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P. В. AXELRODILLE

27. III. 02.
Hyvä P. B.! Sain juuri kirjeenne ja kiiruhdan vastaa

maan. Ajatuksenne artikkelin julkaisemisesta „Zarjassa” 
eikä kirjasena („Iskran” liitteenä) miellyttää minua yleensä 
kovin ja varsinkin kun meillä on suunnitteilla muutto 
Lontooseen (Jevgeni kirjoittaa Teille siitä)127. Lähes puolet 
artikkelistanne on jo kirjoitettu puhtaaksi ja lähetän sen 
Teille heti kun se on saatu valmiiksi: puhtaaksikirjoitus 
käy nyt nopeasti. „Zarjaan” sopii erinomaisesti nimen
omaan aikakauslehtikirjoituksen luontoinen artikkeli. Ja 
jos kaivataankin muutoksia, koska kirjeessä on käännytty 
„'Iskran’ puoleen”, niin nehän ovat vähäisiä.

„Kanun revoljutsii” 128 julkaisun arvostelua ei tietääk
seni kukaan ole alkanut eikä aiokaan kirjoittaa. Siksipä 
kirjoittakaa ehdottomasti, sillä juuri arvosteluista onkin 
„Zarjassa” puute.

Mitä ohjelmaan tulee, lähetän Teille lähipäivinä huo
mautukseni G. V:n laatiman luonnoksen johdosta (parhail
laan ne ovat sairaalla ystävällä)129: näytin niitä täkäläi
sille ystäville, ja he neuvoivat minua olemaan lähettämättä 
niitä G. V.lle, koska on syntynyt olettamuksia „välimies- 
eli sovittelu”-lautakunnan muodostamisesta. Mutta Teille 
kylläkin minun olisi hyvin mieluisaa lähettää ne, jotta näki- 
sitte minun Bedenken *, jotka olen esittänyt huomautuksis- 
sani järjestelmällisesti. Neuvottelukokousta 130 ajatellen en 
luulisi sen voivan nykyään viedä asiaa onnelliseen päätök
seen. En tiedä, miten koko toimituskunta päättää (tutus
tamme sen jo tänään suunnitelmaanne), mutta minä aina
kin epäilen kovasti, että kun ei ole valmiina jo kolmatta 
luonnosta, kun ei tule uutta äänestäjien kokoonpanoa, kun

* — mietteeni. Toim.
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ei ole varmaa sopimusta siitä, miten nimenomaan ja kenen 
kesken on äänestys toimitettava ja mikä merkitys äänes
tyksille olisi annettava, niin Ziirichissä pidettävä kokouk
semme ei taaskaan saa mitään aikaan. Siinä taas, mitä 
kirjoititte ohjelman julkaisemisen tärkeydestä, olette tuhat 
kertaa oikeassa.

Oletteko nähnyt Borban „Kalenterin” 131? Miellyttikö se?
„Revoljutsionnaja Rossijan” 4. numero on ilmestynyt. 

Ahertavat!!
Suokaa anteeksi, että kirjeeni on lyhyt ja pikapäin kir

joitettu. On kova kiire.
Teidän...

Lähetetty Mänchenistä Zurichiin
Julkaista ensi kerran v. 1924 

II Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan


