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VSDTPrn KK:n JÄSENILLE V. A. NOSKOVILLE,
L. B. KRASINILLE JA L. J. GALPERINILLE*

KK:n jäsenille Gleboville 
Nikititshille 
Valentinille

Geneve. 13. I 05.
Kunnioitetut herrat!
Lähetän oheisena mielipiteeni, joka on vastaus »Iskran» 77. 

numerossa julkaistuun ilmoitukseenne.94 Toverit Schwarz ja 
Voinov toimivat välitysmiehinäni asiaa käsiteltäessä. Hei
hin saa yhteyden osoitteella: »Vperjod» lehden ekspeditio, 
sille ja sille.

N. Lenin
Lähetetty kahdessa kirjekuoressa osoitteella: Mr. P. Axel- 

rod. 4. Bd. Pont d’Arve. 4.

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

47. osassa
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»VPERJODIN» KIRJEENVAIHTAJALLE 

Arv. toveri!
Kirjoituksenne »Miten meidän olisi meneteltävä?» ei kel- 

paa julkaistavaksi. Te keksitte olemattomia erimielisyyksiä. 
Meillä on niin paljon vakavia erimielisyyksiä, että täytyy

K irjeessä on V. I. Leninin m erkintä: »J ä l j e n n ö s .» Tolm.
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varoa keksimästä niitä lisää. Kuka ja missä on sanonut tieten 
tahtoen, että pitää hajottaa väkivoimalla?95 Luultavasti ei 
kukaan. On vain oletettu, että niin voi väistämättömästi 
tapahtua tahdostamme riippumatta. Olemme kehottaneet me
nemään kokouksiin, tunkeutumaan niihin jopa väkisin voi
daksemme propagoida omia tunnuksiamme. Myönnän, että 
sanonnat ovat saattaneet olla toisinaan epäonnistuneita, mut
ta niihin takertuminen olisi uuden »Iskran» ilkeämielisten 
temppujen jäljittelyä. Te ette tietenkään pyri saivartelemaan, 
se on selvää. Mutta Tehän ette ole todistanut millään tavoin, 
että olisi esiintynyt »tahdittomuutta». Ja taas se, että sanot
te: »koko taktiikkaa pitäisi ilmaista sanan tahdikkuus» 
y.m., se on jo ... silkkaa pötyä.

Toveriterveisin N. Lenin

Kirjoitetta tammikuussa 1905 
Lähetetty Genivestä Venäjälle

Julkaistu ensi kerran 1924 
kirjassa » 'Vperjod’ ja  'Proletarl'.

Vuoden 1905 ensimmäiset Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
bolshevistiset lehdet», Moskova, kust.

Krasnaja noo
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ENGLANNIN TYÖVÄENEDUSTUSKOMITEAN 
SIHTEERILLE96

27. II 05.
Kunnioitettu herra,

Kiitän Teitä 24. helmikuuta päivätystä kirjeestänne. Tie
tysti suostun hyväksymään järjestöni (»Vperjod» lehden ja 
Venäjän Sos.-dem. Työväenpuolueen Enemmistökomiteain 
Toimikunnan) nimissä ehtonne ja lupaan täyttää ne. Julkai
semme »Vperjod» lehdessämme kuitin 60 punnan ja 20 pun
nan saannista ja osoitamme, mihin tarkoituksiin ne käyte
tään.

Pyydän anteeksi huonoa englannin kielen taitoani.
Vilpittömästi Teidän VL Uljanov

Lähetetty Genevestä Lontooseen
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

X VI Lenin-kokoelmassa Käännös englannista

8-1301
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VSDTP:n PIETARIN KOMITEALLE

Englannin proletariaatin järjestöltä — Työväenedustusko- 
mitealta (Labour Representation Committee, sihteeri Mac- 
Donald) — on saatu Pietarissa 9. (22.) tammikuuta kaatu
neiden työläisten leskien ja orpojen avustamiseksi 60 pun
taa (1 506 frangia)* »Vperjodim toimituksen kautta. »Vpe- 
rjodin» toimitus on lähettänyt nämä rahat Venäjän Sosiali
demokraattisen Työväenpuolueen Pietarin komitealle ja pyy
tänyt ehdottomasti tiedottamaan tästä lahjoituksesta poik
keuksetta kaikille puolueemme työläisjärjestöille (piiriko- 
miteoille, toiminnanjärjestäjien kokouksille, tehdasryhmille 
y.m.), jotka voisivat itse auttaa jakamaan rahavarat oikein. 
Olisi toivottavaa, että työläiset itse tiedottaisivat englan
tilaisille tovereilleen niiden saannista.

Lähettäessään 60 puntaa kärsimään joutuneiden tarpei
siin Työväenedustuskomitea lähetti samalla »Vperjodin» käy
tettäväksi vielä 20 puntaa kapinan tarpeisiin.

Nyt maaliskuun 13 (helmikuun 28) pnä »Vperjodin» toi
mitus on saanut samalta komitealta vielä 90 puntaa (n. 900 
ruplaa), joista 50 puntaa (n. 500 ruplaa) avustukseksi vapaus
taistelussa kaatuneiden työläisten orvoille ja leskille. Saam
me nuo rahat lähipäivinä ja lähetämme Pietariin.

Koska eräillä työläisillä on ystäviä Lontoossa, ilmoitam
me kaiken varalta mainitun komitean tarkan osoitteen: La
bour Representation Committee, Victoria Mansions, 28, Vic
toria Street. London. S. W. Sihteeri — J. Ramsay Macdo- 
nald.

