan hänelle.

Tarkkaillessani häntä sanelun aikana useita päiviä peräk
käin olen huomannut, ettei häntä miellytä, jos hänet keskey
tetään keskellä lausetta, koska silloin hän kadottaa ajatuk
sen langan.

18. tammikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh ei kutsunut.
19. tammikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen tänään klo 7 tienoissa 

ja vähän yli 8. Saneli toista varianttiaan Työläis- ja talon- 
poikaisinspektiosta (»Miten meidän olisi uudelleenjärjestettä- 
vä TTI?»)603 noin 30 minuuttia. Sanoi haluavansa kirjoit
taa sen mahdollisimman pian.

20. tammikuuta.
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen tänään kello 12:n ja yh

den välillä. Luki kirjoitustaan »Miten meidän olisi uudel-



L E NI NI N P Ä I V Y S T Ä V I E N  S I H T E E R I E N  P Ä I V Ä K I R J A  441

leenjärjestettävä TTI?». Teki siihen lisäyksiä ja korjauksia.
Sanoi, että Nadezhda Konstantinovna antaa hänelle erään 

tiedon, joka koskee hänen kirjoituksensa erästä osaa, sekä 
antoi Lidija Aleksandrovnan tehtäväksi ottaa tarkoin sel
vää samasta: mitkä laitokset meillä huolehtivat tieteellises
tä työnjärjestelystä ja montako niitä on, montako kokousta 
meillä on ollut tästä asiasta ja mitkä ryhmät ovat osallis
tuneet niihin. Onkohan jotain aineistoa Pietarissa? (Hlop- 
ljankinin604 lähettämät tiedot olivat samanlaisia kuin Na
dezhda Konstantinovnan, hiukan yksityiskohtaisempia).

Pyysi täydellistä kirjaluetteloa605. Olin noin 30 minuut
tia.

21. tammikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh ei kutsunut.
22. tammikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen 25 minuutiksi (klo 12— 

12.25). Teki korjauksia Työläis- ja talonpoikaisinspektiota 
koskevan kirjoituksen toiseen varianttiin; päätyi lopullises
ti tähän varianttiin. Kiirehti kovin, koska aikaa oli rajoite
tusti. Pyysi panemaan kirjoituksen järjestykseen, kirjoit
tamaan koneella puhtaaksi ja antamaan hänelle illalla. Pääs
täessään minut hänen luokseen Nadezhda Konstantinovna sa
noi, että hän oli ottanut luvatta vielä muutamia minuutteja 
kirjoituksen tarkasteluun. Nadezhda Konstantinovna kertoi 
minulle, että sairaanhoitajatar (päivystävä) ei ollut tahto
nut päästää minua Vladimir Iljitshin luokse. Poislähtöni jäl
keen Nadezhda Konstantinovna käväisi sihteeristössä esit
tämässä Vladimir Iljitshin pyynnön: »Jättäkää tyhjät paikat 
niihin kohtiin, joita ette ehtinyt kirjoittaa, jos sellaisia on.» 
Hän sanoi, että Vladimir Iljitshistä oli tuntunut, että hänen 
kovan kiirehtimisensä vuoksi minun oli ollut vaikea ehtiä 
hänen perässään. Pyysin sanomaan hänelle, että kaikki on 
kirjoitettu ja jos tulee epäilyksiä, niin tehdään siten kuin 
hän on pyytänyt.

23. tammikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen klo 12:n ja l:n välillä. 

Lukaisi vielä kerran kirjoituksensa, josta on mainittu edel
lä, ja teki vähäisiä muutoksia. Pyysi siirtämään ne hänen 
kappaleeseensa sekä meidän kappaleeseemme ja antamaan 
toisen niistä Maria Iljinitshnalle »Pravdaa» varten. Kirjoitus



442 L E N I NI N P Ä I V Y S T Ä V I E N  S I H T E E R I E N  P Ä I V Ä K I R J A

on korjattu ja annettu Maria Iljinitshnalle ennen kello 
kolmea. Vladimir Iljitsh kysyi, onko Lidija Aleksandrovna 
palannut ja ovatko juhlamme päättyneet.

