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PŘEDMLUVA 

Do čtyřicátého osmého svazku Sebraných spisů V. I. Le
nina jsou zařazeny dopisy napsané od listopadu 191 O do 
července 1914, v období nového revolučního rozmachu; 
vztahují se k Leninovým dílům zařazeným do 20.-25. 
svazku Sebraných spisů. 

V korespondenci se odráží rozsáhlá ideově politická 
a organizátorská práce V. I. Lenina spojená s přípravou 
VI. (pražské) celoruské konference SDDSR, která sehrála
významnou úlohu ve výstavbě bolševické strany, strany
nového typu, a vytyčila politickou linii a taktiku strany
v podmínkách sílícího revolučního rozmachu.

Část dopisů adresovaných N. G. Poletajevovi, G. V. 
Plechanovovi, G. L. Šklovskému, A. I. Ljubimovovi, 
M. K. Vladimirovovi a A. I. Rykovovi je věnována boji
proti likvidátorům a prosazení linie bloku bolševiků
s menševiky stoupenci zachování ilegální strany, otázkám
obnovení ústředních institucí strany a svolání plenárního
zasedání ÚV SDDSR v zahraničí, které by připravilo ce
lostranickou konferenci. Lenin ostře kritizuje Rykova za
smířlivectví, upozorňuje, že nelze »mnohomluvně prokla
movat nesouhlas s likvidátory a ve skutečnosti být ve vle

ku likvidátorů« (tento svazek, s. 33), poukazuje na to, jak
je pro stranu zhoubné a škodlivé. stanovisko smířlivců.

V. I. Lenin předvídal značné potíže, které bude třeba
překonat při přípravě konference, a proto se už v listopa" 
du 1911 písemně dohodl s českým sociálním demokratem 
A. Němcem o svolání konference do Prahy a o poskytnutí
příslušné pomoci při jejím uspořádání. »Nejdůležitější
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pro nás,« napsal V. I. Lenin, »je možnost zorganizovat 
tuto záležitost přísně konspirativně« (s. 58). Čeští sociální 
demokraté poskytli SDDSKpři organizování konference 
velkou pomoc a projevili proletářskou internacionální so
lidaritu a bratrskou péči o její účastníky. 

V. I. Lenin řídil veškerou práci konference. Nejdůleži
tějším z usnesení lednové konference z roku 1912 bylo 
vyloučení menševiků-likvidátorů z řad SDDSR. Když Le
nin hodnotil význam konference, napsal hned po jejím 
skončení Gorkému: »V dohledné době Vám pošleme 
usnesení konference. Konečně se podařilo - navzdory 
likvidátorské sebrance - vzkřísit stranu a její ústřední 
výbor. Doufám, že z toho budete mít radost stejně jako 
my« (s. 62}. Hned po skončení konference strana a její 
ústřední výbor soustředily veškerou pozornost na upev
nění dosažených výsledků a v souladu s usneseními kon-

. ference na oživení činnosti strany. V dopisech G. K. Or
džonikidzemu, S. S. Spandarjanovi a J. n: Stasovové 
z 28. března a byru ústředního výboru SDDSR v Rusku 
z 16. dubna 1912 žádá Lenin informace o tom, jak se plní 
rezoluce konference v místních organizacích, zda likvidá
tory odsoudily a úplně se s nimi rozešly, a zdůrazňuje, 
jak je důležité posílit spojení stranických organizací 
s ústředním výborem. 

V. I. Lenin ostře odsoudil pokus Trockého, vperjodov
ců a bundovců, kteří se snažili svolat společně s likvidáto
ry »vlastní« konferenci a vytvořit protistranický blok. 
»Klidně, ať to zkusí!« napsal. »Ne slova, pánové, ale činy
jsou potřebné!! Byli jste bezmocní ( + Trockij + vperjo
dovci) od 26. 11. 1910, kdy Trockij vyhlásil svolání kon
ference, a bezmocní také zůstanete.

S likvidátory jsme se rozešli my, strana se s nimi roze
šla. Jen ať se pokusí' vytvořit nějakou jinou SDDSR s lik-

- vidátory! To je k _smíchu!« (s. 68).
Nesmiřitelný boj Lenina a bolševiků s protistranickými

skupinami a směry za jednotu stranických řad může být
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příkladem komunistickým a,dělnickým stranám v jejich 
boji proti oportunistům a revizionistům všech odrůd. 

Celá řada dopisů z tohoto svazku dokládá rozsáhlou 
Leninovu činnost spojenou s řízením bolševických legál
ních listů Zvězda, Něvskaja zvězda, Naš puť a časopisů 
Mysl a Prosvěščenije. Mimořádnou pozornost věnoval 
založení Pravdy - legálního' dělnického listu nového ty
pu. Jeho články v Pravdě a jeho četné dopisy redakci ur
čily zaměření a charakter listu jako bojového orgánu re
voluční strany dělnické třídy. V dopisu Gorkému 
z 1. srpna 1912 Lenin napsal: »V Rusku je revoluční roz
mach, ne jen tak ledajaký, ale skutečně revoluční. A nám 
se přece jen podařilo vydávat deník Pravda - mimo jiné 
díky právě oné (lednové) konferenci, které ti hlupáci spí
lají« (s. 100). 

V. I. Lenin pozorně sledoval činnost Pravdy, radoval
se z jejích úspěchů a pomáhal jí napravovat chyby. Zpo
čátkµ se redakce listu nerada pouštěla do polemiky s lik
vidátory a Lenin ji za to ostře kritizoval. V období voleb
ní kampaně do IV. státní dumy poslal redakci několik 
dopisů, v nichž rozhodně žádal, aby byl list bojovnější 

· a víc propagoval bolševickou platformu v boji proti kade
tům a likvidátorům.

Na jaře 1913 byla redakce Pravdy reorganizována
a ústřední výbor strany posílil řízení listu. Tř�baže se
.už v březnu náklad listu značně zvýšil, naléhal Lenin,
aby se zintenzívnila kampaň za předplác�ní Pravdy,
přál si, aby přetáhla menševickému Luči každý závod,
aby jednotlivé závody mezi sebou soutěžily v zís
kávání předplatitelů Pravdy. Zanedlouho se práce Pravdy
podstatně zlepšila: » ... teď se list bezesporu postavil na
nohy,« napsal Lenin. »Zlepšení je obrovské a opravdové
a doufejme, že i trvalé a definitivní« (s. 209). Pod jeho ve
dením stála Pravda v centru boje za opravdovou jednotu
dělnické třídy, za obnovení masové proletářské strany.

Korespondence ukazuje, jak pozorně Lenin sledoval 
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činnost bolševických poslanců ve IV. státní dumě, usměr
ňoval a vychovával je na jejich vlastních chybách a úspě
ších. V období boje šesti bolševických poslanců IV. du
my, zastupujících obrovskou většinu dělníků Ruska, pro
ti sedmi menševikům-likvidátorům Lenin šestce radil, ja
kou taktiku má uplatňovat v:dumě, pomáhal jí při přípra
vě nejdůležitějších projevů na půdě dumy. Z jeho inicia
tivy vytvořili dělničtí poslanci v listopadu 1 913 samostat
nou bolševickou frakci, která přijala název Sociálně de
mo"kratická dělnická frakce Ruska. 

· V dopisech z roku 1913 je věnováno mnoho místa pří
pravě a uskutečnění krakovské a poroninské porady 
ústředního výboru se stranickými pracovníky. Řada do
kumentů o krakovské poradě se uveřejňuje poprvé. Pří
jezd stranických pracovníků z Ruska byl pro Lenina vel
kým svátkem. »Krakovská základna,« napsal, »se ukázala 
jako užitečná: naše přesídlení do Krakova se (s ohledem 
na věc) opravdu „vyplatilo"» (s. 164). Blízkost k Rusku 
napomáhala stále těsnějšímu spojení se stranickými pra
covníky z praxe. Když Lenin líčil své dojmy z krakovské 
porady, napsal L. B. Kameněvovi: »Klape to skvěle. Vý
znam -porady nebude o nic menší než konference z ledna 
1912. Rezoluce budou ke všem důležitým otázkám včetně 
sjednocení ... Všechny rezoluce jsou schvalovány jedno

myslně . .. Obrovský úspěch!« (s. 168, 169). Usnesení po
rad sehrála významnou úlohu při upevňování strany a její 
jednoty, při získávání většiny dělnické třídy na svou stra
nu. 

Kromě praktického řízení• strany se V. I. Lenin dál vě
noval všestrannému výkladu teorie a politiky strany v ná
rodnostní otázce. Některé myšlenky, které v korespon
denci rozvíjí, jsou cenným doplňkem jeho klasických pra
cí a statí, jako jsou Kritické poznámky k národnostní 
otázce, O právu národů na sebeurčení, O »kulturně ná
rodnostní« autonomii a další. V dopisech S. G. Šahumja
novi z let 1913-1914 Lenin vysvětluje programové po-
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žadavky bolševismu týkající se otázky práva národů na 
sebeurčení, tj. na oddělení a vytvoření samostatného stá
tu, otázky oblastní autonomie pro ty národy, které budou 
chtít zůstat součástí daného státu, a otázky úplné rovno
právnosti všech národů a jazyků. Rozhodně vystupuje 
proti buržoazně nacionalistickému heslu kulturně národ
nostní autonomie, které vytrv,ale _prosazovali oportunisté 
v Rusku i v zahraničí. V národnostní otázce je podle Le
nina hlavní spojení dělníků všech néirodů pod praporem 
proletářského internacionalismu, jednota jejich akcí 
v třídním boji a splynutí v jednotné proletářské organiza
ce. 

V. I. Lenin bojoval za jednotu dělnické třídy, za sku
tečnou jednotu její strany, a proto v dopisech, stejně jako 
ve svých článcích, ostře vystupoval proti federalismu ve 
straně - jsme zásadně proti federaci, napsal, »jsme pro 
demokratický centralismus« (s. 368). 

Značnou pozornost věnoval Lenin dělnickému hnutí 
v Lotyšsku. V tomto svazku je otištěno jedenáct dopisů 
lotyšským sociálním demokratům - J. A. Berzinovi, I. E. 
Germanovi aj. Rudisovi-Gipslisovi. Tyto dopisy dosvěd
čují, jak bedlivě sledoval stupňující se vnitrostranický boj 
v Sociální demokracii Lotyšského kraje (SDLK) a jak po
máhal lotyšským bolševikům. Na. jejich žádost napsal 
v květnu 1913 Návrh platformy ke IV. sjezdu Sociální 
demokracie Lotyšského kraje. Z korespondence s lotyš
skými bolševiky je patrná jeho účast na přípravě a usku
tečnění sjezdu SDLK. 

Během svého pobytu v Polsku (od června 1912 do 
srpna 1914) navázal Lenin ještě těsnější spojení s pol
ským dělnickým hnutím, s polskými sociálními demokra
ty a vydatně jim pomáhal. Sociální demokracie Králov
ství polského a Litvy (SDKPaL) prožívala tehdy qbdobí 
rozkolu. V boji proti chybám hlavního vedení SDKPaL, 
v jehož čele byla R. Luxemburgová, L. Tyszka a další, 
vznikla opozice, tzv. rozlamovci, kteří se opírali o var-
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šavskou organizaci SD KPaL. V řadě článků a dopisů z to
hoto období charakterizuje Lenin situaci v polské sociální 
demokracii a odhaluje příčiny rozkolu. 

Za pobytu v Krakově se V. I. Lenin dál zabýval agrár
ní otázkou. V dopisech V. A. Karpinskému, redakci listu 
Pravda, N. Osinskému, I. A'. Gurvičóvi a N. N. Nakorja
kovovi Lenin prosí, aby mu poslali knihy o zemědělské 
statistice USA, zemstevní a: jiné statistické publikace tý
kající se Ruska. Tyto mateiiály využíval při psaní knihy 
o americkém zemědělství _:_ Nové údaje o zákon�ch vý
voje kapitalismu v zemědělství, část I., kterou začal dů
kladně zpracovávat začátkem roku 1915. Lenin měl
v úmyslu napsat i další části knihy, věnované Německu
a Rakousku; přípravné materiály k nim, jak vyplývá z ko
respondence, shromažďoval v Krakově.

Značná část korespondence je věnována Leninovu boji 
za čistotu filozofických základů marxismu. Postavil se 
rozhodně na odpor nepřátelům marxistického světového 
názoru v letech reakce a dál odrážel �toky revizionistů na 
filozofii marxismu i v letech nového revolučního rozma
chu. V dopisech A. M. Gorkému, L. B. Kameněvovi, 
V. P. Miljutinovi, redakci listu Pravda a časopisu Pro
svěščenije kritizuje Lenin machismus a »bohohledačství«
Alexinského, Bogdanova a Lunačarského a ukazuje, že je
jich filozofické názory, popírající materialismus a dialek
tiku, které šíří ve stranických řadách a mezi dělníky, zna
menají velké nebezpečí a v politické výchově členů strany
mohou způsobit nenapravitelnou škodu. Zdůrazňuje, že
filozofie machismu, a zejména »bohostrůjcovství«, se spo
juje s reakcí v politice, že názory revizionistických filozo
fu vedou ke smiřování s pořádky existujícími v Rusku
i v Evropě, k odmítání boje, k »doufání ve vůli boží«.
»Idea boha,« napsal, »vždycky uspávala a otupovala „so
ciální cítění", protože živé nahrazovala mrtvým, vždycky
byla ideou otroctví (nejhoršího, bezvýchodného otroctví).
Idea boha nikdy „nespojovala jednotlivce se společností",
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nýbrž vždycky spojovala utlačované třídy vírou v božskou
podstatu utlačovatelů« (s. 264-263).

Lenin vyzýval k odhalování nepřátel marxismu v obla
sti jdeologie. V dopisu Gorkému z února 1913 zdůrazňo
val, že psát o hmotě a její .struktuře je nutné, .že to bude 
dobrý prostředek boje proti idealismu a agnosticismu. 
Le�inův nesmiřitelný boj za,'.čistotu revoluční teorie a za 
její. tvůrčí n;>zvíj�ní měl nesmírný význam pro ideovou 
výchovu dělníků v duchu marxismu. 
. Skupina dopisů I. F. Arm.andové a I. F. Popovovi, je

jichž značná část se zveřejňuje poprvé, se týká. bruselské 
»sjednocovací« porady, kterou svolal výkonný výb�r me
zinárodního soc;ialistického '. byra na 16. -18. července
1914. Pod záminkou obnov�ní jednoty v SDDSR se vůd
cové II. internacionály, napomáhající oportunistům v řa
dách dělnického hnutí v Rusku, snažili dosáhnout spojení
bolševiků s likvidátory. Kau·tsky, který takové »sjednoce
ní« prosazoval na zasedání mezinárodního socialistického
byra v prosinci 1913, prohlásil, že v Rusku »stará strana
zmizela«. Lenin byl tímto výrokem Kautského pobouřen
a označil ho za »nestoudný, drzý, obludný a ignorantský«
(s. 286).

Svolání bruselské porady Lenin neuznával a ironicky 
ho nazýval »komedií«. Ovšem dělníci, kteří neměli o poli
tickém boji dostatečný přehled, by si mohli neúčast na 
poradě nesprávně vykládat, a proto se bolševici rozhodli 
využít porady k politické výchově proletariátu. Lenin na
psal, že »by bývalo bylo moudřejší účast vůbec .odmít
nout. Ale dělníci v Rusku by to nepochopili, a tak ať se
teď učí na konkrétním příklad1,1« (s. 362).

V. I. Lenin připravil na poradu zprávu ÚV SDDSR
a pro členy delegace napsal instrukce. V dopisech I. F. 
Armandové, jež tyto instrukce delegátům doplňují, do 
nejmenších podrobností promyslel, na jaké potíže by 
mohla delegace narazit a jak by měla co nejlépe využít 
usnesení konference SDDSR, porad ústředního výboru se 
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stranickými pracovníky a dalších materiálů v polemice 
s likvidátory a hlavně s vůdci mezinárodního socialistic
kého byra na bruselské poradě. »Podle mého je nejdůle
žitější dokázat,« napsal Lenin těsně před poradou, »že 
jedině my jsme strana (tamti jsou fiktivní blok nebo sku
pinky), jedině my jsme dělnická strana (tamti jsou buržoa
zie; která poskytuje peníze•'a všechno schvaluje), jedině 
my jsme většina, čtyři pětiny« (s. 345-346). 

Přes protesty bolševiků schválila porada rezoluci Kaut
ského o sjednocení SDDSR.,Tato rezoluce, v níž se tvrdi
lo, že v sociální demokracii' Ruska neexistují podstatné 
neshody, které by bránily jednotě, měla likvidovat revo
luční marxistické strany v Rusku. Bolševici se usnesením 
bruselské porady odmítli podřídit. Plán oportunistických 

, vůdců II. internacionály likvidovat samostatnou bolševic
kou stranu byl odhalen a zkrachoval. 

Obrovský význam přikládal Lenin svolání řádného 
sjezdu strany. V dopisech redakci listu Puť pravdy, I. I. 
Skvorcovovi-Stěpanovovi, I. F. Armandové a jiným do
poručuje schválit složení delegace, navrhuje pozvat na 
sjezd zástupce národních organizací a hledat finanční 
prostředky, aby se mohl sjezd uskutečnit. I když se sjezd 
nekonal, přípravy na něj sehrály významnou úlohu 
v upevnění stranických organizací. 

