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KIRJE Y. I. LENINILLE

Toveri Lenin!
Kolmen viime päivän aikana minulla oli tilaisuus 

lukea kirjoituskokoelma «Venäjän säkköistämissuun- 
nitelma"8. Sairaus tuli avuksi (ei niin pahaa, ettei 
jotain hyvääkin!). Mainio, hyvin laadittu kirja. Se on 
todella yhtenäisen ja todella 1.11110 11 taloussuunnitelman 
mestarillinen luonnos ilman lainausmerkkejä. Se on 
aikakautemme ainoa marxilainen yritys rakentaa 
taloudellisesti takapajuisen Venäjän neuvostopäällys- 
rakenteen alle todella realinen ja nykyoloissa ainoa 
mahdollinen tuotannollis-teknillinen perusta.

Palauttakaapa mieleenne Trotskin viimevuotinen 
«suunnitelma*1 (hänen teesinsä) Venäjän «taloudellisesta 
elvyttämisestä** käyttämällä joukkomitassa sodanedel- 
lisen teollisuuden raunioilla ammattitaidotonta talon- 
poikais-työläisjoukkojen (työarmeijain) työvoimaa. 
Miten köyhää ja takapajuista Goelron (Venäjän 
Sähköistämisen Valtion Valiokunnan) suunnitelmaan 
verrattuna! Keskiajan käsityöläinen, joka kuvittelee 
olevansa Ibsenin sankari, jonka kutsumuksena on
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»pelastaa" Venäjä muinaisajan tarulla... Ja minkä 
arvoisia ovat ne kymmenet »yhtenäiset suunnitelmat", 
joita häpeäksemme ilmaantuu tämän tästä lehdistös
sämme,— alaluokkalaisten lapsellista leperrystä... Tai 
vielä: Rykovin poroporvarillinen »realismi" (tosiasial
lisesti manilovilaisuus), Rykovin, joka yhä vielä 
»arvostelee" Goelroa ja on vajonnut korviaan myöten 
vanhoillisuuteen...

Mielipiteeni:
1) ei ole hukattava enää hetkeäkään suunnitel

masta jaarittelemiseen;
2) o n a l o i t e t t a v a  heti k ä y t ä n n ö l l i n e n  

asiaan ryhtyminen;
3) tämän asiaan ryhtymisen tarkoituksessa on 

annettava ainakin 1/3 työstämme (2/3 menee »juokse
viin" tarpeisiin) materiaalien ja ihmisten paikalle- 
kuljettamiseen, tuotantolaitosten kunnostamiseen, työ
voiman jaoittelemiseen, elintarvikkeiden paikallekul- 
jettamiseen, huoltotukikohtien ja itse huollon järjes
tämiseen y.m.

4) Koska Goelron työntekijöillä kaikista hyvistä 
ominaisuuksista huolimatta ei kuitenkaan ole riittä
västi tervettä käytännöllisyyttä (kirjoituksissa tuntuu 
professorimainen saamattomuus), niin suunnitteluvalio- 
kuntaan on otettava heidän lisäksi elävän käytännön 
miehiä, jotka toimivat periaatteen mukaan: »on tie- 
doitettava täytäntöönpanosta", »täytettävä määrä
ajassa" j.n.e.

5) On velvoitettava »Pravda", »Izvestija" ja erikoi
sesti »Ekonomitsheskaja Zhizn" 9 tekemään tunnetuksi 
»Sähköistämissuunnitelma" yleensä ja myöskin sen 
yksityiskohdat, jotka koskevat eri alueita, muistaen
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että on olemassa va i n  yks i  «yhtenäinen taloussuun
nitelma"— «sähköistämissuunnitelma" ja että kaikki 
muut «suunnitelmat" ovat vain tyhjänpäiväistä ja 
vahingollista jaarittelua.
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