
61

G. V. PLEHANOVILLE

13. VII. 01.
Olen saanut 1 l:ntenä päiväämänne kirjeen 10t>. Mitä tulee 

Ortodoxin P. Scriptumiin 101, niin Aleksei selostaa Teille 
jo tänään enemmistön mielipiteen. Minä en ole samaa 
mieltä, ja minua (henkilökohtaisesti) kiinnostaisi myös 
Teidän mielipiteenne muun muassa tästä P. Scriptumista 
ja siitä, että se muka voitaisiin hylätä koko kirjoituksen 
hyväksymisen jälkeen P. Scriptumin „tyylillisten puutteel
lisuuksien” perusteella. Ja taas P. S:n „pelastaminen”, 
josta kirjoitatte, lienee mahdollista vain jos Pavel Bori- 
sovitsh äänestää päättävästi sen puolesta, muttei sitten
kään aivan varmasti: äänet menevät tasan, sillä Aleksei on 
ollut nyt miltei täydellisesti vastaan.

Yleensä jokaisen kysymyksen suhteen, joka koskee vaik
kapa hiukankin „riidanalaisia” seikkoja, Teidän pitäisi luul
lakseni tiedustella välittömästi niiden mielipiteiden motii
veja, joita Struvefreundlichemme 102 ovat lausuneet: sen 
voitte tehdä kirjeitse samaisen Lehmannin osoitteella (nyt 
on ylipäänsä kirjoitettava Lehmannin nimelle) lisäämällä 
fiir Meyer ja „Puttmanille”. Sillä minä en voi mennä esit
tämään heidän mielipiteitään. Se koskee muun muassa 
R. N. S:ää vastaan tähdättyä kirjoitustani103.

Paljon kiitoksia siitä, että lupaatte lähettää aineistoa 
Tshernovia vastaan. Olen juuri käynyt käsiksi häneen ja 
tarvitsisin nähtävästi sitäkin, mikä koskee Ranskaa ja Bel
giaa (Vandervelde et Destree. „Le socialisme en Belgi- 
que” *, jota Tshernov lainaa, sekä myös Vandervelden 
uuden teoksen IM). Lähettäkää kuitenkin vain siinä tapauk
sessa, ellette itse sitä tarvitse ja jos voitte lainata muuta
maksi viikoksi. Tarvitsisin kipeästi Liebknechtin „Zur

* — Vandervelde ja Destr&e. „ S o s ia l is m i B e lg ia s s a ” . Toim.
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Grund- und Bodenfrage” *, jota en ole täällä löytänyt 
Parvukselta enkä kirjastosta. Jos Teillä se on, niin olkaa 
hyvä ja lähettäkää joksikin aikaa.

Tshernov siteeraa jotakin suoranaisesti marxilaisia vas
taan sotivaa Gerolamo Gattia: Le nuove correnti delTeco- 
nomia agricola (Milano—Palermo, 1900)**. Tiedättekö, 
mikä lintu hän on, kannattaako lukea? Olisiko ranskan
nosta? (en hallitse italiaa — ehkä kuitenkin sisareni voisi 
auttaa).

Puristan lujasti kättänne. Kirjoittakaa artikkelini joh
dosta.

Teidän Petrov

Lähetetty MUnchenistä Geneveen
Julkaistu ensi kerran v. 1956 Julkaistaan

„Kommunist” aikakauslehden käsikirjoituksen mukaan
J6. numerossa

* — Liebknechtin ..Agraarikysymykseen’”. Toim.
** — Gerolamo Gatti: Agricoltura e socialismo. Le nuove correnti deU’economia 

agricola (Milano—Palermo, 1900) (Gerolamo Gatti: Agraarikysymys ja sosialismia 
Uusia virtauksia maataloudessa (Milano—Palermo, 1900)). Toim.