Jako zástupce SDDSR v mezinárodním socialistickém 
byru udržuje Lenin bohatou korespondenci s tajemníkem 
byra C. Huysmansem o vnitrostranických otázkách, 
o mezinárodním dělnickém hnutí a o praktické Činnosti
MSB. Dopisy I. Frimovi, I. Strasserovi, redakci listu Bre
mer Biirger-Zeitung, V. Pfannkuchovi, M. Grunwaldovi,
G. Dietzovi, D. Wijnkoopovi, Janssonovi nebo Stitzovi , 
dokládají, jak rozsáhlé měl styky s představiteli meziná
rodního dělnického hnutí.

V. I. Lenin a bolševici neúnavně bojovali proti nebez
pečí imperialistické války. V říjnu 1912, kdy vypukla na 
Balkáně válka, napsal Lenin výzvu Všem občanům Ruska 
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manifest ÚV SDDSR proti válce. Když posílal mezi
národnímu socialistickému byru německý překlad této 
výzvy, žádal Huysmanse, aby tajemníky stran zastoupe
ných v byru a socialistický tisk seznámil s textem tohoto 
dokumentu. S výzvou se seznámili dělníci mnoha zemí. 
Lenin pečlivě připravovál ruskou delegaci na basilejský 
kongres II. internacionály. Navrhl, aby se na kongresu 
všestranně využilo výzvy bolševických poslanéů IV. stát" 
ní dumy obsahující protest proti válce. 

Korespondence poskytuje obraz Lenina jako člověka, 
ukazuje jeho vztah k rodině a k soudruhům, jeho dojem
nou starost o zdraví N. K. Krupské. Když byla v bernské 
nemocnici, denně ji navštěvoval, radil se s lékaři a přečetl 
celou řadu lékařských knih. Velkou starostí o S. S. Span
darjana, který byl tou dobou ve vězení, a o jeho nemoc
ného otce je prodchnut Leninův dopis V. A. Ter-Joannis
janové. V. I. Lenin se velmi zajímal o zdravotní stav 
F. N. Samojlova, radil, aby byl umístěn do sanatoria, do
poručoval lékaře� prosil G. L. Šklovského, aby ho co nej
častěji informoval o Samojlovově zdraví. 

Příkladem citlivého soudružského vztahu jsou Lenino
vy dopisy Gorkému. Lenin si nesmírně vážil uměleckého 
talentu Gorkého, vítal jeho spolupráci se Zvězdou, Prav
dou a Prosvěščenijem. Gorkého sice kritizoval za vážné 
chyby ve filozofických otázkách, ale soudružsky mu po
máhal je překonat. Strachoval se o spisovatelovo zdraví 
a radil mu, kde a jak by měl co nejlépe odpočívat, zajímal 
se, jak žije. 

Ve čtyřicátém osmém svazku jsou uveřejněny 173 do
pisy, které nebyly zařazeny do předchozích vydání Spisů 
V. I. Lenina; z toho 70 dopisů se otiskuje poprvé a 14 do
pisů vůbec poprvé i v ruštině.

V Přílohách je otištěn dopis zahraničnímu byru ÚV 
SDDSR, mandát I. F. Armandové opravňující ji zastupo-
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vat SDDSR v mezinárodním byru žen a dopis C. Huys: 
mansovi o jmenování M. M. Litvinova zástupcem ÚV 
SDDSR v mezinárodním socialistickém byru. 

\, 

INSTITUT MARXISMU-LENINISMU 

PfU ÚV KSSS 



1910 

1 

A. M. GORKÉMU

14. 11. 1910

Milý A. M.! Dávno, moc dávno jsme od Vás a od M. F.
nedostali žádnou zprávu. Zastesklo se mi po zprávách
z Capri. Co se děje? Neříkejte mi, že nerad píšete dopisy,
jako prý někteří lidé :rieradi chodí na návštěvy.

Tady u nás je všechno při starém. Spousta drobných
. lapálií a všelijakých nepříjemností, souvisejících s bojem
různých »údělných panství« uvnitř strany. Brr! . .. Ale
na Capri je zřejmě hezky.

Abychom si odpočinuli od hádanic, začali jsme usku
tečňovat starý plán - vydávat list Rabočaja gazeta. Stěží
jsme dali dohromady 400 franků. Včera konečně vyšlo
první číslo 1

• Posílám Vám ho zároveň s lístkem a sub
skripčním archem. Členové caprijsko-neapolské kolonie,
kteří sympatizují s tímto podnikem (a se »sblížením« bol
ševiků s Plechanovem), se nabízejí, že nám budou vše
stranně pomáhat. List Rabočaja gazeta potřebujeme, ale
s Trockým, který intrikaří ve prospěch likvidátorů a otzo
vistů-vperjodovců, se člověk nedohodne. Já a Plechanov
jsme už v Kodani energicky protestovali[219) proti prach
hanebnému článku Trockého[477) ve Vorwartsu. A jakou
další ohavnost otiskl v Neue Zeit[476] o historickém smyslu
boje mezi ruskými sociálními demokraty!2 A Lunačarské
ho v belgickém Le Peuple3 

- toho jste nečetl?
Zakládáme malý legální časopis, který by bojoval proti

časopisům Naša zarja a Žizň, 4 rovněž s Plechanovovou 
účastí. Doufáme, že v nejbližší době vydáme první číslo5 • 
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Tak takhle my tu žijeme. Pomaloučku, potichoučku, 
s obtížemi, ale přece jen se dostáváme z bahna na cestu. 

Co je u Vás nového? Napsal jste Strojevovi? Jakou jste 
dostal odpověď? Napsali jsme mu první »konstatující« 
dopis, dostal ho a odpověděl, že nepochopil, kdo mu pí
še. Napsali jsme mu znovu. Mlčí. Lidí je strašlivě málo 
a staří se rozutekli. 

V Pitěru jsme už měli zcela zorganizováno vydávání 
týdeníku společně s dumskou frakcí (tamní menševici se 
naštěstí nepřiklánějí k likvidátorům, nýbrž k Plechanovo
vi), ale zase to kdovíproč uvízlo.6 

Napište, jak žijete, jak se máte. Pracuje se Vám dobře? 
Je něco z toho časopisu, o kterém jste psal v létě? A co 
Znanije?7 

Na M. F. se právem zlobím. Slíbila, že napíše. A nic. 
Slíbila, že zjistí, co mají v pařížské knihovně o dějinách 
ruské revoluce. A nic. To není pěkné. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

A Triův referát asi přece jen vyjde tiskem. Usnesla se na 
tom redakce ústředního orgánu.8 V té redakci je Vám há
danic, že se to nedá vydržet ... 

2 

G. V. PLECHANOVOVI

22. 11. 1910

Milý G. V.! Právě mi soudruh Grigorij předal Váš dopis. 
Z mezinárodního socialistického byra jsem dostal pouze 
jeden dopis týkající se výhradně peněz - tj. příspěvků 
naší strany na vydržování mezinárodního socialistického 
byra. Předal jsem ho pokladníkovi zahraničního byra ÚV 
a Huysmansovi[ 188) jsem odpověděl, že jsem o příspěvku 
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informoval Ústřední výbor. Veškeré »nefinanční« písem
nosti z mezinárodního socialistického byra budu přiroze
ně postupovat Vám. 

Jak se Vám zamlouvá Rabočaja Gazeta? 
Tady se říká, že když Martov a spol. obnovovali Go

los9, vybízeli menševiky stoupence zachování ilegální 
strany, aby »vystoupili« ze »své« skupiny. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš N Lenin 

3 

A. M. GORKÉMU

22. 11. 1910

Milý A. M.! Psal jsem Vám před několika dny[ 1a:1], když
jsem Vám posílal list Rabočaja gazeta, a ptal jsem se, jak 
to dopadlo s časopisem, o kterém jsme spolu v létě mluvi
li* a Vy jste slíbil, že mi o něm napíšete**. 

Dnes čtu v Reči10 oznámení o Sovremenniku[:z69], vydá
vaném za »nejužší a výjimečné (tak to tam stojí! Je to stu
pidní, ale o to domýšlivější a mnohoznačnější) účasti Am
fitěatrova« a za Vaší stálé spolupráce11

• 

Co to znamená? Jak to je? »Rozsáhlý měsíčník« s rubri
kami »politika, věda, historie, veřejný život« - to je pře
ce něco docela, docela jiného než sborníky, v nichž se 
měly soustřeďovat práce nejlepších představitelů krásné 
literatury! Vždyť takový časopis musí mít buď naprosto 
vyhraněné, seriózní a důsledné zaměření, nebo bude nut
ně dělat ostudu sobě i svým přispěvatelům. Svoje zamě
ření má Věstnikjevropy12 

- špatné, plytké, bezduché, ale 

* V létě 19 I O pobýval Lenin na Capri u A. M. Gorkého. Reci. 

** Viz tento svazek, s. I 7 -18. Red. 
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přece jen zaměření sloužící určitým silám, určitým vrst
vám buržoazie, a sjednocuj� také určité kruhy profesor
ské a úřednické inteligence i takzvané inteligence z řad 
»slušných« (lépe řečeno -:- kteří chtějí být slušní) liberá
lů. Svoje zaměření má Russkaja mysl 13 

- hanebné, ali
přece jen za�ěření, jež velll,li dobře slouží kontrarevoluč
ní liberální buržoazii. Svoje zaměření má Russkoje bogat
stvd4 - narodnické, narod:µicko-kadetské, ale přece jen
zaměření, které si udržuje svou lin"ii desítky let a slouží
zcela určitým vrstvám obyvatelstva. Svoje zaměření má

' i Sovremennyj mir5 
- mnohdy menševicko-kadetské (teď

s odklonem k menševismu, který je pro zachování ilegál
ní strany), ale přece jen zaměření. Časopis bez zaměření 
je věc absurdní, nehorázná, skandální a škodlivá. Jaké za
měření však může mít časopis za »výjimečné účasti« Am
fitěatrova? G. Lopatin mu přece není schopen nějaké za
měření dát, ale jsou-li pravdivé fámy (prý se dostaly i do 
novin) o účasti Kačorovského, to už potom »zaměření« je, 
jenže zaměření stupi'dní, eserské. 

Když jsme spolu v létě mluvili a já jsem Vám řekl, že 
jsem měl pro Vás napsaný rozhořčený dopis ohledně 
Zpovědi[49], ale neposlal jsem Vám ho, protože tenkrát za
čínala roztržka s machisty, odpověděl jste: »Škoda, že jste 
ho neposlal.« Potom jste mi vytýkal, že jsem nezajel do 
školy na Capri 16, a říkal jste, že kdyby všechno probíhalo 
jinak, nemuselo Vás odtržení machistů-otzovistů stát to
lik nervů a tolik promarněnýéh sil. Proto jsem se rozhodl 
napsat Vám tentokrát hned pod čerstvým dojmem té no
vinky, neodkládat to a nečekat, až si věci ověřím. 

Myslím si, že politický a ekonomický objemný měsíč
ník za výjimečné účasti Amfitěatrova je ještě mnohem 
horší záležitost než zvláštní frakce machistů-otzovistů. 
Na této frakci bylo a je špatné to, že se ideový proud od
chyloval a odchyluje od marxismu, od sociální demokra
cie, nejde však tak daleko, aby se od marxismu odtrhl, 
jenom plodí zmatek. 
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Amfitěatrovův časopis Geho 'Krasnoje znamja 17 udělalo 
dobře, že včas doživořilo!) je politická akce, politický 
podnik, který si absolutně neuvědomuje, že všeobecné 
»levičáctví« pro politiku nestačí, že po roce 1905 nelze,
není možné, není myslitelné mluvit seriózně o politice,
dokud se nevyjasní vztahy k 1marxismu a k sociální demo-
kracii.

Je to mizérie. Jsem z tohd smutný. 

Váš Lenin 

M. F. salut et fraternité!*

-4

S0°UDRUHŮM POSLUCHAČŮM ŠKOLY 

V BO'LOGNI 1 8 

[3. 12. 1910] 

Vážení soudruzi! 

S vaším návrhem, abych se ujal přednášek v Bologni, ne
, mohu souhlasit jednak z důvodů zásadních, jednak proto, 

že do Bologne nemohu jet. 
Zaměření i metody činnosti skupiny, která zřídila ško

lu na Capri a v Bologni, považuji za škodlivé pro stranu 
a odporující ideologii sociální demokracie. 

»Platforma«, kterou vyhlásili organizátoři školy na Ca
pri a část (pravda, menší část) jejich posluchačů, spočívá 
v tom, že hájí úchylky od marxismu jak ve filozofii," tak 
v politice a v určování taktických úkolů naší strany. Kro
mě toho zřízení školy v Bologni je v rozporu nejen s tou
to »platformou«, ale i s požadavky jednoty strany; její 

* - bratrský pozdrav! Red.
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organizátoři si počínají rozbíječsky, neboť nejenže nepo
máhají (ani penězi, které mají, ani osobní prací) školské 
komisi, jmenované na plenární� zasedání ÚV v lednu 
191 O*, ale veškeré její počínání vysloveně maří. 

Je proto pochopitelné, že se podniků této protistranic
ké skupiny, která se rozchází se sociálním demokratis
mem, nemohu nijak účastnit. 

Avšak posluchačům školy v Bologni, ať jsou jejich názo
ry a sympatie jakékoli, samozřejmě velice rád přednesu 
několik přednášek o taktice, o situaci ve straně a o agrár
ní otázce. Proto si dovolím pozvat soudruhy posluchače, 
aby se na zpáteční cestě zastavili v Paříži, kde by se 
mohla uspořádat celá řada přednášek. Peníze na cestu by 
se daly opatřit takto: 1. Organizátoři školy na Capri si vy
půjčili od bolševiků 500 franků. Teď peníze mají a patrně 
vrátí dluh straně, tj. zahraničnímu byru ÚV. Já osobně 
jsem ochoten usilovat o to, aby byly tyto peníze přiděleny 
na cestu z Bologne do Paříže, a myslím, že bolševik, kte
rého jsme delegovali do zahraničního byra ÚV, tomu bu
de všemožně napomáhat. 2. Je-li 500 franků málo (ne
vím, kolik je v Bologni posluchačů a kolik by jich mohlo 
přijet), je tu ještě 1500 franků, které plenární zasedání 
ústředního výboru přiřklo školské komisi, s níž organizá
toři školy v Bologni přestali spolupracovat. Myslím, že 
by se dalo dosáhnout toho, aby tato částka byla poskytnu
ta na uspořádání cyklu přednášek v Paříži pro poslucha
če, kteří by chtěli z Bologne přijet. 

Paříž je dostatečně velká, aby se v ní dalo vše zařídit 
naprosto konspirativně Gsou Čtvrti, kde žádní Rusové ne
žijí), a kromě toho je možné se ubytovat i v okolí Paříže. 

Končím s poděkováním posluchačům školy v Bologni 

* Viz rezoluci lednového plenárního zasedání ÚV SDDSR z roku
I 9 I O O stranické školer18• i58] (KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů,
konferencí a plenárních zasedání ÚV, díl I, Praha I 954, s. 204). Red.
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za jejich soudružské pozvání a doufám, že přijmou moje 
pozvání do' Paříže. 

Se soudružským pozdravem N. Lenin

5 

N. G. POLETAJEVOVI 

[4. 12. 1910] 

Milý kolego! Poslali jsme dnes několik věcí: 1. dodatek 
k článku o Muromcevovi (to nejde přejít mlčky, ani teď 
ne), 2. o příčinách a významu sblížení bolševiků a menše
viků (titul se může změnit), 3. o politických neshodách 
v dělnickém hnutí*, 4. o okťabristech, 5. sjezd řemeslní
ků a dělníci, 6. odborové hnutí. 

Snažte se to prosím zařadit a odpovězte co nejdřív. 
Dejte to laskavě co nejdřív našemu redaktorovi**, spě

chá to. Napište pár slov, zda byly všechny třenice odstra
něny. 

Váš Lenin

* Viz V. I. Lenin, Názorové rozdíly v evropském dělnickém
hnutí[w5] (Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 84-9 I). Red.

** V. D. Bončovi-Brujevičovi. Red.
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I 

6 
ZAHRANIČNÍMU BYRU Ú V  SDDSR 

Zahraničnímu byru ÚV 

5. 12. 1910

Vážení soudruzi! 
<. 

Jeden člen sociálně demokratické frakce v dumě* se na 
nás obrátil s kategorickým prohlášením, že bez druhé ti
sícovky není možné zahájit-' vydávání novin 19• Proto vás 
co nejnaléhavěji žádáme, abyste okamžitě poslali druhou 
tisícovku. 

N. Lenin**

7 

N. G. POLETAJEVOVI 

[7. 12. 1910] · 

Dostal jsem Vaše dva dopisy a velice mě překvapily. Zdá
lo by se, že není nic snazšího, než nám prostě a jasně na
psat, oč jde. Dodnes se v tom nevyznáme. Není přece tak 
těžké najít člověka, který by nám aspoň jednou týdně na
psal srozumitelně, jasně a otevřeně. 

Váš pokus oddělit likvidátory od likvidátorství se Vám 
absolutně nepodařil. Nikdy jsme takové rozlišování ne
schvalovali. To dělají leda sofisté. Moc Vás prosíme, ne
věřte sofistům a upusťte od takového rozlišování. Může
me se smířit s čímkoli, jenom ne s likvidátory, a nechce
te-li naši věc zmařit, neotevírejte jim dveře. 

* Jde o N. G. Poletajeva. Red.

** Dopis podepsal také G.J. Zinovjev. Red.
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S velkými potížemi jsme získali od jednoho zdejšího 
vydavatele ještě tisíc rublů a zítra Vám je pošleme.· Bude
-li na Vás tento vydavatel znovu dotírat s dotazy, radami, 
podmínkami apod., buď mu vůbec neodpovídejte, nebo 
odpovězte tak, jak jsme Vám už jednou radili. 