Vastatkaa ehdottomasti tähän kirjeeseen.

Kirjoitettu maaliskuun 13 pnä 1905 
Genioessä

Julkaistu ensi kerran 1926 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
V Lenin-hokoelmassa

* Noin 600 rup laa .
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I. I. SCHWARZILLE 
J ekaterinoslaviin

Hyvä toveri! Vastaamme Teille yksityiskohtaisesti kirjee
seenne lähipäivinä. Nyt tiedotamme kiireellisesti vain seu- 
raavaa: jos enemmistön puolella on järjestäjiä, niin tehkää 
viipymättä jompikumpi: 1) lähettäkää heidän nimissään kirje 
edustajakokoukselle ja esittäkää siinä protesti komiteaa vas
taan ja toivomus osallistua edustajakokoukseen; 2) jos teil
lä on 50 rpl ja henkilö, niin lähettäkää kokousedustaja tänne 
(Geneven osoitteemme) heti ja kirjoittakaa hänelle valta
kirja meidän avaintamme käyttäen.

Hyvästi tällä kertaa. Lähipäivinä kirjoitamme lisää. Muis
takaakin, ettette vitkastele ja koettakaa täyttää heti pyyn
tömme, mieluummin jälkimmäinen kuin edellinen.

Kirjoitettu Genivessä 1905, 
aikaisintaan maatiskuun 31 pnä

Julkaistu ensi kerran 1926 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
V Lenin-kokoelmassa
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G. D. LEITEISE NI LLE
19/4. 05.

Hyvä L.l OK.'lta on mahdoton saada Teille valtakirjaa, 
että voisitte esittää tervehdyksen edustajakokoukselle.97 Us
koin ensin, että edustajakokouksemme alkaa ennen 22. 4 ja 
onnistumme saamaan Teille valtakirjan itse edustajakokouk
selta, mutta siitä ei tule mitään: edustajakokouksemme vii
västyy.* Viitatkaa »Vperjodin» toimitukseen ja tervehtikää 
edustajakokousta sen nimissä ja sen kautta VSDTP:n nimissä, 
niin on parasta.

Kirjoitus Martovin valheista menee.98 Kirjoittakaa sitten 
edustajakokouksesta.

Teidän V. Uljanov

* VSD TP:n I I I  edustajakokous a v a ttiin  huh tikuun  12 (25) pnä 1905. Toim.
e*
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P. S. Kautsky lateli »Neue Zeitin» 29. n:ossa taas val
heita »Vperjodista» ja »Iskrasta»!99 Teidän olisi hyvä »oikais
ta» häntä puheessanne edustajakokouksessa.

Lähetetty Genevestä Pariisiin
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

X V I Lenin-kokoelmassa
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A. A. PREOBRAZHENSKILLE

Hyvä toveri! Olemme saaneet kirjeenne ja olemme hyvin 
iloisia sanomasta. Onnittelemme sen johdosta, että olette 
voittanut totuutta salaamaan määrättyjen kuuluisien asia
miesten asettamat esteet.100 Ryhtykää ehdottomasti hyvin 
tarmokkaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman säännöllisen 
kirjeenvaihtoyhteyden aikaansaamiseksi meihin. Se on aivan 
välttämätöntä. Heti kun kirjeenvaihto järjestyy, annamme 
Teille mielenkiintoisia tehtäviä. Tällä haavaa odotamme edus* 
tajakokousta. Se alkaa lähipäivinä. KK:n ja Plehanovin asen
ne ei ole vieläkään selvinnyt lopullisesti. Haiskahtaa siltä 
kuin hajaannus olisi väistämätön. Vastatkaa viipymättä, jos 
tahdotte saada muita tarkemmin ja muita nopeammin tie
toja edustajakokouksesta.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin,

entinen naapurinne.101 Onko se radikaalita- 
lonpoika* elossa, jonka toitte luokseni? Mikä 
hänestä on nyt tullut? Miksi ette järjestä meille 
yhteyksiä talonpoikiin?

Kirjoitettu 1905 huhtikuussa, 
ennen 21 päivää 

Lähetetty Cenivestä Samaraan
Julkaistu ensi kerran 1926 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

V Lenin-kokoelmassa

* R adlkaalita lonpolka  — D. J .  K islikov. Tolm.
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KIRJE VENÄJÄN VALLANKUMOUKSELLISEN 
SOSIALIDEMOKRATIAN ULKOMAISELLE 

LIIGALLE. LUONNOS

L i i g a l l e  
Arvoisat toverit!

Lähetämme Teille tiedotuksen VSDTP:n III edustajako
kouksesta. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa, mikä on suhteenne III 
edustajakokoukseen ja sen muodostamaan puolueen keskuk
seen.

Sos.-dem. tervehdyksin KK
P. S. Pyytäisimme hartaasti vastaamaan kahden viikon 

kuluessa.. Vastauksen puuttuessa meidän on luettava liiga 
järjestöksi, joka ei tunnusta III edustajakokousta.* Tarpeen 
vaatiessa voimme tietenkin pidentää osoitettua määräaikaa.

