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INESSA ARMANDILLE

Hyvä ystävä! Tänään tuli vielä yksi kirje Pietarista — 
viime aikoina sieltä on kirjoitettu säännöllisesti.

Paitsi Gutshkovin kirjettä, joka julkaistaan Pää-äänen- 
kannattajan 57. numerossa (on ladottavana) ja jonka 
Grigori varmaan näytti Teille Bernissä 253, tänne on saatu 
Lvovin ja Tshelnokovin254 kirjeet, kaikki samasta asiasta, 
suuttumuksesta maassa (erillisrauhasta neuvottelevia pet
tureita vastaan) etc.

Kirjoittavat mielialan olevan äärimmäisen vallanku
mouksellisen.

Imperialismia koskeva käsikirjoitukseni on päässyt 
perille Pietariin, ja niinpä sieltä kirjoitetaan tänään, että 
julkaisija (ja se on Gorki! voi sitä lammasta!) on tyyty
mätön terävyyteen... ketä vastaan luulisitte?.. Kautskya 
vastaan! Hän tahtoo kirjoittaa minulle!!! Naurettavaa ja 
säälittävää.

Sellainen on kohtaloni. Taistelukamppailu toisensa jä l
keen — poliittisia älyttömyyksiä, typeryyksiä, opportunis
mia j.n.e. vastaan.

Ja näin vuodesta 1893. Ja typeryksien vihat sen vuoksi. 
Mutta en kuitenkaan vaihtaisi tätä kohtaloa „rauhaan” 
typeryksien kanssa.

Nyt vielä Radek. „Jugend-Internationalen” * 6. nume
rossa (oletteko nähnyt?) on Nota Benen artikkeli. Me heti 
tunsimme (minä ja Grigori) Buharinin. Minä vastasin 
hänen tavattomiin tyhmyyksiinsä Sbornikin 2. nume
rossa255. (Ettekö ole nähnyt? Näinä päivinä valmis.)

* — „Nuorisomternatfonale” . Toim.
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Tänään saimme Grigorilta „Arbeiterpolitik” * lehden 
25. numeron. Siinä on sama artikkeli (poistoineen, ilmei
sesti sensuurin tekemine) Buharinin allekirjoittamana. 
(Saimme vielä yhden „Novyi Mirin” numeron New 
Yorkista, siinä on oikeaa  arvostelua — ihme ja kumma! — 
onnettomuus on siinä, että menshevikki on oikeassa Buha- 
riniin verrattuna!! — arvostelu koskee nähtävästi sam aa  
Buharinin artikkelia, joka on julkaistu „Novyi Mirissä” 
(meillä ei ole sitä numeroa)).

Ja  Radek — „Tyszkan menetelmiä”, kirjoittaa Grigori 
tänään minulle — kehuskelee „Arbeiterpolitikin” 25. nume
rossa Buharinia („nuori voima”) ja ohimennen kirjoittaa 
„'Kommunistin’ kolmesta toimittajasta”!

Hän ryömii meillä esiintyvien erimielisyyksien rakoon: 
sellainen politiikka on ollut iät kaiket ominaista mitättö
myyksille ja lurjuksille, joilla ei ole voimia kiistellä kans
samme avoimesti ja jotka turvautuvat juonitteluun, jalka- 
kamppeihin ja konnuuksiin.

Siinä Teille kuva siitä, mitä on,— ja siitä, m i t ä  
t e k e e  Radek (ihmisestä päätellään sen mukaan, mitä 
hän tekee, eikä sen mukaan, mitä hän itsestään puhuu tai 
ajattelee — muistatteko tämän, marxilaisen totuuden?).

Voilä.**
Tällaisen „ympäristön” kanssa joudutaan siis painis

kelemaan!!
Ja  millaista teoreettista kuonaa ja hölynpölyä sisältävät

kään Radekin „teesit”...
Luin Humbert-Dros’n ,,Plaidoirie’n” ***. Hyvä jumala, 

mikä tolstoilainen typerys!! Kirjoitin vielä Abramovitshille: 
onko hän tosiaankin toivoton? Luulenpa: eiköhän Sveit
sissä vain ole pikkuporvarillisen (ja pienvaltiollisen) 
paksupäisyyden, tolstoilaisuuden, pasifismin basilleja, jotka 
tuhoavat parhaita miehiä? On varmaankin!

Luin P. Golayn toisen kirjasen („L’antimilitarisme”) — 
mikä jättiläismäinen taka-askel verrattuna ensimmäiseen 
(„Le socialisme qui meurt” ****) ja samaan  suohon...

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

*  — „Työväenpolitiikka” . Toim.
* *  — No niin. Toim.

***  — „Puolustuspuheen**. Toim.
****  — „Kuoleva sosialism i". Toim.
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P. S. Käyttekö hiihtämässä? Käykää ehdottomasti! Ope
telkaa, hankkikaa sukset ja menkää vuorille — ehdotto
masti. Vuoristossa on talvella mainiota! Erinomaista ja 
tuoksahtaa Venäjältä.

K irjoitettu  joulukuun 18 pn ä 1916 
Lähetetty  ZUrlchistä C laren s’lln

Ju lka istu  en si k erran  o. 1949 Ju lka is taan
„ B o lsh ev ik "  a ikakau s leh d en  1. n u m erossa  käs ik ir jo itu ksen  m ukaan


