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»ISKRAN» TOIMITUKSELLE

Arvoisat toverit! »Iskran» 61. numerossa on ilmoitettu 
luultavasti erehdyksessä, että Axelrodin osoitteella tulee lä
hettää paitsi » I s k r a l l e *  ja » Z а г f a l l e » tarkoitetut 
kirjeet m y ö s  n i i l l e  t a r k o i t e t u t  r a h a v a r a t .

Yleisö voi käsittää tämän siten, että perustetaan erityi
nen »Iskran» ja »Zarjan» julkaisurahasto, vaikka kaikki »Isk
ran» ja »Zarjan» julkaisemiseen tarvittavat varat otetaan to
siasiassa yksinomaan puolueen keskuskassasta, jota hoitaa yk
sinomaisesti KK.

Pyydämme oikaisemaan tämän virheen mahdollisimman 
nopeasti.

KK'n ulkomainen varaedustaja.
P. S. Pyydämme vakuuttavasti vastaamaan tähän kirjee

seen.

Kirjoitetta maaliskuun 18 pnä 1904 
Genioessä (paikatUskirje)

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
XV Lenin-kokoetmassa
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»ISKRAN» TOIMITUKSELLE
20. VI 1904.

VSDTPm pää-äänenkannattajalle 
Arvoisat toverit

KK:n ulkomaiset edustajat ovat nimittäneet Keskusko
mitean kassanhoitajaksi toveri Ljadovin (ekspedition osoite).
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Pyydämme luovuttamaan rahat hänelle ja häneltä myös vaa 
timaan kuitit.

KK:n jäsenet N. Lenin
B. Glebov

Kirjoitettu Genivessä 
(paikalliskirje)

Julkaistu ensi kerran 1964 
V. I. Leninin Teosten 5. painoksen 

46. osassa

Julkoistaan tuntemattoman 
henkilön kirjoittaman ja  

V. I. Leninin allekirjoitta
man tekstin mukaan

83

M. N. LJADOVILLE

Asian81 selitykseksi lisään: 1) on ilmeinen valhe, että 
Osipov »erosi edellisessä kokouksessa», sillä Glebov, joka oli 
tuossa kokouksessa, k i r j o i t t i  itse n i m e n s ä  1904 tou
kokuun sopimuksen alle, jossa puhuttiin... KK:n jäsenistä, 
s.o. myös Osipovista muiden muassa.

2) minulle ei ole milloinkaan ilmoitettu muodollisesti Tra- 
vinskin eroamisesta.

Kirjoitettu syyskuun 1 pnä 1904 
Sveitsissä

Lähetetty Geniveen
Julkaistu ensi kerran 1964 

V. I. Leninin Teosten S. painoksen 
46. osassa

Julkaistaan tuntemattoman henkilön 
kirjoittaman jäljennöksen mukaan

84

PUOLUEEN KIRJAPAINON LATOJILLE

Arvoisat toverit! Toivottavasti täytätte viipymättä toveri 
Galjorkan pyynnön.82 Kysymys hänen oikeudestaan kirjaseen- 
sa on niin ilmeinen ja niin kaukana nykyisestä selkkaukses
ta, että mielestäni asia ei anna aihetta enempään.

KK:n jäsen N. Lenin
Kirjoitettu syyskuun 2 tai 3 pnä 

1904 Sveitsissä 
Lähetetty Geneveen

Julkaistu ensi kerran 1964
V. I. Leninin Teosten 5. painoksen Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

46. osassa
6-1301
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I. S. VILENSKILLE

Puolueen kirjapainon hoitajalle tov. Iljalle 
ja puolueeseen kuuluville latojille

Riippumatta siitä, ovatko tov. Glebovin vaatimukset lail
lisia (olen luovuttanut kaiken tätä kysymystä koskevan ai
neiston tovereille Olinille, Bontsh-Brujevitshille ja Ljado- 
ville), katson välttämättömäksi lausua mielipiteenäni, että 
hoitajan ja latojien on joka tapauksessa luovutettava Rjado- 
voin ja Galjorkan kirjanen* tekijöille seuraavista syistä:

1) tämä kirjanen painetaan kokonaan tekijäin varoilla ja 
on täydellisesti heidän omaisuuttaan.

2) KK:n asiamiehet antoivat määräyksen sen latomisesta 
ja painamisesta puolueen kirjapainossa jo aikoja ennen sitä 
kuin tov. Glebov astui esiin »reformeineen». KK:n laillisten- 
kaan kokousten myöhemmät päätökset eivät millään muotoa 
kumoa KK:n asiamiehinä toimineiden henkilöiden jo anta
mia laillisia määräyksiä.

3) tekijät eivät lainkaan vaadi kirjaseen merkintää sen 
painatuksesta puolueen kirjapainossa.

Pitäisin ehdottomasti suoranaisena vieraan omaisuuden 
anastuksena sitä, että kieltäydytään luovuttamasta kirjasta 
viipymättä tekijöille.

Kirjoitettu 1904 syyskuun 
S ja  13 päivän välisenä 

aikana Sveitsissä 
Lähetetty Geniveen

Julkaistu ensi kerran 1964 
V. 1. Leninin Teosten S. painoksen 

46. osassa

KK:n jäsen N. Lenin

Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
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M. S. MAKADZJUBILLE**

Henkilökohtaisesti Antonille
Hyvä toveri! Ilmoittakaa vaikka parilla sanalla tämän 

kirjeen saannista. En tiedä, onko osoitteenne pätevä, Zem-

* Ks. ed e llis tä  a s iak irjaa . Tolm.
** K irjeen on k ir jo itta n u t N. K. K rupskaja V. I. Leninin to im eksiannosta. 

Tolm.
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ljatshka kuitenkin pyysi kirjoittamaan itselleen Teidän osoit
teellanne. Sitä paitsi tekisi mieli aloittaa säännöllinen kir
jeenvaihto. Se on hyvin, hyvin tärkeää. Jotta kirjeenne ei 
joutuisi sattumalta vieraisiin käsiin, lisätkää: »henkilökoh
taisesti L:lle» tai »henkilökohtaisesti N. K:lle». Voisitteko 
ilmoittaa, missä Tomitsh (=  Emmanuil =  Emma) oleskelee? 
Kirjeenvaihto hänen kanssaan on katkennut. Olemme lähettä
neet hänelle muutamia kirjeitä, mutta emme tiedä, onko hän 
saanut ne. Ilmoittakaa hänen osoitteensa, jos tiedätte sen.

Enemmistökomiteat eivät nähtävästi ole suhtautuneet ko
vinkaan suopeasti KK:n julkilausumaan*. Kaukasiassa se on 
aiheuttanut suuttumuksen myrskyn, Odessassa, Nikolaje- 
vissa ja Jekaterinoslavissa siihen on suhtauduttu perin kiel
teisesti, vanhat toverit ovat lähettäneet vankiloista pahek
suvia päätöslauselmia... »Sovittelijoiden» on onnistunut pet
kuttaa joitakuita perättömillä jutuillaan puolueessa jälleen 
vallitsevasta rauhasta. Niinpä Tula, Saratov ja Astrakan ovat 
kuulemma peruneet edustajakokouksesta tekemänsä päätös
lauselmat, mutta heti kun ne saavat tietää oikean asiaintilan, 
ne tulevat tietysti taas vaatimaan edustajakokousta. En muu
ten tiedä, kuinka todenperäisiä ovat huhut, että edellä mai
nitut komiteat ovat peruneet päätöslauselmansa. »Sovitte
lijat» eivät aina ole kyllin tarkkoja tiedotuksissaan, ja toi
mitus ei rauhan varjolla julkaise komiteoiden (Pietarin, 
Jekaterinoslavin) päätöslauselmia edustajakokouksesta. Pait
si 10 kohtaa on vielä useita kohtia, joissa ei ole mitään salais
ta, mutta jotka »kollegio» (käyttäen hyväkseen muutamien 
lujimmin kannassaan pysyneiden jäsentensä vangitsemista ja 
erotettuaan laittomasti yhden toista mieltä olleen jäsenensä**) 
päätti liiallista kohua välttääkseen salata puolueen jäsenil
tä. Niiden joukossa on päätös Eteläisen toimikunnan83 hajot
tamisesta, päätös olla julkaisematta vähemmistön kannalta 
epäedullisia Neuvoston pöytäkirjoja ja päätös, jolla kielle
tään Leniniä julkaisemasta puolueen kirjapainossa tuottei
taan ilman »kollegion» nimittämän erikoisen asiamiehen lu
paa... Enemmistö on päättänyt, ettei se anna väärentää 
puolueen yleistä mielipidettä eikä tukkia suutaan, ja ryhty
nyt julkaisemaan enemmistön tuotteita, kustantamon on ot
tanut hoitaakseen Bontsh-Brujevitsh. Kirjallisista voimista

* T arko ite taan  »K K :n heinäkuun julkilausum aa». Ks. tä tä  osaa, 93. a s ia 
k ir ja . Totm.

** T arko ite taan  F. V. Lengnikiä, M. M. Esseniä ja  R. S. Z em ljatshkaa. Totm.
6*
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ei tule olemaan puutetta, rahapuoli vain voi tehdä haittaa. 
On ilmestynyt Galjorkan kirjanen: »Alas bonapartismil» 
(KK:n julkilausuman johdosta), Galjorkan ja Rjadovoin ar
tikkelikokoelma, Rjadovoin yleistajuinen kirjanen sosialis
mista on painokunnossa ja valmiina on paljon muutakin.

Kirjoittakaa tästä kaikesta Zemljatshkalle, jos tiedätte hä
nen osoitteensa, ja ilmoittakaa hänelle myös meidän saaneen 
hänen molemmat kirjeensä.

Antakaa viipymättä tieto kirjeen saannista.
Lenin

P. S. Onko tapaamispaikkanne entinen?
Ovatko Pedderin ja Dilonin osoitteet päteviä? Onko Tsens- 

ki käynyt luonanne? Oletteko saanut kirjeemme? Tiedotta
kaa Zemljatshkalle, että omaiset ovat kovin levottomia hä
nen vuokseen ja luulevat hänen olevan sairaana. Ilmoittakaa 
heti kirjeen saannista, lähetämme sitten uuden osoitteemme.
Kirjoitettu syyskuun 16 pnä 1904 

Lähetetty Genivestä Venäjälle
Julkaistu ensi kerran 1930 Julkoistaan N. K . Krupskajan kir~

XV Lenin-kokoelmassa jolttaman tekstin mukaan
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M. LEIBOVITSHILLE*

Henkilökohtaisesti Jevseille (Maljutkinille) L e n i n i l t a
20/IX.
Hyvä toveri 1 Saimme Gritskon avainta käyttäen kirjoit

tamanne kirjeen ja selvitimme sen suurin vaivoin, sillä olit
te kirjoittanut toisen painoksen mukaan. Kirjoitamme sa
maa avainta käyttäen.