Kirjoitettu 1905 toukokuun 23 ja  
26 päivän välisenä aikana 

Genevessä (paikailiskirje)
Julkaistu ensi kerran 1926 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

V Lenin-kokoelmassa
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J. M. STEKLOVILLE**

Arvoisa toveri!
Toimituskollegion jäsen tov. Vas. Vas. tiedotti minulle, 

että Te olette nyt sosialidemokraattien nykyisissä taktiikka- 
ja järjestökysymyksistä käydyissä kiistoissa yleisesti ottaen 
»Proletarin»102 asenteiden kannalla. Tämä tieto ilahdutti ko
vin kaikkia meitä »Proletarin» toimituskollegion jäseniä. Mie
lestämme ei ole epäilemistäkään, etteivät vanhat kerhokauden 
aikaiset yhteenotot saa missään tapauksessa estää yhteistoi
mintaa, jonka perustana ovat yhteiset periaatteet ja tiukas

♦ Tässä Joku tu n tem aton  on lisänny t teks tiin : »sillä se, e ttä  v a ltu u te ttu n n e  
on a lle k ir jo itta n u t tunnetun  kirjeen  I I I  edustajakokouksen o sa n o tta jille , panee 
o le ttam aan  se lla is ta .»  Toim.

** M. S. O lm inskln  kertom an m ukaan k ir je ttä  ei lä h e te tty  J . M. Steklo- 
y ille . Toim. '
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ti puoluehengen mukaiset suhteet. Juuri sen vuoksi katsomme 
velvollisuudeksemme kehottaa Teitä avustamaan VSDTP:n 
pää-äänenkannattajaa »Proletariat Olisimme tavattoman iloi
sia, jos onnistuisimme tällä tavoin raivaamaan tien sosiali
demokratian mahdollisimman lukuisten vaikutusvaltaisten 
edustajien yhdistämiselle todellisin puoluesitein.

Sos.-dem. tervehdyksin N.  Lenin

Klrjoitettu 1905 toukokuun 27 päivän 
jälkeen GenivessäJ

Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
X V I Lenin-kokoelmassa
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BRACKE-DEROUSSEAULLE

47 Bd. Port Royal 47. M. D e r o u s s e a u .
Hyvä toveri!

Sanoitte toveri Belskille, että on olemassa P. Lafarguen 
puhe sosialidemokratian osallistumisesta väliaikaiseen val- 
lankumoushallitukseen. Tulemme olemaan Teille suuressa 
kiitollisuudenvelassa, jos lähetätte mahdollisimman pian 
meille kirjasen, jossa tuo puhe on julkaistu, tai ilmoitatte 
meille yksityiskohtaiset tiedot tuosta puheesta...103

Suokaa anteeksi huono ranskan kielen taitoni.

Kirjoitettu 1905, 
aikaisintaan kesäkuun 11 pnä 
Lähetetty Genivestä Pariisiin

Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
X V I Lenin-kokoelmassa Käännös ranskasta
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KANSAINVÄLISEN SOSIALISTISEN 
TOIMISTON SIHTEERILLE

Geneve, heinäkuun 3 pnä 1905.
Hyvä kansalainen!

Olemme saaneet kirjeenne, jossa tiedotitte lähettäneenne 
hra Plehanoville 5 049 fr 23. Ekspeditiomme hoitaja kirjoitti
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hra Plehanoville meidän odottavan, että puolet mainitusta 
summasta lähetetään meidän osoitteellamme.

Tahtoisin huomauttaa Teille, hyvä kansalainen, että teitte 
virheen lähettäessänne rahat hra Plehanoville. Meillä on ol
lut jo kunnia ilmoittaa Teille, että puolueemme III edus
tajakokouksen ajoista lähtien »Iskra» on lakannut olemasta 
puolueen äänenkannattaja ja ettei hra Plehanov ole enää puo
lueen edustaja kansainvälisessä toimistossa. Meillä on ollut 
niin ikään kunnia ilmoittaa Teille, ettei puolueemme Keskus
komitea ole vielä nimittänyt erityistä edustajaa kansainvä
liseen toimistoon ja että Teidän tulee kaikissa tapauksissa 
kääntyä hra Uljanovin puoleen.

Te neuvotte meitä sopimaan hra Plehanovin kanssa. Tei
dän pitäisi tietää, että kaikki sopimukset puolueemme ja 
hra Plehanovin välillä ovat täysin mahdottomia siihen asti, 
kunnes hänen suhteensa puolueeseen järjestyvät virallisesti. 
Juuri sen vuoksi minun pitää pyytää Teitä ilmoittamaan hra 
Plehanoville, että puolet summasta tulee lähettää puolueem
me Keskuskomitean osoitteella (hra Uljanoville).

Hyvä kansalainen, ottakaa vastaan veljellinen tervehdyk- 
semme!

Venäjän Sosialidemokraattisen Puolueen 
Keskuskomitean nimissä

VI. Uljanov (N. Lenin)

Lähetetty Brysseliin
Julkaistu ensi kerran 1931 

XVI Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan 

Käännös ranskasta
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C. HUYSMANSILLE
Geneve, heinäkuun 8 pnä 1905.
Hyvät kansalaiset!
Olemme saaneet puolet summasta, jonka lähetitte venäläi

sille sosialidemokraateille, t.s. 2 524 fr 61 l/a centimea. Tuon 
summan lähettäminen toveri Plehanoville oli kuitenkin virhe. 
Meillä on ollut jo kunnia ilmoittaa Teille, ettei toveri Ple
hanov ole enää puolueemme edustaja ja että kaikissa puoluet
tamme koskevissa asioissa tulee kääntyä yksinomaan puo
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lueemme Keskuskomitean puoleen sen osoitteella, t.s. Mr. 
Oulianoff, 3 rue de la Colline, Geneve.

Hyvät kansalaiset, ottakaa vastaan veljellinen tervehdyk- 
semme.

