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A. SHLJAPNIKOVILLE т

17. X. 1914.
Hyvä ystävä! Saavuin eilen illalla esitelmämatkalta ja 

sain Teidän kirjeenne. Suuren suuret terveiset Teille ja 
kauttanne kaikille venäläisille ystäville! Vastaus Vander- 
veldelle jätettiin eilen käännettäväksi enkä ole vielä näh
nyt tekstiä. Kirjoitan siitä heti kun näen.

Käsittääkseni tätä nykyä on tärkeintä käydä johdonmu
kaista ja järjestettyä taistelua shovinismia vastaan, joka 
on vallannut porvariston ja suurimman osan opportunisti
sia (ja opportunismin kanssa sopuilevia — tel Mr. Kauts- 
ky! *) sosialisteja. Ja tämän taistelun asettamien tehtä
vien täyttämiseksi on ennen kaikkea taisteltava oman 
maansa shovinismia vastaan, — konkreettisesti, meillä 
Maslovin ja Smirnovin kaltaisia herroja vastaan (ks. 
„Russkije Vedomosti” ja „Russkoje Slovo”), joiden „teok
sia” minä olen lukenut, tai herroja Sokolovia, Meshkovskia, 
Nikitinia ynnä muita vastaan, joita te olette nähnyt tai 
kuullut. Kuten Teille kai jo kirjoitettiin, Plehanovista on 
tullut ranskalainen shovinisti. Likvidaattoreiden keskuu
dessa on ilmeinen sekamelska **. Aleksinskin kertovat 
olevan frankofiilin. Kosovski (bundilainen, oikeistolainen, 
kuulin hänen esitelmänsä) on germanofiili ***. Vaikuttaa 
siltä, että herrojen likvidaattorien ja Aleksinskin sekä Ple- 
hanovin välisen „Brysselin blokin” keskilinjana tulee ole
maan sovittautuminen Kautskyn mukaan, joka on nyt 
k a i k k e i n  v a h i n g o l l i s i n .  Hänen sofistiikkansa, 
joka peittelee opportunistien ruokottomuuksia („Neue

* — sellaisia kuin hra Kautsky! Toim .
** Pariisissa olevat intellektuellimme (joista työläiset jaostossa ovat saaneet 

enemmistön) ovat menneet vapaaehtoisiksi (Nik. Vas., Antonov y.m.) ja  julkaisseet 
yhdessä eserrien kanssa typerän puoluekannattoman vetoomuksen. Se on lähetetty 
Teille.

***  Martov on kaikkein säädyllisin ..Golosissa” . Mutta kestääkö Martov? 
E n  u s k o .
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Zeitissa” *) mitä silotelluimmilla ja liukkaimmilla fraa
seilla, on tavattoman vaarallista ja kavalaa. Opportunistit 
ovat ilmeisen turmiollisia. Kautskyn johtama saksalainen 
„keskus” on peitetty, diplomaattisesti kaunomaalattu tur- 
melupesäke, joka tärvelee työläisten silmiä, älyä ja omaa
tuntoa ja on kaikkein vaarallisin. Tehtävänämme on nyt 
käydä ehdotonta ja avointa taistelua kansainvälistä oppor
tunismia ja sen peittelijöitä (Kautskya) vastaan. Niin 
tulemmekin tekemään Pää-äänenkannattajassa, jonka piak
koin julkaisemme (todennäköisesti 2-sivuisena). Nyt on 
kaikin tavoin tuettava tietoisten työläisten oikeutettua 
suuttumusta saksalaisten alhaiseen menettelyyn ja tehtävä 
tästä suuttumuksesta poliittinen johtopäätös opportunis
mia ja sen kaikkinaista myötäilyä vastaan. Se on kansain
välinen tehtävä. Ja se on meidän harteillamme, kukaan 
muu ei ole sitä tekevä. Siitä ei saa perääntyä. Intematio- 
nalen „yksinkertaista” uudistamista tarkoittava tunnus on 
väärä (sillä Kautskyn—Vandervelden linjaa noudattavan 
mädän sovittelupäätöslauselman vaarallisuus on hyvin, 
hyvin suuri!). Väärä on myös „rauhan” tunnus — tunnuk
sena pitää olla kansallisen sodan muuttaminen kansalais
sodaksi. (Tämä muuttaminen voi vaatia paljon aikaa, se 
voi vaatia ja vaatiikin useita ennakkoedellytyksiä, mutta 
koko toiminnassa on noudatettava juuri tuon muuttamisen 
linjaa, tehtävä työtä sen hengessä ja suunnassa.) Ei tar
vita sodan sabotointia eikä erillisiä, yksilöllisiä esiintymi
siä siinä hengessä, vaan joukkopropagandaa (eikä vain 
„siviilien” keskuudessa), joka johtaa sodan muuttumiseen 
kansalaissodaksi.