Sovittelijat yrittävät täällä hajottaa enemmistöä. Ilmoit
taessaan komiteoille, että puolueessa vallitsee jälleen rauha, 
KK unohti lisätä, että se itse on siirtynyt vähemmistön kan
nalle ja ryhtynyt vainoamaan enemmistöä. Paitsi KK:n pää
töslauselmissa julkaistuja, on vielä sellaisia kohtia, joita ei 
saateta julkisuuteen, ei minkään salaisuudensäilyttämisnä- 
kö koht ien vuoksi, vaan kiusauksen välttämiseksi. KK on 
päättänyt: hajottaa Eteläisen toimikunnan edustajakokouksen 
puolesta harjoitetun agitaation vuoksi, hajottaa ekspedition,

Kirjeen on k ir jo ittan u t N. K. Krupskaja V. I. Leninin toim eksiannosta. Toim.
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pyytää anteeksi kirjasten tekijöiltä, olla julkaisematta Neu
voston pöytäkirjoja |koska ne saattavat vähemmistön huo
noon valoon ja osoittavat, että enemmistö (luja), ennen kuin 
se ryhtyi agitoimaan edustajakokouksen puolesta, tarjosi re
hellistä rauhaa, vaati lopettamaan molemmin puolin kaik
kinaisen boikotin, pää-äänenkannattaja teki pilaa tästä eh
dotuksesta!, asettaa enemmistön julkaisun erikoisen sensuu
rin alaiseksi, sovittelijoista on nimitetty erikoinen sensori 
ratkaisemaan, saako Leninin jonkin teoksen julkaista, ja 
Leniniltä on riistetty kaikki ulkomaisen edustajan oikeudet. 
KK järjestelee sitä paitsi vähemmistön kanssa konferenssia 
ottamatta lainkaan huomioon enemmistöä. Vähemmistö tie
tenkin riemuitsee ja ylistää KK:ta. K K  •' n j ä s e n i s 
t ö s s ä  on t a p a h t u n u t  m u u t o k s i a ,  k a k s i  j ä 
s e n t ä  o n  v a n g i t t u ,  k a k s i  e r o n n u t  j a  y k s i  
e r o t e t t u  täysin laittomasti. KK, joka huhtikuussa oli 
enemmistön kannalla, katsoo nyt pää-äänenkannattajan ole
van tehtävän tasalla. Alussa ei ollut periaatteellisia erimie
lisyyksiä, nyt sen sijaan niitä on riittämiin. Itseään puolus- 
tellakseen vähemmistö mustaa vanhaa »Iskraa». Se väittää 
(Danin selostus kansainvälisessä kongressissa, Trotskin kirja
nen), että vanha »Iskra» oli pikemminkin demokraattinen 
kuin sosialidemokraattinen lehti, että »Iskra» huolehti si
vistyneistön eikä työväenluokan järjestämisestä, että Axel- 
rod pysytteli syrjässä »Iskrasta» sen vuoksi, ettei se ollut to
dellinen sosialidemokraattinen lehti. Vasta uusi »Iskra» on 
esittänyt tunnuksen »lähemmäs joukkoja» j.n.e. y.m.s. On 
vaikeaa toistaa kaikkea sitä pötyä, jota he jauhavat keino
tellen yleisön tietämättömyydellä, sen perehtymättömyydel- 
lä liikkeen historiaan. Tämä ei kuohuta KK:ta vähääkään 
ja se on perin hyvillään, että on julkilausumallaan* ansain
nut pää-äänenkannattajan anteeksiannon... Puolueessa jäl
leen vallitsevan rauhan varjolla pää-äänenkannattaja ei jul
kaise edustajakokousta vaativien komiteoiden päätöslausel
mia, niinpä he ovat jättäneet julkaisematta Jekaterinosla- 
vin, Pietarin, Moskovan, Nizhni Novgorodin ja Kazanin 
päätöslauselman.

20 Venäjän-komiteasta (joiden ääni otetaan lukuun) 12 on 
jo ilmoittanut kannattavansa edustajakokousta (Pietarin, Tve
rin, Tulan, Moskovan, Siperian, Tiflisin, Bakun, Batumin,

* T arko ite taan  K K :n »heinäkuun ju lk ilausum aa». Toim.
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Jekaterinoslavin, Nikolajevin, Odessan ja Nizhni Novgoro
din), edustajakokousta kannattavat sitä paitsi Riian ja Ka
zanin komitea. Uusi KK on kuitenkin ilmoittanut, että ääni
valtaisten komiteoiden joukkoon lisätään nyt vielä Samaran, 
Orelin-Brjanskin ja Smolenskin komitea. Nämä komiteat 
ovat sovitteluhenkisiä ja toiminta niissä on aivan vähäistä...

Kaiken edellä sanotun perusteella enemmistö on päättä
nyt, ettei se anna tukkia suutaan, ja julkaisee tuotteensa 
erikseen, kustantamon on ottanut hoitaakseen Bontsh-Bru- 
jevitsh.84 Neuvosto, joka oli vaiti Rjazanovin ja Akimovin 
julkaistessa kirjasiaan, on nostanut metakan ja vaatii, ettei 
kirjasissa osoitettaisi: »Ven. Sos.-dem. Työväenpuolue».
Bontsh-Brujevitshin julkaisemina ovat jo ilmestyneet Galjor- 
kan kirjanen »Alas bonapartismif» sekä Galjorkan ja Rjado- 
voin artikkelikokoelma »Väärinkäsityksemme». Lähipäivinä 
ilmestyy kirjanen »Taistelu edustajakokouksesta», jossa jul
kaistaan komiteoiden, m.m. Riian komitean, päätöslausel
mat. Riikalaiset ilmoittavat pyrkivänsä siihen, että puolueen 
laitokset olisivat enemmistön käsissä, kuten edustajakokous 
päätti, he sanovat pyrkivänsä siihen edustajakokouksessa, 
mutta katsovat välttämättömäksi taata vähemmistölle tie
tyt oikeudet. Riian päätöslauselmaan ovat jo yhtyneet Pie
tarin ja Moskovan komitea.

Tällainen on asiaintila.
Muistakaa, että meidät on jo hajotettu85, ja jos haluatte 

kirjeittenne tulevan perille, lisätkää: henkilökohtaisesti Sar- 
kolle. Lähetän uudet kirjeosoitteet.

Toivomme Teidän tukevan kaikin tavoin enemmistön jul
kaisutoimintaa. Olisi hyvä tehdä tämän johdosta vastaava 
päätös. Lähettäkää kirjeitä ja kaikenlaista aineistoa.

Edellinen kirjeenne on yhä selvittämättä. Ilmoittakaa, mi
tä avainta käyttäen se on kirjoitettu, vaikka se onkin van
hentunut, se kiinnostaa silti. Tiedättekö, millä tolalla ovat 
asiat Jekaterinoslavissa ja Odessassa? Vähemmistö levittää 
huhua, että Odessan komitea on perunut edustajakokoukses
ta tekemänsä päätöslauselman. Sieltä ei ole tullut ties miksi 
pitkään aikaan kirjeitä, mutta tieto ei tunnu kovinkaan us
kottavalta. Ilmoittakaa asiaintilasta Gritskolle. Terveiset.

P. S. Lähetämme Teille kohta kaikki uutuudet.
Kirjoitettu syyskuun 20 pnä 1904 
Lähetetty Genevestä Nikolajeviin

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkaistaan N. K. Krupskajan kir-
XV Lenin-kokoelmassa joit tämän tekstin mukaan
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88
V. P. NOGINILLE

21/IX.
Lenin kirjoittaa Makarille

Paroni kirjoitti Nizhni Novgorodin komitean tehneen pää
töksen edustajakokouksesta, mutta itse päätöstä ei jostain 
syystä lähettänyt. Lähettäkää se mahdollisimman pian osoit
teella: у ---------- *. Tällä osoitteella voi yleensä lähettää
myös kirjeet Leninille. Luoksenne lähti muuan toimin- 
tahaluinen neitonen, hän on perehtynyt puolueasioihin 
melko heikosti, ei ole työskennellyt vielä koskaan. Mikäli 
voitte antaa hänelle työtä, hänet voi tavata seuraaval- 
la osoitteella*. Jatko on henkilökohtainen kirje Olga Iva- 
novna Tshatshinatle.

Kirjoitettu syyskuun 2t pnä 1904 
Lähetetty Oenivestä 
Nizhni Novgorodiin

Julkaistu ensi kerran 1964 
V. I. Leninin Teosten S. painoksen 

46. osassa
Julkaistaan N . K. Krupskajan kir

joittaman jäljennöksen mukaan

89

J. D. STASOVALLE,
F. V. LENGNIKILLE Y.M.**

Hyvät ystävät! Kirjeenne ilahdutti meitä tavattomasti, 
se henkii sellaista reippautta, että valaa intoa kaikkiin mei- 
hinkin.88 Toteuttakaa ehdottomasti suunnitelmanne. Se on 
erinomainen ja sillä tulee olemaan valtava merkitys. Samoin 
on aivan välttämätöntä kirjoittaa kirje saksalaiselle. Odo
tamme kärsimättömästi seuraavia kirjeitänne. Kustantamoa 
koskeva neuvonne on jo puolittain toteutettu. On kynäilijä- 
voimia ja valmista aineistoa koko joukko. Ylipäänsä meidän 
kaikkien mieliala on nykyään reipas, suunnitelmia on run
saasti, starik on myös käynyt käsiksi työhön, Venäjän- ja 
ulkomaankirjeenvaihto on vilkastunut, ja toivottavasti vä
ki nyt alkaa pian ryhmittyä. Vähemmistö suukostelee nyt

* K äsikirjoituksessa ei ole o so ite tta . Tolm.
** K irjeen on k ir jo itta n u t N. K- K rupskaja V. I. Leninin to im eksiannosta . 