Venäjän Sosialidemokraattisen 
Työväenpuolueen Keskuskomitean nimissä

N. Lenin (VI. Uljanov)
Lähetetty Brysseliin

Julkaistu ensi kerran ranskan 
kielellä 1962 »Cahiers du Monde 

Russe et Sooiitique» 
aikakauslehden 4. n:ossa

Julkaistu venäjän kielellä
ensi kerran 1964 Julkaistaan aikakauslehden tekstin

V. I. Leninin Teosten S. painoksen mukaan
47. osassa Käännös ranskasta
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V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE

Hyvä VI. Dm.!
Lähetän Teille »lappusen»*.
Teidän nimittäminen Talouskomissioon osoittautui toistai

seksi epätarkoituksenmukaiseksi: se ei olisi vähentänyt, vaan 
voimistanut hankauksia.

Tarpeen vaatiessa kääntykää aina minun puoleeni. Luullak
seni ei ole syytä pelätä hankauksia. On oltava tietysti tah
dikas ja varovainen, tapahtuipa mitä tahansa.

Seuraavaa numeroa varten ei kuulemma ole paperial

Terveisiä V. M. Puristan kättänne. Teidän Lenin

Kirjoitettu heinäkuun 31 pnä 1905 
Genevessä (paikatlisklrje)
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

X VI Lenln-kokoelmassa

* Ks. В. И. Ленин. Сочинения, 5 изд., том 47, стр. 308 (V. I. Lenin, Teok
set, 5. painos, 47. osa, s. 308). Toim.
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А. V. LUNATSHARSKILLE 

Hyvä An. V.!

Lähetän Teille Plehanovin uuden kirjasen. Kuinka mität
tömiä ovatkaan hänen mahilaisia vastaan tekemänsä hyökkäi
lyt ja »pistot»! Minua ne harmittavat vielä enemmän siksi, 
että itse asiassa Plehanov mielestäni arvostelee Machia oi
kein.

Aion kirjoittaa pienen artikkelin: »G. Plehanovin uusi kir
joitus».104

Laatikaa esipuhe kirjaseenne: »Länsi-Euroopan proleta
riaatin vallankumoustaistelun historiaa».105 Helmikuun val
lankumouksesta julkaisemme erikseen.10*

Venäjältä on saatu KK:n kirjeitä, joissa pannaan toivei
ta kirjalliseen työhönne.107 Olemme hyvin tukalassa asemas
sa, ellette avusta meitä vakinaisesti ja läheisesti. Lehti to
sin ilmestyy, mutta sekin on jossain määrin yksitoikkoinen. 
Tämä ensinnäkin. Ja toiseksi: puuttuu kirjasia, varsinkin 
yleistajuisia. Teidän pitäisi jatkaa samassa hengessä kuin on 
kirjoitettu »Kuinka Pietarin työläiset kävivät tsaarin luona?»

Minun kirjaseni ilmestyy tällä viikolla.* Lähetän Teille.
Edustajakokouksen pöytäkirjat ilmestyvät varmaan elo

kuussa.
Vas. Vas. on tyystin uppoutunut vähäpätöiseen näperte

lyyn eikä kirjoita mitään, mikä on perin harmillista.

Puristan kättänne. Teidän Lenin

Kirjoitettu elokuun t pnä 1905 
Lähetetty Genioestä Vlareggioon 

(Italia)
Julkaistu ensi kerran 1934 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

XXVI  Lenin-kokoelmassa

* Puhe on kirjasesta »Sosialidemokratian kaksi tak tiikkaa  demokraattisessa 
vallankumouksessa» (ks. Teokset, 9. osa, ss. 1—125 ja V alitut teokset neljässä 
osassa, 2. osa, ss. 9— 116). Tolm.
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VSDTPin KESKUSKOMITEALLE 
JA PIETARIN KOMITEALLE

Absoluutin osoitteella
KK:n ja Pietarin komitean jäsenille Leniniltä
14. VIII.
Hyvät toverit! Saatuani tov. Konstantin Sergejevitshin 

kirjeen ja »ilmoituksen» katson velvollisuudekseni vastata 
seuraavaa ja pyytää samalla antamaan tämän Pietarin ko
mitean kaikkien jäsenten luettavaksi. Selkkaus on luonnol
lisesti käsiteltävä puolueen sääntöjen mukaisesti Keskusko
miteassa, ja olen kaukana ajatuksesta, että ryhtyisin täältä 
käsin muotoilemaan mielipidettäni. Mutta koska on viitattu 
siihen, että »Lushinin kirje» on ulkomainen tuote, minun 
on korotettava ääneni. Lushin on enemmistön puolelta vä
hemmistön puolelle siirtyneitä likaisia loikkareita, joka louk
kaantui siitä, ettei häntä kutsuttu III edustajakokoukseen. 
»Lushinin kirjeen» hän julkaisi (painettuna) ennen sitä, ennen 
III edustajakokousta, ja moitti siinä typerästi enemmistöä 
siitä, että sota vähemmistöä vastaan ei ole kyllin päättä
väistä (!). Tov. Konstantin Sergejevitsh hairahtui kirjoit
taessaan nimensä tuon kirjeen alle, mutta olisi järjettömyyden 
huippu syyttää häntä tästä hairahduksesta. Hairahdus'voi
daan aivan hyvin antaa anteeksi miehelle, joka ei tunne 
ulkomaista »moraalia» (tai oikeammin moraalittomuutta). 
Konstantin Sergejevitsh käänsi heti itse selkänsä tuolle tyy
pille, Lushinille. Koska olen tuntenut Konstantin Sergeje
vitshin ensin erinomaisena, yhtenä arvokkaimmista kirjeen
vaihtajista ja sittemmin tutustunut häneen henkilökohtaisesti 
Genevessä, minun on yleensä puolustettava häntä työnteki
jänä ja vastustettava päättäväisesti pyrkimystä syyttää Kons
tantin Sergejevitshia viittaamalla »Lushinin kirjeeseen».108

Kirjoitettu elokuun 14 pnä 1905 
Lähetetty Genlvestä Pietariin

Julkaistu ensi kerran 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
V Lenin-kokoelmassa
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VSDTPin KESKUSKOMITEALLE 

L e n i n i l t ä  K  K  : l l e
30. IX 05.

