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INESSA ARMANDILLE

Hyvä ystävä!
Radekista. Te kirjoitatte: „sanoin hänelle Kienthalissa, 

että hän oli menetellyt huonosti”.
Ja  siinäkö kaikki? Siinä kaikki! Entä poliittinen johto

päätös?? Vai onko hänen menettelynsä vain sattuma?? 
vain henkilökohtainen asia?? Ei sinne päinkään! Siinä on 
Teidän poliittisen virheenne alkujuuri. Te ette arvioi 
tapahtuvaa poliittisesti. Toden totta, se on poliittinen 
kysymys niin oudolta kuin tämä ehkä tuntuukin ensi sil
mäykseltä.

Isänmaan puolustamisesta. Olisin äärimmäisen pahoil
lani, jos tiemme eroaisivat. Yrittäkäämme vielä päästä 
у htei symmä rry kseen.

Seuraavassa hiukan „mietiskelyaineistoa”:
Sota on politiikan jatkoa.
Koko asia riippuu poliittisten suhteiden järjestelmästä 

sodan edellä ja sodan aikana.
Näiden järjestelmien päätyypit: (a) sorretun kansan 

suhde sortavaan, (b) kahden sortavan kansakunnan suh
teet saaliista ja sen jaosta y.m.s. johtuen, (c) toisia sorta
mattoman kansallisen valtion suhde sortavaan, erikoisen 
taantumukselliseen valtioon.

Ajatelkaa tätä.
Ranskan caesarismi+Venäjän tsarismi e i-imperialis- 

tista Saksaa vastassa v. 1891— siinä vuoden 1891 histo
riallinen tilanne.

Ajatelkaa tätä! Ja minähän kirjoitin v u o d e s t a  1 8 9  1 
myös Sbornikin 1. numerossa261.

Kuinka olenkaan iloinen, että keskustelitte Guilbeaux’n 
ja Levin kanssa! Olisi hyvä tehdä siten useammin tai edes 
aika ajoin. Mutta italialainen valehtelee. Turatin puhe on 
iljettävän kautskylaisuuden mallinäyte (hän sitoi imperia
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listiseen sotaan „droits nationaux”!! *). Ja vv:n kirjoitus 
tästä puheesta „Volksrechtissä” ** on myös kurja.

Oh, haluaisinpa kirjoittaa tästä tahi puhutella italia
laista!!

Miten typerää, että Levi hyökkää parlamentarismia vas
taan!! Typerää!! Ja  hän on muka „vasemmistolainen”!! 
Herra nähköön, miten paljon onkaan puuropäitä.

Teidän Lenin
K irjoitettu  jou lu ku u ssa 1916 

L ähetetty  ZUrichistä C larens'iin
Ju lka istu  en si k erran  o. 1949 Ju lka istaan

„ B olsh ev ik”  a ikakau s leh d en  I. nu m erossa  käs ik ir jo itu ksen  m ukaan

* — „kansalliset oikeudet" Toim.
** — „Kansan Oikeus” . Toim.