Tolm.
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sovittelijoiden kanssa, pää-äänenkannattaja ryhtyy julkai
semaan yleistajuista lehteä, juzhnyirabotshilaisille on hei
tetty antipala. Enemmistön kustantamosta teille kertovat 
yksityiskohtaisesti yhteiset tuttavamme, joille kirjoitamme 
siitä seikkaperäisesti. Kolin vaimo ja lapsi ovat terveinä ja 
asuvat Jekaterinoslavissa. Toistakaa niiden nimet, joiden 
käyttäminen kirjallisessa työssä olisi suotavaa. Brodjaga on 
saapunut, vähemmistö mielistelee häntä, hän ei ole ottanut 
vielä selvää kantaa. Josephine on luonamme, hän on fyysil- 
lisesti oikein huonossa kunnossa. Ekspeditio on luovutettu 
KK:lle. Siinä taitaakin olla kaikki. Syleilemme teitä lujas
ti, hyvät ystävät, toivotamme terveyttä ja hyvää kuntoa.

Starik ja Kumpp.

Kirjoitettu syyskuun 23 pnä 1904 
Lähetetty Genivestä Moskovaan

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkaistaan N . K. Krupskajan kir-
XV Lenin-kokoelmassa joutaman tekstin mukaan
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K. KAUTSKYLLE 

Geneve, lokakuun 10 pnä 1904.

Arvoisa toveri!
Lähetän Teille ristisiteenä artikkelini, joka on tarkoitettu 

vastaukseksi toveri Rosa Luxemburgin hyökkäilyihin.* Tie
dän »Neue Zeit in» toimituksen olevan myötämielinen vastus
tajiani kohtaan, mutta luullakseni olisi oikeudenmukaista 
suoda minulle oikeus korjata Rosa Luxemburgin artikkeleis
sa olevat epätarkkuudet. Artikkelini on kääntänyt tov. Li- 
din. Olette jo julkaissut yhden hänen artikkeleistaan, voitte 
siis tehdä johtopäätöksenne hänen saksankielentaidostaan. 
Itseen kykene kirjoittamaan saksaksi. Olen ollut artikkelissani 
hyvin lyhytsanainen, jotta se veisi vähemmän palstatilaa 
kuin Rosa Luxemburgin artikkeli eikä olisi liian laaja »Neue 
Zeitia» varten. Mikäli artikkeli tuntuu Teistä silti liian laa
jalta, olen valmis supistamaan sitä vielä kerran toimituk

* Ks. »Askel eteenpäin, kaksi askelta  taaksepäin . N . L eninin vastaus Rosa 
Luxem burgille» (Teokset, 7. osa, ss. 462—473). Totm.
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sen osoittamaan kokoon. Samalla minun on kuitenkin vaa
dittava, ettei lyhennyksiä tehtäisi ilman suostumustani.

Pyydän hartaasti ilmoittamaan, hyväksyykö toimitus ar
tikkelini vai ei.*

Sosialidemokraattisin tervehdyksin N. Lenin
Osoitteeni:
VL Oulianoff
3. Rue David Dufour. 3. 

Genf. Geneve, Suisse.

Lähetetty Berliiniin
Julkaistu ensi kerran saksan 

kielellä 1964 aikakauslehdessä 
international Review of Social 
History», Volume IX , Part 2

Julkaistu venäjän kielellä Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
ensi kerran 1965 V. I . Leninin Käännös saksasta
Teosten 5. painoksen 54. osassa

91

J. D. STASOVALLE,
F. V. LENGNIKILLE Y.M.**

14 /X.
Rakkaat, kalliit ystävät! lähetimme teille kirjeen kolmi

sen viikkoa sitten Irinan välityksellä.*** Kannatamme koko 
sydämestämme suunnitelmaanne. Kirjoittakaa, jos suinkin 
voitte. Kustannustoimen ovat ottaneet hoitaakseen Bontsh 
ja Lenin. On jo julkaistu »Alas bonapartismil», »Väärinkäsityk- 
semme», »Puolueelle». Piakkoin ilmestyvät »Uudelle tielle», 
»Taistelu edustajakokouksesta» ja »Sosialismista». Edustaja
kokouksen koollekutsumista kannattaa meidän laskujemme 
mukaan jo 14 komiteaa, niistä 11 päätösvaltaista. Kaikki pää- 
äänenkannattajan, KK:n ja Neuvoston yritykset jarruttaa 
agitaatiota edustajakokouksen puolesta ovat osoittautuneet tu
loksettomiksi, KK on voinut havaita, että enemmistökin on 
otettava huomioon, ja on kaiketi valmis »ottamaan takapak

* Puhe on a rtik k e lis ta  »Askel eteenpäin , kaksi askelta  taaksepäin . 
N. Leninin vastaus Rosa Luxem burgille» (Teokset, 7. osa, ss . 462—473). Toim-

** K irjeen on k ir jo itta n u t N. K. K iupskaja  V. I. Leninin to im eksiannosta.
Toim.

*** Ks. tä tä  osaa, 89. asiak irja . Toim.
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kia». He eivät pääse täydelliseen yksimielisyyteen vähem
mistönkään kanssa. Sanalla sanoen he ovat nolanneet itsen
sä.

Aikaisemmin pää-äänenkannattaja yllytti komiteoita KK:ta 
vastaan ja vainosi KK:ta, nyt se yllyttää paikallisjärjes
töjä komiteoita vastaan ja koettaa todistaa, ettei komiteoiden 
mielipide ole puolueen mielipide ja ettei puoluetta oikeastaan 
ole olemassa. He tekivät kaikkensa repiäkseen puolueen ja 
huutavat nyt, ettei puoluetta ole olemassa.

KK:n asenne on antanut vapaat kädet, ja nyt elämä on 
paljon helpompaa kuin aikaisemmin. On tietysti paljon epä
mieluisiakin, esim. Brodjagasta tuli vähemmistöläinen, sa
moin Samsonovista, mutta sitä ei voida välttää. Tulemme te
kemään työtä, puolustamaan kantaamme, sittenpähän näh
dään. Hiljattain ilmestyi Trotskin uusi kirjanen »Iskran» toi
mittamana, kuten on tiedotettu. Näin ollen se on tavallaan 
uuden »Iskran» »Credo». Kirjanen on mitä julkeinta valehte
lua ja tosiasiain vääristelyä. Ja tuollaista julkaistaan pää- 
äänenkannattajan toimittamana. Iskralaisten toimintaa pa
netellaan kaikin tavoin, ekonomistit ovat muka tehneet paljon 
enemmän, iskralaisilta puuttui aloitteellisuutta, he eivät aja
telleet proletariaattia, he huolehtivat enemmän porvarilli
sesta sivistyneistöstä ja levittävät kaikkialle tappavaa vir- 
kavaltaisuutta, heidän toimintansa rajoittui kuuluisan »Cre- 
don» ohjelman toteuttamiseen. II edustajakokous oli hänen 
sanojensa mukaan taantumuksellinen yritys vakiinnuttaa ker- 
holaisuus järjestötoiminnassa j.n.e. Tämä kirjanen on korva
puusti sekä nykyiselle pää-äänenkannattajan toimitukselle et
tä kaikille puoluetyöntekijöille. Tällaista kirjasta lukiessaan 
näkee selvästi »vähemmistön» menneen valehtelussa ja vil
pissä niin pitkälle, ettei se pysty luomaan mitään elinkykyis
tä, ja tekee mieli ryhtyä taistelemaan, ja tässä on jo mistä 
taistella.

Kolin vaimo on terveenä, hän on Jekaterinoslavissa.

Lämpimät terveiset teille kaikille.
Starik ja Kumpp.

Kirjoitettu lokakuun 14 pnä 1904 
Lähetetty Qenbvestä Moskovaan

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkaistaan N. K . Krupskajan kir•
XV Lenln-kokoelmassa joittaman tekstin mukaan
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K. KAUTSKYLLE
26/X 04.

Arvoisa toveriI
Lähetin kaksi viikkoa sitten Teille »Neue Zeitin» toimi

tukseen artikkelini (vastauksen Rosa Luxemburgille) ja kir
jeen.* Olkaa hyvä ja ilmoittakaa minulle, onko artikkelini 
hyväksytty vai ei. Edellisessä tapauksessa minun on tehtävä 
muutamia pieniä lisäyksiä (jotka koskevat uusia venäläisiä 
päätöslauselmia) ja korjauksia. Jälkimmäisessä tapauksessa 
taas minun on etsittävä muita teitä perehdyttääkseni sak
salaisia sosialidemokraatteja Rosa Luxemburgin artikkelissa 
oleviin epätarkkuuksiin.

Sosialidemokraattisin tervehdyksin N. Lenin

Lähetetty Genivestä Berliiniin
Julkaistu ensi kerran saksan 

kielettä 1964 aikakauslehdessä 
»International Review of Social 

History», Volume IX , Part 2
Julkaistu venäjän kielellä Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

ensi kerran 1965 V. I. Leninin Käännös saksasta
Teosten 5. painoksen 54. osassa

9 3

I. I. RADTSHENKOLLE**

Lenin kirjoittaa henkilökohtaisesti Arkadille. Uralille.
28/X.
Hyvä toveri! kirjeenne on saatu. Olkaa hyvä ja lähettä

kää Uralin komitean hyväksymä päätöslauselma. Vähemmis
tö väittää Uralin komitean asettuneen vastustamaan edus
tajakokousta, ja »Iskra» kertoo Uralin komitean asettuneen 
puoluerauhan kannalle ja ilmaisseen suhtautuvansa myötä
mielisesti Keskuskomitean toimintaan. Kaikki toivovat kiih
keästi rauhaa puolueessa, ja kysymys on vain siitä, millä 
tavalla on selviydyttävä puolueessa vallitsevasta kriisistä,

* Ks. tä tä  osaa. 90. asiak irja . Toim.
* • K irjeen on k ir jo itta n u t N . K- K rupskaja V . 'I .  Leninin toim eksiannosta . 

Tolm.
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puoluekantaisin keinoinko, t.s. kutsumalla koolle edustaja
kokous, vai tekemällä osittaisen sopimuksen vähemmistön 
kanssa. KK on julkilausumassaan kannattanut jälkimmäis
tä menetelmää. »Iskran» tieto voidaan siis käsittää vain si
ten, että Uralin komitea on tehnyt edustajakokousta vastus
tavan päätöksen.

Osoittakaa kirjeissä salamusteella: »Leninille, henkilökoh
taisesti.»