Hyvät ystävät!
1) Lähetän Teille Malyhin kanssa tehtävän sopimuksen 

luonnoksen koko KK:n vahvistettavaksi.109 Kehotan vahvis
tamaan, sillä täällä on koko joukko väkeä, jolla ei ole millä 
elää, eikä puolue voi ylläpitää heitä (m.m. »Proletarin» 
toimittajat ja avustajat). Tämä on vakava kysymys, ja 
pyydän hartaasti, ettette ratkaise sitä yhdellä huitaisulla: 
muussa tapauksessa saatetaan aiheuttaa hirveä kriisi.

2) Kehotan korottamaan 50% 100%:iin. Malyhin ei auta 
muu kuin suostua.

3) Edelleen velvoittakaa hänet nyt heti alistumaan sen 
henkilön aatteelliseen johtoon (eikä vain valvontaan), josta 
hän saa sopia KK:n kanssa. Tämä on täysin mahdollista, 
hän suostuu, periaatteelliselta kannalta tällä kohdalla on 
erittäin tärkeä merkitys ja huomenna sillä tulee olemaan 
hyvin suuri käytännöllinenkin merkitys.

4) Saatatte minut ja varsinkin itsenne mahdottomaan ase
maan kansainvälisen toimiston silmissä, kun ette nimitä 
edustajaa konferenssiin ettekä lähetä lupaamianne KK:n 
jäseniä tänne.110 Käsittäkää herran tähden, että te siten 
nostatatte vastaanne koko kansainvälisen sosialidemokratian. 
Olen jo saanut kansainväliseltä toimistolta kyselyn KK:n 
kummallisen vaitiolon johdosta (vastasin, että olette periaat
teessa suostuvaisia konferenssiin ilman sovinto-oikeutta, että 
edustajanne saapuvat pian ja että Venäjällä käydään neuvot
teluja Organisaatiokomission ja KK:n välillä).

Kansainväliselle toimistolle on annettava täsmällinen ja 
selvä virallinen vastaus, muuten saatatte itsenne kovin huo
noon valoon, aivan kuin yrittäisitte kiemurrella.111

5) Olen kadottanut jo toivoni tänne tulostanne. Miksi et
te ole kirjoittaneet sanaakaan Sysoikan joutumisesta tur
mioon? Kirjoittakaa toki, oletteko luopuneet lopullisesti 
matka-aikeista. Teiltä ei yleensä ole tullut yli kuukauteen 
tietoja kenestäkään. "'*K

6) Plehanovin suhteen saatan tietoonne täkäläiset kuulo
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puheet. Hän on ilmeisesti kiukuissaan meille siitä, että 
paljastimme hänet kansainvälisen toimiston edessä. Hän sa- 
dattelee kuin riivattu »Dnevnik Sotsial-Demokratan» 2. nu
merossa.112 Milloin puhutaan hänen perustavan erityisen leh
den, milloin taas, että hän palaa takaisin »Iskraan». Joh
topäätös: epäluottamus häntä kohtaan lisääntynee.

Puristan kättänne. Vastatkaa edes jotain.

Teidän Lenin
Lähetetty Genivestä Pietariin
Julkaistu ensi kerran 1926 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

V Lenin-kokoelmassa
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HERSONIN BOLSHEVIKEILLE

Hyvät toverit! Olemme saaneet luonanne käyneeltä tove
rilta kirjeosoitteenne ja kiiruhdamme käyttämään sitä ot
taaksemme teihin välittömän yhteyden. Pidämme välittömiä 
yhteyksiä ja ajatustenvaihtoa tärkeinä ja siksi yritämmekin 
saada aikaan yhteyden. Kirjoittakaa meille osoitteella: hra 
Albert Milde, Marienstrasse, 1311 Leipzig.

N. Lenin
Kirjoitettu lokakuun 10 pnä 1905 

Genevessä
Julkaistu ensi kerran 1934 

»Krasnyi Arhiv» aikakauslehden 
1. n:ossa 126

Ju Ikäistään konekirj oitusjälj ennök- 
sen mukaan (perlustraatio)
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VSDTP:n KESKUSKOMITEALLE