30. tammikuuta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui tammikuun 24 pnä Fotijevan ja 

antoi hänen tehtäväkseen pyytää Dzerzhinskiltä tai Stalinilta 
Gruusian kysymystä tutkivan komission aineiston sekä tut
kia se yksityiskohtaisesti. Tämä tehtävä annettiin Fotijeval- 
le, Glasserille ja Gorbunoville. Tarkoituksena selostus Vla
dimir Iljitshille, joka tarvitsee sitä puolueen edustajakokous
ta varten. Hän ei kai tiennyt, että kysymys on käsiteltävänä 
Poliittisessa toimikunnassa606. Hän sanoi: »Sairastuiniseni 
edellä Dzerzhinski puhui minulle komission toiminnasta ja 
'välikohtauksesta’ ja se teki minuun kovin masentavan vai
kutuksen.»

Torstaina tammikuun 25 pnä hän kysyi, onko aineisto saa
tu. Vastasin, että Dzerzhinski palaa vasta lauantaina, joten 
en ole voinut häneltä kysyä.

Tiedustin asiaa lauantaina Dzerzhinskiltä, hän sanoi ai
neiston olevan Stalinilla. Lähetin kirjeen Stalinille, osoit
tautui, ettei hän ollut Moskovassa. Eilen tammikuun 29 päi
vänä Stalin soitti, ettei hän voi antaa aineistoa ilman Poliit
tisen toimikunnan lupaa. Kyseli, olenko ehkä puhunut jo
tain liikaa Vladimir Iljitshille. Mistä tämä muuten olisi sel
villä nykyhetken asioista? Esimerkiksi hänen TTLtä koske
va kirjoituksensa osoittaa hänen tietävän eräitä seikkoja. 
Vastasin, että en ole puhunut eikä minulla ole mitään syytä 
luulla hänen olevan selvillä asioista. Tänään Vladimir Il
jitsh kutsui saadakseen tietää vastauksen ja sanoi aikovansa 
taistella sen puolesta, että aineisto annetaan hänelle.

Tammikuun 26 pnä Vladimir Iljitsh käski sanoa Tsjurupal- 
le, Sviderskille ja Avanesoville, että jos he hyväksyvät hä
nen kirjoituksensa, niin järjestäkööt neuvottelukokouksia ja 
pohtikoot ennen edustajakokousta, olisiko syytä laatia suun
nitelma, oppikirjojen jäsennys (kaiketi työn normaalistamises- 
ta). Tuntevatko he Kerzhentsevin ja Jermanskin kirjat607. 
On olemassa tieteellistä työn järjestelyä koskeva suunnitel
ma, Työläis- ja talonpoikaisinspektiossa on normaalistamis- 
osasto.

Tänään hän kysyi: mitä Tsjurupa vastasi, hyväksyvätkö 
hän, Sviderski, Avanesov, Reske808? toiset kollegion jäsenet
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kirjoituksen? Sanoin, etten sitä tiedä. Kysyi, eikö Tsjurupa 
epäröi, eikö hän yritä vitkuttaa, puhuuko kanssani vilpittö
mästi. Sanoin, ettei minulla ole ollut toistaiseksi mahdol
lisuutta keskustella hänen kanssaan, että olen vain ilmoit
tanut hänelle tehtävän, ja se on otettu täytettäväksi.

Tammikuun 24 pnä Vladimir Iljitsh sanoi: »Ennen kaik
kea 'salaisesta’ asiastamme: minä tiedän, että Te petkutatte 
minua.» Vastaväitteisiini hän sanoi: »Minulla on oma mie
lipiteeni asiasta.»

Tänään tammikuun 30 pnä Vladimir Iljitsh sanoi, että 
lääkäri vastasi eilen kieltävästi hänen kysymykseensä, saako 
hän puhua edustajakokouksessa maaliskuun 30 pnä, mutta lu
pasi, että siihen mennessä hän pääsee jalkeille ja saa kuukau
den kuluttua lukea lehtiä. Palattuaan Gruusian komissiota 
koskevaan kysymykseen hän sanoi nauraen: »Nehän eivät ole 
sanomalehtiä, joten niitä on lupa lukea nytkin.» Mieliala näyt
tää melko hyvältä. Päässä ei ole käärettä.