Kirjeestänne näkyy, ettette ole lainkaan selvillä asiainti
lasta puolueessa. Selostan sitä lyhyesti. (Edelleen ks. Sipe
rian liitolle osoitettua kirjettä.) Edustajakokousta ovat jo 
tähän mennessä ilmaisseet kannattavansa komiteat: Siperian, 
Kaukasian liittokomitea (jo sen päätöslauselman jälkeen, jo
ka julkaistiin 73.—74. numeron liitteessä), Tiflisin, Bakun, 
Mingrelian-Imeretian, Odessan, Nikolajevin, Jekaterinoslavin, 
Pietarin, Moskovan, Tverin, Pohjoinen komitea (jo KK:n 
julkilausuman jälkeen), Nizhnin, Kazanin, Riian ja Tulan 
komitea (13 täysivaltaista järjestöä), entiseen tapaan lukien 
se riittäisi, mutta Neuvosto on lisäksi myöntänyt äänioikeu
den 5:lle (Smolenskin (?), Orelin-Brjanskin (?), Samaran, Ast- 
rakanin ja vielä jollekin, nähtävästi Krementshukin) komiteal
le. Nämä kaikki ovat komiteoita, jotka taatusti asettuvat 
vastustamaan edustajakokousta. Sitä paitsi Neuvosto tunnus
taa edustajakokousta kannattaneiksi vain ne komiteat, joi
den päätöslauselmat se on saanut (Nikolajevin, Pohjoisen ja 
Nizhni Novgorodin komitean päätöslauselmat ovat varmaan 
kadonneet matkalla). Sitten se vaatii päätöslauselmien var
mentamista kahden kuukauden väliajoin, mitä komiteat eivät 
ehkä saa tietääkään, koska ne saavat »Iskran» epäsäännöllises
ti ja puuttuu säännöllinen kirjeenvaihto. Vaaditaan, että 
päätöslauselmien alla pitää olla komitean jäsenten allekirjoi
tukset, jottei kukaan pääsisi äänestämään kahdesti edustaja
kokouksen puolesta (ainoastaan Neuvoston jäsenet voivat 
äänestää kolmesti edustajakokousta vastaan: Neuvostossa, 
toimituksessa ja liigassa). Ottaen huomioon sen kannan, jon
ka Neuvosto, KK ja pää-äänenkannattaja ovat omaksuneet 
(vainota edustajakokouksen puolesta agitoivia henkilöitä), 
allekirjoitusvaatimuksella on täysin konkreettinen merki
tys. Kaiken tämän tarkoituksena on vaikeuttaa agitaatiota 
edustajakokouksen puolesta. Koska komiteat ilmaisevat kui
tenkin kantansa hyvin selvästi, vähemmistö on nyt ryhty
nyt hyökkäykseen komiteoita vastaan. Pyritään kaikin ta
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voin horjuttamaan komitean arvovaltaa niin paikallisen väen 
kuin myös työläisten silmissä suorastaan yllyttäen näitä 
komiteaa vastaan. Pyritään vaikuttamaan varsinkin perusjär
jestöihin. On helppo kuvitella, millaista hallaa tämä aiheut
taa toiminnalle. Nykyään vähemmistö piirittää Pietaria. Sel
lainen on asiaintila puolueessa. Sanomattakin on selvää, et
tä se ei ilahduta. Lähettäkää tapaamispaikan osoite, täältä 
lähtee usein väkeä, ehkä joku matkustaa Uralillekin.

Toveriterveisin L.
P. S. Vaatikaa KK:lta enemmistön julkaisuja.

Kirjoitettu lokakuun 28 pnä, 1904 
Lähetetty Oenivestä

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkaistaan N. K. Krupskajan kir-
XV Lenin-kokoe Imassa joit tämän tekstin mukaan
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A. A. BOGDANOVILLE*
Marraskuun 2 pnä
9. (22.) lokakuuta päivätty kirjeenne on saatu. Selvittämättä jäänyt 

kirje on jo toistettu. Kevytmielisestä torpedoveneestä ei ole kuulunut 
mitään. Millä osoitteella lähetitte rahat? Lidin, Aleksejev ja Afanasje- 
va ovat matkustaneet, Popovelta ei ole viestejä.

Nyt kerron Teille eräitä puolittain ulkomaan, puolittain Venäjän 
uutisia.

Bontsh-Brujevitshin ja Leninin kustantamo toimii hyvin hitaasti, 
kirjasia ilmestyy vain tippumalla. Vasta nyt ilmestyi jo aiko
ja sitten luvattu kirjanen »Taistelu edustajakokouksesta». Asia 
kiikastaa osittain kirjapainosta, mutta pääasiallisesti rahasta. 
Rahakysymys on yleensä kaikkein toivottomin, sillä rahaa 
tarvitaan paljon miesten lähettämiseen Venäjälle (kysyntä on 
suuri) ja kuljetuksiin. On pyrittävä kaikin mokomin hankki
maan suuri summa. Nyt asia riippuu vain siitä, kaikkea muu
ta on. Ilman paksua kukkaroa tulee väistämättömästi ja t
kumaan sama piinallinen ja riuduttava toimettomuus, jos
ta kärsimme täällä nykyään. On saatava rahaa vaikka mikä 
olisi. Venäjä järjestäytyy ja odottaa meiltä päättäväisiä tekoja! 
Riian komitea on tehnyt päätöksen tämän kustantamon tukemisesta, 
samoin myös Odessan, Nikolajevin ja Jekaterinoslavin komiteat. Mo
net kysyvät, miksei enemmistö pyytänyt lupaa, mutta jättävät tyyten

* K irje on k ir jo ite ttu  yhdessä N . K. K rupskajan kanssa. P e ti i t i l lä  p a in e ttu  
on N. K . K rupskajan te k s tiä . Toim.
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ottamatta huomioon tilanteen ja unohtavat Bontsh-Brujevitshin ja Le
ninin esiintyneen yksityishenkilöinä eikä ryhmän nimissä, joskaan Ve
näjällä sitä ei käsitetty ja tehtiin päätös Bontsh-Brujevitshin ja Le
ninin johtaman henkilöryhmän tukemisesta. Melko luonnotonta. KK 
on kieltäytynyt kuljettamasta enemmistön kirjallisuutta, koska ei katso 
sitä puolueen kirjallisuudeksi.

Puolueessa vallitsee tosiasiallisesti täydellinen hajaannus. Vähem
mistö ja KK ovat jo tehneet kaupat keskenään ja ajavat samaa linjaa, 
jonka olemuksena on edustajakokouksen väärennys ja komiteoiden hajot
taminen »alhaalta käsin». Tämä hajotus tapahtuu siten, että taistelu- 
henkisiin enemmistökomiteoihin lähetetään menshevikkiryhmiä, jotka 
piirittävät komiteaa ja harjoittavat agitaatiota pyrkien kaikin tavoin 
horjuttamaan paikallisen väen, työläisten ja varsinkin perusjärjestöjen 
luottamusta komiteaan. Sitten, muokattuaan maaperän perusjärjestöjen 
avulla, ne panevat toimeen skandaalin ja vaativat komiteaa antautu
maan. Sellainen näytelmä lavastetaan nyt Pietarissa KK:n suosiolli
sesti avustaessa. KK harjoittaa enemmistökomiteoiden suhteen ulkokul
taista politiikkaa ilmoittaen, että jollei päästä sovintoon vähemmistön 
kanssa, mikä on varsin mahdollista (kylläpä ovat tekohurskaital), 
niin KK kutsuu edustajakokouksen, KK ei muka ole edustajakokousta 
vastaan eikä ole muuttanut mielipiteitään, he katsovat mahdolliseksi 
tehdä kaupat pää-äänenkannattajan toimituksen kanssa, koska eivät 
pidä sitä puolueen, vaan kerhon äänenkannattajana. Vaikka KK on 
enemmistö, niin edustajakokouksessa ja sen jälkeen on KK:hon valit
taessa pidetty ohjeena ainoastaan sitä seikkaa, onko X tai Y kyllin 
hyvä praktikko; KK:lle ei osoitettu edustajakokouksessa mitään ligne 
de conduite*, ja siksi se voi valita omansa eikä ole velvollinen pysyt
telemään enemmistön katsantokannalla. Lyhyesti sanoen he jaarittele- 
vat ties mitä.

Venäjällä heille ollaan hyvin kiukkuisia. Nikolajevin, Odessan ja 
Jekaterinoslavin komiteat ovat järjestäneet konferenssin ja tehneet 
päätöksen... Enemmistöön kuuluvat osanottajat ovat vastanneet heille 
seuraavaa... Aikomuksena on asettaa ehdokkaat valittaviksi muu
tamissa omissa komiteoissamme, sitten julkaista tiedonanto Enemmis- 
tökomiteain Toimikunnan muodostamisesta ja sen jälkeen kiertää muut 
komiteat ja kehottaa niitä yhtymään meihin ja lisäämään ehdokaslis
taan yhden tai pari omaansa.

Missä Boroda on? Sopikaa Gorkin kanssa tunnussanasta. Milloin 
tulette?

Tehkää kaikkenne, että kevytmielinen torpedovene liik
kuisi joutuisammin. Hidastelu on selittämätöntä ja hirveän 
vahingollista. Vastatkaa viipymättä ja seikkaperäisemmin se
kä konkreettisemmin.

Toimikuntaan olemme toistaiseksi ajatelleet Demonia, Felixiä, Pa
ronia, Lidiniä, Aleksejevia, Gusjevia ja Pavlovitshia.

Kirjoitettu marraskuun 2 pnä 1904
Lähetetty Genevestä Venäjälle
Julkaistu ensi kerran 1930 Julkoistaan käsikirjoituksen mukaan

XV Lenin-kokoelmassa

•  — m enette ly tapaa .  Tolm.
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I. P. GOLDENBERGILLE

Meshkovskille
2/XI.
Hyvä toveri! Saimme tiedon, että kirjeemme on tullut pe

rille, lähetimme saman kirjeen Maria Petrovnan osoitteella. 
Ilmoittakoon sen saannista. Odotamme kärsimättömästi vas
taustanne, älkää viivyttäkö sitä, säännöllinen kirjeenvaihto 
on nyt erittäin tärkeää. Lähetän uudestaan kirjeosoitteet. 
Samoilla osoitteilla voitte lähettää myös kaikenlaista postia 
ja lentolehtisiä. Seuraavassa kirjeessä lähetämme vielä yhden 
osoitteen. »Iskran» 75. numerossa sanotaan, että Saratovin ko
mitea on ilmoittanut kannattavansa puoluerauhaa ja »ilmaissut 
suhtautuvansa myötämielisesti KK:n toimintaan». Kaikki 
toivovat puoluerauhaa, kysymys on vain siitä, voidaanko sal
lia KK:n ja vähemmistön tekevän keskenään lehmäkaupat 
siltä sopimuspohjalta, että KK tulee vastustamaan kaikin 
tavoin edustajakokousta. 73.—74. numeron liitteessä julkais
tut Neuvoston päätökset antavat kuvan siitä, millaisiin tu
loksiin tuo lehmäkauppa on johtanut. »Iskra» ei julkaise enää 
enemmistökomiteoiden päätöslauselmia tai antaa niille pals
tatilaa liitteessä, jota ei edes lasketa myyntiin (Kaukasiasta 
on tullut 74. numeron ilmestyttyä edustajakokousta koske
vat päätöslauselmat: Kaukasian liittokomitealta, Tiflisin, 
Bakun ja Mingrelian-Imeretian komitealta), on saatu pää
töslauselmat Odessan (37 allekirjoitusta) ja Moskovan van
kilasta. »Iskraan» on peiustettu osasto: puoluerauhan puo
lesta, jossa julkaistaan edustajakokousta vastustavia päätös
lauselmia.