Pokud jde o časopis, nic jsme od nikoho nedostali. 
Tedy ještě jednou Vás naléhavě prosíme: sehnali jsme 

Vám, co bylo potřeba, teď nezklamte ani Vy, neotevírejte 
dveře likvidátorům (likvidátorství .bez likvidátorů neexis
tuje a existovat nemůže. Kdopak si to s Vámi tak škodo
libě zažertoval, když Vás ujistil, že �ezi likvidátorstvím 
a likvidátory je rozdíl?) a postarejte se, aby nám někdo 
každý týden srozumitelně, jasně, otevřeně a podrobně 
napsal. Tyto dvě prosby snad nejsou tak přehnané a ne
splnitelné; jinak nemůžeme pracovat. 

Váš ... 

8 

V. D. BONČOVI-BR UJEVIČOVI

[9. 12. 1910] 

Milý V. D.! Dostal jsem od Vás nedávno dopis, ale bohu-. 
žel jsem nebyl s to udělat si z něho představu o překla
dech, které nás zajímají. Doslechl jsem se, že jste s čímsi 
velice nespokojen. S čím? Jak? Proč? Už se to podařilo 
urovnat? Nic nevím. To je velmi, velmi deprimující. Při
tom musíme velice spěchat, protože nás nepřátelé ob
cházejí z týlu. Udělali jsme tady, có se dalo, abychom 
sehnali, co se nedostávalo. Našel se jeden dobrodinec. 
Posíláme to. Zařiďte, prosím Vás, abychom nezůstávali 
beze zpráv. Aspoň jednou týdně nás přece musíte infor
movat, jak docházejí překlady apod. atd. Místo toho při
cházejí jen jakési zvěsti o nespokojenosti, jinak nic. Jak se 

25 



zdá, někteří lidé si vymýšlejí rozdíl mezi l ikvid.átorstvím 
a likvidátory. Pěkná sofistika! Nepotřebujeme ani jedno, 
ani druhé. Ostatně, proti tomu se postavíte sami. Pozdra
vujte V. M. Žena mi klade na srdce, abych Vám vyřídil 
pozdrav od ní. 

Stařík 

9 

REDAKCI LISTU SOCIAL-DEMOKRAT20 

[17. 12. 1910] 

Navrhuji: 
1. otisknout ihned v ústředním orgánu překlad tohoto

dopisu (možná poněkud zkráceně); 
2. obrátit se naším jménem na odborové organizace (a

také na byra odborových svaz ů v různých městech) dělní
ků v dopravě, v loděnicích, ve zbrojovkách, muničních 
továrnách, v továrnách na výrobu děl, válečného materiá
lu apod. (a pokud tam odborové organizace neexistují, te
dy na skupiny dělníků), aby posílaly ústřednímu orgánu 
své zprávy, informace, vylíčení průběhu minulých stávek 
apod.; 

3. ihned stručně zveřejnit náš názor, (a) že sotva jde
o izolovaný akt »zabránit válce« (odvrátit ji), nýbrž o re
voluční nápor proletářských mas jak9 celku a (8) že za ny
nější situace v Rusku přikládáme největší význam tomu,
aby byl objasněn průběh stávek a jejich podmínky v roce
1905.
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1 O 

V. A. KARPINSKÉM·U

[Nejdříve roku 1910] 

Milý soudruhu! Mám k Vám prosbu ohledně jedné své 
knihy o americké statistice (přesný název přikládám). 
Právě teď tuto knihu nutně potřebuji, a zjistil jsem, že ji 
nemám. Vzpomněl jsem si, že si ji ode mne v létě nebo 
na podzim 1908 vzal (prostř�dnictvím Nikitiče) Alexin
skij. Nezůstala u něho? Budu Vám velice zavázán, zjistí
te-li to a pomůžete-li mi knihu najít. Sám Alexinskému 
psát nemohu (stejně nevím, je-li v Ženevě nebo na Ca
pri). Možná že si ji od té doby vypůjčil ještě někdo jiný. 
Třeba byste se mohl pozeptat v knihovně, kam chodí 
všichni - dejme tomu vyvěsit tam takovéto oznámení 
a kopii poslat Alexinskému nebo jeho ženě. 

Pevně Vám tisknu ruku. Zdravím soudružku Olgu. 
Váš Lenin

Lenin hledá tuto svou knihu, která zůstala u některého 
ze Ženevských soudruhů: 
Abstract of the twelfth Census of the United States. 

1900. 
Washington. '1902*[417] 

(vázaný svazek americké statistiky). 
Snažně prosím odevzdat ji soudruhu Karpinskému, 
1. Rue Dizerens. 1. Bibliotheque russe.

* - Přehled dvanáctého soupisu ve Spojených státech, 1900.

Washington 1902. Red.
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1911 

lJ 

A. M. GO�RKÉMU

3.1.1911 

Milý A. M. ! Už dávno.:se. chystám, že Vám odpovím na 
dopis, ale zostření zdejších hádanic* (aby je čerti vzali!) 
mě od toho stále odvádělo. 

A přitom bych si tak rád s Vámi poklábosil! 
. Především, abych nezappmněl: Triu zatkli zároveň 

s Žordanijou a Ramišvilim. Prý je to pravda. Škoda dob
rého chlapcé. Je to revolucioná1. 

Ohledně Sovremenniku. Č�tl jsem dnes v Reči obsah 
prvního čísla(267

] a v jednom kuse nadávám. Vodovozov 
o Muromcevovi(29], ••• Kolosov o Michajlovském, Lopati
nův článek Lidé nám cizí[225] atd. Jak nemám nadávat!
A k tomu mě ještě dráždíte: »realismus, demokracie, akti
vita«.

Myslíte, že to jsou pěkná slova? Ohavná slova to jsou, 
zneužívají jich všichni buržoazní šejdíři na světě; od ka
detů a eserů u nás až po Brianda či Milleranda tady, 
Lloyda George v Anglii 'átd. Jsou to ohavná nabubřelá 
slova a slibují esersko-kadetský obsah. Nelíbí se mi to. 

Pokud jde o Tolstého, plně sdílím Váš názor, že po
krytci a darebáci z něho budou dělat světce. Plechanova 
také rozzuřilo to lhaní o Tolstém, to pochlebování Tolsté
mu, v tom jsme se shodli. Nadává za to časopisu Naša 
zarja v ústředním orgánu[2�6] (příští číslo)21 , já zase 

* Ten darebák Trockij sjednocuje golosovce a vperjodovce pro

ti nám. To už je válka! 
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v Mysli* (dnes došlo první číslo. Gratulujte nám - má
me svůj malý časopis v Moskvě, marxistický. To bylo 
dnes u nás radosti!). Ve Zvězdě č. 1 (vyšlo v Petrohradu 
16. 12.) je také dobrý Plechanovův fejeton(295• 314)' s trap
nou poznámkou, za kterou jsme už redakci vynadali. To
patrně zplodil ten hlupák I�rdanskij s Bončem! Ale jak
by se Sovremennik zmohi ná boj proti »legendě o Tol
stém a jeho náboženství«? Snad Vodovozov(29] s Lopati-
nem(225]? Ráčíte asi žertovat.

Že začali bít do studentů, to je podle mne potěšitelné, 
ale Tolstému se nemůže promíjet ani »pasivita«; ani anar
chismus, ani narodnictví, ·ani náboženství. 

Pokud jde o donkichotství v mezinái:odní politice so
ciální demokracie, v tom myslím nemáte pravdu. Vždyť to 
revizionisté přece dávno tvrdí, že prý koloniální politika 
je· progresívní, že zavádí kapitalismus, takže je zbytečné 
»pranýřovat ho pro chamtivost a· krutost«, protože »bez
těchto vlastností« je kapitál jako »bez ruky«.

Donkichotstvím a vzdycháním by bylo, kdyby sociální 
demokraté tvrdili dělníkům, že je možné najíť spásu ně� 
kde mimo rozvoj kapitalismu, nikoli prostřednictvím je
ho rozvoje. Ale to my neříkáme. My říkáme: Kapitál po
žírá vás, požere Peršany, požere všechny a bude dál poží
rat, dokud ho nesvrhnete. To je prav.cla. A nikdy nezapo
mínáme dodat: Záruka vítězství nad kapitalismem není 
v ničem jiném než v jeho rozvoji. 

Marxisté nehájí žádné reakční opatřenl jako je např. 
zákaz trastů, omezení obchodu apod. Ale každý ať dělá, 
co umí: Chomjakovové a spol. ať si stavějí napříč Persií 
železnice, ať si posílají Ljachovy; povinností marxistů za
se je pranýřovat je před dělníky. Kapitalismus vás žere 
a sežere, rdousí a zardousí, stavte se na odpor! 

Odpor proti koloniální politice a mezinárodnímu lupič-

* Viz V. I. Lenin, Hrdinové »věčných výhrad«[ 134] (Sebrané spisy
20, Praha 1984, s. 110-115). Red.
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ství formou organizování proletariátu, formou ochrany 
svobody pro proletářský boj nebrzdí rozvoj kapitalismu, 
naopak ho urychluje, protože nutí kapitalismus užívat 
kulturnější, technicky modernější metody. Není kapitalis
mus jako kapitalismus. Je kapitalismus černosotňovsko
-okťabristický a kapitalismus narodnický (»realistický, de
mokratický«, plný »aktivity«). Čím víc budeme před děl
níky demaskovat kapitalismus za »chamtivost a krutost«, 
tím obtížněji se udrží kapitalismus prvního typu, tím 
nevyhnutelnější bude jeho přechod k druhému typu. A to 
je pro nás výhodné, je to výhodné pro proletariát. 

Domníváte se, že si protiřečím? Na začátku dopisu 
jsem označoval slova »realismus, demokracie, aktivita« za 
ohavná, a teď je považuji za pěkná? Není v tom žádný 
rozpor: pro proletáře jsou ohavná, pro buržou pěkná. 

Němci mají vzorový oportunistický časopis Sozialisti
sche Monatshefte22

• V něm už dávno pánové jako Schippel
a Bernstein útočí na mezinárodní politiku revoluční so
ciální demokracie pokřikem o tom, že prý se tato politika 
omezuje jen na »lamentace útrpných«. lidí. To jsou kejkle 
oportunistických šejdířů, příteli. Požádejte, ať Vám z Nea
pole časopis obstarají a přeloží jejich články, zajímá-li Vás 
mezinárodní politika. Jistě jsou i v Itálii takoví oportu
nisté, jen marxisté tam nejsou a to na ní není pěkné. 

Mezinárodní proletariát tlačí na kapitál dvojím způso
bem: tím, že ho z okťa_bristického přeměňuje v demokra
tický, a tím, že od sebe okťabristický kapitál vyhání a pře
náší ho k divochům. To rozšiřuje základnu kapitálu a při
bližuje jeho smrt. V západní Evropě už okťabristický ka
pitál téměř neexistuje; skoro všechen kapitál je demokra
tický. Okťabristický kapitál přešel z Anglie a Francie do 
Ruska a do Asie. Ruská revoluce a revoluce v Asii = boj 
za vytlačení okťabristického kapitálu a za jeho ·nahrazení 
kapitálem demokratickým. Jenže demokratický kapi
tál = konečná fáze kapitálu. Dál už nemá kam jít. Dál už 
je s ním konec. 
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Jak se Vám líbí Zvězda a Mysl? Zvězda je podle mého 
bezbarvá. Zato Mysl je celá naše a mám z ní ohromnou 
radost. Jenže ji brzy odkrouhnou. 

A co říkáte, nezařídil byste mi vydání knihy o agrární 
otázce[ 126] ve vydavatelství Znanije? Promluvte o tom 
s Pjatnickým. Já ne a ne najít vydavatele. Je to k zoufá
ní.23 

Čtu Vaši doušku: »Ruce .se mi třesou a zebou mě« 
- a zuřím. Máte to na Capri mizerné domy! Je to lum
párna! U nás máme také ústřední topení, pěkně teplo,
a Vás »zebou ruce«. Musíte se vzbouřit.

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

Z Bologne jsem dostal pozvání, abych tam přijel do. školy 
(20 dělníků). Odmítl jsem![215]. * S vperjodovci nechci mít 
nic společného. Zase přetahujeme dělníky sem. 

I 2 

G. V. PLECHANOVOVI

3.2.1911 

Milý soudruhu! Dnes jsem dostal Váš dopis o Singerovi 
a předal jsem ho jednomu soudruhovi, který slíbil, že po
šle telegram Gá mám trochu chřipku). Abych nezap�
mněl: 18. prosince jsem Vám poslal Huysmansův dopis 
a svůj návrh odpovědi24• Nějak moc dlouho neodpovídá
te!! Pošlete mi alespoň ten Huysmansův dopis! 

Z frakce píší, že po noticce Iordanského[95] ve 4. čísle 
Zvězdy podnikli likvidátoři nový nápor. Pro likvidátory 
se vyslovili Smirnov, Martovův bratr, Čerevanin a jiní. 

Proti byli Veselovskij, Černyšev a Losickij. 

* Viz tento svazek, s. 21-23. Red.
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jsem povinen pomoci vám při uskutečňování vašeho plá
nu. 

Ale pomáhat neznamená ukolébávat »vyčarováváním 
krásných výmyslů«! Pomáhat znamená upozorňovat na 
reálná nebezpečí, jimž je třeba umět předcházet. 

Plenární zasedání v lednu 191-0 umrtvilo na rok prak
tickou činnost ústředních institucí tím, že je zotročilo 
a vydalo je do otroctví likvidátorům. Na jaře 191 O se Ino
kovi nepodaři lo  z tohoto otroctví vymanit. Začátkem 
roku 1911 se to nepodaří ani vám, neučiníte-li mimořád
ná opatření, abyste dohodu realizovali v praxi. 

Tisknu Vám ruku a zdravím Vás! 

14 

A. I. R YKOVOVI

[17. 2. 1911] 

Milý Al.! 

Posíláme Vám nové věci: 

N. Lenin

1. Igorovo prohlášení(47] (kopii), které dnes předložil
zahraničnímu byru ústředního výboru;*27 

2. rezoluci sanremské »skupiny«(333] (totiž Plechanova
»a jeho věrných«).

Dnes prohlásil Liber v zahraničním byru ústředního
výboru, že se Adrianov zdržuje poblíž Moskvy a že se po
dle jeho, Liberových, informací uvažuje o tom, zda se má 
ÚV sejít v Rusku nebo v zahraničí. 

Podle našeho názoru by bylo třeba poslat k Samova
rům** Michaila Mironyče (zítra se ho vynasnažíme po-

* po přečtení (a pořízení kopie) vraťte hned zpátky.
** «Samovaři« - V. P. Nogin a G. D. Lejtejzen (Lindov), členové

byra ÚV SDDSR v Rusku, kteří tehdy byli v Tule. Red. 
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slat, tj. aby hned zítra odjel ,k Vám. Dnes jsem. s ním 
mluvil a souhlasí. Moc se mu teď nechce jet do Ruska, 
ale ta nechuť není důležitá, je prostě ochoten jet i do Rus
ka. Zařiďte to takhle: pošlete ho ihned se dvěma úkoly: 1. 
okamžitě vyslat za hranice Ljubiče; 2. setkat se se Samo
vary a přemluvit je, aby se plenární zasedání konalo v za
hraničí a aby jeli. 

Je .to nerozum, nesmysl a nehoráznost riskovat prozra
zení,.když Igor v oficiálním dokumentu, který Vám zá-

. roveň posíláme, vyslovuje souhlas s konáním v zahraničí 
a dokonce slibuje, že dostane do zahraničí nejen Adriano
va, ale vůbec »londýnské kandidáty«28 (tj. Roma
na + Adrianova, prostě dva: z toho jasně vyplývá bez
podmínečná přítomnost Ljubiče, jinak totiž nebude mít 
trojka našich většinu). 

Zítra posíláme teze deklarace o likvidátorech a otzovis
tech. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

1 5 

A. I. R YKOVOVI

Sobota 25. 2. 1911 

Milý Vlasove! Právě jsem dostal Váš dopis(349] a spěchám, 
abych Vám hned odpověděl: nečekám ani na Grigorije, 
který Vám dnes postoupil Samovarovův dopis. 

Ljubičovi píše Naďa dnes. Je nesmírně mrzuté, že jste 
si vzpomněl tak pozdě. Teď už nemá cenu psát mu, aby 
se chystal k odjezdu, ale aby ihned odjel. Napište mu ješ
tě co nejdůrazněji, aby okamžitě vyrazil, jinak bude mít 
nepřítel čtyři zástupce (1 bundovec + 1 Lotyš + 2 men
ševici), kdežto my o -nic víc (3, z toho jeden s ? + 1 Po
lák). 
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Váš. dopis ohledně prohlášení mě velice rozladil, pro
tože z něho vidím, jak nedostatečně jsme se dosud do
mluvili a jak »chatrná« (k mé hluboké lítosti) je proto naše 
dohoda. 

Mezi změnami, které navrhujete, jsou některé, proti 
nimž nelze nic namítat. Tak například, aby se otázka •za
hraničí formulovala ve zvláštní-r'ezoluci; aby se do pr-o
hlášení vložil zvláštní bod o významu dumy a o tom,' •Že 
kdo nepomáhá při volbách do IV., dumy, je zrádce; aby se 
oddělila otázka obnovení; buněk (ačkoli nechápu, proč1ji 
oddělovat a kam ji zařadit. Zmínka o ní tam přece musí 
být? Kde tedy?). 

Navrhujete však mnohem víc' takových změn, které 
jsou nepřijateln� a škodlivé. 

