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Hyvä ystävä! Mitä tulee muokkaamiseen ranskalaisia 
varten, en siihen mielelläni ryhtyisi 244. Ehkä Te koet
taisitte?

Teesit on kirjoitettu sveitsiläisiä varten: „sotilaallinen 
osa” on niissä erikoinen (kirjoitettu pikkuvaltiota silmällä
pitäen), samoin puolueen sisäinen tilanne on toisenlainen 
y.m. y.m. Ja  sitä paitsi käytettävissäni ei ole konkreettista 
aineistoa Ranskasta.

Olisin ilomielin valmis tekemään jotain Ranskan vasem
mistolaisten hyväksi, mutta yhteydet eivät jostain syystä 
ota luontuakseen. Grisha kirjoittelee pitkiä, mutta tavatto
man tolkuttomia kirjeitä, valaa vettä, märehtii vanhaa eikä 
kerro mitään asiallista, ei tiedota mitään täsmällistä Rans
kan vasemmistolaisista eikä ota heihin kerrassaan min
käänlaisia yhteyksiä.

Isänmaakysymyksessä Te ilmeisesti haluatte löytää risti
riidan aikaisempien kirjoitusteni (milloin kirjoitettujen? 
1913? missä nimenomaan? mitä nimenomaan?) ja nykyis
ten kirjoitusteni välillä. En usko löytyvän ristiriitaisuutta. 
Etsikää tarkalleen tekstit, katsotaan sitten vielä.

Tietysti ortodoksien ja opportunistien välillä on aina 
ollut erimielisyyksiä isänmaakysymyksestä, sen ymmärtä
misestä (vrt. Plehanov 1907 tai 1910, Kautsky 1905 ja 1907 
ja Jaures, ,,L’armee nouvelle” *). Olen siitä täysin samaa 
mieltä: siinä on kysymys perusluontoisista erimielisyyk
sistä. En usko, että olisin missään sanonut mitään sitä 
vastaan.

Että isänmaan puolustaminen voi tulla kysymykseen 
(kun se on tarkoituksenmukaista) vain demokratian puo
lustuksena (vastaavalla ajankohdalla), se on myös minun 
mielipiteeni.

* — „Uusi armeija” . Toim.
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Proletaarien ei tietenkään ole koskaan „sulauduttava” 
yleisdemokraattiseen liikkeeseen. Marx ja Engels eivät 
„sulautuneet” Saksan porvarillis-demokraattiseen liikkee
seen v. 1848. Me bolshevikit emme „sulautuneet” porvaril
lis-demokraattiseen liikkeeseen vuonna 1905.

Me sosialidemokraatit olemme aina demokratian kan
nalla, mutta emme „kapitalismin nimessä”, vaan puhdis- 
taaksemme tietä omalle liikkeellemme. Tämä puhdistus on 
mahdoton ilman kapitalismin kehitystä.

Parhaat terveiset. Teidän Lenin 
P. S. Mikäli tulette tarvitsemaan kirjoja, ilmoittakaa.

K irjoitettu  m arraskuun 25 p n ä  1916 
L ähetetty  H irteh istä  Sören berg iin  

(S veitsi)

Ju lka istu  en si k erran  o. 1949 Ju lka is taan
„ B olsh ev ik "  a ikakau s leh d en  käs ik ir jo itu ksen  m ukaan
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