Tuntuu jotenkin uskomattomalta, että Saratovin komitea 
olisi ilmaissut vastustavansa edustajakokousta ja kannatta
vansa KK:n julkilausumaa. Olkaa hyvä ja lähettäkää mah
dollisimman nopeasti kaikki Saratovin komitean päätöslau
selmat ja kirjoittakaa, millainen tuo »Svobodnoje Slovo» on 
laatuaan, vähemmistö väittää kaikkien yhteyksien olevan 
sen käsissä. Olkaa hyvä ja lähettäkää meille kaikki komitean 
julkaisut viime kuukausien ajalta tai ainakin luettelo niistä, 
tiedottakaa kuinka työ edistyy, miten se on järjestetty, on
ko kirjallisuutta, onko yhteyksiä talonpoikiin. Lähettäkää 
kirjeenvaihtajien kirjoituksia, yrittäkää saada osallistumaan
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kirjeenvaihtoon erikoisesti perusjärjestöt, kirjoitusaiheitahan 
on runsaasti.

Ettekö voisi järjestää meille yhteyttä Astrakaniin ja Ura
liin?

Kaikkea parasta.
Kirjoitettu Leninin toimeksiannosta.

Kirjoitettu marraskuun 2 pnä 1904
Lähetetty Oenivestä

Julkaistu ensi kerran 1964
V. I. Leninin Teosten S. painoksen Julkaistaan N. K. Krupskajan kir-

46. osassa joittaman jäljennöksen mukaan

96

O. A. PJATNITSKILLE

Pjatnitsalle. Henkilökohtaisesti »Pjatnitsalle» Leniniltä
Hyvä toveri! Yhteinen ystävämme* ilmoitti minulle, mil

laisia kirjeitä Teillä on87 (KK:n ulkomaisen jäsenen Venäjäl
lä oleville KK:n jäsenille osoittamat kirjeet, joissa sanotaan 
ulkomaisen vähemmistön käyneen julkeaksi ja 22:n päätöslau
selman** ilmentävän epäilemättä puolueen todellista tahtoa). 
Mielestäni Teidän pitäisi ehdottomasti lähettää nuo kirjeet 
viipymättä minulle tänne.

Ensiksikin olen KK:n jäsen ja sen vuoksi minulla on täysi 
oikeus tuntea KK:n ulkomaisen jäsenen ja Venäjällä olevien 
kirjeenvaihto, sitäkin suuremmalla syyllä, että se koskee 
sellaista koko puoluetta liikuttavaa kysymystä kuin vähem
mistön kannanottoja. Ette kai Te aio auttaa vähemmistön 
puolelle loikanneita KK:n jäseniä salaamaan puolueelta (ja 
jopa muilta KK:n jäseniltä) todellista asiaintilaa?

Toiseksi kirjeiden sisällöstä seuraa, että KK:n jäsenet (Gle- 
bov, Konjagin ja Nikititsh) puhuvat suorastaan totuuden
vastaisesta ilmoittaessaan Venäjän-komiteoille lähettämäs
sään kirjeessä ulkomaisen vähemmistön olevan peräänantavai- 
nen. Kun kerran me Teidän kanssanne olemme julistaneet 
avoimesti sodan tuolle bonapartismille, tuolle puolueen pet

• T ark o ite taan  R. S. Z em lja tshkaa . Tolm.
*• Ks. V. I. Lenin, Teokset, 7. osa, ss. 441—449. Tolm.
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tämiselle (Galjorka julisti kirjasessaan sodan meidän kaikkien 
nimissä), niin suoranainen velvollisuutemme on näyttää puo
lueelle kaikkinainen KK:n jäsenten harjoittama petos. Em
me täytä velvollisuuttamme puoluetta kohtaan, ellemme sil
loin kun meillä on käsissämme todisteet tuollaisesta petok
sesta, tutustuta puoluetta näihin todisteihin. Jos alamme 
puhua painetussa sanassa ja julkisesti bonapartismistä em
mekä samalla käytä tilaisuutta todistaaksemme asiakirjoil
la tuon bonapartismin, niin osoittaudumme tavallisiksi lör- 
pöttelijöiksi. Emmehän me käytä sanaa bonapartismi haukku
masanana, kuten Martov ja Plehanov sitä käyttivät.

Toisinaan sanotaan: yksityiskirjeitä ei saa käyttää poliitti
sessa taistelussa. Se on väärin. Silloin kun yksityiskirjeet 
paljastavat puolueen toimihenkilöiden väärinkäytöksiä, nii
tä on käytettävä ehdottomasti. Plehanov käytti Vademecu- 
missaan yksityiskirjeitä jopa muitakin kuin toimihenkilöitä 
vastaan. Puheena olevat kirjeet eivät sitä paitsi ole mitään 
yksityiskirjeitä, vaan KK:n jäsenten kirjeenvaihtoa KK:n 
asioista. Ja minä KK:n jäsenenä ja Te KKm asiamiehenä olem
me velvolliset estämään yrityksen salata totuus puolueelta.

Kaikkien näiden syiden vuoksi pidän ehdottoman välttä
mättömänä, että lähetätte viipymättä minulle nuo kirjeet 
tai ainakin täydelliset jäljennökset niistä. Osa niistä on tie
tysti salaisia, emmekä me saata koskaan julkisuuteen sitä 
osaa. Mutta se mikä koskee koko puolueen etuja ja jossa ei 
ole mitään salaista, on saatettava julkisuuteen. Harkitsem
me täällä, miten se on tehtävä ja milloin.

Vastatkaa minulle e h d o t t o m a s t i  niin joutuin kuin 
suinkin tähän kirjeeseen. Ei haittaa, vaikka kirjoitatte ve
näjää huonosti. Voitte kirjoittaa jopa hepreaksikin. Vastat
kaa joka tapauksessa viipymättä.

Ellette ole kanssani samaa mieltä kirjeiden lähettämises
tä, niin siinä tapauksessa tahdomme kaikki pyytää Teitä 
matkustamaan mitä pikimmin, l ä h i p ä i v i n ä  tänne. 
Tämä on niin tärkeä asia, että se pitää käsitellä ja ratkaista 
kaikin mokomin.

Puristan kättänne. Teidän N,  Lenin

P. S. Sanokaa ehdottomasti Nik. I-lle*, »jakobiinille» ja 
Zhitomirskille, että lähettäisivät minulle viipymättä osoit-

* E i ole saatu  se lv ille , kenestä on puhe. Toini.
7-1301
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teensä. On suorastaan siivotonta, että kaikki harhailevat 
erikseen, ottamatta yhteyttä toisiinsa.

Kirjoitettu 1904 marraskuussa, 
ennen 16 päivää 

Lähetetty Genivesiä Odessaan
Julkaistu ensi kerran 1934 Julkoistaan käsikirjoituksen mukaan
X X V I  Lenin-kokoelmassa

97

VSDTPrn TVERIN KOMITEALLE* *

26/XI. Hyvä toveri! Olemme saaneet kummankin kappa
leen päätöslauselmaanne, emme ole luovuttaneet niitä pää- 
äänenkannattajalle, sillä hiljattain oli seuraavanlainen ta 
paus. Nikolajevin komitea lähetti päätöslauselman toimitet
tavaksi »Iskralle», minkä teimmekin. Martov palautti pää
töslauselman ja sadatteli kovin karkeasti. KK ja pää-äänen- 
kannattaja muka tietävät varmasti, ettei Nikolajevissa ole 
mitään komiteaa ja että päätöslauselman ovat näin ollen il
meisesti kirjoittaneet jotkut huijarit ja valekomitealaiset. 
Koska päätöslauselmassa ei ole allekirjoituksia, päiväystä 
eikä mainintaa, kuinka perusjärjestöt ovat suhtautuneet sii
hen, sillä ei ole muka mitään merkitystä ja hän, Martov, on 
jopa kieltäytynyt toimittamasta sitä pää-äänenkannattajalle, 
sillä häntä jo kyllästyttää koko tämä väärennettyjen päätös
lauselmien tehtailu. Sama kohtalo odottaa todennäköisesti 
myös Tverin päätöslauselmaa. Julkaisemme sen enemmistön 
lehtisessä.

Olkaa hyvä ja kirjoittakaa, kuinka asiat edistyvät.
. Oletteko saaneet puoluejärjestöille tarkoitetun »Iskran» leh
tisen zemstvokamppailusta, »uutta korkeinta tyyppiä» ta
voitellen toimitus on puhunut tuossa lehtisessä paljon pötyä, 
laukonut jopa sellaisia typeryyksiä, että työläisten ei pidä 
pelotella liberaaleja, vaan toimia siten, ettei näiden kes
kuudessa syntyisi paniikkia. Tämä lehtinen on saanut aikaan 
kiivasta väittelyä, Lenin on vastannut siihen kirjasella 
»Zemstvokamppailu ja Tskran’ suunnitelma»**.

* K irjeen on k ir jo itta n u t]  N. K- K rupskaja V. I. Leninin toim eksiannosta .
Tolm.

* • Ks. Teokset, 7. osa, ss. 485—507. Tolm.
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Olkaa hyvä ja lähettäkää osoitteet, joilla voimme toimit
taa teille kirjallisuutta. Osoitteet, joilla lähetitte päätös
lauselman, ovat täysin kelvollisia. Teille tulee Permistä Ro- 
gova, hän on kuulemma melko hyvä työntekijä, emme tun
ne häntä henkilökohtaisesti, katsokaa itse, ehkä hän osoit
tautuukin hyödylliseksi, hän on illegaalisia, auttakaa häntä 
elämänsä järjestelyssä.

Bolshakin ollessa kyseessä käyttäkää gambetovilaista avain
ta: Etelä-Amerikan valtiot 34 б., й keskellä. Bolshak pyytää 
piilottamaan saappaiden uiko- ja sisäpohjan väliin passin ja 
sahanteriä ja toimittamaan hänelle Nekrasovin tahi omais
ten välityksellä.

