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A. SHLJAPNIKOVILLE

И .II.
Hyvä ystävä! Olen saanut Teiltä kaksi kirjettä, jotka on 

päivätty 4. ja 5. II. Suuri kiitos. Mitä tulee „Sotsial-Demo- 
kratin” lähettämiseen, niin annoimme kirjeenne ekspeditio- 
jaoston sihteerin luettavaksi. Muistutan itse vielä huo
menna hänelle ja uskon kaiken tulevan tehtyä.

Pariisilaiset lupasivat lähettää Teille Plehanovin kirja
sen, ja kummastelemme suuresti, ettette ole saanut. 
Tilaamme vielä kerran ja hankimme käsiimme voidak
semme itse lähettää.

Ne kaksi plehanovilaista, joista kirjoititte, olivat täällä. 
Juttelimme heidän kanssaan. Kiinnittäkää huomiota vaa
leaan (he matkustavat takaisin samaa tietä) — Plehanov 
tuntuu työntäneen häntä luotaan vielä enemmän kuin 
tummaa. Viimeinen vaikuttaa toivottomalta lavertelijalta. 
Ensin mainittu taas on alati vaiti ja on mahdoton päästä 
selville, mitä hänen mielessään liikkuu.

„Nashe Slovolta” (ilmestyy Pariisissa „Golosin” ase
mesta) saimme tänään kirjeen, jossa oli „virallista sosiali- 
patriotismia” vastaan suunnatun yhteisen vastalauseen 
jäsennys (de la Triple Ententen 189 sosialistien suunnittele
man Lontoon konferenssin johdosta). Pidetäänkö kyseinen 
konferenssi, emme tiedä; joitakin päiviä sitten saimme 
Litvinovin lähettämän Huysmansin kirjeen, josta selviää, 
että tämä puuhaa jotain kummallista, aikoo kutsua 20. II. 
koolle Haagiin Kansainvälisen sosialistisen toimiston Toi
meenpanevan komitean ja järjestää siellä 20.—25. II. hen
kilökohtaisia keskusteluja (H) Englannin, Ranskan ja 
Venäjän edustajien kanssa!! Ihmeellistä!! Muistuttaa 
jonkinlaista valmistelua johonkin frankofiilisesti patriootti
seen (muutoin: olette aivan oikeassa, että nykyisin esiintyy 
paljon „fiileja”, mutta vähän sosialisteja. Sekä frankofiilit
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että germanofiilit ovat meidän kannalta yhtäläisiä patrioot
teja,, porvareita tai heidän lakeijoitaan, mutta eivät sosia
listeja. Esimerkiksi bundilaiset ovat suurelta osaltaan 
germanofiileja ja iloitsevat Venäjän tappiosta. Mutta 
ovatko he missään suhteessa Plehanovia parempia? Sekä 
bundilaiset että Plehanov ovat opportunisteja, sosialisho- 
vinisteja, vain eri värisiä. Samoin Axelrod190).

Vastasimme „Nashe Slovolle” iloitsevamme sen tekemän 
ehdotuksen johdosta ja lähetimme oman deklaraatioluon- 
noksemme 19‘. Toiveita, että päästään sopimukseen, on 
niukalti, sillä Axelrodin kerrotaan olevan Pariisissa, ja 
Axelrod (ks. „Golosin” 86. ja 87. numeroa sekä „Sotsial- 
Demokratin” 37. numeroa) on sosialishovinisti, joka 
haluaa sovittaa frankofiilit ja germanofiilit sosialishovinis- 
min pohjalla. Katsotaan, mikä on mieluisampaa „Nashe 
Slovolle” — antishovinismi vai Axelrodin suopeus.

Käsitykseni mukaan meillä Venäjällä ja koko maailmas
sakin on hahmottumassa uusi perusryhmitys sosialidemo
kraattien keskuudessa: shovinistit („sosialipatriootit”) ja 
heidän ystävänsä, puolustajansa,— sekä antishovinistit. 
Pääpiirteissään tämä jako vastaa jakaantumista opportu- 
nisteihin ja vallankumouksellisiin sosialidemokraatteihin, 
mutta se on plus precis * ja edustaa niin sanoakseni 
korkeampaa, sosialistiselle kumoukselle läheisempää kehi
tysvaihetta. Meilläkin vanha ryhmitys (likvidaattorit ja 
pravdalaiset) on vanhentumassa ja korvautumassa 
uudella, ymmärrettävämmällä: sosialipatriootit ja anti- 
patriootit. Kesken kaiken. Kertovat: Dan ,92= s  a k s a l a i- 
n e  n „sosialipatriootti”, s.o. germanofiili, s.o. Kautskyn 
kannattaja. Onko se totta? Vaikuttaa kovin todelta. On 
huvittavaa, että Organisaatiokomiteassa 193 on tapahtunut 
jakaantuminen porvarillista linjaa: frankofiileihin (Pleha
nov +Aleksinski +  Maslov+„Nasha Zarja”) ja germanofii- 
leihin (Bund+Axelrod +  Dan?? etc.).

Jollette saa hankittua rahaa ruotsalaisilta, kirjoittakaa: 
me lähetämme 100 frangia. Harkitkaa tarkoin, missä on 
parasta (s.o. hyödyllisintä asialle ja vaarattominta Teille: 
se on hyvin tärkeää; Teidän on varjeltava itseänne!!) 
odottaa, Lontoossa vai Norjassa y.m. On tavattoman

* — täsmällisempi. Toim.
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tärkeää saada kuljetukset edes hiukan järjestymään. Tei
dän pitäisi tavata plehanovilaisia, jotka 2 tai 3 viikon 
kuluttua tulevat sinne, ja sopia kaikesta tästä.

Puristan lujasti kättänne ja toivotan reippautta ja kaik
kea hyvää.

Teidän Lenin

K irjoitettu  helm ikuun 11 pn ä 1915 
Lähetetty  B ern istä  T ukholm aan
Ju lkaistu  ensi k erran  ti. 1914 Ju lka istaan

käsik ir jo itu ksen  m ukaan


