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P. В. AXELRODILLE

24. VIII. 01.
Hyvä P. B.! Lähetän Teille Nevzorovin artikkelin, jonka 

hän on itse muokannut uudelleen. Olemme päätyneet sen 
suhteen seuraavaan vaihtoehtoon: joko julkaistaan artik
keli ,,Z o r j a s s a ” tai evätään tykkänään sen julkaisemi
nen. Äänet menivät tasan (Aleksei ja Arsenjev kannattavat 
julkaisemista, Velika Dmitrijevna ja minä olemme vas
taan). Olkaa hyvä ja saattakaa äänenne kuuluville. Sanon
kin tässä, että minua suututtaa eniten se, että kaikki 
(Arsenjevkin!) haukkuvat artikkelia „julkeaksi” ja „petturi- 
maiseksi” (näin on sanonut siitä myös G. V.)— ja kuiten
kin haastelevat julkaisemisesta! Tämä on mielestäni mitä 
pahinta myönnytysten ja sukoilun taktiikkaa. Artikkelin 
puolustelemiseksi sanotaan: „Se on avustajan kirje toimi
tukseen. On epämukavaa hylätä." Mielestäni jos kerran 
avustaja tekee tällaisia lehmänkäännöksiä, meidän on 
nimenomaan estettävä sellaiset. Menköön herran nimessä 
„Rabotsheje Deloon” (Nevzorov kirjoittikin meille, olisiko 
meillä mitään sitä vastaan!!? Sic! *)— täten me vain voim
me paremmin „dokumentoida” tämän miekkosen olemuksen 
ja läksyttää hänet vapaammin kuin omassa „Zarjassam- 
me”. (Eräs puolustava perustelu kuului: julkaista että olisi 
aihetta vastata yleisesti levinneisiin argumentteihin.)

Joten ratkaiskaa siis asia!
Entä Finnin kirjoitus? Jos se on asiallinen (kuten olette 

kirjoittanut), niin eikö julkaistaisi „Zarjassa”? Ehkä lähe
tätte sen tänne?

* — Sillä tavalla! Toitn.
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Miten on terveytenne laita? Olen kuullut Teidän oleske
levan lähellä Thunia, mutta toivottavasti kirje toimitetaan 
perille.

Milloin aiotte käydä G. V:n luona? Kiinnitämme Teihin 
suuria toiveita ohjelman suhteen.

Näkemiin sitten! Toivotan hyvää tervehtymistä ja puris
tan lujasti kättänne.

Teidän Petrov

„Iskran” seitsemäs numero ilmestyy lähipäivinä. „Zar- 
jaan” on lähetetty G. V:n artikkeli (jo toinen Struvea vas
taan). Sitten menevät Nevzorovin, Aleksein, Velika Dmit- 
rijevnan, Arsenjevin ja agraarikysymystä koskeva artikkeli 
(kirjoitan sitä )108 sekä G. V:n kirjoitus Bernsteiniä vastaan 
(Bernsteinin kirjan venäjännöksen arvostelu). Ulkomaan- 
katsausta ei ole. Kirjoittaisikohan Danevitsh? „Iskräa” 
varten hän on jo lähettänyt toisen kirjeen (julkaistaan 
8. numerossa).

Lähetetty Mänchenistä 
H eiligenschwendeen 

(Sveitsi, lähellä Thunia)
Julkaistu ensi kerran v. 1925 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

III Lenin-kokoelmassa