Tiedottakaa viipymättä kirjeidemme saannista. Terveisiä.
Lenin

Kirjoitettu marraskuun 26 pnä 1904 
Lähetetty Genbvesiä

Julkaistu ensi kerran 1964 
V . I .  Leninin Teosten 6. painoksen 

46. osassa
Julkaistaan N . K. Krupskajan kir

joittaman jäljennöksen mukaan
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VSDTP:n IMERETIAN-MINGRELIAN KOMITEALLE*

Mingrel.-lmeret, komit.
28/XI.
Hyvät toverit, olemme saaneet kummankin, 23. ja 28. 

päivätyn kirjeenne, ensimmäinen (jossa oli tilastotiedot ja 
osoitteet) joutui vähemmistölle ja saimme sen vasta tänään, 
selvitimme osoitteet, käytämme kirjallisuuden lähetysosoi
tetta aivan heti. Edustajakokousta kannattavan päätöslau
selmanne olemme saaneet ja luovuttaneet pää-äänenkannat- 
tajalle. Emme ole kuulleet mistään toisesta ääntenlaskusta, 
ja tuskin sitä toimitetaankaan.

Hiljattain tuli Nikolajevin komitean päätöslauselma ja lä
hetimme sen pää-äänenkannattajalle. Martov palautti sen ja 
sadatteli karkeasti, pää-äänenkannattaja ja KK muka tietä
vät varmasti, ettei Nikolajevissa ole mitään komiteaa (suora-

* K irjeen on k ir jo itta n u t N. K . K rupskaja V. I. Leninin to im eksiannosta. 
Tolm.

7*
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nainen valhe, KK kävi julkilausumineen Nikolajevin ko
miteassa ja tietää erinomaisesti, että päätöslauselman alle 
nimensä kirjoittaneet henkilöt kuuluvat Nikolajevin komi
teaan), että päätöslauselman ovat lähettäneet jotkut vale- 
komitealaiset ja huijarit, jotka ovat kirjoittaneet väärennetyn 
päätöslauselman... Edustajakokousta kannattavaa Kaukasian 
liittokomitean päätöslauselmaa ei ole julkaistu, mutta siel
tä saatu... edustajakokousta vastustava on julkaistu. Lehti 
kertoo Saratovin, Samaran, Uralin ja Astrakanin komitean 
hyväksyneen KK:n politiikan (päätöslauselmia ei esitetä), 
mutta samana päivänä kun tuo »Iskran» numero ilmestyi, 
me saimme Uralilta kirjeen, etteivät he ole kuulleet enää 
moneen kuukauteen mitään KK:sta eivätkä ylipäänsä edes 
tiedä, onko puoluetta olemassa. Plehanov sanoo suoraan, et
tä edustajakokousta ei pidetä... KK taas julistaa tekopyhäs
ti, ettei se nyt vastusta edustajakokousta, on vain pidettävä 
huoli siitä, että kokous tuo todella ilmi puolueen mielipi
teen... KK panee komiteoiden päätöslauselmat veran alle, 
mutta sanoo puoluetovereille osoittamassaan lehtisessä: »nyt 
kun puolue on ilmaissut kannattavansa meitä»...

Komiteat ovat vaatineet KK:lta enemmistön kirjallisuut
ta, KK on kieltäytynyt kuljettamasta sitä ilmoittaen, et
tei se ensiksikään ole puoluekirjallisuutta, ja toiseksi, ettei 
se voi edistää missään määrin proletariaatin luokkatietoisuu
den kehitystä. Voi teeskentelijöitä! Trotskin uusi kirjanen, 
joka on ilmestynyt uuden »Iskran» toimittamana ja on siksi 
tavallaan sen »Credo», varmaan edistää suuresti proletariaa
tin itsetietoisuuden kehitystä... Kirjasessa sanotaan, että 
vanhan ja uuden »Iskran» välillä on kokonainen kuilu, että 
edustajakokous oli taantumuksellinen yritys vakiinnuttaa 
kerholaiset taistelumenetelmät, että vanha »Iskra» vähät vä
litti proletariaatista, että iskralaiset nimittävät proletariaat
tia tomppeleiksi j.n.e. j.n.e. Struve ei ole suotta kiitellyt 
vähemmistön tendenssejä elinvoimaisiksi... (ks. Leninin leh
tistä »Palvelushaluinen liberaali»*). Oletteko saaneet kaikil
le puoluejärjestöille osoitetun »Iskran» lehtisen zemstvokamp- 
pailusta? Uutta, »korkeinta» propaganda- ja agitaatiotyyppiä 
tavoitellessaan »Iskra» on puhunut paljon pötyä, jopa sano
nut, että mielenosoitus pitää järjestää varovasti, ettei zemst- 
vomiesten keskuudessa herätettäisi paanista kauhua. Lenin

•  Ks. Teokset» 7. osa, ss. 474—477. Totm.
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on vastannut tähän lehtiseen kirjasella »Zemstvokamppailu 
ja ’lskran’ suunnitelma»*...

Nyt kun KK on tehnyt pää-äänenkannattajan kanssa leh- 
mäkaupat edustajakokouksen ehkäisemisestä, kokous lykkäy
tyy epämääräiseksi ajaksi. Enemmistö on kuitenkin päättä
nyt saada sen koolle ja siihen se voi päästä vain liittymällä 
tiiviimmin yhteen ja järjestymällä.

No niin, lopetan tällä kertaa.

Kaikkea parhainta. Lenin

Kirjoitettu marraskuun 28 pnä 1904 
Lähetetty Genivestä

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkaistaan N. K. Krupskajan kir-
XV Lenin-kokoelmassa joittaman tekstin mukaan
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VSDTPin MOSKOVAN KOMITEALLE

Moskova
29/XI.
Hyvät toverit! Olemme saaneet päätöslauselmanne. Kii

tos luvatusta avusta.88 Olkaa hyvä ja tiedottakaa asiaintilasta 
komiteassa. Onko tämä kirjeosoite käyttökelpoinen? Emme 
ole varmoja siitä, ja siksi kirjoitamme näin lyhyesti, vaikka 
pitäisi kirjoittaa monista asioista.89 Ilmoittakaa viipymät
tä kirjeen saannista.

Toveriterveisin.
Lenin

Kirjoitettu marraskuun 29 pnä 1904 
Lähetetty Genivestä

Julkaistu ensi kerran huhtikuun
21 pnä 1963 Julkaistaan N. K. Krupskajan kir-

»Moskovskaja Pravda» lehden joittaman jäljennöksen mukaan
95. n:ossa

Ks. Teokset, 7. osa.ss. 485—507. Tolm.
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100

VSDTP:n BAKUN KOMITEALLE*

Baku

29/XI.

Hyvät ystävät! täytämme pyyntönne, lähetämme kokeek
si puoli puutaa pelkästään omaa kirjallisuuttamme, ettei tar
vitsisi ostaa. Mikäli koe onnistuu, lähetämme niin kuin pyy- 
dätte. Olemme sitä paitsi alkaneet lähettää paketteja Rai
san** antamalla osoitteella. Meitä ilahdutti suuresti Lenotsh- 
kasta saamamme viesti. Miksi hän ei kirjoita? Eivätkä toi- 
setkaan ole kovin säntillisiä. Onko 10. marraskuuta päivät
ty kirjeemme saatu?***

On yhä ilmeisempää, ettei Neuvosto anna missään tapauk
sessa järjestää edustajakokousta. Plehanov sanookin suoraan: 
edustajakokousta ei tule! Pää-äänenkannattaja heittää par
haassa tapauksessa komiteoiden päätöslauselmat pöydän alle 
tahi palauttaa ne ja sadattelee karkeasti, kuten kävi Nikolaje- 
vin komiteaan nähden, joka lähetti edustajakokousta kannat
tavan päätöslauselman, mutta ei noudattanut Neuvoston vaa
timaa kaavaa, minkä vuoksi päätöslauselman laatijoita hau
kuttiin sitten väärennettyjä päätöslauselmia tehtaileviksi hui
jareiksi, valekomitealaisiksi... Pakottaakseen Neuvoston kut
sumaan koolle edustajakokouksen enemmistön täytyy järjes
tyä, Lenin kirjoitti siitä jo edellisessä kirjeessä. Oletteko 
saaneet puolueen jäsenille osoitetun »Iskran» lehtisen 
zemstvokamppailusta? (Ks. Mingrelian-Imeretian komitealle 
osoitettua kirjettä.)****

Lopetan tällä kertaa. Lähettäkää kirjeaineistoa, enemmis
tö aikoo ryhtyä julkaisemaan omaa lehteä, puolueen laitos
ten vilpillinen menettely sysää yhä enemmän siihen.

Saimme Kaukasian liittokomitean kirjeen (pää-äänenkan- 
nattajan toimituksen kautta), vastaamme piakkoin.

Terveisiä. Lenin

* K irjeen on k ir jo itta n u t N. K. K rupskaja V. I. Leninin toim eksiannosta.
To tm.

•*  Ei ole saatu se lv ille , kuka k ä tk ey ty y  salanlm en taakse. Tolin.
**• Ks. V. I. Lenin, Teokset, 34. osa. ss. 254—255. Toim.

**** Ks. tä tä  osaa, 98. a s iak irja . Totm.
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P. S. Mitä Baturaissa puuhataan? Millainen mieliala siel
lä vallitsee?

Kirjoitettu marraskuun 29 pnä 1904 
Lähetetty Genivestä

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkoistaan N. K. Krupskajan kir-
XV Lenin-kokoelmassa \joittaman tekstin mukaan
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VSDTP:n KAUKASIAN LIITTOKOMITEALLE

5/XII. Hyvä toveri! Olemme saaneet: 1) VSDTPm Bakun 
komitean (BK) valveutuneiden työläisten valtuusmiesten lau
sunnon BK:n uudelleenjärjestelystä, 2) 20. lokakuuta päi
vätyn Balahanyn ja Bibi-Eibatin työläisten lehtisen, 3) BKm 
lehtisen »Uutta ketunhäntäpolitiikkaa», 4) Tarpeellisen se
lityksen, 5) 9/XI päivätyn lausunnon. Meillä ei ole Bakun ko
mitean päätöslauselmaa eikä myöskään Kaukasian komiteoi
den konferenssin päätöslauselmaa, joka meille on kuulem
ma lähetetty.

»Lausunnon» johdosta on huomautettava seuraavaa. KKm 
Kaukasian-edustajalta saatiin aikoinaan (kesällä) hyvin seik
kaperäinen kirje vähemmistöä koskevan tapauksen johdosta. 
Tuo kirje toimitettiin viipymättä pää-äänenkannattajalle, jo
ten Neuvosto tiesi erinomaisesti hänen mielipiteensä, sen tie
si myös KKm jäsen Glebov, joka oli mukana selvittämässä 
asiaa.