1. helmikuuta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui tänään luokseen (klo 6%). Ilmoi

tin, että Poliittinen toimikunta oli antanut luvan ottaa 
aineiston609. Antoi ohjeen, mihin on kiinnitettävä huomiota 
ja miten aineistoa yleensä on käytettävä610. Vladimir Iljitsh 
sanoi: »Jos olisin vapaudessa» (sanoi näin ensin erehdykses
sä, mutta toisti sitten nauraen: jos olisin vapaudessa), »te
kisin helposti tämän kaiken itse.» Oletimme aineiston tu t
kimiseen tarvittavan noin 4 viikkoa.

Kysyi, miten Tsjurupa ja muut suhtautuvat hänen kirjoi
tukseensa. Vastasin Tsjurupan ja Sviderskin ohjeiden mu
kaisesti, että Sviderski hyväksyy sen täydellisesti. Tsjurupa 
kannattaa osaa, joka koskee Keskuskomitean jäsenten mukaan 
ottamista, mutta epäilee, tokko Työläis- ja talonpoikaisinspek- 
tio pystyy täyttämään kaikki nykyiset tehtävät, jos se su
pistetaan 300—400 henkilöön. Avanesovin näkökantaa en 
tiedä. Huomenna on koko kollegion neuvottelu.

Kysyi, onko kysymys kirjoituksesta ollut esillä Keskusko
miteassa. Vastasin, etten tiedä sitä. Vladimir Iljitsh tyytyi 
näihin tiedotuksiini.

2. helmikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen klo 11%. Saneli kirjoitus

ta »Mieluummin vähemmän, mutta parempaa»611. Lopetti klo 
12%.
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Pyysi Lidija Aleksandrovnaa käymään luonaan joka toi
nen päivä. Kysymykseen »mihin aikaan» sanoi olevansa nyt 
vapaa mies. Huomautti ohimennen, että vain 2—5 ei saa 
tulla; sanoi, että voisi tulla klo 6 tai sopia asiasta hänen si
sarensa kanssa.

En ollut nähnyt häntä tammikuun 23 päivästä asti. Ul
konaisesti on tapahtunut huomattava muutos parempaan 
päin: näyttää virkeältä, reippaalta. Sanelee kuten aina mai
niosti: pysähtelemättä, ani harvoin tapaillen sanoja, hän ei 
oikeastaan sanele, vaan puhuu elehtien.618 Päässä ei ole kää
rettä.

3. helmikuuta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui klo 7 muutamaksi minuutiksi. Ky
syi, onko aineisto katsottu. Vastasin, että vain päällisin puo
lin ja ettei sitä olekaan niin paljon kuin olimme luulleet. 
Kysyi, onko asia ollut esillä Poliittisessa toimikunnassa. Vas
tasin, ettei minulla ole oikeutta puhua siitä. Kysyi: »Onko 
Teitä kielletty puhumasta nimenomaan ja erityisesti tästä? » 
»Ei, yleensä minulla ei ole oikeutta puhua juoksevista asiois
ta.» »Onko tämä siis juokseva asia?» Ymmärsin tehneeni köm
mähdyksen. Toistin, että minulla ei ole oikeutta puhua. Hän 
sanoi: »Tiesin tästä asiasta jo Dzerzhinskiltä, ennen sairas
tumistani. Onko komissio tehnyt selostuksen Poliittisessa 
toimikunnassa?» »On tehnyt, Poliittinen toimikunta vahvisti 
yleensä komission päätöksen, mikäli muistan.» Sanoi: »No 
niin, luulen, että Te saatte kertomuksenne valmiiksi noin 
kolmessa viikossa, ja silloin lähetän kirjelmän.» Vastasin: 
»Ehkemme ehdi 3 viikossa.» Tuli lääkäreitä (Foerster, joka 
oli vastikään saapunut, Kozhevnikov ja Kramer), ja minä 
poistuin. Näytti iloiselta ja reippaalta, lienee hieman kiih
tynyt Foersterin käynnin edellä, kun tämä ei ollut nähnyt 
häntä pitkään aikaan.

4. helmikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui tänään kello kuuden tienoissa. Ky
syi, onko minulla mitään sitä vastaan, että hän kutsuu minua 
pyhäpäivinäkin. (»Totta kai Tekin haluatte joskus levähtää.»)

Saneli enemmän kuin puoli tuntia jatkoa kirjoitukseen »Mie
luummin vähemmän, mutta parempaa». Näytti virkeältä, ääni 
oli reipas. Käärettä ei ollut. Lopetti sanoen: »Nyt saa riittää. 
Olen hieman väsynyt.» Pyysi siirtämään kurrenttiin ja soit
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tamaan, kun olen lopettanut, koska hän luultavasti jatkaa 
vielä artikkeliaan tänään; sanoi, että hänellä on vanha tapa 
pitää kirjoittaessaan käsikirjoitus edessään, ilman sitä hänen 
on vaikea tulla toimeen.

Nadezhda Konstantinovna kertoi minulle, että Vladimir 
Iijitshin luona oli käynyt saksalainen lääkäri (Foerster), joka 
oli puhunut hänelle koko joukon mieluisia asioita, antanut 
luvan voimistella, lisännyt aikaa kirjoitusten sanelua var
ten, ja että Vladimir Iljitsh oli hyvin tyytyväinen.

Klo 8 kutsui uudelleen. Hän ei kuitenkaan sanellut, vaan 
tarkasteli kirjoitettua ja teki lisäyksiä. Lopetettuaan sanoi 
aikovansa näyttää artikkelin ennen painoon lähettämistä 
Tsjurupalle ja ehkä muutamille muillekin hänen kollegionsa 
jäsenille, sanoi aikovansa lisätä vielä yhtä ja toista näihin 
ajatuksiinsa. Sanelu kävi tavallista hitaammin. Päässä oli 
kääre. Kasvot olivat kalpeat. Oli nähtävästi väsynyt.

5. helmikuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui tänään klo 12. Olin hänen luonaan 
3/ 4 tuntia. Saneli hitaasti. Tapaillessaan eräässä kohdassa so
pivaa sanontaa hän virkkoi: »Tänään ei näy oikein luistavan, 
puuttuu puhtia» (korosti näitä sanoja). Pyysi kirjoituksensa 
»Miten meidän olisi uudelleenjärjestettävä TTI?». Luki 3—4 
minuuttia ääneti. Jatkoi sitten hieman ja päätti lopettaa 
sanoen kutsuvansa tänään klo 4, 5 tai ehkä 6.

5. helmikuuta, ilta (M- I. Glasserin muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh pyysi klo 7 (10 minuuttia vailla) Lidija 
Aleksandrovnaa, mutta koska tämä ei ollut terve, kutsui 
minut.

