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A. A. BOGD ANO VILLE

Tammikuun 10 pnä 1905.
Kallis ystävä! Lopultakin olemme alkaneet julkaista 

„Vperjod” lehteä, ja haluaisin puhua siitä kanssanne yksi
tyiskohtaisemmin. Ylihuomenna ilmestyy Ne 2. Aiomme 
julkaista kerran viikossa. Kirjoittajavoimia riittää. Mieliala 
on erinomainen, ja työkyky on kaikilla (paitsi ehkä Vasili 
Vasiljevitshilla 13, hän on vähän alakuloinen) korkea. 
Olemme varmoja, että asia lähtee luistamaan hyvin, kun 
emme vain kärsisi vararikkoa. Joka numeroa kohti tarvi
taan 400 frs * (150 rpl.), mutta meillä on kaikkiaan 
1.200 frs. Ensi kuukausina tarvitaan hyvin suuresti apua, 
sillä ellei lehti ala ilmestyä säännöllisesti, niin enemmistön 
koko asenne saa hirveän, tuskin korjattavissa olevan iskun. 
Älkää unohtako tätä ja karhutkaa ( e r i k o i s e s t i  
G o r k i l t a )  vaikkapa pienin erin.

Edelleen. On erittäin tärkeätä tiedoittaa nyt Rahme- 
toville 14, että hän kävisi kaikin voimin käsiksi kirjallisen 
avustuksen järjestämiseen Venäjältä. Viikkolehden menes
tys riippuu eniten Venäjällä olevien kirjoittäjain ja sosiali
demokraattien tarmokkaasta työstä sen hyväksi. Kirjoit
takaa Rahmetoville, että hän mobilisoisi tähän työhön 
F i n n i n  j a  K o l l o n t a i n  (erittäin tarpeellisia ovat 
S u o m e a  koskevat kirjoitukset) j a  R u m j a n t s e v i n  
j a  A n d r e i  S o k o l o v  in,  viimeksi mainitun ehdotto
masti ja erikoisesti. Tiedän pitkäaikaisesta kokemuksestani.

♦ — francs — frangia. Toim.
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että venäläiset ovat tavattoman, anteeksiantamattoman, 
uskomattoman hitaita ryhtymään käsiksi tällaiseen asiaan. 
Tämän vuoksi täytyy vaikuttaa ensiksikin omalla esimer
killä; toiseksi, ei saa luottaa lupauksiin, vaan täytyy ehdotto
masti saada valmiita kirjoituksia. Tilatkoon Rahmetov 
ehdottomasti itse pikku artikkeleja ja uutisaineistoa, ottakoon 
itse ne vastaan, itse lähettäköön ne ja älköön hellittäkö ennen 
kuin antavat. (Lisään vielä S u v o r o v i n  j a  L u n t s i n ,  
ja tietenkin Rahmetov tietää vielä monia.) Äärimmäisen 
tarpeellisia ovat 1) artikkelit Venäjän elämän kysymyksistä, 
6—18 tuhatta kirjainta; 2) pikku kirjoitukset samoista 
aiheista, 2—6 tuhatta kirjainta; 3) uutisaiheiset kirjoitukset 
kaikesta, kaikenlaajuiset; 4) paikallisista venäläisistä leh
distä ja venäläisistä erikoisjulkaisuista tehdyt lainaukset ja 
erilaiset otteet mielenkiintoisista kohdista; 5) kirjoitukset 
venäläisten sanomalehtien ja aikakauslehtien artikkelien 
johdosta. Kolme viimeistä kohtaa ovat täysin työläis- ja var
sinkin ylioppilasnuorison voimien mukaisia, ja sen vuoksi 
siihen täytyy kiinnittää huomiota, propagoida tätä työtä, 
saada yleisö liikkeelle ja ravistella sitä näyttäen sille kon
kreettisten esimerkkien avulla, mitä tarvitaan ja miten pitää 
osata käyttää hyväkseen jokaista pikkuasiaakin, selittäen 
sille, että ulkomaa niin kipeästi tarvitsee muokkaamatonta 
aineistoa Venäjältä (kykenemme itse muokkaamaan sen 
kirjallisesti ja kirjallisesti hyväksikäyttämään!), että on 
äärimmäisen typerää kainostella kirjallisia puutteellisuuksia, 
että täytyy totuttautua vaihtamaan yksinkertaisesti ajatuksia 
ja olemaan ilman muodollisuuksia kirjeenvaihdossa ulko
maisen aikakauslehden kanssa, jos halutaan, että se olisi 
oma aikakauslehti. Tätä silmälläpitäen katsoisin suorastaan 
välttämättömäksi ja ehdottoman välttämättömäksi antaa 
jokaiselle ylioppilaskerholle ja jokaiselle työläisryhmälle 
..Vperjod” lehden jonkin osoitteen (ulkomaisen, niitä on nyt 
paljon ja tulee vieläkin enemmän). Vakuutan Teille, että 
meillä on komitealaisten keskuudessa vallalla idioottimai
nen ennakkoluulo osoitteiden laajaa antamista vastaan 
periferian nuorisolle. Taistelkaa kaikin voimin tätä ennak
koluuloa vastaan, antakaa osoitteita ja vaatikaa välittömien 
yhteyksien ottamista „Vperjod” lehden toimitukseen. Ilman 
sitä äänenkannattajasta ei tule mitään. Hirveästi tarvitaan
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työläisten kirjoituksia, mutta niitä on vähän. On tarpeen, 
että kymmenet ja sadat työläiset kirjoittaisivat suoraan ja 
välittömästi „Vperjod” lehteen.

