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A. SHLJAPNIKOVILLE
27. X. 1914.
Hyvä ystävä! Sain nyt toisen kirjeenne ja käyn juttusille 

kanssanne.
Suuret kiitokset Pietarin tapahtumia 177 koskevasta kir

jeestä. Siitä tulee mainio uutinen Pää-äänenkannattajaan. 
Sen numero ilmestyy näinä päivinä ja lähetämme sen 
Teille. Odottakaa. Odottakaa myös seuraavaa numeroa. 
Teidän täytyy olla Tukholmassa, kunnes sekä kirjeiden 
(1) että ihmisten (2) kuin myös kirjallisuuden (3) kuljetus 
Tukholman kautta saadaan täysin järjestymään. Sitä var
ten on järjestelmällisesti valmennettava ja koeteltava 
sopivaa henkilöä välitysmieheksi Tukholmaan. Kelpaisiko 
siihen tov. Skovno? Tämä naishenkilö on hyvä siinä mie
lessä, että hän on bolshevikki. Ei muuta leiriä. Mutta onko 
hän toimekas, ripeä ja täsmällinen?

Iloitsen sydämestäni, jos tov. Kollontai178 on meidän 
kannallamme, samoin kuin iloitsen siitä, että Pariisissa 
Martov toimittaa mainiosti (yleispiirtein) „Golosia”. Mutta 
pelkään kuolemakseni, että Martov (ja hänen joukkonsa) 
loikkaavat... Kautskyn ja Troelstran kannalle. Eniten 
vihaan ja halveksun nykyisin Kautskya: hänen katalaa, 
raukkamaista ja omahyväistä tekopyhyyttään. Ei ole muka
mas tapahtunut mitään, periaatteet ovat muka säilyneet 
loukkaamattomina, kaikilla oli oikeus puolustaa isänmaa
taan. Kansainvälisyys — nähkääs — onkin juuri sitä, että 
kaikkien maiden työläiset ampuisivat toisiaan „isänmaan 
puolustamisen nimessä”.

R. Luxemburg oli oikeassa kirjoittaessaan jo kauan sit
ten, että Kautskylle on ominaista „teoreettinen lieha
kointi” — lakeijamaisuus, yksinkertaisesti sanoen hän nöy- 
ristelee puolueen enemmistön edessä, opportunismin 
edessä. Mikään ei ole nyt vahingollisempaa ja vaaralli
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sempaa proletariaatin aatteelliselle itsenäisyydelle kuin 
tämä Kautskyn inhottava omahyväisyys ja katala teko
pyhyys. Kautsky haluaa hämätä ja peittää kaiken, rauhoit
taa työläisten herännyttä omaatuntoa sofismeilla ja muka- 
oppineella vuolassanaisuudella. Jos Kautsky siinä onnistuu, 
hänestä tulee porvarillisen mädännäisyyden pääedustaja 
työväenliikkeessä. Ja Troelstra tulee olemaan hänen puo
lellaan— tämä Troelstra onkin ovelampi opportunisti kuin 
„hyvänahkainen” ukko Kautsky! Kuinka kyseinen Troelstra 
luovikaan saadakseen karkotettua Hollannin puolueesta 
rehelliset miehet ja marxilaiset (Gorterin, Pannekoekin, 
Wijnkoopin)!! En unohda koskaan, miten Roland-Holst, 
ollessaan kerran luonani Pariisissa, sanoi Troelstrasta: 
,,ein hundsgemeiner Keri” (gredin, ranskaksi)*... Minun on 
sääli, että Te heititte helmiä hänen eteensä... Troelstra +  
Saksan sosialidemokraattien Vorstandissa ** olevat oppor- 
tunistiheittiöt punovat parhaillaan katalia juonia hämätäk- 
seen kaiken. Pitäkää silmät auki, jottette tahtomattanne 
joutuisi tuon juonittelun uhriksi!! Älkää huomaamattanne 
auttako näitä työväenliikkeen pahimpia vihollisia, jotka 
kriisin kaudella puolustavat „teoreettisesti” shovinismia ja 
harjoittavat inhottavan kurjaa diplomatiaa. Ainoa, joka on 
sanonut työläisille totuuden — vaikkakaan ei täydellä 
äänellä, eikä aina aivan taitavasti — on Pannekoek, jonka 
artikkelin Teille lähetimme (lähettäkää käännös edelleen 
venäjänmaalaisille). Hänen sanansa, että jos opportunis
tien ja Kautskyn tappaman Internationalen „johtajat” nyt 
kokoontuvat ja ryhtyvät „laastaroimaan” halkeamia, niin 
sillä „ei tule olemaan mitään merkitystä”,— nämä sanat 
ovat a i n o a  sosialistinen sana. Se on totuus. Karvas, 
mutta kuitenkin totuus. Ja  työläiset tarvitsevat nyt enem
män kuin koskaan totuutta, täyttä totuutta eikä saastaista 
diplomatiaa, ,,laastaroimis”-leikkiä, pahan hämäämistä 
venyvillä päätöslauselmilla.

Minulle on selvää, että Kautsky, Troelstra plus Vander- 
velde (saattaa olla plus x +  y +  z tai minus x, y, z, se ei ole 
tärkeää) hautovat nyt juonia näissä aikeissa. Kansainväli
sen toimiston siirtäminen Hollantiin on samojen roistojen 
samanlainen konnankoukku.

* —  katala mies, lurjus. Tolin.
** —  Keskuskomiteassa. T o in i.
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Minä tulen pysyttelemään sivussa heistä ja siitä — 
tulen neuvomaan sitä Kansainvälisessä sosialistisessa toi
mistossa olevalle edustajallemme (Litvinoff, 76. High 
Street. London. N. W.) — ja  neuvon sitä Teille.

„Älkää vaeltako jumalattomain neuvossa”, älkää uskoko 
Troelstraa, Kautskya j.n.e. j.n.e. j.n.e. j.n.e., vaan esittäkää 
heille lyhyt uhkavaatimus: tässä on teille meidän KK:mme 
manifesti (teesien muunnelma; lähetämme näinä päivinä 
painettuna) sodasta: haluatteko painattaa sen meidän kie
lellämme?? Ette? No — adieu * sitten, tiemme eivät käy 
yhteen!

Jos Kollontai on meidän puolella, auttakoon hän „uitta
maan” tätä manifestia muilla kielillä. Tutustukaa Höglun
diin, nuoreen ruotsalaiseen sosialidemokraattiin, „opposi
tion” johtajaan, ja lukekaa hänelle manifestimme 
(viitatkaa minuun: tutustuimme Kööpenhaminassa). Koet
takaa, eikö saattaisi ilmetä aatteellista läheisyyttä (hän on 
vain naiivi, sentimentaalinen militarismin vastustaja: juuri 
sellaisille ihmisille pitääkin sanoa— joko hyväksytte kan
salaissodan tunnuksen tai jäätte opportunistien ja shovi- 
nistien seuraan).

Koko tehtävän ytimenä Venäjällä on nyt aatteellisen 
vastaiskun antaminen Internationalen opportunisteille ja 
Kautskylle. Siinä kaiken ydin. Kun Martov ei vain loikkaisi 
tällöin??... Pelkään pahoin!..

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

Lähetetty В emistä Tukholmaan
Julkaistu ensi kerran v, 1924 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan

*  — hyvästi. Toim.