Kysyi, olimmeko me jo alkaneet selvitellä Gruusian ko
mission aineistoa ja milloin luulemme saavamme loppuun 
tämän työn. Vastasin, että olimme jakaneet aineiston ja al
kaneet sitä lukea, mitä taas määräaikaan tulee, niin aiomme 
käyttää sen ajan, minkä hän on antanut meille, t.s. kolme 
viikkoa. Hän kysyi, miten aiomme sen lukea. Sanoin meidän 
tulleen johtopäätökseen, että jokaisen meistä on luettava 
kaikki. »Onko se Teidän yksimielinen päätöksenne?» »On.» 
Vladimir Iljitsh alkoi laskea, paljonko jää aikaa edustaja
kokouksen alkuun. Kun sanoin, että siihen on vielä kuukausi 
ja 25 päivää, hän sanoi, että aikaa lienee riittävästi, paitsi 
jos tarvitaan lisätietoja, silloin se saattaa käydä vähäksi,
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varsinkin jos otetaan huomioon se seikka, että Kaukasiaan 
matkustamiseen menee vielä enemmän. Kysyi, paljonko ku
kin meistä tekee työtä, ja sanoi, että tarvittaessa voimme 
käyttää tässä työssä Voloditshevaa ja Shushanika Manutshar- 
jantsia. Sitten hän kysyi, oliko se virallinen päätöksemme, 
että jokainen lukee kaikki. Vastasin, ettei meillä ole siitä 
mitään kirjallista päätöstä, ja kysyin, onko hänellä mitään 
sitä vastaan. Hän sanoi toivovansa tietenkin, että jokainen 
meistä lukisi kaiken, mutta komissiomme tehtäväthän ovat 
kovin epämääräiset. Toisaalta hän ei haluaisi vaivata meitä 
ylettömästi, mutta toisaalta on pidettävä mielessä, että työn 
kulussa saattaa käydä välttämättömäksi laajentaa näitä teh
täviä. Joudutaan kenties hankkimaan lisäaineistoa. Kysyi, 
missä aineistoa säilytetään, miten me sitä käytämme, laa- 
dimmeko koko aineistosta lyhyen konseptin ja kirjoitammeko 
sen koneella (»eikö se tuota hankaluutta?»). Vihdoin Vla
dimir Iljitsh päätti, että ratkaisemme lähiviikon kuluessa, 
paljonko me tarvitsemme aikaa ja missä muodossa käsitte
lemme tämän aineiston ja että sitä käsitellessämme pidäm
me ohjeenamme, että on välttämättömästi laadittava kaikki 
tiedot sisältävä yleiskatsaus komission suunnittelemista ky
symyksistä sekä niistäkin kysymyksistä, joita hän tulee 
esittämään meille työn kulussa.

Sitten Vladimir Iljitsh antoi tehtäväkseni kysyä Popovil
ta, missä pisteessä on Tilastollisen Keskushallinnon Pieta
rissa, Moskovassa ja Harkovissa toimittaman laskennan (jos 
viimeksi mainitussa laskenta toimitettiin) aineiston muok
kaus, missä ajassa hän aikoo muokata sen ja julkaistaanko 
se.613 Vladimir Iljitsh haluaisi nähdä aineiston lehdistössä 
ennen puolueen edustajakokousta; hän on sitä mieltä, että 
tämän laskennan erikoisen tärkeyden vuoksi aineisto on jul
kaistava, vaikkei aikaisemmista laskennoista olekaan jul
kaistu tietoja, kun taas Popov on lähettänyt Vladimir Iljitshil- 
le pelkkiä taulukkoja. Sen vuoksi Popovia pitää hoputtaa 
erikoisesti, lähettää hänelle virallinen kysely asiasta, kun 
on ensin puhuttu suullisesti.

Olin hänen luonaan kaikkiaan 20 minuuttia. Näin Vladi
mir Iljitshin ensimmäisen kerran hänen sairautensa aikana. 
Minusta hän näytti hyvävointiselta ja reippaalta, vain hie
man kalpeammalta kuin ennen. Puhui hitaasti, viittoillen 
vasemmalla kädellään ja liikutellen oikean käden sormia. 
Pää ei ollut kääreessä.
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6 .  h e l m i k u u t a ,  i l t a  (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui kello 7:n ja 9:n välillä. Olin hä
nen luonaan noin i y 2 tuntia. Hän alkoi lukea uudelleen ar
tikkeliaan »Mieluummin vähemmän, mutta parempaa». Vla
dimir Iljitshin saattoivat hilpeälle tuulelle punaisella mus
teella tehdyt korjaukset (eivät varsinaisesti sisältönsä puoles
ta, vaan tekotapansa vuoksi!). Hänen pyyntönsä mukaisesti 
artikkelia ei ollut kirjoitettu puhtaaksi, vaan korrenttiin siir
rettyyn alkuperäiskappaleeseen oli vain lisätty korjaukset, 
jotka Vladimir Iljitsh oli tehnyt lukiessaan. Mutta koska 
korjauksia ei ollut tehty oikolukijan tavoin, vaan tavalli
seen sihteerin tapaan, se tuntui uudelleen luettaessa Vladi
mir Iljitshistä epämukavalta. Hän pyysi kirjoittamaan 
vastedes kaikki uudelleen. Silmäillessään artikkelia Vladimir 
Iljitsh poikkesi asiasta, puhui vanhasta tavastaan kirjoit
taa eikä sanella; että nyt hän ymmärtää, miksei hän ole tyy
tyväinen (sanoi: »ollut tyytyväinen») pikakirjoittajiin; että 
hän oli tottunut näkemään käsikirjoituksensa edessään, py- 
sähtelemään ja mietiskelemään vaikeissa tapauksissa kohtaa, 
johon »oli juuttunut», kävelemään huoneessa, vieläpä suo
rastaan karkaamaan jonnekin kävelylle; että nytkin häntä 
usein haluttaa tarttua kynään ja kirjoittaa tai tehdä korjauk
set itse.

Muisteli, kuinka hän oli yrittänyt sanella artikkeliaan 
Trotskin pikakirjoittajalle jo vuonna 18, kuinka hän aina 
silloin, kun oli tuntenut »juuttuvansa», »oli kiitänyt» häm
mennyksissään yhä eteenpäin »uskomattoman» nopeasti ja 
kuinka tämä oli johtanut siihen, että hänen oli pitänyt polt
taa koko käsikirjoitus, minkä jälkeen hän oli istunut kirjoit
tamaan itse ja kirjoittanut »Luopio Kautskyn»614, johon oli 
tyytyväinen.

Vladimir Iljitsh puhui tästä kaikesta hyvin iloisesti, nau
raen tarttuvaa nauruaan. En ole aikaisemmin nähnyt häntä 
sellaisessa mielentilassa. Saneli osan samaa artikkelia edel
leen. Sanelua kesti 15—20 minuuttia. Lopetti sanelun itse.

7. h e l m i k u u t a  (L- A. Fotijevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui luokseen. Puhui 3 kysymyksestä:
1) Laskennan tuloksista (antoi tehtävän: pyysi näyttämään 

hänelle laskentaa koskevan kokoelman oikaisuvedokset. Sa
noin, että siihen pitää olla Stalinin lupa).
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2) Gruusian komissiosta. Kyseli missä pisteessä työ on, 
milloin lopetamme lukemisen, milloin kokoonnumme y.m.s.

3) Työläis- ja talonpoikaisinspektiosta. Aikooko kollegio 
tehdä nyt jonkinlaisen päätöksen, »ottaa tärkeydeltään val
tiollisen askelen», vai lykkääkö se asian edustajakokoukseen 
asti. Sanoi kirjoittavansa artikkelia, joka ei ota luonnistuak- 
seen, mutta jonka aikoo kuitenkin saada vielä valmiiksi ja 
antaa Tsjurupan luettavaksi ennen painoon lähettämistä. 
Käski kysyä Tsjurupalta, onko hänen pidettävä kiirettä tä 
män artikkelin suhteen vai ei.

Kozhevnikov sanoi tänään, että Vladimir Iljitshin ter
veydentila on parantunut suuresti. Hän liikuttaa jo kättään 
ja alkaa uskoa, että voi tulevaisuudessa käyttää sitä.

7. helmikuuta, aamu (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Kävin Vladimir Iljitshin luona noin 12.30. Sanoi aikovan

sa sanella kaikenlaisista aiheista, mutta määräävänsä niiden 
järjestyksen tulevaisuudessa. Saneli siitä 1) kuinka voidaan 
yhdistää puolue-elimiä neuvostovirastoihin ja 2) onko so
pivaa yhdistää opiskelutoiminta virkatoimintaan.

Keskeytti sanoihin »ja mitä jyrkempi tämä vallankumous 
on...», toisti ne usean kerran — nähtävästi hänen oli vaikea 
jatkaa —, pyysi auttamaan lukemalla edellisen tekstin, purs
kahti nauramaan ja virkkoi: »Taisin juuttua tähän lopullises
ti, kirjoittakaakin niin: juuttui juuri tähän kohtaan!»

Sanoihini, että minä olen hänen välttämätön pahansa vain 
lyhyen ajan, koska hän kykenee pian itse kirjoittamaan, hän 
vastasi: »No milloinkahan sekin tapahtunee!» Äänessä oli vä
symyksen, sairaalloisuuden sävy.

7. helmikuuta, ilta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui klo 7:n ja 9:n välillä. Olin noin 

Р / г tuntia. Lopetti lauseen, johon oli keskeyttänyt sanelun 
eilen. Sanoi: »Nyt koetan kehitellä seuraavaa teemaa.» Kysyi 
heti teemoja, jotka oli suunnitellut aikaisemmin615; kun 
teemat oli luettu, totesi unohtaneensa yhden niistä (Ammat
tiopetuksen päähallinnon ja yleisen kansansivistystyön kes
kinäisistä suhteista). Saneli artikkelinsa »Mieluummin vähem
män, mutta parempaa» yleisen osan. Hän saneli nopeasti 
ja sujuvasti, hankaluuksitta, elehtien.

Lopetettuaan sanoi, että myöhemmin koettaa yhdistää tä
män osan koko artikkeliin. Väsyi. Sain illalla Nadezhda
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Konstantinovnalta tietää, että huomenna Vladimir Iljitsh ei 
sanele; hän aikoo lukea.

9 .  h e l m i k u u t a  (L. A. Fotijevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui aamulla. Toisti asettavansa Työ
läis- ja Talonpoikaisinspektiota koskevan kysymyksen edus
tajakokouksen käsiteltäväksi. Mitä laskentaan tulee, häntä 
huolestuttaa, julkaistaanko taulukot sellaisessa muodossa 
kuin pitää. Suostui ehdotukseeni, että Kamenevin tai Tsjuru- 
pan välityksellä annetaan jonkun tehtäväksi tarkastaa ne. 
Tehtävä annetaan Krzhizhanovskille ja Sviderskille. Mieliala 
ja ulkonäkö ovat erinomaiset. Sanoi, että Foerster on taipu
vainen sallimaan hänelle tapaamiset ennen sanomalehtiä. 
Huomautettuani, että lääkärin kannalta se taitaa olla todella 
parempi, hän mietti hetken ja vastasi hyvin vakavasti, että 
hänen mielestään juuri lääkärin kannalta se olisi pahempi, 
koska painetun aineiston lukee ja siinä kaikki, mutta tapaa
minen aiheuttaa mielipiteiden vaihtoa.

9 .  h e l m i k u u t a ,  a a m u  (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).

Vladimir Iljitsh kutsui luokseen vähän yli 12. Sanoi, että 
uudestaan kirjoitettu tyydytti häntä enemmän. Luki eilen 
sanelemansa osan artikkelia, ei tehnyt juuri mitään korjauk
sia. Lopetettuaan sanoi: »Tästä taisi tulla melko asiallinen.» 
Minusta vaikutti siltä, että hän oli hyvin tyytyväinen ar
tikkelinsa tähän osaan. Pyysi kirjoittamaan lopun: »Tällä 
tavalla sidon...» j.n.e. Olin hänen luonaan tunnin 
verran.

9 .  h e l m i k u u t a ,  i l t a .

Vladimir Iljitsh kutsui luokseen Lidija Aleksandravnan. 
Nadezhda Konstantinovna pyysi artikkelin yleisen osan, kos
ka Vladimir Iljitsh oli kehottanut häntä lukemaan sen.

1 0 .  h e l m i k u u t a  (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Kutsui kellon käydessä seitsemättä. Käski antamaan ar

tikkelin »Mieluummin vähemmän, mutta parempaa» Tsjuru- 
palle, jotta tämä lukisi sen mikäli mahdollista kahdessa päi
vässä.

Kysyi luetteloon merkittyjä kirjoja61®. Näytti väsyneeltä, 
puhui kovin vaivalloisesti, unohtaen ajatuksen ja sotkien sa
noja. Päässä oli kääre.
29-1108
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12. helmikuuta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitshin vointi on huonontunut. Ankara pään