K K :  I l e
16. X 05.
Hyvät toverit! Keskustelin Ivan Vasiljitshin lähetin kanssa 

ja sähkötin eilen suostumukseni. Annan Ivan Vasiljitshille 
tahi Sergei Vasilj itshille luvan tehdä välttämättömät lyhen
nykset »Köyhälistöön»113, jos se otetaan pois Petrovilta. 
Suostun sen poisottoon Petrovilta, mutta vain sillä ehdolla,
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ettei se riko välejä Petroviin ja ettei se olisi Petrovin suo
ranaista puijaamista minun taholtani, sillä annoin Petroville 
luvan yrittää järjestää tämän tuotteen julkaisun. On siis 
1) joka tapauksessa korvattava Petroville jo koituneet ku
lungit (Ivan Vasiljitshin lähetti suostui siihen); 2) saatava 
Petrovilta suostumus siinä mielessä, että Petrov alistuu 
ylemmän kollegion päätökseen (t.s. minä annoin Petroville 
luvan yrittää, mutta KK päätti siirtää Beloville — jottei 
Petrovilla olisi oikeutta pitää minua epätäsmällisenä sopi
muskumppanina). Jos Petrov on jo onnistunut järjestämään 
asian, kehottaisin vakuuttavasti, ettei sitä otettaisi häneltä 
pois, sillä en näe, missä suhteessa Belov on parempi kuin 
Petrov; 3) pyydän ottamaan tässä asiassa yhteyden sisa
reeni* (hänet on helppo kutsua), sillä hän on saattanut jo 
antaa minun nimissäni joitakin ohjeita.

Mitä Petroviin tulee, niin tiedotan täällä kaikille, 1) et
tä KK ei vahvistanut sopimusta; 2) että meillä on edelleen
kin oikeus sopia Petrovin kanssa jokaisesta tuotteesta erik
seen, koska monopolia ei ole säädetty; 3) että suositellaan 
kääntymään KK:n kustantamon puoleen, koska se on edul
lisempi ja lähempänä puoluetta.

Siinä taitaakin olla kaikki. Kirjoittakaa, olenko ymmärtä
nyt teitä täysin oikein.

Nolinin kanssa tekemänne sopimus on hyvä, mutta pelkään, 
että se on näennäinen. »Toimituskunta» =  7 — 4— 1 =  21! Ja 
näillä kahdella on yllin kyllin muuta tekemistä!! Se on fik
tio eikä toimituskunta. Ja sitten, olette solmineet sopimuk
sen Nolinin kanssa, mutta annatte yhä suunnattoman määrän 
töitä Beloville (Radin, Kamenev, Werner, Schmidt, Ljadov, 
Bazarov, Fedorovitsh j.n.e. j.n.e. — vai onko Belov vetänyt 
minua huulesta?). Mitä se merkitsee? Nolin tyydyttämään 
sielun ja Belov ruumiin tarpeita, eikö niin? Ellemme tapaa 
toisiamme, niin vaivautukaa toki selittämään minulle kir
jeessä perin pohjin, mistä on kysymys. Illegaalisessa ase
massa olevien henkilöiden tai VSDTPin jäsenten on yleensä 
mahdoton hoitaa vaikeaa ja monipuuhaista kustannustoimin
taa. Juuri sen vuoksi Belov (eikä Petrov ole Belovia huonom
pi) ehättää edellemme. Varoitan hyvin vakavasti, että niin 
tulee tapahtumaan vastedeskin, sillä Belovilla on toimen- 
miehiä, jotka paneutuvat täydellisesti asiaan, kun taas No-

T arko ite taan  A .^ I .  U ljanovaa-Je llza rovaa . To tm.
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liriin »toimituskunta» ei kykene (siitä voidaan mennä takuu
seen) omistamaan tälle asialle edes 1/ i00 voimista. Me pu
humme, pohdimme, jahkailemme, aikailemme (olemme ku
luttaneet tähän jaloon askarteluun aikaa kesästä lähtien, 
puoli vuotta), mutta Belov ja Petrov tekevät afääria. En 
sano tätä moittiakseni, sillä olisi naurettavaa moittia siitä — 
asianhaarat johtavat väistämättömästi siihen. Tässä tapahtuu 
muutos 1) joko vapauden koittaessa, silloin muuttuu yleensä 
kaikki; tahi 2) jos Pjatnitski käy asiaan käsiksi samalla 
tavalla kuin Belov ja Petrov, mikä on Pjatnitskille ylivoi
maista, sillä hänen huomionsa on suureksi osaksi kiintynyt 
muuhun.

P. S. Sain »Rabotshin» 2. numeron. Aion kirjoittaa teille 
yksityiskohtaisesti alakerrasta. Sen kirjoittajan ei pitäisi 
ottaa sellaisia aiheita: tulos on jonkinlaista »sentimentaa
lista» sosialismia, perin vaarallista.114

Lähetetty Genevestä Pietariin
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

XVI Lenin-kokoelmassa 127
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V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE*
17. X 05.
Arvoisa toveri!
Scholzin juttu on saanut sellaisen käänteen, että puolue 

saattaa kärsiä suuria tappioita kirjapainon hoitajan syystä.116
Sitä paitsi Demoksen tilausten täyttäminen puolueen kir

japainossa on puolueelle yhtäläisesti tappiollista asian vää
rän järjestelyn vuoksi.

Tämän johdosta ja ottaen huomioon sen, että Demoksen 
asiat, joiden valvonnan KK on antanut minun huolekseni, 
eivät voi vaatia Teitä viipymään Lontoossa pitempään kuin 
lokakuun 21 päivään u.l., pyydän Teitä vakuuttavasti luo
pumaan Berliinin-matkasta sovittuanne asiasta lv. P:n kans
sa ja matkustamaan viipymättä Geneveen saattaaksenne jär
jestykseen KK:n Teille uskomat asiat.