(»Uznat konferenci za neodkladnou«?? Nač takové po
krytectví? Vy sám v ni nevěříte? V tuto chvíli nemůže být 
nic škodlivějšího než pokrytectví a sebeklam!) 

»Vyjádřit uspokojení, že otzovismus a ultimatismus
v podstatě zmizely z politického obzoru ... « 

To není pravda. Setkal jsem se s vperjodovskými dělní
ky a dokonce i Jevgenij svými řečmi tuto nepravdu vyvra
cí. 

»Uvítat rozhodnutí skupiny Vperjod, že se zúčastní vo
leb .. . « 

Takové rozhodnutí zatím neexis tuje. A pokud k ně
mu zítra dojde, je skandální »vítat« rozbíječe za to; že 
splní svou povinnost, a· mlčet o expropriovaných peně-
zích2!1. 

Píšete: »Nevíin · o žádném otzovistickém · Či ultimatis
tickém prohlášení Vperjodu po plenárním zasedání\ : .«· 

To je chyba, že nevíte. Viz: l. Leták[ 103] skupiny VjJer
jod po plenárním zasedání: samé nadávky na adresu 
ústředních institucí - ani slovo o tom, že by se zříkali 
otzovisticko-ultimatistické platformy. 2. Sborník[32] č. 1 30 

- totéž. Ani jediný zásadní článek o dumě a o práci v du
mě. 3. Lunačarskij[448] v LePeuple Ge citován v ústředním
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orgánu -'- Lunačarského oficiálně delegovala 'skupina 
Vperjod na kodaňský kongres). 4. Leták ženevské skupi
ny vperjodovců[28�] (zčásti ho cituje Golas Social-demokra
ta), který je solidární s LunflČarským. 

Vperjod· byl povinen uveřejnit po plenárním zasedání 
novou platformu, protože stará (uveřejněná-27. 12. 1909, 
tj. ,v předvečer plenárního zasedání)-je otzovisticko-ultima
tistická. Vperjod .to však- neu.dělal. 

Vaší-hlavní chyboude; .že,věříte·slovům a zavíráte oči 
před skutky. Všelijací lidé jako Domov, Alexinskij a bůh
v:íkdo ještě Vám napovídali spoustu »pěkných slov« a Vy 
jim věříte a píšete: Vperjod se »co nevidět·rozpadne nebo 
se .stane naším možným. spojencem«, »zříká se otzovistic
ko-ultimatistické platformy«. 
,. To. není pravda. To jsou falešné:řeči-šejdířů; kteří nasli
bují cokoli, jen aby zamaskov_ali to„ co existuje - že mají 
svou zvláštní školu; že mají. 85 000 rublů, které získali od 
expropriátorů. 

Že se Domov odklání od Vperjodu? Ale vždyť Domov 
je profesor na gymnáziu, .šosák, baba, a ne politik. Že se 
Alexinskij »hádal« s Bogdanovem a spol.? Jenže teď, co 
se vrátil z Bologne, se zase úplně smířil a včera měl refe
rát jmé,:i,em skupiny Vperjod[364]!! 

Spoléháte na slova a sám zůstáváte prakticky bezmocný 
- to znamená, že opakujete: osudnou chybu plenárního
zas�dání, které zbavilo stranu síly minimálně na rok.Jest
ližt teď, rok po idiotských smjřliveckých chybách plenár
ního zasedání, tyto chyby zopakujete, definitivně zmaříte
celé »sjednocení«, Říkám to s plným přesvědčením, proto
že to ze zkušenosti dokonale znám. Nechte Samovarova,
ať vykřikuje, že jsem já _mařil »sjednocení« (to jsou oblí
bená .slůvka. J'rockého .a Ionova!!). Samovarov potřebuje
rozkřikovat tento nesmysl (který se neodvažuje vyslovit
v tisku, ale který jsem dá veřejně rozebral a vyvrátil ve
2. čísle přílohy Diskussionnyj listok31), protože se stydí při
:mat se .k chybě, které se„na ·plenán,J.Ím zasedání dopustili
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smířlivci. Jejich chyba spočívala v tom, že málem zmařili 
sjednocení s menševiky stoupenci zachování ilegální stra
ny, protože uvěřili slovům menševiků, kteří byli proti za
chování ilegální strany, totiž golosovců, a umožnili jim, 
aby ve  skutečnost i  upevnili své pozice. 

Pozor, ať neuděláte stejnou chybu! 
Vperjodovci jsou velice silní. -Mají školu = konferen

ci = agenturu. My (ani ústřední výbor) ji nemáme. Mají 
peníze - kolem 80 Ó00 rublů. Myslíte, že vám je dají?? 
To jste tak naivní?-? 

A nejste-li naivní, jak tedy můžete považovat za »spos 
jence« frakcionáře, kteří si proti vám drží frakční fond!? 

Není nic,naivnějšího než psát: »Nechci troskám Vper
jodu znesnadňovat možnost sblížení.« 

Sblížili se s likvidátory, zřídili si proti vám školu a vám 
věší bulíky na nos: My nic, my nejsme otzovisté - a vy 
věříte slovům a nebojujete proti skutkům. Věru už nevím, 
jak to nazvat! 

»Nechtěl bych (píšete) ze zahraniční, ·celostranické (ni
koli frakční) organizace vyhazovat vperjodovce.« 

Buď - anebo: buď připustíte zvláštní frakci a ponechá
te jí její peníze. V tom případě uveřejníme vlastní prohlá
šení ústřednímu výboru (že žádáme ustavení vyšetřovací 
komise) a řekneme: Ať si vperjodovci takovému ústřední
mu výboru klidně pomáhají, my to dělat nebudeme. 

Nebo odsoudíte frakční Činnost vperjodovců, ale pak 
musíte být důsledný. Odsuzujete-li ji jen slovy, zesměš
ň u je-te se .  

V tom případě je třeba říct: dokud vperjodovci 1 .  ne
uveřejní novou platformu, 2. neučiní stranické prohlášení, 
3. nerozpustí svou frakční školu, 4. neodevzdají své
frakční peníze straně, dotud zůstanou protistranickou
frakcí.

Jestliže toto neřeknete, ztratíte naši spolupráci a mož
nost spolupráce s vperjodovci nezískáte. Copak tohle je 
nějaká politika? 
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A pokud jde o trosky (budoucí-!!), nedělejte si staro
sti. Budeme-li silní, přejdou všichni k nám. Budeme-li 
slabí, budeme-li věřit slovům, vysmějí se nám a tím to 
skončí! Najít formu není přece tak těžké: je možné napří
klad odsoudit vperjodovskou frakci a zároveň říct, že část 
vperjodovských děln íků je pro volby, pro legální mož
nost, pro stranu, že takové dělníky, takové vperjodovce 
voláte, aby přešli od frakce ke straně apod. 

V rezoluci o semknutí. emigrace se musí přesně a jasně 
uvést, kdo vyvolává dezorganizaci; go l o s ovci a vpe rjo
dovci musí být jmenováni a musí být vysvětleno, v čem 
spočívá jejich »dezorganizátorství a protistranický postoj« 
- že nespočívá v idejích (o to se hádejte a pište v příloze
Diskussionnyj listok apod.), nýbrž v tom, že mají vlastní
školu, vlastní školní fond, vlastní orgán (Golos), vlastní
sbírky na Golos, vlastní frakční skupiny (které mají styky
s Ruskem proti ÚV).

Nebudou-li golosovci a vperjodovci přesně a jasně 
označeni, pak celá rezoluce = O. Pak nás donut íte, aby
chom vystoupili proti této hře na sjednocování. 

Označíte-li je přesně· a řeknete-li jasně, v čem spočívá 
jejich frakčnost, rázem a docela jistě získáte většinu v za
hraničí (bolševici + plechanovovci + straně oddaní děl
níci + spousta skupin v »provincii« i v Americe, kde jsou 
golosovci bez vůdců). 

Bude-li však »boj« ÚV proti frakcím spočívat v tom, že 
bude ústřední výbor podlízat protistranickým frakcím Go
losu a Vperjodu a naši práci (ve stranickém duchu) bude 
brzdit složitými formalitami (Polák, komise, kolegium li
dí; kteří věci neznají, »zvaní« vperjodovců, hádka s Ale
xinským atd. atd.), na to nepřistoupíme. 

Právě přišel dopis z Petrohradu. Samovarov doporučil 
sociálně demokratické frakci v dumě, aby uveřejnila vo
lební platformu!!! To znamená - většině menševiků!! (a 
nám ani slovo). Chce-li si Samovarov počínat takhle, sli
buji Vám, že vydáme sérii letáků přímo proti němu. 
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Máme-li se dohodnout, pé;tk se bolševici musí spojit ve 
směr a pracovat svorně (na.základě dohody), a ne intri
kovat, ne přebíhat k menševikům. 

Napište, jaký je Váš názor. Hodně brzy. Tisknu Vám 
ruku. 

•fl •,•i 

Váš. Lenin

P. S. Neviděl jste se ,s .Nikitičem? Nevěšel Vám také on 
bulíky na nos. o smířliv.osti_Vperjodu??Na sliby·a bulíko
vání je hotový mistr; 

1 6 

N. G. POLETAJEVOVI / ;, 

[7. nebo 8. 3. 1911) 

Milý koleg9! 

Dostal jsem Váš dopis z 1 O. února, v němž líčíte, jak byla 
prozrazena osoba, kterou.jmenujete - J. -.

Žádáte, abych »o tom informoval« 58 menševiků32
. Od-. 

pusťte, že této prosbě nemohu vyhovět. Taková individua 
nehodlám o Č�mkoli informovat, ani s nimi navazo,vat ja
kékoli styky.Jestliže nechápete proč, zopakuji Vám to ješ
tě jednou. 

Končíte svůj dopis slovy: »Co�pak si v Paříži neuvědo-. 
mujete, jaký dopad mají vaše há,dky u nás?« 

Likvidátoři v Paříži si velmi dobře uvědomují, co děla
jí. Škoda, že se u vás v Petrohradu najdou lidé, kteří- si-ne
uvědomují, co dělají, co čtou. Škoda! Takovým lidem je 
souzeno, aby je věčně někdo vodil za nos. Zdejší likvidá
toři, tj. golosovci, vydávají zvláštní letáky, jako byl leták 
padesáti osmi[114), právě p�ot�, aby vyvolali hádky a .za
mlžovali principiální boj. My jsme prohlašovali (v kaž� 
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dém ·čísle ústředního orgánu a v každém čísle jiných pe
riodik, která znáte a ke kterým máte - z hlediska vzdále
nosti - blíž:+:), že se skupinou pana Potresova a spol., 
s názory časopisu Naša zarja apod. se nesmiřujeme a ne
můžeme se smiřovat, nýbrž že proti nim vedeme a pove
deme nelítostný boj. Je to spolek likvidátorů, jsou to ne
přátelé'•sociální demokracie a mají názory zrádců. 

Golosovci nemohou proti tomu bojovat zásadově, 
a proto páni Martovové, '/Janové, Axelrodové á•'Martynovo
vé odpovídají skandály·a vydíráním: Není snad leták pa
desáti osmi vyděračství? Ti lidé v něm vznášejí lživá ob
vinění (narážky) ... * *, například, ačkoli bolševici napro
sto loajálně zlikvidovali po lednovém plenárním zasedání 
roku 191 O ... všechno, co s nimi bylo spjato. Proč jsou 
formou mlhavých narážek tato:obv1n.ění vznášena? Odpo
věď zní: leták, rovněž tištěný, rovněž pařížský, rovněž 
golosovský, jenomže s podpisem nikoli padesáti osmi, ný
brž »redakce Golosu Social-demokrata«[292].Jaký je obsah 
tohoto letáku? Jeho hlavní mýšlenkou je - rovné zastou
pení v redakci ústředního orgánu, pak bude pokoj.33 

Jeden soudruh píše: Není to hanebnost?·Dnes vznášet 
těžká obvinění a zítra psát: >;Pusťte ještě jednoho do re
dakce a pak bude mír.« To je přece vyděračství! 

Nevidí sna:d lidé, aspoň trochu zběhlí v politice, všude 
(zejména ve III. dumě) na tucty podobných příkladů? Ne
vyskytla se snad v dějináéh menševismu 'celá řada právě 
takových vyděračských metod? Kolikrát menševici upo
zor-ňovali na »zločin« , ale jakmile získali rovnost nebo 
většinu, zapomněli na něj? 

Já sám jsem v květnu 1910·v příloze Diskussionnyj lis
tok*** veřejně nazval vyděrače vyděrači. Jestliže někdo 
varování neuposlechl, tím hůř pro něho. 

* List Zvězda a časopis Iv,1ysl. Red.

** Zde a na dalších míste�h jsou v textu vynechávky. Red.

*** Viz v. I. Lenin, Poznámky publicisty[141] (Sebrané spisy 19, 
Praha 1984; s. 259-324). Red.
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-J. - označil tento leták za »odporný«. - J. - má
pravdu. Neznám - J. :....__ Nevím, o jaké dementi v tisku 
usiluje, neznám jeho názory, jeho postoj, ani nevím, co 
dělá. Resumé: Dokud se nenaučíte proti vyděračům bojo
vat, budou stále mařit vaši práci skandalizováním, budou 
vám plivat do obličeje. Jestli se vám to nelíbí, učte se bo0 

jovat, a ne fňukat. Není třeba dodávat, že jsme vyděra
čům patřičně odpověděli a že na žádnou rovnost nepři
stoupíme. Potresovovu bandu jsme usvědčli z likvidátor
ství. A co víc, ta banda teď koketuje se skupinou, která po 
lednovém plenárním zasedání 191 O porušila rezoluci 
o ... * Golosovci kryjí ... ;· kteří jsou »proti« Leninovi
a Plechanovovi. A my to odhalíme, to mi věřte.

Sedět na dvou židlích·se nedá - buď s likvidátory, ne
bo proti nim. Vyhrazuji si právo tento svůj dopis zveřej
nit. Jak to vypadá s redakcí?** Musíte se postarat, aby
chom byli zastoupeni, ne-li někým jiným, tedy Vámi. 
V každém případě jste povinen najít nám zástupce. Proč 
nevracíte články, které nebyly přijaty? Rappoport poslal 
dva články, a odpověď žádná. 

Za nějakou dobu se u Vás zastaví jeden mladík: malý, 
podsaditý (Žid), vykáže se doporučením ode mne. Udělej
te pro něho, co budete moci. 

Pokud jde o redakci: Myslím, že byste do ní měl proza
tím vstoupit Vy sám, aby náš směr nezůstal bez zastoupe
ní, jinak by to bylo zlé. Myslíme si totiž, že se hned při 
prvním omezení nevzdají a budou to zkoušet dál, i kdyby 
měl být list zastaven.· Tím spíš tam musíte být. Pošlete 
ihned text platformy, kterou vypracovala frakce pro mos
kevské volby34

• Nepřijedete se sem na nás o velikonocích 
podívat? Je toho dost, o čem bychom si měli popovídat.
Nevíte, co je s Os. Petr.?

* Jde zřejmě o rezoluci plenárního zasedání O frakčních c_en
trech[261] (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí a ple
nárních zasedání ÚV, díl I, Praha 1954, s. 205-206). Red.

** - s redakcí Zvězdy. Red.
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1 7 

A. I. R YKOVOVI

10. 3. 1911

Milý Vlasove! Posíláme Vám (společně s Grigorijem posí
láme) kopii dopisu, který dnes napsal Semaško (člen za
hraničního byra ÚV) Grigorijovi. 

Z tohoto dopisu jistě poznáte, že krize už spěje k rozu
zlení. Bundovci vyložili karty35 (nebo je k tomu donutil 
Makar? či to zavinilo zatýkání v Pitěr.u?36 Bi'ih ví). 

Je naprosto jasné, že bundovci si velmi dobře uvědo
mili jednoduchou pravdu, že teď celá věc závisí na počtu 
hlasů: zda budou mít Poláci + .bundovci o jeden hlas víc 
nebo ne. 

Bundovci bojují na život a na smrt o to, aby měli v ÚV 
o jeden hlas víc.

To je jasné. Bundovci jsou odhodláni ke všemu, k ja
kýmkoli podfukům, jen aby měli v ÚV o jeden hlas víc. 

Menševici-golosovci už mají jisté dva Londýňany: Ko
strova a Petra, který byl nedávno propuštěn na svobodu 
(máme o tom zprávy). 

Nepřátelé se tedy zcela dali do kupy. Jedinou záchra
nou je stůj co stůj dostat za hranice Makara, Lindova, 
Ljubiče (a pokud možno Vadima), a to bezodkladně. 

V zájmu toho je třeba někoho vyslat. Pochopte probo
ha, že otálíte-li s vysláním, riskujete každý den Makarovo 
prozrazení a krach celé věci. Za každou .cenu okamžitě vy
šlete Michaila Mironyče Uestli odmítne, pošlete Časovni
kova z Lutychu nebo Pjatnicovu ženu - není v ilegalitě 
a je.dnou už tam zajela) - pošlete ho jak k Ljubičovi, tak 
k Makarovi. 

Když to neuděláte, riskujete, že ztratíme poslední šanci 
na svolání plenárního zasedání a vůbec na obnovení 
ústředního výboru. 

Hádá-li seJudin s Makarem, pak je možné, že i Makar 
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poznal kličkování a mazanost bundovců; · ale nestačí to 
poznat, musí se umět bojovat. 

