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A. SHLJAPNIKOVILLE 

Fur Alexander *
Hyvä ystävä! Kahden tai kolmen päivän kuluttua saatte 

meidän Pää-äänenkannattajamme, ja toivottavasti jo sil
loin „vedämme samaa köyttä” katsomuksissamme. Suoraan 
sanoen pelkään, että kunhan teidän eräitä toimenpiteitänne 
ei tulkittaisi siinä mielessä, että haluatte kiertää lailli
sen edustajamme Kansainvälisessä sosialistisessa toimis
tossa — Mr. Litvinoff. 76. High Street. Hampstead. Lon
don. N. W. Sellainen tulkinta olisi tietenkin tahallista 
vääristelyä, olkaa kuitenkin varovaisempi.

Troelstra on petkuttanut Teitä tai johtanut harhaan. Hän 
on äärimmäinen opportunisti ja katalimpien opportunistien 
katalimman keskuksen — saksalaisten sosialidemokraattien 
(joiden johdossa on opportunisteja katalasti puolustava 
Kautsky) ja heidän mitä katalimman vorstandinsa juonien 
toteuttaja. Emme mene sellaisten roistojen aloitteesta min
käänlaisiin konferensseihin emmekä ota minkäänlaista 
askelta, vaan pysymme syrjässä: häpäiskööt itse itsensä! 
Hehän ovat jo kerran häpäisseet itsensä ja häpäisevät vas
takin. Ranskalaiset ovat jo torjuneet heidän intriginsä, ja 
ilman ranskalaisia voi tulla kysymykseen vain likaisten 
heittiöiden likainen ilveily.

Kaiken todennäköisyyden mukaan Larin vetää teitä 
jumalattomasti nenästä. Kun kerran hän lausuu „luotta
muksensa” saksalaiselle vorstandille, niin käsitän, miksi 
Troelstra „merkitsee muistiin” sen. Kuinkas muuten!! Luot
tamuslause saastaisimmille opportunisteille!! Korjatkaa 
herran nimessä, mitä on korjattavissa, älkääkä ilmaisko 
suoranaisesti enempää kuin välillisestikään pienintä
kään luottamusta kenellekään opportunistille, saksalaisille

• — Aleksanderille. Toi m.



140 V. I. L E N I N

enempää kuin ranskalaisillekaan. Pannekoek on oikeassa: 
II Internationale on lopullisesti kuollut. Sen ovat surman
neet opportunistit (eikä „parlamentarismi”, kuten kömpelö 
Pannekoek sanoi). Erimielisyyksien „laastaroiminen” on 
vain viheliäistä vehkeilyä, ja meidän ei tule ottaa siihen 
minkäänlaista osaa, ei suoranaisesti eikä välillisesti.

Koetamme lähettää Teille pikapuoleen pari lentolehtistä. 
Älkää matkustako, malttakaa mielenne. Pankaa kuntoon 
kaikki, mistä Teille kirjoitin, odottakaa kunnes Pää-äänen- 
kannattaja saadaan Venäjällä, odottakaa kunnes pääsem
me t ä y t e e n  yhteisymmärrykseen venäläisten kollegojen 
(myös Kam. y.m.) kanssa heidän saatuaan Pää-äänenkan- 
nattajan. Ennen kuin kaikki tämä on tehty, Teidän ei ole 
ajateltavakaan lähtöänne. Meidän siirtymisemme olisi tois
taiseksi ennenaikaista l79. Selvittäkää muutoin, olisiko mah
dollista painattaa Ruotsissa sosialidemokraattisia julkai
suja (Pää-äänenkannattajamme kaltaisia).

Gorki-parka! Sääli, että hän häpäisi itsensä allekirjoitta
malla venäläisten liberaalipahasten likaisen paperin 18°. 
Heidän joukkoonsa ovat liukuneet myös Meshkovski ja 
Plehanov j.n.e. (Maslov ja Smirnov mukaan luettuina).

Etsikää ehdottomasti käsiinne ja lukekaa uudestaan 
(tai pyytäkää kääntämään Teille) Kautskyn ,,Weg zur 
Macht” * — mitä hän siinä kirjoitti meidän päiviemme val
lankumouksesta!!

Ja kuinka hän nyt keljuilee ja sanoutuu irti siitä kai
kesta!

Meidän tehtävämme on nyt käydä armotonta sotaa sho- 
vinismia vastaan, jota peitellään (jaarittelulla „isänmaan” 
puolustamisesta y.m.s.), ja varsinkin Plehanovin, Gues- 
de’in, Kautskyn (joka on näistä kaikista katalin, teeskente
lijä!) ja kumpp. „sosialistista shovinismia” vastaan. Pitäen 
kiinni vallankumouksesta (porvarillisesta Venäjällä, sosia
listisesta Lännessä) me julistamme sitä myös sodassa. 
Meidän tunnuksemme on kansalaissota. Kaikki puheet, että 
kyseinen tunnus ei olisi sopiva j.n.e. j.n.e., ovat pelkkää 
viisastelua. Me emme voi kansalaissotaa „tehdä”, mutta 
julistamme sitä ja työskentelemme sen hyväksi. Jokaisessa 
maassa on etutilalla taistelu kyseisen maan shovinismia 
vastaan, vihan lietsominen omaa hallitusta vastaan, keho

* — „Tie valtaan**. Toim.
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tukset (toistuvat, itsepintaiset, moninkertaiset, väsymättö
mät) sotivien maiden työläisten solidaarisuuteen, heidän 
yhteiseen kansalaissotaansa porvaristoa vastaan.

Kukaan ei tohdi taata, milloin ja missä määrin tämä 
julistus „pitää kutinsa” käytännössä: e i h ä n  o l e  s i i t ä  
k y s y m y s  (vain katplat sofistit luopuvat vallankumouk
sellisesta agitaatiosta1 sen vuoksi, että on tietämätöntä, 
milloin vallankumous tulee). Kysymys on tällaisesta toi
minta/ i n j  a s t a. V a i n  tällainen toiminta on sosialis
tista, siis ei shovinistista. Ja se у k s i n tuottaa sosialistisia 
hedelmiä, vallankumouksellisia hedelmiä.

Rauhan tunnus on nykyhetkellä typerä ja virheellinen 
(varsinkin sen jälkeen, kun melkein kaikki johtajat 
Guesde’a, Plehanovia, Vanderveldea ja Kautskya myöten 
o v a t  p e t t ä n e e t ) .  Se merkitsisi itse asiassa poro
porvarillista ruikutusta. Mutta meidän on pysyttävä val
lankumouksellisina sodankin maaperällä. Ja  julistettava 
sotajoukoissakin luokkataistelua.

Puristan kättänne. Kirjoittakaa useammin.
Teidän Lenin

K irjoitettu  lokaku u n  31 pnä 1914 
L ähetetty  B ern istä  Tukholm aan
Ju lka istu  en si k erran  o. 1924 Ju lka is taan

käsik ir jo itu ksen  m ukaan


