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A. SHLJAPNIKOVILLE

17. X. 1914.
Hyvä ystävä! Luin Vanderveldelle tarkoitetun vastauk

sen ja oheistan ajatukseni kyseisen vastauksen johdosta.
Olisi äärimmäisen toivottavaa, että siinä tapauksessa, 

jos Duuma kokoontuu (o n k o  t o t t a ,  että se kutsutaan 
koolle kuukauden kuluttua?)176, edustajaryhmämme esiin
tyisi jo liittoutumatta ja esittäisi johdonmukaisen asenteen. 
Vastatkaa viipymättä (1) kutsutaanko Duuma koolle; 
(2) onko teillä hyvät yhteydet duumaryhmään ja montako 
päivää yhteydenottoon tarvitaan.

21. X. 1914.
Jatkan kesken jäänyttä kirjettä. Vastausta koskeva arvos

teluni on tietenkin privaattiasia, joka on tarkoitettu yksin
omaan ystäville täydellisen yhteisymmärryksen saavutta
mista varten. Näinä päivinä tulee ulos Pää-äänenkannat- 
taja ja lähetämme sen Teille.

Internationalen suhteen älkää olko optimisti, vaan 
varautukaa likvidaattorien ja opportunistien juonitteluja 
vastaan. Vaikka Martov tätä nykyä vasemmistuukin, niin 
se johtuu siitä, että hän on yksin, mutta mitä tulee huo
menna? Huomenna hän alkaa kannattaa heidän yhteistä 
suunnitelmaansa: tukkia työläisten suuta (ja järkeä ja 
omaatuntoa) kaikkia ja kaikkea puolustelevan Kautskyn 
hengessä laaditulla venyvällä päätöslauselmalla. Kautsky 
on kaikkia muita kaksinaamaisempi, inhottavampi ja 
vahingollisempi! Kansainvälisyys, nähkääs, onkin juuri 
sitä, että jokaisen maan työläiset ampuvat toisten maiden 
työläisiä „isänmaan puolustamisen” varjolla!!!

Antaa heidän juonitella — onhan silkkaa pikkujuonitte- 
lua pitää nykyisin, tällaisella maailmanhistoriallisella het
kellä mahdollisena diplomaattista teerenpeliä opportunis
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min kanssa ja „saksalaisen” Kansainvälisen sosialistisen 
toimiston muodostamista! Nyt on noudatettava periaatteel
lista linjaa. Pietarin työläisillä on parempi tunne — he 
vihaavat saksalaisen sosialidemokratian pettureita. On 
kaikin voimin tuettava ja lujitettava tätä tunnetta samoin 
kuin päättäväistä tahtoa taistella kansainvälistä opportu
nismia vastaan. Tähän saakka on Saksan sosialidemokratia 
ollut auktoriteetti, nyt s e  o n  m a l l i e s i m e r k k i  
s i i t ä ,  m i t e n  e i  t u l e  m e n e t e l l ä !

Olette tarpeen Tukholmassa. Järjestäkää kirjeenvaihto 
Venäjälle paremmin. Välittäkää minun kirjeeni sille, joka 
antoi Teille lyijykynällä kirjoitetun lappusen (onko se mah
dollista?), meidän on sovittava hänen kanssaan yksityis
kohtaisemmin. Se on erittäin tärkeää. Aloitamme Pää- 
äänenkannattajan julkaisemisen.

Kirjoittakaa useammin!
Teidän Lenin

L äh etetty  B ern lstä  T u kholm aan
Ju lka is tu  en si k erran  o. 1924 Ju lka is taan

käsikirjoituksen m ukaan


