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G. V. PLEHANOVILLE

2. VII. 02.
Hyvä G. V.!
Suokaa anteeksi, että kirjoitan näin kiireesti. Olen 

matkustanut tänne Bretagne’iin lepäämään (odotan tänne 
myös omaisia)133, mutta Pariisissa Berg antoi minulle 
uutisjuttunsa; sain myös Teidän lähettämänne artikkelin, 
jossa on allekirjoitus Veteran.

Olen täysin samaa mieltä Veteranin kanssa. „Iskrassa” 
julkaistun Lekertiä koskevan pikkukirjoituksen johdosta 
minulla syttyi pieni kahakka Bergin ja Velika Dmitrijev- 
nan kanssa, jotka molemmat hermostelivat kuten aina ja 
alkoivat puhua terrorin kiertämättömyydestä ja että mei
dän on tarpeen (muodossa tai toisessa) ilmaista se. 
„Iskrassa” julkaistu pikkukirjoitus oli näin ollen kompro
missi: siinä kaikki minkä sain p u o l u s t e t u k s i 134.

Nyt on Berg itsekin asennoitunut päättävämmin terro
ria, jopa Lekertienkin terroria vastaan.

Mutta kysymys on siitä, onko mukavaa julkaista artikke
linne Veteranin nimellä varustettuna? Jos Te tahdotte, niin 
tietysti se julkaistaan ehdottomasti (ja ehtii vielä lähim
pään numeroon),— mutta eikö olisi parempi, että tekisitte 
siitä 22. numeron pääkirjoituksen yhdistämällä (niin 
sanoakseni) sen Bergin artikkeliin „Miten on taisteltava”? 
Oheistan tämän artikkelin, jossa on mielestäni korjausta 
kaipaavia kohtia, sellaisia Lekertiä koskevia kohtia, joissa 
asia kierretään, mikä ei ole toivottavaa.

Oheistan samalla myös kirjoitelman papin kirjeen joh
dosta. Mikä on mielipiteenne?

Olkaa hyvä ja vastatkaa, hyvä G. V., mahdollisimman 
pian sekä palauttakaa kaikki nämä kolme juttua suoraan 
Lontooseen (J. Richter, 30. Holford Sg. 30. Pentonville: 
London W. C.). Samalla osoitteella kirjoittakaa minullekin.
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Mielestäni olisi parhainta sanoa nimenomaan pääkirjoi
tuksessa se mistä puhutte: se olisi eduksi asialle („vasta
väite" „Iskraa” vastaan lieventyisi) ja kokonaisvaikutelma 
voimistuisi. Ja Teidänhän on luonnollista ja helppoa kehi
tellä artikkelinne pääkirjoitukseksi ja näin muodoin kor
vata sillä kirjoitus „Miten on taisteltava”. Tämä korvaa
minen olisi mielestäni parhain ulospääsy.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

Lähetetty Logidvysta 
(Ranskan pohjoisrannikko)

Geneveen
Julkaistu ensi kerran v. 1928 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

„ Gruppa 'Osvobozhdenije truda* "  
kokoelman 6. numerossa