särky. Kutsui minut luokseen muutamaksi minuutiksi. Ma
ria Iljinitshnan kertoman mukaan lääkärit hermostuttivat 
Vladimir Iljitshin niin, että hänen huulensa vapisivat. Foers- 
ter sanoi eilen, että häneltä on ehdottomasti kielletty sano
malehdet, tapaamiset ja poliittinen informaatio. Kysymyk
seen, mitä viimeksi mainitulla tarkoitetaan, Foerster vas
tasi: »Esimerkiksi kun Teitä kiinnostaa kysymys neuvosto- 
toimihenkilöiden laskennasta». Nähtävästi tämä lääkärien tie
toisuus asioista hermostutti Vladimir Iljitshiä. Sitä paitsi 
Vladimir Iljitsh sai kaiketi sellaisen käsityksen, etteivät lää
kärit anna ohjeita Keskuskomitealle, vaan Keskuskomitea on 
antanut ohjeet lääkäreille.

Puhui kanssani taas samoista 3 teemasta, valitti päänsär
kyä. Sanoin leikilläni, että alan parantaa häntä suggeroi
malla ja että kahden päivän kuluttua päänsärky lakkaa.

14. helmikuuta (L. A. Fotijevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui minut luokseen vähän yli 12. Pää

tä ei kivistänyt. Sanoi olevansa aivan terve. Sanoi, että hä
nen tautinsa johtuu hermoista ja on sellainen, että toisi
naan hän on aivan terve, t.s. pää on aivan selkeä, mutta 
toisinaan hän voi huonommin. Sen vuoksi meidän pitää kii
rehtiä hänen antamiensa tehtävien täyttöä, koska hän ha
luaa välttämättä viedä läpi jotakin edustajakokoukseen men
nessä ja uskoo voivansa sen tehdä. Mutta jos me vitkutamme 
ja siten turmelemme asian, niin hän tulee olemaan kovin, 
kovin tyytymätön. Tuli lääkäreitä, joten täytyi keskeyttää.

14. helmikuuta, ilta.
Kutsui uudelleen luokseen. Puhui vaivalloisesti, oli näh

tävästi väsynyt. Puhui taas antamiensa tehtävien kolmesta 
pykälästä. Erikoisen yksityiskohtaisesti siitä, mikä huoles
tuttaa häntä eniten,) t.s. Gruusian kysymyksestä. Pyysi kii
rehtimään. Antoi muutamia ohjeita617.

5. maaliskuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Vladimir Iljitsh kutsui luokseen noin klo 12. Pyysi kir

joittamaan sanelun mukaan kaksi kirjettä: toisen Trotskil
le618, toisen Stalinille619; lukemaan edellisen henkilökohtai
sesti puhelimitse Trotskille sekä tiedottamaan hänelle vas
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tauksen mahdollisimman pian. Jälkimmäisen hän pyysi jät
tämään toistaiseksi lähettämättä, sanoi, että kaikki luonnis
tuu tänään häneltä jotenkin huonosti. Tunsi voivansa huo
nosti.

6. maaliskuuta (M. A. Voloditshevan muistiinpanot).
Kysyi vastausta edelliseen kirjeeseensä (puhelimitse saa

tu vastaus on pikakirjoitettu). Luki jälkimmäisen (Stalinil
le) ja pyysi antamaan henkilökohtaisesti sekä saamaan vas
tauksen kädestä käteen. Saneli kirjeen Mdivanin ryhmälle620. 
Tunsi voivansa huonosti. Nadezhda Konstantinovna pyysi, 
etten lähettäisi kirjettä Stalinille, enkä lähettänytkään si
tä 6. päivänä. Mutta 7. päivänä sanoin, että minun on täy
tettävä Vladimir Iljitshin määräys. Nadezhda Konstantinov- 
na keskusteli Kamenevin kanssa, ja kirje annettiin Stalinille 
ja Kameneville ja sitten myös Zinovjeville, kun tämä oli 
palannut Pietarista. Vastaus Stalinilta saatiin kohta sen jäl
keen, kun hän oli saanut Vladimir Iljitshin kirjeen (annoin 
kirjeen henkilökohtaisesti Stalinille ja minulle saneltiin hä
nen vastauksensa Vladimir Iljitshille). Kirjettä ei ole vielä 
annettu Vladimir Iljitshille, sillä hän sairastui.621

Ju lka istu  ensi kerran 1963 
»Voprosy istorii KPSS» aikakausleh
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