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PARJAAJISTA

„Retsh” lehden elokuun 20 päivän numerossa ja samaten 
»Russkaja Voijassa”, tunnetusti hämäräperäisillä rahoilla 
perustetussa lehdessä, joka kehottaa valitsijoita, jos he 
ovat ..sosialististen mielialojen vallassa”, äänestämään 
„Jedinstvon” ja „kansansosialistien” puolesta, on julkaistu 
vielä kerran parjaavia lausuntoja minusta.

Nämä tiedot ovat molempien lehtien kertoman mukaan 
lähtöisin „sotaministeriöstä”, ja „Retsh” vieläpä vakuuttaa 
niiden perustuvan »asiakirjatietoihin ja eri henkilöiden 
antamiin lukuisiin todistuksiin”.

Lehdistössä harjoitettua parjausta koskeva laki on Venä
jällä tosiasiallisesti jäädytetty. Herroille pärjääjille on 
varsinkin porvarillisessa lehdistössä annettu täysi vapaus: 
kirjoita lehtiin nimettömiä kirjoituksia, valehtele ja parjaa 
niin paljon kuin haluat, käytä kilpenäsi mukamas virallisia 
tiedotuksia, vaikkei yksikään virallisessa asemassa oleva 
henkilö ole niitä allekirjoittanut,— mistään ei rangaista! 
Herrojen Miljukovien johtamien iljettävien pärjääjien etu
oikeutena on koskemattomuus.

Parjaajat väittävät minulla muka olleen tiettyjä suhteita 
»Ukrainan Vapautusliittoon”. Miljukovin lehti kirjoittaa: 
»Saksan hallitus oli antanut Leninin tehtäväksi rauhan- 
propagandan harjoittamisen”. »Berliinissä pidettiin kaksi 
sosialistien kokousta, joihin Lenin ja Joltuhovski osallistui
vat”. »Russkaja Voija” puolestaan lisää tähän viimeiseen 
lauseeseen: »Lenin asui käyntinsä aikana Joltuhovskin 
luona”.

Koska hra Miljukoville ja muille samankaltaisille kon
nille, halpamaisen parjauksen mestareille on myönnetty
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täydellinen rankaisemattomuus, jää minulle vain yksi 
keino: toistaa vielä kerran, että se on parjausta, viitata 
vielä kerran joukkojen tuntemaan todistajaan vastapai
noksi niille kiristyksen mestareille, jotka viittaavat todis
tajanlausuntoihin.

Eräs »Ukrainan Vapautusliiton” toimihenkilö, Basok, on 
minulle tuttu vuodesta 1906, jolloin hän, menshevikki, 
osallistui kanssani Tukholman edustajakokoukseen. Syk
syllä 1914 tai alkuvuodesta 1915, kun asuin Bernissä, tuli 
Konstantinopolista saapunut tunnettu kaukasialainen men
shevikki Tria tapaamaan minua asunnossani. Tria kertoi 
minulle Basokin osallistumisesta »Ukrainan Vapautuslii
ton” toimintaan ja mainitun liiton suhteista Saksan halli
tukseen. Samalla Tria antoi minulle Basokin lähettämän 
minulle osoitetun kirjeen; tuossa kirjeessä Basok ilmaisi 
minulle myötätuntonsa ja toivonsa katsomustemme lähen
tymisestä. Minä suutuin niin, että kirjoitin heti, Trian 
läsnäollessa vastauksen Basokille ja annoin kirjeen samai
selle Trialle perillesaatettavaksi, sillä Tria aikoi käydä 
vielä kerran Konstantinopolissa.

Kirjeessä Basokille ilmoitin, että koska hän ryhtyy kans
sakäymiseen erään imperialistin kanssa, niin meidän 
tiemme erkanevat ehdottomasti eikä meidän välillämme ole 
mitään yhteistä.

Tähän rajoittuivat kaikki »suhteeni” »Ukrainan Vapau- 
tusliittoon”.
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