Pokud by Lindov nemohl jet do 'ciziny, ať přijede Ma
kar sám (ale nejdřív ať si vyžádá plnou moc jednat jmé
nem byra): pak už tu spolu s Makarem najdeme výcho-
disko ze situace. · · · 

Odpovězte obratem·. · ·· · · '

18 

A. I. R YKOVOVI

[V první polovině března 1911] 

Váš Leriin 

Milý Vlasove! Navrhujete divnou věc! Takový telegram 
není možné posílat, takové riziko na sebe nemůžeme brát. 
Pošlete ho Vy z Lipska, ·chcete-li riskovat, ale neradíme 
Vám to. 

Je vůbec možné, aby celá věc vázla kvůli penězům? 
Copak by si nemohli na jízdenku do Berlína vypůjčit?? 

Ty průtahy zřejmě· nebudou kvůli penězům. 
Bundovec - darebák a likvidátor (Liber) tu žvaní, že 

ví o jakémsi důvodu· zdržení a o jakési cestě na Kavkaz 
(!!?)37 ·, 

Ještě jedna zpráva: Kostrov i Petr jsou na svobodě. 
Oba se vydávají za plechanóvovce. 

My však zplenániího zasedánt'.víme přesně, že oba jsou 
likvidátoři. 

Dopustil jste se hrubé chyby, že jste si od Samovarů 
nevyžádal plnou moc, a teď ji ještě prohlubujete, když 
k Samovarům nikoho neposíláte. Podívejte se, jak to do� 
padá! Čas utíká (pravdovci. už volí v Moskvě delegáty· na 
konferenci38 - rozkol máme na krku) a vy ztrácíte trpěli
vost. Vždyť je to fraška. 
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Je,jasné, že se mělo udělat, co jsrµe požadovali: oka m
žitě poslat někoho k Samovarům. Udělejte to hned, jinak 
se dostaneme do absurdní situace. 

Po všem, co se stalo, a po Vašich zprávách nemůžeme 
ani my Samo"\'.'arům důvěřovat a čekat, čekat celé měsíce. 
Ty průtahy nás donutí všeho nechat a oznámit Němcům, 
že ÚV neexistuje, a žádat peníze neprodleně. 

Nic jiného nám nezbývá, a za všecko může Vaše pasi
vita (spoléhání, že se třeba Samovar rozhoupá). 

Tisknu Vám ruku. Lenin 

1 9 

A. I. ,RYKOVO VI

.[V březnu 19.11] 

Dostal jsem Váš dopis s oznámením, že povoláváte 
M.M.

Děláte dobře, že ho posíláte. Až dosud posílali »čtyř
ku« (ne-li šestku) jiní než smířlivci. V tom je podstatný 
rozdíl. To za prvé. A za druhé je načase dát ultimátum, 
jak jste se sám přesvědčil, když jste řekl: »To bychom 
museli ztratit i veškerou úctu ke straně, kdybychom to 
protahovali donekonečna.« Dobře! Správně! To je ono! 

Jenomže vyhrožovat je třeba něčím jiným než odcho
dem z ústředního výbor.u, jak to chcete udělat Vy. To by 
nebylo správné. Nedělejte to.* Pohrozte veřejným prote
stem proti byru a tím, že ho prohlásíte za pouhou nulu 
nebo ještě něco horšího, jestliže ti, kdo k Vám mají důvě
ru a nabízeli Vám plnou moc, neodjedou ihned do cizi
ny. 

'. · '* Odejdete-li z ÚV, bude: to .útěk z bojiště, zrazení bolševismu 
v těžké.chvíli. Ne odejít, ale poslat ultimátum Makarovi, a když nepři
jde a nepovolí, bojovat jako člen ÚV o navrácení peněz. 
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Je škoda, že nepovoláváte Ljubiče. To je chyba. Litovat 
dvou nebo tří set rublů navíc, když jde o finá l e  celého 
ústředního výboru, je směšné. Ljubiče potřebujeme prá

v ě  proto, abychom nebyli závislí na »šosákovi a zbaběl
ci«39. Teprve z Vašeho dopisu jsem si jasně uvědomil, 
jaký je ten »šosák a zbabělec« ničema. Takové lidi je tře
ba přitlačit ke zdi, a když se nepodřídí, zašlapat je-do blá
ta. Udělám to veřejně. Až mi dojde trpělivost, otisknu 
celou historii styků s byrem.• 

Věc je teď úplně jasná. Zeď proti zdi. Buďto 1/2 + je
den pro nás s polskou sociální demokracií*40

, nebo v ÚV 
zvítězí menševici, my odejdeme a bude to krach s ostu
dou. Přivezeme-li však aspoň Makara a Ljubiče, dá se ce
lá věc ještě zachránit: Plechanov a frakce budou pro nás, 
takže rozbíječství menševiků potlačíme v záro dku. Potom 
si ti darebáci netroufnou. 

Přikládám kopii dopisu, který mi poslal jeden dělník 
z Bologne. Ten pochopil »platformu« vperjodovců!! Ti go
losovci jsou pěkní ničemové: Volontér - agent Golosu, 
člen s tranické školské komise4 1 

- se staví proti jejímu
usnesení a agituje proti ní u expropr iátorů!! Tak, a teď je 
odhalím v tisku. 

Do Bologne poslali za školskou komisi Semaška. Nača
pali jsme je, darebáky, teď se nevykroutí! 

Kopii dopisu vraťte . 
Přikládám Finikovův dopis (po přečtení ho okamžitě  

vraťte). Řekněte, nemám pravdu, že takový bolševik je 
cennější než sto ::»smířlivců«, protože pochopil situaci, 
kdežto tamti ji pochopit nechtějí? 

S takovými jednotlivci přemůžeme stovky »smířlivců«. 

Buďte zdráv! N. Lenin 

* V sedmě zvítězit nemůžete. Musí se tedy přejít k plenárnímu za
sedání v zahraničí: povolat Makara a Ljubiče a vysvětlit jim, oč jde. 
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[V březnu 1911] 

Milý soudruhu! 

20 

NN* 

Posílám Vám dva dopisy.** První od Poletajeva a druhý 
od Něgoreva (Iordanského). 

Jsou to faktičtí redaktoři Zvězdy. 
Musíme jim pomoci. 
Zdroj máme jediný - Němce. Obraťte se prostřednic

tvím Pfannkucha na Vorstand***· Poproste o 5000 ma
rek (v takovém případě dají 3000). Tyszka od nich jed
nou dostal na Trybunu42,. teď prosí podruhé - zřejmě 
Vás bude považovat za »konkurenta«. Vezměte to na vě
domí, snažte se najít si naprosto spolehlivého překladate
le (máme známé lidi, ale ti už jsou příliš »koloniální«) 
a rozhodně vymáčkněte z Vorstandu peníze pro Zvězdu. 

Tyszka to dělá takhle: požádá Vorstand prostřednic
tvím Karského. Vorstand se zeptá v zahraničním byru 
ÚV, a když byro neprotestuje, peníze dá. Nechcete-li, 
aby zahraniční byro ÚV vědělo, že jste v Berlíně, musíte 
to nějak zařídit. 

Pro všechny případy přikládám »potvrzení«****. 

Tisknu Vám ruku. Lenin 

Dostal jste dopis, ke kterému je přiložen Alexandrovův 
dopis o Liberově referátu v zahraničním byru ústředního 
výboru?4:1 

Odpovězte co nejdřív. Celá věc se musí už vyjasnit. 

* Dopis byl zřejmě adresován A. I. Rykovovi. Red.

** Tyto dopisy uschovejte a určitě mi je vraťte ihned, jakmi
le je nebudete potřebovat. 

*** - vedení německé sociální demokracie. Red.

**** pro Němce: potvrzuji, že jste členem ÚV. 
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ce + právníkovi plnou moc zadržovat všechno, co by by
lo sebemíň nebezpečné: čtyři čísla jsme vydali bez nejmen
šího soudního zásahu. 5. číslo[ 110] bylo zabaveno kvůli 
Kautskému45!! Je jasné, že to byla malicherná záminka. 
Kautsky nenapsal nic nelegálního). 

Proč by nám Pjatnickij nebo kdokoli jiný nemohl po
moci ve věci, která vůbec není nebezpečná? Není-li mož
né najít vydavatele, nenašel by se alespoň tajemník - le
gální člověk, kterému bychom platili za patálie s tiskár
nou a expedicí padesát rublů měsíčně? Musel by to být 
poctivý a svědomitý člověk, to by stačilo. My nemáme lidi 
pro legální práci - kromě dělníků (a ti se na to nehodí). 
To je naše neštěstí. 

Druhá věc. Máme již zaplacen překlad nejnovějších 
článků Kautského. proti Maslovovi46.Je to legální věc. Po
třebná věc, protože Maslov toho ruským čtenářům tolik 
nažvanil a nalhal. Má to 3-5 tiskových archů. Nedalo 
by se to vydat bez honorářů (náš překlad je už zaplacen), 
za vlastní náklady? Byl by toho schopen Pjatnickij (nebo 
někdo jiný) nebo ne? 

A za třetí. J. M. Nachamkis, který sem byl vypovězen 
z Pitěru za styky se sociálně demokratickou frakcí (Něvzo
rov, alias Stěklov - autor dobré knihy o Černyšev
ském[377]), usilovně hledá práci a prosil mě, abych se ze
ptal, zda by nebylo možné vydat Pearyho knihu Dobyt í 
Severní točny. Myslí si, že by šla na odbyt. 

Co je u Vás nového, pokud jde o »plány«? Napište mi! 
A dělníkům- z �aší školy· odpovězte. Jsou to dobří 

chlapci. Jeden je básník, chudinka, neustále píše verše 
a nemá nikoho, kdo by ho vedl; pomáhal mu, učil ho 
a radil mu. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin . 

Robert E. Peary: 
La découverte du pole nord[459], Paris - nádherné ilu-. 

strace. Štočky by se daly.levně koupit tady. Má to .kolem 
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15 vydavatelských archů po 40 000 liter. (Byl jsem právě 
u Stěklova, který mi sdělil tyto podrobnosti.)

24 

A. Mr GORKÉMU

27. 5. 1911

Milý A. M.! 

Před několika dny jsem dostal dopis od Poletajeva. Mimo 
jiné píše: »Dostali jsme dopis od Gorkého. Navrhuje 
N. I., aby přijel do zahraničí kvůli vyprácování plánu
sjednocení kolem jakéhosi orgánu,· a dodává, že o tom
mluvil s Vámi a s menševikem M.« (Martovem, jak -tomu
rozumím).

Poletajev dodává, že N. I. je prý sotva vhodný pro vy
pracování takového plánu a že pojede-li, měl by jet ještě 
někdo s ním. Pokrovskij prý sotva pojede. 

Když jsem se tohle v Poletajevově dopisu dočetl, zhro
zil jsem se - namouduši zhrozil. 

Naše sjednocení s menševiky typu Martova je absolut
ně beznadějné, to už jsem Vám tady říkal. Kdybychom se 
»sjížděli« kvůli tak beznadějnému plánu, jenom bychom
se zostudili Gá osobně nepůjdu s Martovem ani na pora
du).

Podle Poletajevova dopisu se předpokládá účast dum
ské frakce; je to třeba?-Jde-li o časopis, nemá s tím dum
ská frakce nic společného. Jde-li o noviny, je třeba mít na 
zřeteli, že jsme se Zvězdou měli a máme starostí až nad 
hlavu:nemají linii, bojí se jít s námi, bojí se jít s likvidá
tory, krčí se, hned se zase nafukují, váhají. 

Navíc, máte-li v úmyslu dát dohromady plechanovov
ce. + nás + dumskou frakci-, je tu nebezpečí, že bude mít 
převahu Plechanov, protože v dumské frakci převládají 
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menševici. Je žádoucí a rozumné poskytovat Plechanovo-
vi převahu? · · 

Velice se obávám, že Iordanskij není pro takové plány 
vhodná osoba (protože má »vlastní« časopis a bude buď 
brzdit práci, nebo přetahovat do vlastního časopisu, který 
si uchová svou tvář - P.Qloljberální). 

Máme-li se vyhno�t �klamání �·nekonečným hád;mi
cím, musíme být podle mne se »sjednocováním« velice 
opatrní. Teď namouduši není na místě se sjednocovat, 
ale diferencovat se! Jestli se najde vydavatel pro časopis 
nebo noviny, měl .byste s ním uzavřít smlouvu Vy sám

(nebo od něho .brát peníze, bez smlouvy, kdyby to šlo); 
když se svolá »sjezd«, budou z toho zmatky. Uvidíte, bu
dou zmatky. 

Píšu Vám, protože v žádném případě nechci, abyste Vy
těmito zmatky ztrácel čas_,. nery.y atp.. Sám vím z trpkých 
zkušeností z let ·1908�1911: ž�.- iia »sjednocová�Í�< teď
není doba. Co se nás· v l\4ysli tř�ba Plechanov nat��pil. 
svými vrtochy _:_. byl napřílqad nespokojen s mým člán-_ 
kem o stávkách <l- o PotresovÓvi� a tvrdil, že prý jsem na
dával »jemu«! Urovnalo se to, což o to, a zatím se s Ple
chanovem dá a musí pracovat, -ale oficiální sjednocování 
a sjíždění jsou předčasn� a mohou všechno pokazit. 

Nespěchejte s tím sjížd_ěním! 
U nás se s,.určitosti tvrd�, že Stolypin vydal oběž11ík 

o zastavení _všech sociáÍ�ě demokr,a,tických orgánů. Mohla
by to být pravda. Před IV. dumou patrně ještě víc utáh-
nou šroub'. ,:

Legální možnosti bµqou y nejbl,i,žší budoucnosti zřejmě 
čím dál menší. Musíme klást důra:2: na ilegální práci. 

M. F. psala, že jste nadobro odešel z vydavatelství

* Viz V. I. Lenin, O ·statistice stávek'v Rusku[ 174] a Naši likvidá
toři[ 161 ] (O panu PÓtresovovi a V. Bazái-ovovi), Sebrané spisy 19, Pra
ha 1984, s. 397-426 a Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 134-155. 
Red. 
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Znanije. Znamená to, že jste se úplně rozešel s Pjatnic-
kým a můj předchozí dopis[184] přišel pozdě?* 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

P. S. Sovremennaja žizň47 v Baku byla také zabavena 
a umlčena! 

25 

A. I. LJUBlMOVOVI
-A M. K. V LADI-MIROVOVI

[3. 7. 1911] 

Vážení soudruzi! Vaše vystoupení ve II . skupině i. 7. 
i 911, · která jsme už označili za nejhorší: recidivu nejhor
ších projevů »ekonomistů«48, a váš »blok« s Poláky (nej
horšími z Poláků) k osnování nové »sítě intrik«, a s golo
sovci (Lederovo »vystoupení«)49, a s Trockým (»desetkrát 
pozvat«), a s vperjodovci a s likvidátory (zmaření dohody, 
kterou uznával dokonce I gorev) - to všechno nám na
prosto jasně a definitivně ukázalo, že žádná politická ani 
morální jednota v našich akcích není možná. Protože jsme 
s·e ·až do poslední doby·s vámi radili o všech nejdůležitěj
ších krocích, považujeme ·za svou povinnost vás o tom in
formovat. 

Mark ráčil na poslední poradě prohlásit: »My „smíř
livci" odejdeme z techni'cké i z organizační komise, bude
te-li vy bolševici pokračovat v dosavadní „frakční" politi
ce.« 

My zase prohlašujeme, že my odejdeme z technické 
a organizační komise, budete-li vy pokračovat v politice, 
kterou považujeme pro stranu za krajně škodlivou. 

* Viz tento svazek, s. 49-51. Red.
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Čekáme do středy 5. 7. 1911 do jedenácti hodin.dopo
ledne u Kameněva na vaši odpověď - bude-li vůbec 
nutná - a po této lhůtě předložíme technické a organi
zační komisi své prohlášení a vystoupíme proti vám před 
celou stranou. 

Se sociálně demokratickým pozdravem 

26 

L. B. KAMENĚVOVI

[Před 2. 8. 1911] 

Milý L. B.! 

Posílám korekturu50 . 

N. Lenin*

Kapitola Dvě strany[ 104] (zejména v závěru, s. 86 in fi
ne** - viz zvláštní list) se musí přepracovat. 1. Nemůže
me vyzývat k rozkolu se smířlivci. To je naprosto zbytečné 
a nesprávné. Vůči nim musíme nasadit »vysvětlovací« 
tón, ale rozhodně je nezavrhovat. 2. O rozkolu je třeba 
mluvit trochu jemněji, volit vždy takové formulace, jako 
že likvidátoři přerušili styky, že vyvolali a vyhlásili »bez
výhradný rozchod« a že by je strana neměla trpět (»a 
smířlivci by neměli dělat zmatky«) apod. 

Většinou to tak máte, ale .ne vždy. Projděte si znovu 
kapitolu Dvě strany. 

Odpověď Němcům zmírníme. Máte pravdu, že vyzně
la příkře. 

* Dopis podepsali také G. J. Zinovjev, L. B. Kameněv, N. Ale
xandrov (N. A. Semaško) a Kamskij (M. F. Vladimirskij). Red.

** - na konci. Red.
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Pošlete určitě korekturu opravené kapitoly o smířliv
cích. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 

2 7 

C. HUYSMANSOVI5 1 

5. září 1911

Milý soudruhu! 

Přikládám tabulku se složením dumy. -Provedl jsem v ní 
opravy podle oficiální ročenky (informativní příručky) 
dumy (1910, sešit 2[369]). 

Přijměte, milý soudruhu, bratrský pozdrav. 

Složení Státní dumy (1910) 

Skupina roláků, Litevců aj. 
Polská skupina (Kolo) 
Progresisté 
Mohamedáni 
Konstituční demokraté (tzv. kadeti) 
Skupina práce (trudovici) 
Sociální demokraté 
Politicky neorganizovaní 

99 

18 

15 
14 

Celkem 

* V rukopisu jsou tyto číslice přeškrtnuty. Red.