Täytyy pyrkiä myös siihen, että työläiset antaisivat 
välittömästi omia osoitteitaan ..Vperjod” lehden lähettämi
seksi heille kirjekuorissa. Eivät työläiset pelkää. Poliisi ei 
kykene kaappaamaan kymmenettäosaakaan kirjekuorista. 
Sen vuoksi, että „Vperjod” lehti on kooltaan pieni (4 sivua) 
ja ilmestyy tiheään, sen lähettäminen kirjekuorissa tulee 
meille lehden mitä tärkeimmäksi kysymykseksi. Täytyy 
asettaa suorastaan päämääräksi kehittää „Vperjod” lehden 
tilauksien keräämistä työläisten keskuudessa, kehittää 
tottumusta lähettää rahaa (ei se ruplanen niin mahdoton 
ole!) ja osoitteensa suoraan ulkomaille. Jos tähän asiaan 
tartutaan taitavasti, niin illegaalisen kirjallisuuden levit
täminen Venäjällä voidaan varmasti vallankumouksellistaa. 
Älkää unohtako, että lähetykset saapuvat parhaassa tapauk
sessa vasta nelisen kuukauden kuluttua. Ja kysymyksessä 
on viikkolehti! Mutta 50—75% kirjeistä tulee todennäköi
sesti perille postin nopeudella.

Sitten kirjoittajista. Heille tulee antaa suorastaan 
urakaksi kirjoittaa säännöllisesti joka viikko tahi kerran 
kahdessa viikossa: muuten emme näes pidä teitä kunnon 
miehenä ja katkaisemme kaikki suhteet. Tavallinen veruke: 
emme tiedä aiheita, pelkäämme, että työ menee hukkaan, 
ajattelemme, että »heillä jo on”. Juuri näitä typeriä idiootti
maisia verukkeita vastaan Rahmetovin onkin taisteltava 
itse ja mieskohtaisesti. Perusaiheet — Venäjän sisäpoliitti
set katsaukset (se, mikä paksuissa aikakauslehdissä 
kuuluu sisäpoliittiseen katsaukseen ja yhteiskuntakroniik- 
kaan), sen jälkeen artikkelit ja pikku kirjoitukset venäläis
ten erikoisjulkaisujen (tilastollisten, sotilaallisten, lääke
tieteellisten, vankila-, hengellisten y.m. y.m.) aineiston 
pohjalla. Nämä kaksi osastoa ovat meillä aina puutteessa. 
Näitä kahta osastoa voivat hoitaa hyvin vain Venäjällä 
olevat ja yksinomaan he. Painopisteenä siinä ovat — 
verekset tosiasiat, verekset vaikutelmat, erikoisaineistot, 
joita ulkomailla ei voida saada, eivätkä laisinkaan johto
päätökset ja arvioinnit sosialidemokraattiselta näkökan
nalta. Tämän vuoksi tuollaiset artikkelit ja kirjoitukset eivät 
mene milloinkaan hukkaan, sillä me käytämme aina ne
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hyväksemme. Rahmetovin suoranaiseksi velvollisuudeksi jää 
nyt panna tämä asia kuntoon ja antaa meille vaikkapa viiti
sen hyvää, toimeliasta, ei laiskaa eikä töitä pakoilevaa avus
tajaa, joista jokainen pitäisi toimituksen kanssa välitöntä 
yhteyttä. Vain silloin, kun on välitön yhteys avustajan 
kanssa, voidaan täydellisesti sopia kaikista työn yksityis
kohdista. Ihmisiä pitää saada mukaan sillä, että he eivät voi 
missään muualla päästä niin pian »julkaistuiksi” kuin 
viikkolehdessä.

Lopuksi muutama sana järjestötunnuksesta nykyään. 
„On aika lopettaa” artikkelin (»Vperjod” JV? 1)* jälkeen 
tämän tunnuksen pitäisi olla selvä, mutta lukijakunta on 
niin piintynyttä, että Rahmetovin on siinäkin selitettävä 
selittämästä päästyään, märehdittävä valmiiksi ja taottava 
päähän kaikin voimin. Nyt kahtiajakaanluminen on täydel
linen, sillä me olemme käyttäneet kaikki keinot. Kolmas 
edustajakokous vastoin Keskuskomitean ja Neuvoston 
tahtoa ja ilman niitä. Täydellinen välien katkaiseminen 
Keskuskomitean kanssa. Avoin ilmoitus siitä, että meillä 
on oma byroo. Menshevikkien ia uusiskralaisten täydellinen 
syrjäyttäminen kaikkialta. Olemme tehneet kaikkemme 
elääksemme sovussa, ja nyt meidän on ilmoitettava avoi
mesti ja suoraan, että täytyy työskennellä erikseen. Kai
kenlainen herkkäuskoisuus ja naiivius voivat tuottaa vain 
hyvin suurta vahinkoa.

Kristuksen nimessä pyydämme julkaisemaan nopeammin 
avoimen ja jyrkkäsanaisen tiedoituksen byroosta l5. On 
välttämätöntä 1) ilmaista täydellinen solidaarisuus „On 
aika lopettaa” artikkelin kanssa ja toistaa sen kutsu; 
2) ilmoittaa, että »Vperjod” on komiteoiden enemmistön 
äänenkannattaja ja että byroo työskentelee sen kanssa 
sovussa ja täysin yksimielisesti; 3) että Keskuskomitea ja 
Neuvosto ovat pettäneet puoluetta mitä häpeällisimmällä 
tavalla ja estäneet edustajakokouksen koollekutsumisen;
4) että nyt ei ole muuta ulospääsyä kuin itse komiteoiden 
edustajakokous ilman Keskuskomiteaa ja Neuvostoa;
5) että byroo ottaa tehtäväkseen auttaa komiteoiden myön
teistä työtä; 6) että Pää-äänenkannattaja on menettänyt 
täydellisesti luottamuksensa horjumisillaan ja valheil
laan.

* Ks. tätä osaa, ss. 20—24. T o in .
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Vakuutamme, että me kunnioitamme suuresti Zem- 
ljatshkaa, mutta hän on väärässä papashan 16 suhteen, ja 
teistä riippuu hänen virheensä oikaiseminen. Pikemmin, 
pikemmin on katkaistava suhteet Keskuskomiteaan koko 
linjalla ja ilmoitettava painetussa sanassa viivyttelemättä 
byroosta, siitä, että se on Organisaatiokomitea ja se kutsuu 
koolle III edustajakokouksen.

Julkaistu ensi kerran v. 1925
aikakauslehdessä „Proletarskaja 

Revoljutslja" J6 S (SS)

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


