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A. M. GORKILLE

Krakow. 1. elokuuta 1912.
Krakau. Oesterreich.

Zwierzyniec. 218. Wl. Uljanow.
Hyvä A. M.!
Sain Teidän kirjeenne ja siperialaisten kirjeen. Osoit

teeni ei ole nyt Pariisi, vaan Krakow — ks. ylempänä.
En oikein käsittänyt, mistä puolueesta aioitte minut kar

kottaa, eserrien puolueestako?
Olette, ilman leikkiä, ottanut huonon, poroporvarillisen, 

porvarillisen tavan huitaista kädellä: „kaikki te olette 
rettelöitsijöitä”. Katsokaa vain uutta eserräläistä kir
jallisuutta: „Potshin”, „Izvestija zagranitshnoi oblastnoi 
organizatsii”,— ja verratkaa niitä „Revoljutsionnaja Mys
liin”, „Revoljutsionnaja Rossijaan” 43 ja lisäksi Ropshi- 
niin 44 etc. Muistakaa „Vehiä” 45 ja polemiikkia (quasi * 
-polemiikkia), jota sen kanssa kävivät Miljukov ja Gre- 
deskul46 (joka on nyt keksinyt, että Venäjällä ei tarvita 
toista vallankumousta) j.n.e. j.n.e.

Ottakaa kaikki tämä kokonaisuudessaan, ottakaa niiden 
aatteellisten virtauksien koko summa, joita eserrillä, trudo- 
vikeilla 47, bezzaglavijalaisilla 48 ja kadeteilla 49 esiintyi 
vuosina 1908—1912, ja verratkaa sitä siihen, mitä oli ja  on 
sosialidemokraateilla (joku — historikko todennäköisesti — 
tekee varmaan joskus tämän työn). Olette havaitseva, että 
kaikki, kirjaimellisesti kaikki sosialidemokraattien rivien 
ulkopuolella ovat ratkoneet n i i t ä  s a m o j a ,  kirjaimelli
sesti aivan samoja kysymyksiä, joiden vuoksi puolueesta 
on lohjennut pikku ryhmiä likvidaattoruuden ja otzovismin 
kelkkaan.

* — muka. Toirn.
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„Rettelöstä” sosialidemokraattien keskuudessa huutavat 
mielellään porvarit, liberaalit ja eserrät50, jotka eivät suh
taudu vakavasti „kiperiin kysymyksiin”, vaan laahaavat 
muiden perässä, luovivat diplomaattisesti ja harrastavat 
eklektisismiä. Sosialidemokraatit eroavat kaikista heistä 
siinä, että sosialidemokraateilla rettelö ilmentää ryhmä- 
taistelua, jolla on syvät ja selvät aatteelliset juuret, kun 
taas heillä rettelö on ulkonaisesti siloteltu ja sisäisesti 
tyhjä, pikkumainen, mitätön. En millään hinnalla vaihtaisi 
koskaan sosialidemokraattisten virtausten välistä kärkevää 
taistelua eserrien ja kumpp. siloteltuun tyhjyyteen ja köy
hyyteen.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin 
P. S. Terveiset M. F:lle!
P. S. Venäjällä on vallankumouksellinen nousukausi, ei 

mikään muu kuin nimenomaan vallankumouksellinen. Ja 
saimme kuin saimmekin pystyyn jokapäiväisen „Prav
dan” 51 — sivumennen sanoen, juuri sen (tammikuun) kon
ferenssin 52 ansiosta, jota hölmöt haukkuvat.

Lähetetty  Caprin s a a r e lle  ( I ta lia )
Ju lka istu  en si k erran  v. 1924 Ju lka is taan

käsik ir jo itu ksen  m uknan