Enemmistö julkaisee kirjasen »Neuvosto puoluetta vas
taan», jossa tämä juttu selvitetään tarkasti KK:n Kaukasian- 
edustajan lausunnon perusteella.90

Olkaa hyvä ja ilmoittakaa, minkä kokoisia saavat olla 
Sosnovitsista lähetettävät paketit. Vastatkaa kysymykseen 
pikemmin.

»Iskran» toimituksen ja enemmistön kesken käydään nyt 
ankaraa kiistaa zemstvokamppailukysymyksestä. Toimitus 
julkaisi »vain puolueen jäsenille» osoitetun typerän lehtisen, 
jossa esitti mahdotonta sotkua zemstvomiehiin suhtautumi
sesta. Lenin vastasi kirjasella »Zemstvokamppailu ja Tskran’ 
suunnitelma»*. Kysymykseen ei sisälly mitään salaista ja 
kysymys on siksi tärkeä, että se vaatii avointa käsittelyä.

* Ks. Teokset, 7. osa, ss. 485—507. Toim ,
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Vaatikaa sen vuoksi toimituksen zemstvolehtisen julkai
semista uudelleen avoimesti kaikkia varten. Onhan hävy
töntä, että »Iskrassa» puhutaan yhtä, mutta puolueen jäse
nille osoitetussa lehtisessä toista. Tämä kysymys kuohuttaa 
kaikkia. Parvus lähetti kirjeen, jossa sanoo olevansa Leninin 
kannalla ja vastustavansa vähemmistön kantaa. Kirjanen 
»Zemstvokamppailu ja ’lskran’ suunnitelma» on teille lä
hetetty.

Sanokaa Lenotshkalle, että hänen kirjeensä on saatu, se 
joutui vähemmistön käsiin ja saimme sen avattuna. Kirjoi
tan hänelle lähipäivinä, hän on aivan liian suuri pessimisti...

Toveriterveisin Lenin

Kirjoitettu joulukuun 5 pnä 1904 
Lähetetty Genevestä

Julkaistu ensi kerran 1964
V. I .  Leninin Teosten 5. painoksen Julkoistaan N . K. Krupskajan kir-

46. osassa joit tämän jäljennöksen mukaan
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G. D. LEITEI SE NILLE
12/XII 04.
Hyvä Leiteisen! Ratkaisimme tänään lopullisesti, käytän

nöllisesti lehtikysymyksen. Aiomme ryhtyä julkaisemaan 1.— 
10. tammikuuta; koko — puolet vanhan »Iskran» koosta 
(»Osvobozhdenijen» tapainen); tekstitilaa 100 000 kirjainta, 
s.o. noin 4 vanhan »Iskran» sivua, llmestymistaajuus kerran 
kahdessa viikossa, mieluummin joka viikko.91

Se tulee maksamaan n. 400 frs numero. Yhtä numeroa var
ten on rahaa, mutta edelleen — lupauksia... Siinä on vähän- 
puoleisesti, ja ensi aikoina on erityisen vaikea tulla toimeen. 
Sen vuoksi pyydänkin Teitä tarjouksenne muistaen: harkit
kaa kysymystä huolellisesti ja kirjoittakaa, kuinka suurella 
summalla voisitte meitä auttaa: luotamme äärimmäisessä 
tapauksessa Teihin (paitsi sitä, että meille on luvattu Ve
näjältä »sievoinen» summa, täälläkin on jonkin verran »toi
veita» saada muutama sata frs, ja onhan tähän mennessä si
tä paitsi aina sentään ollut kolmen, neljän viime kuukauden 
aikana tuhat, pari tuhatta frangia kirjaseen). Olisi hyvä 
tietää, mikä on suurin summa, jonka voimme varmasti saa
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da Teiltä äärimmäisessä tapauksessa, kun mistään ei saada 
mitään ja lehteä uhkaa kuolema.

Sitten kirjallisesta avustamisesta. Toivomme, että Teistä 
tulee vakinainen Ranskan liikettä valaiseva kirjeenvaihtaja. 
Kerran kahdessa viikossa pitäisi julkaista 8 000—12 000 kir
jainta Ranskan sosialismista ja työväenliikkeestä etc. Lähet
täkää välttämättä tammikuun 1 päivään mennessä.

Edelleen. Koska Te olette au courant* Ranskan poliitti
sesta elämästä (niin kuin sanoitte minulle) ja Teillä on mah
dollisuus seurata uutta kirjallisuutta toisinaan paremmin 
kuin Pariisista käsin, niin ehkäpä voisitte osoittaa ja väliin 
hankkia ja lähettää meille, toisinaan arvostella etc. mielen
kiintoisia uusia kirjoja, aikakausjulkaisujen artikkeleita ja 
lausuntoja y.m. Ulkomainen lehdistöhän kirjoittaa nykyään 
hyvin paljon Venäjästä. Monista asioista emme saa tietää 
emmekä kuulla milloinkaan, Te taas näette paljon enemmän 
lehtiä, aikakausjulkaisuja ja kirjoja. Tässä hiljattain luin 
esim. sellaisesta kirjasta kuin »Rouble et roublards»**, jon
ka on kirjoittanut eräs Venäjältä sotaa pakoon puikkinut 
ranskalainen kirjeenvaihtaja. Lehden kannalta olisi äärim
mäisen tärkeää seurata tuollaisia uutuuksia ja kirjoittaa ar
tikkeleja niiden johdosta. Olkaa hyvä ja kiinnittäkää erityis
tä huomiota tähän ja auttakaa meitä kirjallisesti kaikin 
puolin. Osoittakaa ja lähettäkää myös mielenkiintoisia uu
tuuksia, lähettäkää sosialististen lehtien ja aikakausjulkai
sujen aineistoa käännettäväksi lehteen, otteiden julkaisemi
seksi etc. Tehän seuraatte varmaan miltei koko Ranskan 
( j a  B e l g i a n  ?***) sosialistista lehdistöä?

Muistakaa, että me siis luotamme Teihin aivan vakavas
ti.

Tulkaa välttämättä käymään joulunpyhinä. Olisi perin tär
keää jutella kaikessa rauhassa, seikkaperäisesti ja konkreet
tisesti.

Kirjoititteko Plehanoville uuden »Iskran» »zemstvo»-kat- 
somuksista? Mikä typerä tekele heidän kirjeensä, eikö tot
ta?92 Entä Starover 78. numerossa, sehän on verratonta.

Teidän N. Lenin

* — p erillä . Toim.
** — »R upla ja  ve ija rit» . K irjan  ranskalaisessa nim essä on a lkusoin tuun 

perustuva kään tym ätön  sanaleikk i. Toim.
*** M eillä ei ole Belgiassa k ir je en v a ih ta jaa . O ta ttek o  asian huoleksenne 

vai vo ittek o  m ain ita  jonkun?
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Sivumennen, ettekö lähettäisi minulle aineistoa, että voi
sin kumota Staroverin viittauksen Clemenceauhon. Viittaus
han on väärä.93 Olkaa hyvä ja lähettäkää, hankkikaa 
jostakin. Olisi varsin opettavaista kumota se tosiasiain 
nojalla.

Lähetetty Genivestä
Julkaistu ensi kerran 
huhtikuun 21 pnä 1963 

»Moskovskaja Pravda* lehden 
95. n:ossa

Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
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R. S. ZEMLJATSHKALLE
Vastaus

13. XII.

Olemme saaneet 2:sen kirjeen. l:nen ei ole tullut perille. 
Onnittelemme Bukvan rynnäköinnin alkumenestyksen johdos
ta ja pyydämme viemään päätökseen. Lehti on perustettu, 
aiomme julkaista tammikuussa. ( R a h a n t a r v e  on h i r v e ä .  
Ryhtykää viipymättä kaikkiin toimenpiteisiin voidaksenne 
lähettää vaikkapa 1 000—2 000 ruplaa, muuten riipumme il
massa ja toimimme aivan onnenkaupalla.) Vastatkaa viipy
mättä: 1) milloin tapaatte Bukvan ja milloin toivotte selvit
tävänne asian lopullisesti, 2) kuinka paljon Bukva lupasi 
antaa nimenomaan kuukaudessa? 3) puhuitteko Bukvalle 
Sysoikasta ja mitä nimenomaan? 4) minkä luontoinen piti 
olla Bukvan ja Tsharushnikovin tapaamistilaisuus (oliko ky
symyksessä keskustelu Sysoikan kanssa? yleinen tutustu
minen? vai rahasumman luovutus?)? tapasivatko he toisen
sa ja milloin saatte tietää tuloksista?

Kirjoitettu joulukuun 13 pnä 1904 
Lähetetty Genivestä Venäjälle

Julkaistu ensi kerran 1964
V. I . Leninin Teosten 5. painoksen Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

46. osassa
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1 0 4

L. В. КАМЕ NEVILLE

Kaukasian liittoneuvoston välityksellä 
J u r i l l e

Hyvä toveri! Suuret kiitokset kirjeestänne ja »’lskran’ so- 
takampanja» artikkelin alkupuolesta (loppu ei ole vielä tu l
lut). Saamme täällä niin harvoin tietoja Venäjältä ja meille 
kirjoitetaan niin harvoin »ei velvollisuudesta», vaan ajatus
ten vaihtamiseksi, että kirjeenne ilahdutti minua erikoises
ti. Olkaa hyvä ja kirjoittakaa useammin ja auttakaa läheisem
min uutta lehteämme, jota ryhdymme julkaisemaan lähiaikoi
na (lähetämme seikkaperäisen kirjeen lehden johdosta Kau
kasian Liitolle ja pyydämme toimittamaan sen Teille*; vaa
tikaa tuo kirje ja perehdyttäkää siihen mahdollisimman laa
jasti enemmistön kannalla olevia tovereita). Mielestäni ar
tikkelinne todistaa aivan ilmeisesti Teillä olevan kirjallisia 
taipumuksia, ja pyydän Teitä hartaasti, ettette luopuisi kir
jallisesta työstä. On jopa varsin mahdollista, että tätäkin 
artikkelia voitaisiin käyttää ja muokata lehdistöä varten 
(nykyisessä asussaan se on hiukan vanhentunut, niin kuin jo 
itsekin totesitte). Koettakaa vastata mahdollisimman nopeas
ti tähän kirjeeseen ja pyrkikää ottamaan meihin v ä l i t ö n  
kirjeyhteys, olemaan säännöllisessä kirjeenvaihdossa. Se on 
äärimmäisen tarpeellista, koska Venäjän antama kirjallinen 
avustus on niukkaa. Kirjoittakaa sikäläisistäkin asioista. Mi
tä enemmistön kirjallisuutta olette nähnyt?

