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A. G. SHLJAPNIKOVILLE

19. IX.
Aleksandr hyvä! Olemme saaneet kirjeenne, joissa tie

dotatte kuljetusten sujuvan hyvin, ja iloitsemme siitä 
tavattomasti. Mitä Vardössä olevaan kirjallisuuteen tulee, 
yrittäkää säilyttää ja pelastaa kaikki— lähettää meille 
„Proletarin" ja „Vperjodin" vuosikerrat, myös kirjaset 
(vanhat, vuodelta 1905) käytämme, ne kannattaa lähettää 
Venäjälle, jos kerran yleensä tulee mahdollisuus kuljetuk
siin 420.

Tiedotuksen Duuman „hajottamisesta” luin eilen ulko
maiden lehdistä. On ilmeistä, että taantumus joko on peläs
tynyt vasemmistolaisten liittoa tai perustaa laskelmansa 
joihinkin „sotilaallisiin” mahdollisuuksiin (vai erillisrau- 
haanko?). Suhdettamme shovinistisiin vallankumousmie- 
hiin (sellaisiin, jollaisia ovat Kerenski ja osa sosdem- 
likvidaattoreista eli patriooteista) ei nähdäkseni voida 
ilmaista sanonnalla: „kannatus”. Shovinististen vallan- 
kumousmiesten (vallankumous Saksan voittamiseksi) ja 
proletaaristen internationalististen vallankumousmiesten 
(vallankumous muiden maiden proletariaatin herättämi
seksi, sen yhdistämiseksi yhteiseen proletaariseen vallan
kumoukseen) välillä on liian suuri kuilu, että tässä suh
teessa voitaisiin puhua kannatuksesta. Meidän tulee käyt
tää hyväksemme jokaista vastalausetta (jopa arastelevaa 
ja sotkuisaa, ä la * Gorki), me käytämme hyväksemme 
myös shovinistien vallankumouksellista toimintaa, silloin 
tällöin emme kieltäydy „yhteistoiminnastakaan” (puo
lueemme vuoden 1907, Lontoon edustajakokouksen, ja vuo
den 1913, neuvottelumme, päätöslauselmien mukaisesti)421, 
mutta emme mene pitemmälle. Käytännössä nykyään: me 
emme rupea esittämään yhdessä vallankumouksellisten 
patrioottien kanssa yhteisiä vetoomuksia emmekä manifes

* — siihen tapaan kuin. Toim.
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teja, vältämme „blokkiutumasta” Duumassa heidän kans
saan, „liittoutumasta” heidän kanssaan esiintyessämme 
edustajakokouksissa, mielenosoituksissa j.n.e. Mutta tek
nilliset vastavuoroiset palvelukset, jos kerran patriootit 
suostuvat sellaisiin, lienevät mahdollisia (kuten oli laita 
vuoteen 1905 saakka liberaalien suhteen), emmekä me kiel
täydy niistä. Suhteiden on oltava suorat ja selvät: te tah
dotte kukistaa tsarismin Saksan voittamiseksi, me tahdom
me tehdä sen pyrkimyksenämme proletariaatin kansain
välinen vallankumous.

Venäjältä olemme saaneet tavattoman vähän tietoja. 
Suorastaan harmittaa, että sellainen verrattain yksinker
tainen juttu kuin salainen kirjeenvaihto Venäjän kanssa 
(joka on täysin mahdollista sota-aikanakin) on osoittautu
nut niin perin huonosti järjestetyksi. Tämä on ajankohtai
simpia tehtäviä. (Toivottavasti olette sopineet kirjeitse 
Nadezhda Konstantinovnan kanssa kaikista tätä koskevista 
yksityiskohdista ja sovitte siitä vieläkin mahdollisimman 
seikkaperäisesti.) Säännöllisen kanssakäymisen järjestä
minen, parin kolmenkin johtavan työläisen kutsuminen 
Venäjältä vaikkapa vain Ruotsiin seikkaperäistä keskuste
lua varten ja kirjeenvaihdon järjestämiseksi, jotta voitai
siin „vetää täysin samaa köyttä” — siinä on ajankoh
taisin tehtävä. Toivon, että Beleninin matka saa aikaan 
tuntuvan parannuksen tällä alalla: lyhyt käynti, yhteyk
sien järjestäminen, tietojen kerääminen — se on nyt koko 
toimintamme tärkein edellytys, ilman sitä jatkaminen ei ole 
ajateltavissakaan 422.

Suunnittelemme julisteiden ja lentolehtisten julkaise
mista ja toimittamista Venäjälle. Emme ole vielä päättä
neet, missä ne painatamme, täälläkö vai Skandinavian 
maissa. On valittava huokein, sillä välimatka ei ole tär
keää *.

Puristan lujasti kättänne ja toivotan kaikkea parhainta.
Teidän Lenin

Kirjoitettu syyskuun 19 pnä 1915 
Lähetetty Sörenbergistä (Sveitsi)
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* K äsik irjo ituksessa  on kahden viim eisen lauseen  yli vedetty  viiva. Toim.


