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PIETARIN KOMITEAN TAISTELUKOMITEALLE

Lokakuun 16 pnä 1905.

Kalliit toverit! Olen hyvin kiitollinen Teille siitä, että 
lähetitte 1) Taistelukqmitean toimintaselostuksen ja 
2) muistiinpanot kapinanvalmistelun järjestämistä kos
kevasta kysymyksestä +  3) organisaatiokaavat. Luettuani 
nämä asiakirjat katsoin velvollisuudekseni kääntyä välittö
mästi Taistelukomitean puoleen vaihtaakseni toverillisesti 
mielipiteitä. Puhumattakin on selvää, että asian käytän
nöllisestä järjestämisestä en ota päätelläkseni; sitä, että 
tehdään kaikki mahdollinen Venäjän vaikeissa oloissa, ei ole 
epäilemistäkään. Mutta asiakirjoista päätellen asia uhkaa 
muuttua kansliapuuhailuksi. Kaikki nuo kaavat, kaikki nuo 
Taistelukomitean organisaatiosuunnitelmat tuntuvat paperi- 
volokiitalta,— pyydän anteeksi avomielisyyttäni, mutta toi
von, että ette epäile minun haluavan etsiä riidan aihetta. 
Tällaisessa asiassa ovat kaavat sekä väittelyt ja puheet 
Taistelukomitean funktioista ja oikeuksista vähiten kelvolli
sia. Siinä tarvitaan kuohuvaa energiaa ja vieläkin ener
giaa. Kauhukseni, totta totisesti kauhukseni, näen, että 
pommeista on puhuttu yli puoli vuotta, muttei ole tehty 
yhtään pommia! Ja siitä puhuvat oppineimmat miehet... 
Herrat, menkää nuorison tykö! se on ainoa, kaikkipelastava 
keino. Muussa tapauksessa, totta totisesti, te myöhästytte 
(näen sen kaikesta) ja jäätte „tieteellisten” kirjoitelmien, 
suunnitelmien, piirustusten, kaavojen ja erinomaisten resep
tien pariin, mutta ilman organisaatiota, ilman elävää toi
mintaa. Menkää nuorison tykö. Perustakaa heti paikalla 
taisteluosastoja kaikkialla ja joka paikassa, sekä ylioppi
laiden keskuudessa että etenkin työläisten keskuudessa,



P IE T A R IN  K O M IT E A N  T A IS T E L U K O M IT E A L L E 333

j.n.e., j.n.e. Perustettakoon heti paikalla osastoja, joihin 
kuuluu 3:sta 10:een, 30:een j.n.e. henkilöön. Aseistautukoot 
ne heti paikalla itse niin kuin osaavat, ken revolverilla, ken 
puukolla, ken räsyllä ja paloöljyllä tulipalon sytyttämistä 
varten j.n.e. Valitkoot nämä osastot heti paikalla itselleen 
johtajat ja ottakoot, mikäli mahdollista, yhteyden Pietarin 
komitean Taistelukomiteaan. Älkää vaatiko mitään muo
dollisuuksia, sylkäiskää kristuksen nimessä kaikille kaa
voille, lähettäkää jumalan nimessä hiiteen kaikki „funktiot, 
oikeudet ja etuoikeudet”. Älkää vaatiko ehdotonta kuulu
mista VSDTPrseen — se olisi järjetön vaatimus aseellisen 
kapinan oloissa. Älkää kieltäytykö ottamasta yhteyttä 
mihinkään kerhoon, vaikka se olisi kolmihenkinen, ehtona 
yksinomaan se, että tämä kerho olisi poliisin suhteen luo
tettava ja valmis tappelemaan tsaarin sotaväen kanssa. 
Liittykööt halukkaat kerhot VSDTPrseen tai olkoot läheisiä 
VSDTPdle, se on mainiota; mutta sen vaatimista pitäisin 
ehdottomasti virheenä.

Pietarin komitean Taistelukomitean tehtävänä pitää 
olla näiden vallankumousarmeijan osastojen auttaminen, 
„byroona” oleminen yhteydenpitoa varten j.n.e. Jokainen 
osasto ottaa mielellään vastaan palveluksenne, mutta jos 
te tällaisessa asiassa aloitatte kaavoista ja Taistelu- 
komitean „oikeuksia” koskevista puheista, niin te pilaatte 
koko asian, vakuutan, pilaatte auttamattomasti.

Tässä on tehtävä laajaa selitystyötä. Käyköön 5—10 
henkilöä viikon kuluessa sadoissa työläis- ja ylioppilasker- 
hoissa, menkööt joka paikkaan, mihin vain pääsee, ja esittä
kööt joka paikassa selvän, lyhyen, suoran ja yksinkertaisen 
suunnitelman: muodostakaa heti paikalla osasto, aseistautu
kaa millä voitte, työskennelkää voimienne takaa, me 
autamme teitä millä voimme, mutta älkää odottako meiltä, 
työskennelkää itse.

Tällaisen tehtävän painopisteenä on pienten kerhojen 
suuren joukon aloitteellisuus. Ne tekevät kaiken. Ilman 
niitä ei koko Taistelukomiteanne ole mitään. Olen valmis 
mittaamaan Taistelukomitean toiminnan tuloksellisuuden 
niiden osastojen luvulla, joihin se on yhteydessä. Ellei 
Taistelukomitealla 1—2 kuukauden kuluttua ole Pietarissa 
minimum * 200—300 osastoa, niin silloin se on kuollut

* — vähintään. Toim.
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Taistelukomitea. Silloin se on haudattava. Ellei nykyisen 
kuohunnan aikana saada kootuksi satakuntaa osastoa, niin 
se merkitsee elämän ulkopuolella seisomista.

Selitystyöntekijäin on annettava jokaiselle osastolle lyhyet 
ja aivan yksinkertaiset pommireseptit, aivan yksinkertainen 
selitys koko toiminnan luonteesta ja sen jälkeen jätettävä 
koko toiminta niiden itsensä huoleksi. Osastojen on heti pai
kalla aloitettava sotilasharjoitukset viipymättömästi suori
tettavissa operaatioissa, heti paikalla. Yhdet järjestävät heti 
urkkijan murhan, poliisikamarin räjäyttämisen, toiset — 
hyökkäyksen pankkiin varojen konfiskoimiseksi kapinaa 
varten, kolmannet — manööverin tai asemakaavojen laati
misen j.n.e. Mutta on välttämätöntä heti paikalla aloittaa 
opiskelu teoissa: älkää pelätkö noita koehyökkäyksiä. Ne 
saattavat tietenkin kasvaa äärimmäisyydeksi, mutta se on 
huomispäivän paha, tämän päivän pahana on luutuneisuu- 
temme, doktrinäärisyytemme, oppinut liikkumattomuu
temme, vanhuudelle ominainen aloitteellisuuden pelko. Har
joitelkoon jokainen osasto itse vaikkapa poliiseja pieksä
mällä: kymmenet uhrit korvautuvat runsaalla mitalla 
antamalla satoja kokeneita taistelijoita, jotka huomenna 
johdattavat mukanaan satoja tuhansia.

Puristan lujasti kättänne, toverit, ja toivotan menestystä. 
Katsantokantaani en suinkaan tyrkytä, mutta pidän velvolli
suutenani kohottaa kuuluviin tieuvottelevan äänen.

Teidän Lenin

/aikaistu ensi kerran v. 1926 
V Lenin-kokoelmassa
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