Toverillinen tervehdykseni. Lenin
Kirjoitettu joulukuun 14 pnä 1904 

Lähetetty Genevestä Kaukasiaan
Julkaistu ensi kerran 1926 Juikuistaan käsikirjoituksen mukaan

V Lenin-kokoelmassa
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20/XII. Hyvät toverit! Olemme saaneet kirjeenne. Nad- 
sonin runo »Mefistofeleen laulut».** Olemme lähettäneet Teil-

• Ks. V. I. Lenin, »K ir]e tovereille» (Teokset, 7. osa, ss. 513—518). Totm.
•* A vain, jo ta  k ä y te ttiin  k ir je ttä  lue ttaessa . Tolm.
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le välittömästi vain kaksi kirjettä, mutta kirjoitatte saaneen
ne 3... Miksi ette vastaa mitään zemstvokamppailun joh
dosta ettekä kirjoita mitään paikallisista asioista? Sovittelijat 
väittävät Tverin komitean kallistuvan heidän puolelleen, 
minkä todistukseksi he esittävät »Iskran» 79. numerossa jul
kaistun kirjeenne, jonka allekirjoituksena on: »Tverin ko
mitea.» Lähetimme Teille toverin välityksellä tiedotuksen 
enemmistön uuden, »Vperjod»-nimisen lehden julkaisemises
ta. Selitämme siinä yksityiskohtaisesti, mikä on pakottanut 
meidät perustamaan lehden, selitämme sen tehtäviä y.m. 
Ilmoittakaa, oletteko saaneet tämän yksityiskohtaisen kir
jeemme, kirjoittakaa, miten suhtaudutte siihen. Kirjoittakaa 
herran tähden asiaintilasta ja toiminnasta paikkakunnalla. 
Emme tiedä yhtään mitään siitä, miten työ edistyy nykyään 
Tverissä, onko kirjallisuutta, tekniikkaa, ilmestyykö lehti
siä, millaisia, kuinka laajat yhteydet komitealla on, miten 
käydään zemstvokamppailua y.m. y.m. Toistakaa, mitä il
moititte 1) Rogovasta, 2) Bolshakista, 3) dedushkasta. —

Lenin
Kirjoitettu joulukuun 20 pnä 1904 

Lähetetty Genevestä
Julkaistu ensi kerran 1964 

V. I. Leninin Teosten 5. painoksen 
46. osassa

Julkaistaan N. K. Krupskajan kir
joittaman jäljennöksen mukaan
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M. P. GOLUBEVALLE

Henkilökohtaisesti Jasnevalle Leniniltä
Kirjoitin Teille Saratoviin, mutta en ole saanut vastaus

ta.* Kirjoittakaa, mitä se merkitsee: ettekö ole saanut kir
jettä? vai ovatko tiemme eronneet? Mikäli syy on edellinen, 
vaitiolonne on anteeksiantamatonta: olemme melkein vuo
den koettaneet saada yhteyttä Saratoviin. Vastatkaa toki 
vihdoin!
Kirjoitettu 1904 joulukuun 23 
ja  1905 tammikuun 4 päivän 

välisenä aikana
Lähetetty Genivestä Saratoviin

Julkaistu ensi kerran 1930 Julkeastaan käsikirjoituksen mukaan
XV Lenin-kokoelmassa

* Ks. Teokset, 36. osa. s. 112. Toim.



VSDTP.n  K A U K A SIA N  TOIM IK U N N A LLE 109

107

VSDTP.n KAUKASIAN TOIMIKUNNALLE

Kaukasian toimikunnalle
Hyvät toverit! Olemme saaneet tiedotuksenne. Emme tie

dä, mitä toimikunta on kirjoittanut. Ilmoitamme mitä tie
dämme. Lähetimme Teille aikoinaan etelän komiteoiden kon
ferenssin päätöslauselmat ja 22:n konferenssin osanottajien 
vastauksen. Teemme pienen korjauksen siihen mainintaanne,, 
että etelän komiteat kehottivat 22:n ryhmää nimittämään 
ryhmän keskuudesta enemmistökomiteain toimikunnan jäse
net. Ne kehottivat nimeämään yleensä tovereita, jotka 22:n 
konferenssin osanottajien mielestä kelpaavat toimikuntaan. 
22:n konferenssin osanottajien vastauksesta näkyy, etteivät 
he millään muotoa pitäneet itseään oikeutettuina »nimittä
mään» jäseniä ja että he listan ehdottaessaan pyysivät komi
teoita tekemään siihen muutoksia ja lisäyksiä harkintansa 
mukaan. Olettehan saaneet tuon kirjeen? Siten suhtautuivat 
asiaan myös eteläiset toverit, ja koska se ei hyväksynyt eh
dotettua jäsenistöä, he ehdottivat toimikuntaan Rjadovoin 
ja Zemljatshkan (pikku huomautus: kaikki jäsenehdokkaat 
paitsi 2:ta ovat Venäjällä, yksi heistä palasi sitä paitsi vast
ikään Venäjältä ja lähtee taas sinne). Sikäli kun tiedämme, 
heidän valintansa kävi yhteen Kaukasian toimikunnan va
linnan kanssa. Nämä henkilöt eivät kuitenkaan katsoneet 
olevansa oikeutettuja ryhtymään mihinkään toimenpitei
siin ennen pohjoisten komiteoiden konferenssia, joka on jo 
pidetty. Tässä sen päätöslauselma.* Edustajakokousta ja 
enemmistökomiteain toimikunnan perustamista on näin ollen 
kannattanut (4 Kaukasian komiteaa +  3 eteläistä +  6 poh
joista), s.o. 13 komiteaa. Kuten huomaatte, tehdään kaikki 
sen hyväksi, että Venäjän komiteat pääsisivät yksimielisyy
teen. Paitsi näitä 13:a on lisäksi muitakin komiteoita, jotka 
ovat ilmoittaneet kannattavansa edustajakokousta, KK itse 
myöntää jo 16 komitean kannattavan edustajakokousta, mut
ta ilmoittaa, että nyt tarvitaan edustajakokousta varten jo 
19 komiteaa (tämä ilmoitettiin Odessan komitealle).

Enemmistökomiteoiden on joka tapauksessa järjestäydyt
tävä kiireimmiten. Saatte lähipäivinä asiakirjat, joista näet
te, millä tavalla KK:n ja vähemmistön väliset neuvottelut

Päätöslauselm an  tek s tiä  ei ole es ite tty . Toim.
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alkoivat ja mihin näissä neuvotteluissa päädyttiin: siihen et
tä säilytettiin vähemmistön autonomia teknisten laitosten 
suhteen ja kooptoitiin (toistaiseksi epävirallisesti) KK:hon 
kolme kiivainta menshevikkiä, joiden kooptointia KK:hon 
vähemmistö on vaatinut aivan alusta pitäen. Menshevikit 
ovat ryhtyneet isännöimään. Siitä on todistuksena Pietarin 
tapaus. Työläiset pyrkivät aivan väkisin osoittamaan miel
tään, komitea määräsi mielenosoituksen 28:nneksi, mutta 
monissa piireissä olivat järjestäjinä menshevikit (Pietarin 
komitea piti mahdottomana estää menshevikkejä osallistu
masta työhön) ja he ägitoivat koko ajan tarmokkaasti komi
teaa vastaan, KK ei antanut komitealle kirjallisuutta, menshe- 
vikeillä oli kirjallisuutta, mutta he eivät tietenkään antaneet 
komitealle, eivätkä menshevikit valmistelleet piireissään mie
lenosoitusta. 3 päivää ennen mielenosoitusta menshevikit 
panivat hulinaksi komitean kokouksen ja käyttäen hyväk
seen 3:n bolshevikin poissaoloa tekivät tyhjäksi mielenosoi- 
tushankkeen, polttivat 15 000 lehtistä, ja kun bolshevikit 
kutsuivat kauhistuneina koolle uuden kokouksen, oli jo myö
häistä, ei ehditty tehdä mitään eikä mielenosoituksessa ollut 
nimeksikään työläisiä. Suuttumus komiteaa kohtaan on hir
veä, ja nyt menshevikit, koko tuon ilkiteon suorittajat, eroa
vat vieden mukanaan miltei kaikki kaupunkipiirit ja saavat 
vahvistukseksi kirjallisuutta, yhteyksiä ja rahaa. Pietarissa 
on nyt 2 komiteaa. Samoin tulee epäilemättä käymään muis
sakin kaupungeissa. Menshevikit eivät kaihda keinoja ja käyt
täen hyväkseen sitä, että ovat kaapanneet käsiinsä KK:n, 
pää-äänenkannattajan ja Neuvoston, ryhtyvät ajamaan sel
laista linjaa, ettei enemmistöstä jää jäljelle muistoakaan. 
Mitä periaatteiden taistelua sellainen on! Se on mitä julkein- 
ta pilkantekoa puolueesta ja periaatteista. Juuri siitä syys
tä olemme ryhtyneet julkaisemaan omaa äänenkannattajaa. 
Puolueessa vallitsee täydellinen hajaannus eikä saa vitkas
tella, ellei haluta mukautua siihen, että puoluekantaisuus 
uhrataan kerholaisuudelle, että periaatteettomuus pääsee pit
käksi aikaa vallalle puolueessa tai puolue luisuu takaisin 
ekonomismiin ja rabotshejedelolaisuuteen.

Kirjoitettu 1904 joulukuussa, 
aikaisintaan 25 pnä 
Lähetetty Genevestä

Julkaistu ensi kerran 1964
V. I, Leninin Teosten 5. painoksen Julkaistaan N. K. Krupskajan kir-

46, osassa joittaman jäljennäksen mukaan



A. J .  IS A JE N K O L L E .  JO U LU K U U N  96 pnä 1904 111

108

A. J. ISAJENKOLLE

Eilen saimme tietoja Pietarissa tapahtuneesta hajaannuksesta. Hm! 
He toimivat ovelasti, se väki ei näköjään kaihda mitään...

Ehkäpä edes tämä sävähdyttää bolshevikkeja ja saa käsit
tämään, että on taisteltava aktiivisesti tai nuo heittiöt hajot
tavat kaikki komiteat.*

Kirjoitettu joulukuun 26 pnä 1904 
Lähetetty Oenivestä Pietariin

Julkaistu ensi kerran 1964
V. 1. Leninin Teosten 5. painoksen Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

46. osassa

Lisäys N. K. K rupskajan kirjeeseen. Toim.


