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V. D. BONTSII BRUJEVITSHILLE

26. 7. 04.
Hyvä Vladimir Dmitrijevitsh! Kiitos 23. 7. 04 päivätystä 

asioita koskevasta kirjeestänne 153. Vastaan pykälittäin.
Yleisen politiikan suhteen pidän yhä kiinni aseellisesta 

rauhasta, vastalausein perääntymisestä (niin kuin olemme 
puhuneet Nina Lvovnan kanssa Teidän ja Martyn Niko- 
lajevitshin kuullen), sanalla sanoen olen entisen taktiikan 
kannalla. Jokaisen rikkomuksen johdosta on esitettävä 
vastalause, kuulutettava, agitoitava antamatta aihetta hei
dän toivomaansa coup d’etat’iin *. Erinäisten toimenpitei
den yksityiskohdista on Teidän taas helpompi päättää itse 
paikalla.

Siihen, ettei Keskuskomitean asiamiehille annettu pape
ria, on suoranaisesti syyssä Boris, joka matkusti viimei
senä 154. Olen jo kirjoittanut Martyn Nikolajevitshille 
kehottaen selittämään Pää-äänenkannattajan toimituskun
nalle, että on järjetöntä vaatia papereita: että Borisille on 
kirjoitettu kahdesti, on saatu tieto hänen vangitsemises
taan, pitäisikö sitten odottaa puolen vuoden kuluttua saa
puvaa vastausta Venäjältä?? Protestoikaa,— ja de facto ** 
Tehän tulette tekemään kaiken.

Finanssien kannalta pelkään, että olemme turhaan 
ruvenneet puuhaamaan kirjastoa: mitäpä silloin ihra- 
mahasta, kun on kysymys omasta nahasta. Muistanette, 
että olen puhunut Teille tästä. Ja 300 frs *** menivät kuin 
kaivoon! Varokaa, älkää herran nimessä viehättykö kirjas
toon lss, pitäkää mielessä k o k o n a i s u u t t a .

Paljon terveisiä minulta Ignatille. Miten hän voi?

* — valtiokaappaukseen. ТЫт.
•• — oikeastaan, todellisuudessa. ТЫт.

**♦ — francs — frangia. Toim.
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Olemme kovasti huolissamme Nina Lvovnan suhteen. 
Kirjoittakaa heti, kun saatte jotakin tietää.

Vastaus Plehanoville on mielestäni ehdottomasti julkais
tava (kirjasena eikä lehtisenä, pienin esipuhein), jollei 
Pää-äänenkannattaja kaikkien vastalauseiden jälkeen jul
kaise. Älkääkä myöhästykö tässä, muuten mielenkiinto 
katoaa I56.

Puristan lujasti kättänne ja lähetän terveisiä Vera 
Mihailovnalle ja kaikille ystäville.

Teidän N. Lenin

Kirjoittakaa minulle (ja lähettäkää lehtiä) Meiringeniin, 
postlagernd *.

Kirjoitettu Sveitsin vuoristossa, 
lähetetty Geneveen

julkaistu ensi kerran o. 1930 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
XV Lenin-kokoelmassa

* — p o s t is ta  n o u d e t ta v a k s i .  Toim.