N. Lenin

Kirjeessä on V. I . Leninin merkln tö ;  »Lähete t ty  1T/X 05.» Toim■
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P. S. Huomautan, että Teidän taholtanne olisi väärin vii
tata Demoksen asioihin pitemmälle jatkuvan poissaolonne 
puolustukseksi, sillä olen ottanut yhteyden I. Pthen ja 
tullut vakuuttuneeksi siitä, että myös Demoksen asiat vaa
tivat nyt viipymätöntä paluutanne.

P. P. S. Scholz on pannut lainhakuun saatavansa (2 031 frs 
25) 17. X. Suoritusaika 27. X. Tarvitsemme vielä muutaman 
päivän (minimum 5) neuvotteluihin asianajajan kanssa.

Lähetetty Genioestä Lontooseen
Julkaistu ensi kerran I93t Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

X V I Lenin-kokoeImassa
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VSDTP:n KESKUSKOMITEALLE

Hyvät toverit, Kansainvälinen Sosialistinen Toimisto on 
lähettänyt minulle Vaillantin kirjeen, jossa on Ranskan So
sialistisen Työväenpuolueen ehdotus. Toimisto pyytää minua 
jättämään ehdotuksen puolueeni keskuselimen käsiteltäväksi 
ja antamaan vastauksen mahdollisimman nopeasti. Vaillan
tin kirjeessä sanotaan:

»Kirjeessäni herätetty kysymys, jonka lähetitte kiertokirjeenä, edel
lytti tietyn ehdotuksen tekoa. Tänään lähetän Teille tuon ehdotuksen. 
En ole voinut tehdä tätä aikaisemmin, koska ehdotus ollakseen kyllin 
painava piti ehdottomasti esittää kokonaisen puolueen, sosialistisen 
puolueen (Kansainvälisen Työväenpuolueen Ranskan osasto) nimissä, 
joka hyväksyikin sen yksimielisesti valtuutettujensa kautta Kansallis
neuvoston kokouksessa sunnuntaina syyskuun 24 (syysk. 11) pnä Pa
riisissa. Tässä kyseinen ehdotus päätöksen tekemiseksi sitten, kun Kan
sainvälinen Sosialistinen Toimisto on sen käsitellyt: 'Heti kun tapah
tumat, julkiset tahi salaiset, saattavat pakottaa pelkäämään hallitus
ten välistä selkkausta ja tekevät mahdolliseksi sodan, asianosaisten 
maiden sosialististen puolueiden pitää ottaa viipymättä KSTrn keho
tuksesta välitön yhteys toisiinsa määritelläkseen ja keskittääkseen työ
läisten ja sosialistien yhdistyneiden voimien käytettävissä olevat so
dan ehkäisemistä ja estämistä palvelevat vaikutuskeinot.

Samaan aikaan KST kutsuu muiden maiden puolueet mahdollisim
man pikaisesti pidettävään kokoukseen selvittääkseen, millainen koko 
Internationaalin ja järjestyneiden työläisten toiminta on parhaiten 
paikallaan sodan ehkäisemiseksi ja estämiseksi.’

Jaures ja minä pyydämme Teitä lähettämään viipymättä uuden 
kiertokirjeen kaikille puolueille. Te käsitätte, samoin kaikkien maiden 
sosialistitkin käsittävät, mikäli he yhtyvät mielipiteeseemme, kuinka 
tärkeää on mahdolliset tapahtumat huomioon ottaen lähettää hyväk-



128 V.  I. L E N I N

symyksensä suoraan toimistolle lykkäämättä tämän kysymyksen käsit
telyä toimiston kaukaiseen kokoukseen saakka; jos ehdotus hyväksy
tään, kuten toivomme, se voidaan näin muodoin panna täytäntöön 
heti yhteenoton sattuessa.»

Omasta puolestani lisään, että tämä ehdotus on mieles
täni hiukan naiivi, koska ainoa, millä voi olla vaikutusta 
hallitusten välisen selkkauksen sattuessa, on proletariaatin 
diktatuuri.
Kirjoitettu lokakuun 18 pnä 1905 

Lähetetty Genioestä Venäjälle
Julkaistu ensi kerran 1934 Julkaistaan tuntemattoman kirjoitta-
XXVI  Lenln-kokoelmassa man ja  V. J. Leninin korjaileman

jäljennöksen mukaan

129

VSDTP:n KK:n TALOUSKOMISSIOLLE

Tovereiden pyynnöstä selostan mahdollisimman tarkasti 
Talouskomission toimia.118

Talouskomissio koostuu tovereista, jotka KK:n ulkomai
nen edustaja nimittää erikseen.

Nykyään (20. X 05) siihen kuuluvat toverit: Bontsh-Bru- 
jevitsh (kirjapainon hoitaja), Krutshinina (rahaston ja eks- 
pedition hoitaja), Iljin, Lenina (KK:n sihteeri), Abramov*, 
Knoll, Vettshinkin, Ladyzhnikov ja Nik. Vasiljitsh.

Talouskomission tehtävänä on yleensä puhuen Keskus
komitean ulkomaisten taloustoimien hoito ja Keskuskomi
tean auttaminen kaikessa ulkomaisessa työssä. Siihen kuu
luvat sekä tekninen puoli (kirjapaino, ekspeditio y.m.) että 
raha-asiat, kirjallisuuden kuljetus, henkilöiden lähettäminen 
Venäjälle, aseiden hankinta y.m., KK:n kaikkien asiamies
ten toiminnan yhdistäminen, kunkin asiamiehen toiminnan 
valvonta j.n.e. aina Keskuskomitean erikoisesti Talouskomis
sion hoidettaviksi antamia asioita myöten.

Talouskomissio valitsee itse puheenjohtajansa ja sihtee- 
rinsä j.n.e. ja jakaa työn jäsentensä kesken lukuunottamatta 
vakinaisten tehtävien (ekspedition, rahaston, sihteerinviran, 
kirjapainon, kuljetusosaston y.m.) hoitajia, joiden nimittä
minen riippuu KK:sta.

Keskuskomitea tahi sen ulkomainen edustaja voivat ku
mota Talouskomission päätökset, mutta nämä päätökset si

•  A bram ov — ks. Avram ov (A bram ov), R . P . Tolm.
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nänsä eivät kaipaa KK:n vahvistusta, ellei kukaan Talous
komission jäsenistä vetoa ylempään elimeen tahi ellei ku
kaan protestoi.

Valvoakseen KK:n erinäisten asiamiesten (rahastonhoitajan, 
sihteerin, kirjapainon hoitajan y.m.) toimintaa Talouskomis
sio nimittää keskuudestaan tovereita, joiden tehtävänä on 
perehtyä täydellisesti asiamiehen kaikkeen toimintaan, se
lostaa Talouskomissiolle toimenpiteitä asiamiehen työn pa
rantamiseksi sekä tarkastaa aika ajoin hänen työnsä kulkua. 
Poikkeus voidaan tehdä vain erikoisluonteisten tai erikois
alojen asioiden suhteen, jotka Keskuskomitea syystä tai 
toisesta määrittelee aivan irrallisiksi ja Talouskomission val
vonnan ulkopuolelle jääviksi toimenpiteiksi. KK:n kaikki 
tavanomaiset ja jokapäiväiset toimenpiteet ovat Talousko
mission säännöllisen valvonnan alaisia.

Talouskomissio auttaa Keskuskomiteaa Ulkomaisten Jär
jestöjen Komitean117 toiminnan johtamisessa, ei antamalla 
määräyksiä UJK:lle, sillä UJK on itsenäinen järjestö, vaan 
tutkien UJK:n toimintakertomuksia, käsitellen sen toimin
taa, tutustuen asiain järjestelyyn ja hakien sen parannus
keinoja.

Mikäli toverit, jotka ovat katsoneet toivottavaksi määri
tellä tarkemmin Talouskomission tehtävät, pitävät tarpeel
lisena laatia tarkat ohjesäännöt, käsitelköön Talouskomissio 
täydessä kokoonpanossaan nuo säännöt ja KK vahvistakoon 
ne sitten.

Kirjoitettu lokakuun 20 pnä 1905 
Genivessä (paikalliskirje)

Julkaistu ensi kerran 1926 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
V Lenin-kokoelmassa 130
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G. D. LEITEI SE NI LLE 
Geneve, lokak. 23 pnä 1905.
Hyvä L.l
Sain juuri Brackelta Ranskan Parti Socialistelta ilmoituk

sen, että heidän puolueensa edustajakokous pidetään Chälon-
9-1301
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sur-Säonessa 27.—30. X — 1. XI. Le meilleur accord est 
reserve aux delegues de l ’Etranger.*

Menettekö Te? Kirjoittakaa ehdottomasti. Jos menette, ol
kaa edustajana ja pitäkää ehdottomasti seikkaperäinen puhe 
ja esittäkää Venäjän vallankumouksellisen sosialidemokratian 
tervehdys.

Ellette mene, ilmoittakaa minulle heti paikalta. Siinä 
tapauksessa lähetämme yksityiskohtaisen tervehdyksen tääl
tä.118

Siis vastatkaa!
Teidän N. Lenin

Lähetetty Pariisiin
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

XVI Lenin-kokoelmassai
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G. D. LEITEISE NILLE

Hyvä L.l Olkaa niin ahkera ja kirjoittakaa artikkeli tai 
vaikka lyhyt uutispätkä Guesden, Lafarguen ja Bracken haas
tattelusta, jossa oli puhe väliaikaisesta vallankumoushalli- 
tuksesta ja meidän osallistumisestamme. Sitä tarvitaan »Pro- 
letaria» (tai, asianhaaroista riippuen, »Novaja Zhizniä»119) 
varten. Kirjoittakaa vaikka muutama rivi ja nopeasti!120

Teidän N. Lenin
Kirjoitettu marraskuun alussa 1905 

Lähetetty Genivestä Pariisiin
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

X V I Lenin-kokoelmassa
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N. F. NASIMOVITSHILLE

Tov. Dirks! Olkaa hyvä ja sanokaa VI. Dm. Bontsh-Bruje- 
vitshille, että on julkaistava viipymättä puolueen ohjelma 
e r i l l i s e n ä  kansiin nidottuna kirjasena, julkaisuluette

* — U lkom aisille va ltuu sk u n n ille  Järjeste tään  mitä parhain  v as taan o tto . 
Toim.
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lolla, ekspedition osoitteella y.m. varustettuna ja valmistet
tava siitä m a t r i i s i t .

Pyydän Teitä ennen sitä vielä kerran tarkastamaan yhdessä 
huolellisesti, ettei jää vähäisimpiäkään painovirheitä. Ver
ratkaa II edustajakokouksen pöytäkirjoihin.

Kirjaselle pitää määrätä sekä vähittäis- että t u k k u 
h i n t a  (100 kpl, 1000 kpl).

Kirjoitettu 1905 marraskuussa, 
ennen 9 päivää

Julkaistu ensi kerran 1965
у, I. Leninin Teosten 5. painoksen Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

54. osassa