55 

V. Uljanov
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*11
39
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A. M. GORKÉMU

15.9.1911 

Milý A. M.! Naposledy jsem Vám psal tuším asi tak před 
dvěma měsíci - když začala škola (ta už teď skončila 
a posluchači se rozjeli)52

• Neodpověděl jste mi;· myslel 
jsem si, že se třeba »jednání« protáhlo nebo že d·ošlo' 
k nějaké radikální změně. Nedávno tady byl Leščenko, 
vyprávěl o Capri a já jsem velmi rád uslyšel, že to všech
no bylo kvůli .odložení schůzek, které jste předpokládal, 
až na dobu »po jarmarku«53. Plány, podle Leščenka, jsou 
na Capri pořád stejné; objemný časopis i velký list, a· na�· 
víc snad ještě kopějkový deník. To by teď bylo jako na 
zavolanou. Likvidátoři kupují (to se říká v Pitěru, odkud 
nám dnes přišel dopis) list Kijevskaja kopějka54 a převá
žejí ho do Pitěru. Bylo by moc důležité něčím jim čelit. 

Zatím jsme dokázali pouze sehnat poslední peníze na 
obnovení Zvězdy. Velice spoléháme na Vaši pomoc: po
šlete článeček. Pomoc je obzvlášť důležitá na začátku, 
vždyť obnovit přerušené vydávání nebude snadné. 

Dostal jste Kameněvovu brožuru[ 104] a četl jste ji? 
Doufám, že rozptýlí Vaši určitou předpojatost, kterou 
zřejmě vůči jejímu autorovi chováte. 

Ve stranických záležitostech je u nás notný zmatek, ale· 
už jsme přece jen blíž k vyřešení. Plechanov kličkuje 
- to on dělá před konečným řešením vždycky, to je
u něho nemoc. Martov poslal Kautskému a Zetkinové
překlad své brožury[235] (psaný na stroji), a tím nám velice
pomohl. Oba· brožuru strhali. Kautsky ji označil za »od
pornou«, Zetkinová za »špinavou«.55 

Mějte se dobře. Pište do Zvězdy. Když se Vám bude 
chtít, napište mi pár řádků. Srdečně zdravím Marii Fjo
dorovnu. 

Váš Lenin
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G. L. ŠKLOVSKÉMU 

[25.9.1911] 

Vážený soudruhu! Cestou odtud (zítra tu budu mít před
nášku na téma Stolypi'n a revoluce[212]) do Ženevy se za
stavím v Bernu a chtěl· bych se setkat s tamními bolševi
ky. Napište mi ihned (adresa je na druhé straně* - pro

NN), zastihnu-li Vás ve středu nebo ve Čtvrtek a jsou-li 
bolševici ještě u Vás. 

· Tisknu Vám ruku. Lenin

P. S. Možná že na Vaši adresu přijdou dopisy pro mne. 
Pqkud jste se přestěhoval, oznamte to na poště. 

30 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[Mezi 26. a 28.9.1911] 

Vážený soudruhu! Dostal jsem Váš dopis a odpověděl 
jsem Vám telegramem. 

Aby nedošlo k nedorozumění, dodávám ještě některé 
podrobnosti.Jde o veřejnou přednášku (Stolypin a revolu
ce) a honorář půjde ve prospěch listu Rabočaja gazeta 
(psát v oznámeních, komu výtěžek připadne, nemá samo
zřejmě smysl nebo to r.ozhodně není nutné)56

• Předsed
nictvo (nebo předseda) schůze musí být bezpodmínečně 
z řad místních bolševiků, rozhodně nesmí být »volené« 
(aby se předešlo intrikám a skandálům, v nichž si likvidá
toři libují). 

* Jde o adresu G. I. Safarova uvedenou na zadní straně korespon
denčního. lístku jako adresa odesílatele. Red.
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Se stoupenci zachování ilegální strany (plechanovovci) 
jsem ochoten diskutovat, ale s golosovci ne. Nejlepší by 
bylo omezit se na besedu s bolševiky. 

Doufám, že přijedu ve čtvrtek; když to stihnu, pošlu te
legram, kdy přijedu. 

Prosím Vás, buďte tak hodný· a pošlete tento dopis 
ihned Gorinovi (M. Gorine, Rue du Pont Neuf. 2. [Chez 
M-me Vire] Geneve), aby mohl učinit opatření k uspořá�
dání podobné přednášky v sobotu v Ženevě a mohl mi Va
ším prostřednictvím do čtvrtka odpovědět.

Tisknu Vám ruku. Lenin 

Pro přednášku mi prosím Vás vyhledejte z literatury (a) 
všechna čísla ústředního orgánu, (8) Dvě strany[ 104], (y) 
Dněvnik, (o) Arkomeda[7]57

• 

3 1 

A. NĚMCOVI

Paříž 1. listopadu 1911 

Vážený soudruhu! 

Byl bych Vám velice zavázán, kdybyste mi mohl být ná
pomocen radou i skutkem v· následující věci. Řada orga
nizací naší strany hodlá svolat konferenci (samozřejmě 
v zahraničí). Účastníků konference bude asi 20-25. Ne
bylo by možné uspořádat tuto konferenci v Praze (trvala 
by asi týden)?58

. 

Nejdůležitější. pro nás je možnost zorganizovat tuto zá
ležitost přísně konspirativně. Nikdo, žádná organizace 
o tom nesmí vědět. 0 de o konferenci sociálně demokratic
kou, tedy podle evropských zákonů legální, jenže většina
delegátů nemá pasy. a nemůže udat své pravé jméno.)
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Snažně Vás prosím, vážený soudruhu, je-H to jen tro
chu možné, abyste nám pomohl a co nejdřív mi sdělil 
adresu soudruha v Praze, který by (v případě kladné od
povědi) mohl tuto záležitost prakticky zajistit. Nejlepší by 
bylo, kdyby tento soudruh rozuměl rusky, ale není-li to 
možné, domluvíme se- s ním i německy. 

Doufám, že mi odpustíte, vážený soudruhu, že Vás 
touto prosbou obtěžuji: Předem Vám děkuji. 

Se stranickým pozdravem N. Lenin

Moje adresa: 
VI. Oulianoff.
4. Rue Marie Rose. 4.
Paris XIV.

32 

I. PRIMO VI

[4. 11. 1911] 

Milý soudruhu! 

Dva političtí emigranti, Nikita Pašev a Ivan Děmidovskij, 
pracovali u pana Cercheze v Chitile na letišti. Pan Cer
chez své dělníky propustil, aniž jim zaplatil odpovídající 
mzdu. V případě Nikity Paševa to ,nebylo tak jednodu
ché, protože ten měl uzavřenou smlouvu. Cerchez se 
chtěl N. Paševa zbavit, protože věděl, že Nikita a Ivan ja
ko političtí emigranti budou muset být zticha. Pan Cer
chez si proti Nikttovi Paševovi vymyslel falešné obvinění: 
tvrdil, že prý Pašev odšroubovál z jednoho letadla mati
ce. Nikita byl zadržen a Ivan patrně také. Vím dobře, že 
ani jeden z těchto politických emigrantů (Nikita Pašev 
ani Ivan Děmidovskij) by nebyl schopen něco takového 
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udělat. Proto Vás, milý soudruhu, prosím, abyste zasáhl 
do tohoto případu, který by mohl skončit vydáním našich 
soudruhů. Přijměte prosím, milý soudruhu, moje bratr
ské pozdravy. 

N.. Lenin (Vl. Uljanov) -'-
zástupce ruské sociální demokracie 

v mezinárod_ním socialistickém byru 

33 

L. B. KAMENĚVOVI

[10. 11. 1911] 

Mr. Vl. Oulianoff, 6. 
Oakley square. London. N.' W. 

Cher camarade!* Sedím v Britském muzeu a se zaujetím 
čtu Schweitzerovu brožuru ze šedesátých let: to je nádhe
ra, jak se potvrzuje názor, že byl oportunista v otázce, ja
kou cestou dospět ke sjednocení! 

Je jisté, že nestihnu udělat všechno, co je třeba, abych 
o tom mohl napsat. Proto Vás prosím, abyste bez odkla
du, jakmile dostanete dopis, zašel (nebo požádal někoho
spolehlivého, aby zašel) do Bibliotheque N ationale a zjis
til, co tam mají z literatury socialistů šedesátých let. Zjiš
ťuje se to takto: objednáte všechny nejvýznamnější věci
(přesný rok a místo vydání je důležité) a dostanete od
pověď, že to a to není.

Doplňte (podle Bebela. a,Mehringa a Gust. Mayer:a[.45�))
přiložený seznam a odpovězte mi co nejdřív. 

::r •

Váš N. Lenin 

* - Milý soudruhu! Red.
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J B .. von · Schweitzer: Der Zeitgeist und das Christen
tum.[465] 

Týž: Die osterreichische Spitze.[464] 
Leipzig 1861. 

Leipzig 1863. 
Týž: Der einzige Weg zur Einheit.[463] 

c. . Frankfurt a/M. 1860. 
Týž: Zur deutschen Frage:[466] 

Frkf. a/M. 1862. 

34 

F. A. ROTŠTEJNOVI 

[30. 11. 1911] 
,) 

Werter Genosse!* Posílám Vám: Hyndmariovu knihu[433]. 
Mnohokrát děkuji. Vyřiďte pozdrav Vaší ženě a Vašim 
milým dětem. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin
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C. HUYSMA'NS'OVI

7.12. 1911 

Milý soudr-uhu Huysmansi! 

Přikládám telegram, který jsem dnes dostal.59 Otiskneme
tuto' zprávu v našem úst�edním orgánů. Věřím, že udělá
te všechno, abyste s obsahem tohoto telegramu seznámil 
všechny členské strany internacionály. 

Vám vždy oddaný N Lenin

* - Vážený soudruhu! Red.
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1912 
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A. S. JENUK°JDZEMU 

25. 2. 1912

Milý příteli Aveli! 

Byl jsem nes�írně rád, že jsem od Vás dostal zprávičku. 
Pevně Vám tisknu ruku a doufám, že ve svém nynějším 
místě pobytu nebudete dlouho.* Já žiji pořád stejně, 
v poslední době jsem trochu unavený, ale celkově se cí
tím dobře a jsem velice spokojen. Pokud ještě zůstali ně
jací naši společní známí, pozdravujte je srdečně ode mne 
i od mé ženy. Vám i všem přátelům přeji hodně optimis
mu a zdraví. 

3 7 

A. M. GORXÉMU

[V únoru 1912] 

Milý A. M. 

Váš Vl. lljin 

V dohledné době Vám pošleme usnesení konference60
• 

Konečně se podařilo - navzdory likvidátorské sebrance 
- vzkřísit stranu a její ústřední výbor. Doufám, že z to
ho budete mít radost stejně jako my.

* A. S. Jenukidze byl v ústřední věznici v Baku. Red.
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Nenapsal byste nám májovou přílohu? Nebo nějaký le
táček v májovém duchu? Kratinký, »povzbudivý«, co ří
káte? Dejte se do toho jako za starých časů - vzpomeňte 
si na rok 1905 - a napište pár slov, budete-li mít chuť. 
V Rusku jsou dvě nebo tři ilegální tiskárny a Ústřední vý
bor to pravděpodobně přetiskne v několika desetitisících. 
Bylo by dobré, kdybychom měli revoluční provolání po
dobného druhu, jako jsou Zkazky[51 ] ve Zvězdě61 • Jsem 
moc a moc rád, že Zvězdě pomáháte. Máme s ní setsakra
mentské potíže - vnitřní, vnější i finanční těžkosti jsou 
nesmírné, ale zatím to ještě táhneme. 

Tisknu Vám ruku. Lenin 

P. S. Sovremennik se konečně dovtípil a umřel! Je to od 
něho hezké. 
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A. M. GORKÉMU

[V únoru-.březnu 1912] 

Milý A. M.! 
Jsem velice rád, že se chcete pokusit napsat májovou pří
lohu. 

U snesení koriferei;:ce přikládám[40, 334]. 

Živoje dělo62 jsem viděl. Je to nechutný likvidátorský 
plátek a »kličkuje«. Hlásá liberální názory; jsou rádi, že 
policie znemožňuje, aby se o straně hovořilo veřejně. 

Zvězda bude vycházet dál, buď jako týdeník, nebo ja
ko kopějkový deník. Skvělými Zkazkami jste Zvězdě moc 
a moc pomohl; měl jsem z toho neobyčejnou radost a tato 
radost - mám-li být upřímný - přehlušila i zármutek 
nad Vaším »románem« s Černovy a Amfitěatrovy ... Brr! 
Upřímně řečeno., mám radost, že to u nich »rupe«. 
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Ale to, že nemáte z čeho žít a kde tisknout, to je ·zlé. 
Měl jste už dávno vyhnat tu pijavici Pjatnického a sehnat 
pro Znanije poctivého, obyčejného správce (možná že už 
je na to pozdě, nevím)!!! Chyby jsou chyby ... Byl by to 
zlatý důl ... 

Rožkovovo lrkútskoje slovo6
:1 se mi dostane do ruky ve

lice zřídka. Z Rožkova se vyklubal likvidátor. A Čužak je 
naprostý idiot a ambiciózní blbec .. 

Váš Lenin

Marii Fjodorovně dík za dopis do Moskvy a tisíce po
zdravů! 
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C. HUYSMANSOVI

[Před 10. březnem 1912] 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Přikládám dopis o konferenci Sociálně demokratické děl
nické strany Ruska.* 

Budu Vám velice vděčný, otisknete-li tento dopis 
v dalším vašem oběžníku, aby byly o naší konferenci in
formovány všechny strany. Doufám, že Vám nic nezabrá
ní jej v oběžníku otisknout, tím spíš, že v něm už dávno 
nebyly žádné oficiální zprávy o Rusku; budu Vám velice 
zavázán, když mi sdělíte, kdy má tento oběžník vyjít. 

Ústřední výbor Sociálně demokratické dělnické strany 
Ruska mě zvolil zástupcem Sociálně demokratické dělnic
ké strany Ruska v mezinárodním socialistickém byru. 

Váš N. Lenin

* Viz V. I. Lenin, Zpráva o celoruské konferenci SDDSR adreso
vaná mezinárodnímu socialistickému byru['37] (Sebrané spisy 21, Pra
ha 1985, s. 205-207). Red.
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Přikládám jeden výtisk oficiální publikace ústředního vý
boru Sociálně demokratické dělnické strany Ruska.* 

40 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[12. 3. 1912] 

Milý soudruhu! 

Urychleně odpovídám na některé Vaše otázky. Referát 
o konferenci je věc nezbytná a velice důležitá. Když už
jste se do toho pustil, doufám, že objedete celéŠvýcarsko,
a ne jenom dvě města.64 

Píšete: »Ze zprávy si neumím udělat představu, jaké 
kroky konference podnikla, aby byly získány různé zahra
niční směry a národní organizace.« 

Avšak ve zprávě je přece přímo a přesně řečeno, že by
li pozváni vperjodovci + Trockij + Plechanov a národní 
organizace dokonce třikrát. Tak co Vám není jasné? 

Lunačarskij měl při Zinovjevově referátu v Paříži tu 
opovážlivost prohlásit, že to byl »Gaunerkniff«**, protože 
prý nezvala konference, nýbrž sjíždějící se delegáti. Ne
ní to darebák, ten Lunačarskij? 23 zasedání = 12 dní: 
kdyby se nebylo zvalo předem, byla by pozvaných polovi
na (poslat dopis, dát adresy tajných bytů, přijet - spočí
tejte si to!). A z dopisu Trockého[39:1] je vidět, že zvalo 7

l idí = '/, z celkového počtu 14.
Já jsem byl proti tomu, aby je zvali, ale delegáti pozvali

jak vperjodovce, tak Trockého a Plechanova. 
Předsedou mandátové komise byl delegát za Kyjev 

* Brožura Celoruská konference Sociálně demokratické dělnické
strany Ruska roku I 912[40• 9�], vyd. ÚV, Paříž. Red.

** - »švindl«. Red.

67 



(menševik). I Trockij uznal (musel!), že je to organizace, 
o které není sporu.

Komu tedy uvěří dělník? Kyjevské organiz aci , nebo za
hraničním křiklounům? 

Povídačkám nevěřte. Z konference neo:gl.ešel nikdo, ani 
plechanovovci, ani vperjodovci. Byli tam celkem dva men
ševici stoupenci zachování ilegální strany: za Kyjev 
- ten se choval velice korektně a šel vcelku s námi. Za

1:1 

Jekatěrinosl av - ten se choval velmi intrikánsky, ale ani

on neodešel z konference, jen předkládal »protesty« 
v Plechanovově duchu. 

Jekatěrinoslavský delegát předložil vl astní návrh rezo
luce o ustavení konference, v němž plně přizna l ,  že všich

, ni byli vyrozuměni, napadl ty, kteří se nedostavili, ale 
chtěl, aby se konference ustavila jako konference ruských 
organizací. Zůstal s tímto návrhem os amocen. 

Teď je dvanáct delegátů v Rusku - referují na nejrůz
nějších místech. Z Pitěru, Moskvy, Kyjeva, Samary, Ni
kolajeva a Tiflisu o tom už přišly dopisy. Práce se rozběhla 
a poběží. 

Bund + Lotyši se pokoušejí dát dohromady kon
ferenci s likvidátory. Klidně, ať to zkusí! Ne slova, pá� 
nové, ale činy jsou potřebné!! Byli jste bezmocní 
( + Trockij + vperjodovci) od 26. 11. 191065 , kdy Troc
kij vyhlásil svolání konference[338), a bezmocní také zůsta
nete.

