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INESSA ARMANDILLE

Hyvä ystävä! Eilen oli Teidän esitelmänne, ja odotan 
kärsimättömästi tietoja, miten se meni. Saatuani torstaina 
sanomanne kiiruhdin toiseen päähän kaupunkia Radekille 
ja sain häneltä leikkeet. Olisin kovin tahtonut kirjoittaa 
Teille pitkän kirjeen pasifismista (äärimmäisen tärkeä aihe 
yleensä; tärkeimpiä koko maailmantilanteen kannalta 
nykyisin, siitä kirjoitin artikkelissa — sain sen; merci! — 
sitä paitsi tavattoman tärkeä S v e i t s i l l e ). En kuiten
kaan ehtinyt: sekä torstaina että perjantaina meillä oli 
vasemmistolaisten kokouksia.

Vasemmistolaisten asiat täällä ovat lähteneet menemään 
huonosti, sillä Nobs ja Platten pelkäävät käydä sotaa 
Grimmiä vastaan, joka on hyökännyt raivokkaasti referen- 
dumin 264 kimppuun, ja ovat säikäyttäneet meidän nuoret
kin!! Murheellista!! Bernissä tilanne on Grigorin kirjeistä 
päätellen parempi. Radek on minun painostamana kirjoit
tanut kirjasen täkäläistä „keskustaa” ja Grimmiä vastaan, 
mutta eilen „vasemmistolaiset” ajoivat karille (M) suun
nitelman sen julkaisemisesta vasemmiston nimissä: he ovat 
säikähtäneet Nobsin ja Plattenin säikähdystä. Aika sotu
reita! Eri vasemmistolaisia!

Olen sitä mieltä, että Teidän tulisi pitää eilistä esitel
määnne harjoituksena ja valmistautua sen toistamiseen 
Genevessä ja La Chaux-de-Fonds’issa: tätä aihetta kannat
taa käsitellä ja esitelmöidä siitä useammin kuin kerran. 
Siitä on tavaton hyöty sveitsiläisille. Kirjoittakaa y k s i 
t y i s k o h t a i s e m m i n ,  m i t e n  asetitte kysymyksen, 
m i l l a i s i a  argumentteja esititte, millaisia vastaväit
teitä Teille esitettiin j.n.e.

Onko isänmaan puolustamista ja sotakysymystä koske
vat sveitsiläisten edustajakokouksen päätöslauselma
ehdotukset käännetty ranskaksi? Tarkoitan käännöstä



242 V. I. L E N I N

lehdistössä: ,,Griitlianer’issa”, ,,Sentinelle’ssa” * j.n.e. Vai 
eikö ole?

Olisi huolehdittava niiden kääntämisestä, ellei niitä ole 
käännetty, sekä tunnetuksitekemisestä ja propagoimisesta.

Ilmeisesti asia lähtee liikkeelle Teidän Ch.-de-Fonds’in 
matkanne yhteydessä. Odotan Teiltä viestejä.

Abramovitsh työskentelee erinomaisesti, ja häntä on 
kaikin tavoin tuettava.

Suurin terveisin! Teidän Lenin
P. S. Trotski lähetti typerän kirjeen: emme tule julkaise

maan sitä emmekä vastaamaan hänelle.
Onko ranskalaisen Sveitsin lehdistössä aloitettu kamp

pailu (1) referendumista ja (2) sotakysymystä koskevasta 
edustajakokouksen päätösehdotuksesta? Vai eikö minkään
laista? Seuraatteko „Volksrechtiä” ja „Berner Tagwach- 
tia”** ja säännöllisestikö? Se on nyt välttämätöntä; mei
dän on autettava Sveitsin vasemmistolaisia.

Kirjoitinko Teille, että Guilbeaux kieltäytyi allekirjoitta
masta Grimmin-vastaista päätöslauselmaa? (tai ehkä olette 
saanut sen jo tietää Grigorilta?). GuilbeauxTnme on huo- 
nonpuoleinen: hän pelkää sotia Grimmiä vastaan, pelkää  
Sokolnikovia, joka pelkää hajaannusta; — pelkää Merrhei- 
mia, joka pelkää „herra” Jouhaux’ta!! Aika sotureita!! 
Haluan kirjoittaa siitä Olgalle.

Kirjoitettu  tam m ikuun 22 pn ä 1917
L ähetetty  ZUrichistä C laren s’iin  Ju lka is ta a n  en si k erran ,

käs ik ir jo itu ksen  m ukaan

*  — „G riitlianilainen", „V artija” . Toim.
* * — „Kansan Oikeus” ja  „Bernin V altio” . Tolm.


