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Sain toissa päivänä kirjeenne* ja kirjoitin heti eilen, että 
lähettäisivät Teille talonpoikaisreformia käsittelevät artik
kelit1. Kirjoittakaa, onko Postnikovia koskeva artikkeli** 
Teillä. Jos se on Teillä, lähettäkää se mahdollisimman pian 
N. J :lie ja pyytäkää toimittamaan minulle heti, kun se on 
luettu: tarvitsen sitä.

Olen kovin pahoillani, ettette tavoittanut minua Samaras
ta***; ettekö aio käydä pyhinä pääkaupungeissa? — silloin 
voisimme tavata.

Odotan Teidän erittelevän ja arvostelevan mahdollisim
man yksityiskohtaisesti Postnikov-artikkelin: toivottavasti 
olette huomannut, että siinä esittämäni toteamat ovat mi
nulle lähtökohtana paljon tärkeämpien ja pitemmälle me
nevien johtopäätösten tekoon kuin ne, joita olen tehnyt itse 
artikkelissa. Pientuottajiemme (talonpoikien ja kotiteolli- 
suudenharjoittajien) luokkajakautuminen on mielestäni se 
perus- ja päätekijä, joka selittää kaupunkilais- ja suurka- 
pitalismimme ja kumoaa tarun, että talonpoikaistaloa on 
erikoinen talousmuoto (se on sama porvarillinen talousmuoto, 
ero on vain siinä, että se on vielä pahemmin feodalismin pau- 
loittama), ja panee näkemään, etteivät n.s. »työläiset» muo
dosta erikoisasemassa olevaa vähäistä ryhmää, vaan ainoas
taan ylimmän kerrostuman siinä varsin suurilukuisessa ta 
lonpoikaisjoukossa, joka jo nykyään elää enemmänkin työ
voimansa myynnistä kuin omasta taloudestaan. Pidän Post- 
nikovin kirjaa niin suuressa arvossa juuri sen tähden, että

* O soitteeni o lis itte  vo inu t saada täkälä isen  asianajajaneuvoston  k a u tta .
** Ks. V. I. Lenin, >Uusia ta loudellisia  m uutoksia talonpoikaiseläm ässä» 

(Teokset, 1. osa, ss. 1—60). Toim.
*** e ttek ä  tu tu stu n u t sie llä  y stäv iin i.
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se tarjoaa aineistoa tämän tilanteen erittäin tarkkaa eritte
lyä varten, osoittaa tosiasiain perusteella typeriksi yleiset 
käsitykset »yhteisöllisestä» maaseudustamme ja näyttää, ettei 
järjestelmämme varsinaisesti eroa länsieurooppalaisesta.

Tarjosin kyseistä artikkelia »Russkaja Myslille»-, mutta 
se ei ollut halukas julkaisemaan. Harkitsen nyt, olisiko so
pivaa julkaista artikkeli kirjasena, sitten kun olen täyden
tänyt ja hieman korjaillut sitä.

Olisi perin kiinnostavaa saada tietää mielipiteenne tästä; 
luullakseni voisitte aivan hyvin ilmoittaa sen kirjeellisesti.

Reformia käsitteleviä teoksia koskevien huomautusteni 
lähtökohtana on ollut se perustoteamus, että tämä reformi 
oli tavaratalouden kehityksen tulosta ja se tarkoitti ja mer
kitsi vain sitä, että oli murrettu tuon järjestelmän kehitys
tä estävät ja rajoittavat kahleet. Keskustelemme vielä täs
tä yksityiskohtaisemmin: ehkä onnistun toimittamaan kirjan 
tekijälle lähettämäni huomautukset suoraan Teille; se olisi 
kaikkein yksinkertaisinta ja mukavinta.

Vastatkaa mahdollisimman pian, jopa viipymättä, muu
ten kirjeenne ei ehkä tavoita minua täältä.
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