S likvidátory jsme se rozešli my, strana se s nimi roze
šla. Jen ať-se pokusí vytvořit nějakou jinou SDDSR slik
vidátory! To je k smíchu! 

Sociálně demokratická frakce v dumě se přímo nepo
stavila ani za nás, ani za ně. Ale 1. na naší konferenci byli 
dva poslanci66, 2. ve Zvěz dě vyšly příspěvky deví ti sociál
ně demokratických poslanců, v likvidátorském listu Živo
je dělo čtyř. Tady máte fakty! 

U Lotyšů vedou bolševici válku proti svému ústřední
mu výboru. 
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Přeji Vám tedy hodně zdaru! Pozdrav všem přátelům. 

Váš N. Lenin 

4 1 

G. L. ŠKLOVSKÉMU67 

[13. 3. 1912] 

Milý soudruhu! Naďa Vám dnes poslala moje psaníčko.* 
Aby nedošlo k nedorozumění a abyste se v referátu nedo
pustil nějaké chyby, spěchám Vám oznámit, že včera se 
konala v Paříži schůze »sociálních demokratů«, odpůrců 
konference. Všichni schválili protestní rezoluci[340] proti 
konferenci (plechanovovci, golosovci, vperjodovci, smíř
livci a tutti quanti**) a ještě cosi o mém vyloučení z me
zinárodního socialistického byra (píšu, co jsem slyšel, 
protože bolševici a stoupenci konference na schůzi samo
zřejmě nebyli)68

• 

Je to přirozeně všechno k smíchu. Když si tihle p'ánové 
nedokázali udržet na své straně ani zahraniční byro ÚV 
(popíchněte ho trochu v referátu za Plechanovovu po
hřební řeč v 15. čísle Dněvniku(293], 2. příloha!69), tak teď 
už teprve nedají nic dohromady. Nu, milánkové, dost už 
řečí a dělejte něco: holedbáte se, že jste se sjednotili. Pro
sím, sjednoťte se v časopisu Naša zarja, v listu Živoje dělo 
a hlavně v Golosu Social-demokrata. 

Jsou to šaškové! 

Tisknu Vám ruku a přeji hodně úspěchů. 

* Viz dokument č. 40. Red.

** - jim podobní. Red.
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REDAKCI LISTU ZVĚZDA7° 

[25. nebo 26. 3. 1912] 

1. Rozhodně pošlete co nejdřív publikace o volebním zákonu 
z 3.6.1907. Nebo ještě výtisk ročenky za rok 191071 a zákon 
(volební) s komentáři právníka. Informujte se u »vašich« a po
šlete to co nejdřív. Bez toho se Průvodce pro voliče72 neobe
jde. 2. Zvězda mi zase dochází nepravidelně. Zaurgujte znovu 
v expedici. Dejte jim mou adresu (starou). Talchle nepravidel
ně mi to přece posílat nemohou. 3. Článek Základy platformy 
není třeba předkládat kolegiu; pusťte. ho· s podpisem 
a s podtitulem (pokus o komentář); kolegium nemůže 
»schvalovat« žádnou platformu: pamatujte, že stačí jeden
neobratný krok a hned se strhne kravál. Ať se kolegium
ovládne a mlčí. Schvalovat platformu patří do kompeten
ce docela jiné instance. 4. Posílejte noviny, časopisy, kni
hy. Bez nich to nejde. 5. Napište přes�ě, kdy konečně
vyjde deník, v jakém formátu apod. 73 6. S listem Žívaje dě
lo bojujte aktivněji - pak je vítězství jisté. Jinak to bude
zlé. Nebojte se polemiky. Určitě posílejte dva až tři pole
mické články týdně.

43 

REDAKCI LISTU ZVĚZDA 
(POZNÁMKA K VOLEBNÍ PLATFORMĚ SDDSR)* 

[26. 3. 1912] 

Tuto platformu posíláme pouze pro informaci . všech, 
zvláště autorů platformy. Je načase zanechat ses tavování 

* Poznámku napsal V. I. Lenin na výtisku letáku Volební platfor
ma SDDSR[ 114] (viz Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 208-214), který 
byl poslán redakci listu Zvězda. Red.
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platformy, protože už platformu máme, tu, kterou schvá
lil a·vydal ústřední výbor[ 144] (v Rusku o tom už vyšel le
ták, ale máme jen jeden exemplář a ten nemůžeme poslat; 
proto jsme ho opsali a posíláme kopii). Zvlášť hloupé by 
bylo sestavovat legálnf platformy. Vešk eré články o plat
formě a o »základech platformy« je třeba uveřejňovat roz
hodně s podpisem autora a s poznámkou: pokus o komen
tář .. 

Zejména bych moc a moc doporučoval známému ko
legiu, aby žádnou platformu neschvalovalo. Je to vý
mysl likvidátorů, aby platformu schvaloval nějaký jiný 
orgán než ÚV. Navíc, i kdyby kolegium platformu schvá
lilo, pro podstatu věci by to.žádný efekt nemělo. Ať kole
gium buď přijme tuhle, nebo ať mlčí. 
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G. K. ORDŽONIKIDZEMU, 
S. S. SPANDARJ ANO VI 

A J. D. STASOVOVÉ 

28. 3. 1912

Milí přátelé! Strašně mě roztrpčuje a zneklidňuje napros
tá dezorganizace našich (i vašich) styků a spojení. Člověk 
by si z toho opravdu zoufal! Místo dopisů posíláte jakési 
stručné telegrafické výkřiky, z nichž se nedá nic vyrozu
mět. 

1. Od Ivanoviče nic. Co dělá? Kde je? Co je s ním?
V Pitěru nebo v okolí Pitěru je legální člověk bezpodmí
nečně nutný, protože to tam vypadá špatně. Zuří krutá 
a těžká válka. Nemáme ani informace, ani vedení, ani do
hled nad novinami. 

2. Spojení nenavázal ani jediný účastník konference.
Ani jeden účastník, ani jedno spojení. Vždyť je to úplný 
rozklad! 
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3. Věcné a jasné rezoluce s uvedením, která organizace
je posílá, zda se připojuje k usnesením, s potvrzením, že 
organizace vyslala svého delegáta, že přijel a byl vyslech
nut, odnikud nepřicházejí!! Cožpak není jasné, jaký je 
rozdíl mezi takovými oficiálními rez,olucemi a dopisy sou
kromého rázu: »jde to« - »výborné« - »zvítězili jsme« 
apod.? Nemáme rezoluce z Kyjeva, ze Savkova města74

• 

Nikolaj poslal dopis plný radostných výlevů, ale jinak ne
ní k ničemu. Absolutně se nehodí ani pro tisk, ani pro 
oficiální účely. Byly přečteny všechnyirezoluce? Byl 
schválen jejich obsah? Co se říká v rezolucích o konferen
ci? Připojují se k místním likvidátorům? Ani na jedinou 
(ani na jedinou!) z těchto základních elementárních otá
zek nemáme odpověď. S tímto městem (veledůležitým!) 
nemáme zprostředkováno ani jediné spojení. Vždyť je to 
rozklad! Vždyť je to výsměch práci! 

4. Rezoluce k žádosti o peníze odnikud, ani jediná! Je
to hanba! 

5. Ani z Tiflisu, ani z Baku (to jsou centra nesmírně
důležitá) jediné kloudné slovo o tom, zda byly přednese
ny referáty a kde jsou rezoluce. Hanba hanboucí! 

6. Odnikud ani jediný přetisk Zprávy[40 • 92] nebo aspoň
její části, ať už tištěný nebo hektografovaný! Hanba. 

7. Přesnou písemnou odpověď nemáme ani ohledně
platformy[ 144]. Bude vydána? Kdy? Byla schválena v pl
ném znění? Potřebovali bychom ji otisknout v ústředním 
orgánu, nemáme však přesné zprávy. 

8.Je nutné ještě jednou objet všechny organizace a do
sáhnout toho, aby byly všude schváleny přesné, oficiální, 
podrobné, srozumitelné a jasné rezoluce: a) o zastoupení 
na konferenci a vyjádření k podstatě věci, b) zda se připo
jují k ústřednímu výboru, c) zda jsou proti likvidátorům 
- konkrétně zda proti místním nebo proti likvidátorům
vůbec, d) vyjádřit se k žádosti o peníze.

9. S penězi je to špatné, pošlete usnesení, v němž nás
opravňujete vymáhat je soudně. Od Němců přišlo odmít-
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nutí. Nebudeme-li peníze vymáhat soudně, za tři čtyři 
měsíce úplně zkrachujeme. 

1 O. Jestliže nemáte možnost sehnat peníze, je třeba bez 
odkladu radikálně zrevidovat rozpočet: překročili jsme 
všechny normy a spějeme k bankrotu. 

11. Ve Vorwartsu vyšel 26. března vzteklý a hanebný
redakční článek[475] proti konferenci. 75 Je jasné, že auto
rem je Trockij. O konferenci se svádí veliký boj, a Rusko 
mlčí. O Vorwartsu a o protestech ví každý, a z Ruska nic. 
Věru se nemái\e čím chlubit a holedbat. 

-· 

Závěr:je to rozklad a dezorganizace.Je nutné objet or-
ganizace a navazovat spojení. UdrÍovat přesnou kores
pondenci. Přetisknout zprávu, i kdyby jen hektografem. 

Jinak je všechno pouhé chvastounství. 
Lenin 

Odevzdejte dopis S., aby jej poslal dál. Zdravím vás. 
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C. HUYSMAN SOVI

[Před 28. 3. 1912] 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Děkuji Vám za zaslání pařížské »rezoluce« 76• 

Jak jsem Vám už psal[195], odsoudila konference 
SDDSR[345] likvidátory i různé zahraniční skupiny77 , kte
ré do naší strany vnášejí dezorganizaci a v Rusku nic ne
znamenají. Na jedné straně hlasovaly v současné době 
v Paříži pro zmíněnou rezoluci[168] právě takovéto skupi
ny. Podle starého zvyku mají všichni adsouzení právo 
svým soudcům 24 hodiny spílat. Osoby, které rezoluci 
podepsaly, využily toto právo až příliš a snad ho dokonce 
zneužily. 
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Na druhé straně existují skupiny, které na konferenci 
byly pozvány, ale neuznaly za vhodné se jí zúčastnit. 
Teď »protestují« a snaží se svolat jinou konferenci, při
čemž volají boha za svědka, že jsou pro jednotu. Je to ve
lice originální forma jednoty! Uvidíme, jestli v Rusku 
vytvoří něco pořádného. Oč snazší je hlasovat pro urážli
vé rezoluce v Paříži, o to obtížnější je vykonat něco reál
ného v Rusku. A Paříž, Vídeň atd. už samozřejmě vůbec 
nemají právo mluvit jménem Ruska. 

Lidé, kteří podepsali pařížskou rezoluci, se poněkud 
ukvapují, když začínají mluvit o »rozkolu«. Aby se dalo 
mluvit o rozkolu, musely by v Rusku existovat dva - při
nejmenším! - ústřední výbory. Ty prozatím neexistují. 

Pokud jde o občana Plechanova, ústřední výbor mu už 
víc než před měsícem sdělil obsah rezolucí konferen
ce[334]. Neobtěžoval se odpovědět. Proto v této chvíli vů
bec nevím, zda má občan Plechanov (a od jakého ÚV) 
zmocnění jako člen mezinárodního socialistického byra. 

Budete-li mít, milý soudruhu, víc štěstí než já, tj. do
stanete-li od občana Plechanova odpověď, doufám, že 
budete tak laskav a podáte mi o tom zprávu. 

S bratrským pozdravem zcela Vám oddaný N. Lenin 
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C. HUYSMANSOVI

5. 4. 1912

Milý občane! 

Dostal jsem Váš- oběžník č. 5. Přikládám k tomuto dopisu 
oficiální sdělení78 a prosím Vás, abyste ho tlumočil tajem
níkům všech stran zastoupených v mezinárodním sdruže
ní s povinností dodržovat všechny platné zásady. 
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Kromě toho se na Vás, milý občane., obracím s pros
bou, pokud jde o Vaši předmluvu k oběžníku č. 5: buďte 
tak laskav a podejte mi vysvětlení k jednomu bodu, který 
mi není zcela jasný. Jde o toto. V druhé větě své před
mluvy proklamujete podle mého názoru skvělou zásadu: 
prohlašujete, že sekretariát je povinen pře�ávat (všem or
ganizacím). dokumenty přicházející od organizací, které 
jsou zastoupeny v mezinárodním sdružení s povinností dodr
žovat všechny platné zásady, i od členů byra ... To je na
prosto v pořádku. Ale nezdá se Vám, milý občane, že 
první věta Vaší předmluvy, ve které říkáte, že členským 
stranám sdružení dáváte na vědomí protestní rezoluci, 
kterou, jak jste mi tak laskavě sdělil, poslal občan Babin, 
zjevně této zásadě odporuje? Zastupuje Babin nějakou 
organizaci? Je tato organizace členem sdružení s povin
ností dodržovat všechny platné zásady? Že by byl Babin 
členem byra? Jestliže ano, kterou organizaci zastupuje? 
A dále, která členská organizace zastoupená ve sdružení 
odpovídá byru za pařížskou rezoluci? Budu Vám nesko
nale vděčný, milý občane, když moje pochybnosti rozptý
líte. 

S bratrským pozdravem N. Lenin 
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G. K. ORDžO,NIKIDZEMU, 
S. S. SPANDARJANOVI 

A J. D. STASOVOVÉ* 

[Začátkem dubna 1912] 

Neberte tažení zahraničních likvidátorů na lehkou váhu. 
Kdo odbývá zahraničí mávnutím ruky Či »spíláním«, do-

* Tento dopis byl připsán k dopisu napsanému N. K. Krupskou.

Red. 
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pouští se velké chyby. Jestliže likvidátoři svolají vlastní 
konferenci s Bundem + kavkazským oblastním výbo
rem + Lotyši + likvidátory z řad intelektuálů, zmatou 
mnoho lidí. A oni ji svolají! Je třeba bojovat houževnatě, 
opravdově, systematicky. Musíte obj<!t organizac<: a všu
de vysvětlovat podvod likvidátorů. Přetiskněte jako leták 
fejeton z posledního čísla listu Rabočaja gazeta. * Radil bych, 
abyste hned vytiskli několik letáků (určitě všechny důleži
té rezoluce z konference[40]). S letáky dosáhnete všeho. 
K vydávání listu Izvěstija** přistupujte velice opatrně. 
Noviny poskytnou policii obrovskou příležitost. A udržet 
se do voleb je ze všeho nejdůležitější. Pamatujte, že za 
vás není náhrada. 
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BYRU ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU SDDSR 
V RUSKU*** 

16. 4. 1912

Milí přátelé! Proboha, obstarávejte nám víc spojení. Spo
jení, spojení a zase spojení, toho se nám nedostává. Bez 
něho stojí všechno na písku. Pamatujte, že dva lidé už ze 
scény odešli, náhradu za ně nemáme, stačí jedno či dvě 
další prozrazení a bez spojení se všechno rozpadne. Je 
bezpodmínečně třeba vytvořit oblastní výbory (nebo jed
noduše skupiny pověřených důvěrníků), které by byly 
s námi ve spojenl a to pro každou oblast. Jinak je všechno 
nejisté. Pokud jde o publikace, je třeba horlivě přetisko-

* Je míněn fejeton Čemu je třeba učit lid ve volební kampani['in1],
otištěný v 8. čísle listu Rabočaja gazeta ze 17. (30.) března 1912. Red.

** K vydávání tohoto listu pak nedošlo. Red.

*** Dopis byl poslán prostřednictvím kyjevského výboru SDDSR. 
Red. 
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vat rezoluci o volbách79 celou, aby všude byla v plném
znění i mezi masami. 

Co se týče peněz, je načase přestat naivně spoléhat na 
Němce. Tam teď vládne Trockij a vede zuřivý boj. Roz
hodně nám pošlete plnou moc k soudnímu vymáhání pe
něz, ji�ak nic nedostaneme. Májový leták[389] jsme už 
všude rozeslali. Radil bych, aby se vydalo ve formě letáku 
provolání ,k rolníkům o volbách (z listu Rabočaja gazeta: 
rolnictvo a volby)*. Určitě přetiskněte fejeton z listu Ra
bočaja gazeta[401], je to nezbytný doplněk k platformě[144], 

v níž je vynechán velice důležitý odstavec o socialismu. 
Pište! Zajišťujte spojení, spojení. Zdravím vás. 

P. S. Vorwarts otiskl hanebnou lež, že prý se pro konfe
renci bundovců + Lotyšů vyslovilo už celé Rusko. Píše 
to Trockij a spol. a Němci tomu věří. V tomto listu vůbec 
vládne Trockij[475]. Zahraniční rubriku řídí Hilferding 
- jeho přítel.

49 

C. HUYSMANSOVI

[Před 19. 4. 1912] 

Milý občane Huysmansi! 

Naprosto s Vámi souhlasím a jsem stejného názoru jako 
Vy, že byro nemůže být prostředníkem v polemice. I já se 
domnívám, že nejlepším a jediným prostředkem, jak to
mu zabránit, je rozesílat jen ty dokumenty, které dostává
te od nejvyšších institucí stran zastoupených v byru a kte
ré se týkají těchto stran. Nemohl jsem Vás neinformovat 

* Viz V. I. Lenin, Rolnictvo a volby do IV. dumy['54) (Sebrané spi
sy 21, Praha 1985, s. 230-232). Red.
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o usneseních naší stranické konference[334], která obnovi
la ústřední výbor strany, protože tehdy neexistoval; ne
byl bych samozřejmě protestoval proti předávání zpráv
od jiného ústředního výboru Sociálně demokratické stra
ny Ruska, avšak považoval jsem za svou povinnost
protestovat proti předávání zpráv a polemice mezi zahra
ničními skupinami.