Venäjällä shovinismi verhoutuu korulauseisiin „belle 
France’sta” ** ja onnettomasta Belgiasta (entä Ukraina? 
j.n.e.) tai „kansan” vihasta saksalaisia (ja „keisarismia”) 
kohtaan. Siksi ehdoton velvollisuutemme on taistella noita 
sofismeja vastaan. Ja jotta taistelu noudattaisi tarkkaa 
ja selvää linjaa tarvitaan yleistävä tunnus. Kyseinen 
tunnus: Venäjän työtätekevien joukkojen ja työväenluokan 
kannalta katsottuna meille, venäläisille, on täysin selvää, 
ehdottoman selvää, että pienimpänä pahana olisi nyt tällä 
hetkellä tsarismin tappio tässä sodassa. Sillä tsarismi on 
sata kertaa pahempi kuin keisarismi. Ei tarvita sodan

* — „Uusi Aika” . Toim.
** — ..kauniista Ranskasta'*. Toim.



132 V. I. L E N I N

sabotointia, vaan taistelua shovinismia vastaan ja kaiken 
propagandan ja agitaation suuntaamista proletariaatin 
kansainväliseen yhdistämiseen (lähentämiseen, solidaari
suuden ja sopimuksen aikaansaamiseen selon les circon- 
stances *) kansalaissotaa varten. Olisi virheellistä kehot- 
taakaan yksilöllisiin tekoihin, upseerien ampumiseen etc. 
ja sallia sellaista argumentointia, että emme muka halua 
auttaa keisarismia. Ensin mainittu olisi harhautumista 
anarkismiin ja viimeksi mainittu opportunismiin. Sen 
sijaan meidän pitää valmistella joukkomittaista (tai aina
kin kollektiivista) esiintymistä useamman kuin yhden 
kansakunnan sotajoukoissa ja tähdätä k o k o  propaganda- 
ja agitaatiotyö siihen suuntaan. Tärkeintä on, että työtä 
(sitkeää, järjestelmällistä, ehkä pitkäaikaistakin) tehdään 
kansallisen sodan kansalaissodaksi muuttamisen hengessä. 
Tuon muuttamisen ajankohta on eri kysymys, nyt vielä 
epäselvä. Kyseisen ajankohdan on annettava kypsyä ja 
„kypsytettävä sitä” järjestelmällisesti.

Lopetan tältä kerralta. Tulen kirjoittamaan usein. Kir
joittakaa Tekin useammin.

Selostakaa yksityiskohtaisemmin Pietarin komitean leh
tistä.

Seikkaperäisemmin työläisten puheista ja arvioista.
„Puolueryhmien” voimasuhteet Pietarissa? Toisin sa

noen, ovatko likvidaattorit voimistuneet meihin verraten? 
Missä määrin?

Onko Dan vapaana? Hänen asennoitumisensa? Entä 
Tshirkinin, Bulkinin ja kumpp.?

Seikkaperäisemmin.
Kenelle nimenomaan ja keneltä.Te lähetitte sata ruplaa?

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

Rauhan tunnus ei ole mielestäni oikea tällä hetkellä. Se 
on poroporvarillinen, pappien tunnus. Proletaarisena tun
nuksena tulee olla: kansalaissota.

Objektiivisesti ottaen tämä joukkosodan aikakauden 
tunnus juontuu Euroopan tilanteessa tapahtuneesta perin
pohjaisesta muutoksesta. Baselin päätöslauselmasta juon
tuu sama tunnus.

* — olosuhteiden mukaan. Totm.
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Me emme voi „luvata” emmekä „säätää” kansalaissotaa, 
mutta olemme velvollisia tekemään työtä siihen suun
taan — tarpeen vaatiessa hyvinkin kauan. Pää-äänenkan- 
nattajassa julkaistusta artikkelista näette tarkemmin 175. 
Toistaiseksi hahmottelen vain asenteen peruskohdat, jotta 
pääsisimme täydelliseen yhteisymmärrykseen.

L ähetetty  B ern istä  T u kholm aan

Ju lka istu  en si k erran  v. 1924 Ju lka istaan
käsik ir jo itu ksen  m ukaan 9

9 35 osa


