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P. В. AXELRODILLE

21. VII. 01.
Hyvä P. B.l Olen koko ajan ollut aikeissa vastata kirjee

seenne, mutta lykkäsin odotellen artikkelianne. Älkää 
pitäkö sillä erikoisempaa kiirettä, koska se on Teillä kovan 
työn takana,— tai heittäkää tykkänäänkin lukeminen, levät
kää ja hoitakaa kunnollisesti terveyttänne. G. V. on jo kir
joittanut minulle melko seikkaperäisesti toivomistaan 
muutoksista, ja yritän tietenkin tehdä kaikki nuo muutok
set 105 (vain sävyn muuttamisen suhteen... en tiedä, onnis
tuuko se. Tuskin pystyn kirjoittamaan diplomaattisessa 
sävyssä herrasta, joka kuohuttaa mieltäni. Ja tuskinpa 
G. V. lienee täysin oikeassa, että „vihani” on lukijasta 
käsittämätöntä: viittaan esim. Parvukseen, joka tuntematta 
tekijää kävi esipuheen luettuaan myös vihaiseksi tuota 
„teertä” kohtaan, niin kuin hän sanoi,— mutta tämä tul
koon sanotuksi ohimennen). Olen ollut kerrassaan tyyty
mätön sen vuoksi, että olemme sälyttäneet Teille kaksi 
urakkaa (omani ja Ortodoxin artikkelin lukemisen) nimen
omaan nyt, kun olette matkustanut hoitamaan terveyttänne 
ja lepäämään. Yrittäkää mieluummin käyttää tarkasti 
aikanne terveyden hoitoon älkääkä missään nimessä rasit
tako itseänne käsikirjoitusten tutkimisella.

Olkaa hyvä ja kirjoittakaa (ja lähettäkää käsikirjoituksia 
ja kaikkea muuta) yksinomaan osoitteella:

Herrn Dr. Med. Carl Lehmann.
Gabelsbergerstrasse 20 a/II.
Munchen (sisällä: ftir Meyer).
Rittmeyerin osoite ei enää kelpaa (jos olette kuitenkin 

jo ennen tämän kirjeen saamista lähettänyt jotakin Ritt
meyerin kautta, niin saamme sen vielä).

Olisiko Teillä Liebknechtin kirja „Zur Grund- und 
Bodenfrage” (Leipzig 1876)? Tai jollakin ziirichiläisellä
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genossella *? Tarvitsen sitä kovin Tshernovia vastaan täh
dättyä artikkeliani varten 106, mutta täällä ei ole kirjas
tossa, ei Parvuksella eikä Lehmannilla.

Näkemiin sitten! Puristan lujasti kättänne ja toivotan 
hyvää lepoa ja perusteellista parantumista.

Teidän Petrov

P. S. Vielä eräs pyyntö: olisiko ehkä Teillä (tai Greuli- 
chilla) Internationalen kongressien pöytäkirjat? tai „Vor- 
bote” (jossa oli kai tarkat selostukset)? En saa rauhaa 
tuon Tshernovin takia,— tuo roisto nähtävästi vääristelee 
asiaa vedotessaan Internationalen kongressien pöytäkirjoi
hin ja pannessaan „dogmaattisen marxilaisuuden” tilille 
jopa „solidarisoidut kyläyhteisötkin” (Rittinghausenin 
ehdottamat)107. Jos voisitte auttaa minua tämän aineiston 
osalta, olisin erittäin kiitollinen Teille.

[Jos Teidän pitäisi vaivata itseänne näiden tietojen hank
kimisen tähden, niin o l k a a  h y v ä  ja jättäkää se teke
mättä: tulen jotenkuten toimeen muutenkin.]

Lähetetty Mänchenistä ZUrichiin
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

III Lenin-kokoelmassa

* — toverilla. Tolm.