Ptáte se také, jak se dívám na Váš návrh vydat výzvu 
ke svolání společné konference. Myslím, že v současné 
době by to nebylo účelné, a protože si nečiním nárok na 
nezaujatost, dovolím si poukázat na názor Poláků (viz 
Vorwarts)[419]. Poláci odmítli účastnit se naší konference, 
ale stejně tak odmítli účastnit se konference, kterou chce 
svolat Bund. Prohlásili, že to je konference likvidátorů. 
Bylo by lepší počkat. Uvidíme, zda se konference likvidá
torů bude konat a k čemu dospěje. 

Pošlu Vám v nejbližších dnech několik dost zajíma
vých dokumentů, které Vás lépe obeznámí se situací 
v Sociálně demokratické dělnické straně Ruska. 

Váš N. Lenin
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REDAKCI LISTU ZVĚZDA 

[22. 4. 1912] 

Milý kolego! Posílám dnes další materiál k Průvodci pro 
voliče[371]. Je to skoro všechno, za dva dny odtud ještě 
přijdou jeden dva článečky a potom máte dostat z Tveru 
článek o rozpočtu. 

1. Velmi bych doporučoval, aby se z 34. čísla Zvězdy
(17. 12. 1911) přetiskl ještě Frejův článek Úloha dělnic
kých volitelů ve volební kampani[ 142] (neškodilo by také 
přetisknout i jeho článek z 36. čísla (31. 12. 1911)[143] 
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o úloze rolnických volitelů*). Hlavně se to nesnažte moc
zkracovat.Je lepší vydat kompletní větší věc, která přine
se užitek tím, že bude jasným vodítkem ve volbách. Ne
snažte se, aby to bylo laciné a stručné - je lepší vydat
solidní věc.

Pokud by v krajním případě. nebylo absolutně možné 
otisknout všechny články, pak ty neuveřejněné určitě 
vraťte. 

2. Tady pro nás je naléhavě nutné zajistit si přesně
fungÚjící korespondenci. Ať mi Váš tajemník píše přímo 
sem, a ne přes Arcachon, aby se to neprotahovalo. Dejte 
mi nějakou lepší adresu, kam Vám mám posílat dopisy. 

3. Není správné, že likvidátorům neodpovídáte. To je
velká chyba. Odpovědět se jim může a musí, bez jediné
ho slova o konferenci, na každou lež listu Živoje dělo se 
musí uveřejnit stručná odpověď: Živoje dělo v tom a tom 
čísle lže, jako ostatně všichni likvidátoři. Musí se odpoví
dat, jinak na to doplatíte. 

4. Bude-li Plechanov psát, je třeba posílat sem jeho
články ve sloupcích. Jinak bude mít »výsadu«, která je 
pro nás nepřijatelná. Buďte opatrní. Bude-li Plechanovo
vi poskytnuta výsada psát proti konferenci, zatímco my 
nesmíme psát pro, donutíte nás odejít. Vždyť je to haneb
né - dovolit nadávat, když se nesmí chválit. 

5. Určitě nám pošlete jako zvláštní zásilku zabalenou
do listu Novoje vremja80 tato čísla Zvězdy: 24 a 25 z léta 
1911, č. 18 (54), č. 19 (55), č. 22 (58), č. 23 (59) - nemá
me je, a Živoje dělo č. 11 a 12. Konfiskovaná čísla posí
lejte prosím zvlášť a balte je do pravicových listů. 

6. Podejte nám co nejdřív zprávu o deníku. Jaký bude
mít formát? jak dlouhé články je možné posílat? 

7. Snažte se koupit co možná lacino Stenografické zá
znamy z III. dumy[378-382], zvlášť ze zasedání roku 
1911-1912. Pište. 

* Viz Sebrané spisy 21, Praha 1985, s: 67-74 a 74-78. Red.
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mená to snad zmírnění diferenciace? Jestliže však 36 used
lostí nebo rodin z vesnice odešlo - do města, přestěho
valo se apod., pak ve skutečnosti proletarizace zesílila. 
Myslím, že je to typický příklad. Statistika vždycky bere 
existující usedlosti, zůstává »úzce statistická« a přehlíží 
to, co je někdy nejdůležitější. 

Dále, autor zřetelně a nejednou omezuje předmět své
ho zkoumání na otázku obdělávání půdy. Ale v závěrech 
téma nenápadně rozšiřuje a mluví o celém zemědělství 
a někdy dokonce o hospodářství vůbec. Z toho pak dospí
vá k chybným závěrům, protože se tím celá řada momen
tů »diferenciace«, tj. proletarizace rolníků a vzniku kapi
tálu vytrácí (například tržní chov dobytka v Jaroslavské 
gubernii a jiné způsoby pronikání směny do zemědělství 
při jeho specializaci). 

Dále. Neztrácejí. se někdy za sloupci číslic typy, spole
čensko-ekonomické typy hospodářství (silný buržoazní 
rolník, střední rolník, polopr_oletář, proletář)? Toto .ne
bezpečí je opravdu velké a vyplývá z vlastností statistické
ho materiálu. »Sloupce číslic« svádějí. Radil bych autoro
vi, aby si uvědomil toto nebezpečí: Naši »katedroví« so
cialisté tímto způsobem ,úplně dusí živý, marxistický ob
sah údajů. Utápějí třídní boj v nekonečné záplavě číslic. 
U autora tomu tak není, ale v rozsáhlé práci, na niž po
mýšlí, by měl mít dvojnásob na paměti toto nebezpečí, 
tuto »linii« katedrových socialistů, liberálů a narodniků. 
Mít ho na paměti a samozřejmě se ho vystříhat. A koneč
ně se jako nějaký deus ex machina* objevuje Maslov. 
Cur? Quomodo? Quibus auxiliis?** Vždyť jeho teorie je 
marxismu nahony vzdálená. Narodnici ho správně na
zvali »kritikem« ( = oportunistou). Nebyla to spíš náhoda, 
že se na něho autor spolehl? 

Takové myšlenky mě napadly při čtení této zajímavé 

* - neočekávané zjevení se něčeho v pravý čas. Red.

** Proč? Jak? Jakými prostředky? Red.
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a závažné knihy[113]. Tisknu Vám ruku a přeji hodně 
úspěchů v práci. Využívám příležitosti, abych co nejsr
dečněji pozdravil celou rodinu, zejména »herky rozváže
jící vodu«81 - pamatujete se? 

Váš V. Uljanov 
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L. B. KAMENĚVOVI

[Před 28. 6. 1912] 

Milý L. B.! 

... *Divím se, že od Vás nepřišel ani jeden dopis. Mu
síme udržovat pravidelnější styk ·a zejména Vy byste měl 
psát častěji. Všichni říkali, že »Paříž ochabne«. Za to teď 
nesete·odp0vědnost Vy, čili,Vy to nesmíte připustit. Svo
lávejte lidi aspoň jednou týdně, debatujte, organizujte, 
denně navštěvujte Alexeje a jeho prostřednictvím rozhý
bávejte celou skupinu. Nesmíme »vydávat naše lidi« na
pospas osudu. To nej_de, dezorganizovat hlavní (dosud) 
ústředí. Nezapomeňte, že za to odpovídáte Vy !! Svolávej
te výbor zahraniční organizace, vlévejte do něj energii. 
Byl jsem v Lipsku a slyšel jsem tam spoustu stížností na 
výbor zahraniční organizace, že prý (na rozdíl od ústřed
ního byra zahraničních skupin) nic nedělá. Přitom se od 
něho očekávají letáky ( všechny pařížské), bulletiny, dopi
sy ... Zařiďte to ... 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

* Rukopis dokumentuje částečně poškozen. Na tomto a na dalších 
místech nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Nejpozději 6. 7. 1912] 

Vážený kolego! 

Dostal jsem od Vás balík s komplety listů Pravda a Něv
skaja zvězda82

. Snažně Vás prosím o jeho-doplnění někte
rými čísly staré Zvězdy, která mi chybějí (seznam těch 
čísel musíte mít). Jestliže seznam chybějících čísel nemá
te, sdělte mi to a já Vám ho obratem pošlu. 

Dostal jsem také Váš obs<!,žný dopis* ohledně spolu
práce. Vynasnažíme se z velice rozsáhlého programu spl
nit, co budeme moci. Jen musíme znovu zdůraznit, že 
absolutně nemůžeme pokračovat v práci, nepošlete-li: 

1. peníze. Kancelář už dluží 200 rublů, které měly být
poslány: 100 rublů 1. června podle starého kalendář� 
a 100 rublů 15. června. Je nutné urychleně qluh splatit 
a peníze poukazovat přesně ve stanovených termínech, 
jak bylo dojednáno. 

2. - musíte posílat nové knihy, informativní publika
ce atd. Nebudete-li nové knihy posílat,- není ani desetina 
Vašeho programu spolupráce splnitelná. Už v minulém 
dopisu jsem poslal seznam knih a prosím o odpověď, zda 
mi bude všechno zasláno. 

Dále mě ve svém dopisu žádáte o sdělení, »jaké noviny 
nám máte ještě poslat«. Seznam jsem Vám poslal v před
chozím dopisu, takže mi zbývá jen znovu požádat, abyste 
mi telegramem sdělili: »Noviny objednány«; jinak nasta
ne v přísunu článků přestávka. 

Pokud jde o Sinclairův román, posíláme dotaz do Lip-

* Na Vašem dopisu je razítko 18. 6., ale list Něvskaja zvězda ze
17. 6. jsme ještě nedostali!!Postarejte se prosím o přesné zasílání.
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ska. Ale to je přece překlad z angličtiny. Nebo snad chce
te překládat z německého překladu? 

Vám oddaný V. Uljanov 

P. S. Abych nezapomněl, potřebuji k agrámí otázce zvlášť 
nutně současné publikace - vl ádní i zemstevní. Určitě 
v příštím čísle uveřejněte, že redakce snažně prosí, aby jí 
byly zasílány všechny takové publikace s tím, že se zava
zuje otiskovat jejich seznam a krátké recenze o nejzávaž
nějších z nich. 

Vl. Ulijanow. Zwierzyniec. L. 218. Oesterreich. 
Krakau. 

P. S. Velmi nutně také potřebujeme list Něvskij golos33 

(chybí nám č. 4 a další čísla) a všechny odborové publi
kace. Bez nich rubrika o boji práce proti kapitálu, kterou 
chcete zřídit, není možná. 

P. P. S. Musím ještě upozornit na krajně nepříjemné tis
kové chyby v článcích. Právě jsem dostal (nikoli z admi
nistrace listu a vůbec ne z Petrohradu) 13. číslo listu 
Něvskaja zvězda. V článku Neliberálního skeptika* je 
místo »využívat« vytištěno »vyzpovídat«!! 

Přitom písmo autora tohoto článku rozhodně nepatří 
k těžko čitelným. Kromě toho sazeči i korektor toto pís
mo určitě dobře znají. A konečně i podle smyslu by měl 
korektor snadno chybu postřehnout. 

Bylo by žádoucí věnovat pozornost tomu, aby podob
ných tiskových chyb bylo co nejméně. 

43. číslo Pravdy jsem teď dostal v pěti výtiscích, jak
bylo slíbeno. Avšak čísla 41 a 42 nemám. Pošlete mi pro
sím vás i od těchto čísel po pěti výtiscích. 

* Viz V. I. Lenin, Kapitalismus a »parlament«( 151) (Sebrané spisy
21, Praha 1985, s. 398-400). Red.
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[19. 7. 1912] 

Vážený kolego! 

Posílám ještě jeden článek I. Gylky. Autor připomíná: če� 
kám na zálohu. 

Je naléhavě nutné ihned mu odpovědět (můžete mým 
prostřednictvím, ale rozhodně na zvláštním lístku). Au
tor žije v Lembergu*, speciálně studuje svůj obor, a tako
vého přispěvatele si musíme přitáhnout. Znovu radím, 
abyste mu zálohu vyplatili a v každém případě mu od
pověděli ihned. 

NB: Jestli se Gylkovy články nehodí, určitě je hned 
vraťte! 

Zásilku jsme dostali, ale musíme si postěžovat. 
Z knih - jenom jedna! Napište aspoň proč? Rozebrali 

si snad jiní pracovníci ostatní knihy, které do redakce při
šly? Nadlouho či natrvalo? V tom případě jste nám je 
mohli poslat na určitou dobu. Opakujeme, bez knih se ne
dá pracovat. 

Administrace tomu musí věnovat více pozornosti. 
Průvodce pro voliče[371] jsme dostali za dva a půl týdne

po vyj ití! A okamžité odeslání by stálo pět kopějek  . .. 
Noviny se zase zdržely. Sedíme tu bez novin a budeme 

tak sedět ještě 2 až 3 dny. 
Velice bych doporučoval poslat na městskou správu re

portéra, aby zjistil, kolik dochází** přihlášek od nájemní
ků, a aby se o tom začalo soustavně psát v tisku (přitom 
je třeba povzbuzovat obvody úspěšné a apelovat na za
ostávající). Času zbývá velmi málo a noviny si musí ce

lo u tuto záležitost vzít na starost. 

* - Lvov. Čes. red. 

** z jakých obvodů? ulic? atd. co nejpodrobněji.
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Na městské správě je třeba prostřednictvím známých 
statistiků (nebo oficiálně jménem redakce a členů Státní 
dumy) získat všechny statistické materiály (nejsou-li tam, 
koupit Reč z těch let a měsíců nebo jiné noviny) o vol
bách do 1., 2. a 3. státní dumy + statistiku Pitěru (byty, 
obyvatelstvo aj.). S takovým materiálem v rukou a se 
schopným reportérem, který bude denně nebo dvakrát 
- třikrát týdně navštěvovat městskou správu, je možné
v listu zavést dobrou rubriku o průběhu voleb.

Posíláte Pravdu do Vídně, vídeňským Arbeiter-Zei
tung84? Posílejte ji a nám ji'.pošlete jako tiskopis.

Radím vám, abyste Trockému odpověděli poste restan
te: »Trockému (Vídeň). Na. intrikánské a pomlouvačné 
dopisy odpovídat nebudeme.« Odporná kampaň Trocké
ho proti Pravdě je od a do zet lež a pomluva. Známý 
marxista, plechanovovec Rotštejn-(Londýn), nám napsal, že 
dostal štvavý plátek Trockého a odpověděl mu: Petro
hradskou Pravdu z ničeho obvinit nemohu. A ten intri
kán a likvidátor lže napravo nalevo. 

Vám oddaný V. Uljanov 

P. S. Možná že by bylo ještě lepší odpovědět Trockému 
poste restante následovně[242]: »Trockému (Vídeň). Zby
tečně se namáháte posíláním intrikánských a pomlouvač
ných dopisů. Odpovídat nébudeme.« 85 

87 



56 

J. STRASSEROVI

[21. 7. 1912] 

Vážený soudruhu! 

Byli bychom Vám nesmírně zavázáni, kdybyste nám 
mohl zaslat pro redakce našich stranických listů Social
-demokrat a Rabočaja gazeta list Vorwéirts

86 vycházející 
v Reichenbergu* a Vaši brožuru Der Arbeiter und die 
Nation**. 

S upřímným stranickým pozdravem 
N. Lenin (Vl. Uljanov)

zástupce Sociálně demokratické dělnické strany Ruska 
v mezinárodním socialistickém byru 

Adresa: 
Wl. Ulijanow. 
Zwierzyniec. 218. 
Oesterreich. Krakau. 
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REDAKCI LISTU NĚVSKAJA ZVĚZDA 

[24. 7. 1912] 

Vážený kolego! 

Dostal jsem Váš dlouhý dopis a vidím, že si musíme zno
vu a znovu ledacos vysvětlit. 

Nejprve dílčí záležitost. Dopisovatele po dvou kopěj
kách za řádku nenajdete. Dokud nebudete mít peníze, 
musíte se spokojit našimi články o zahraničí. 

* - v Liberci. Čes. red.

** Dělník a národ. Red. 
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A teď to hlavní. Stěžujete si na jednotvárnost. Ale tak 
tomu bude vždycky, když se nebude uveřejňovat polemi
ka, když se bude tak tvrdě proškrtávat Kamen�v (ten píše 
jiným tónem), když se bude všechno přičesávat na »pozi
tivní likvidátorství«. A kromě toho si úplně odradíte své 
dopisovatele, nebudete-li uveřejňovat jejich články a do
konce na ně ani odpovídat, ani je vracet (například na 
moje: odpověď Blankovi - důležité!, Nehynoucí nadě
je87 a mnoho jiných!!). 

Všimněte si, že Něvskij golos je čilejší. Ten se polemi
ky nebojí, provokuje, směle říká věci naplno. 

Tím, že Zvězda i Pravda obcházejí »ožehavé otázky«, 
mění se v nezáživné a jednotvárné, nezajímavé a nebojov
né orgány. Socialistický list musí polemizovat: naše doba 
je dobou nesmírného zmatku a bez polemiky to nejde. 
Jde o to, má-li si počínat živě, útočně, iniciativně přichá
zet s problémy, nebo jen obranně, nezáživně a nudně. 

Například »Stoupenec Zvězdy«[385] odpověděl v 16. 
čísle dobře. Je vidět, že je to člověk zásadový. Přesto však 
nerozptýlil strašné obavy, které všude  vyvolalo (mám 
mnoho dopisů) 6. číslo listu Něvskij golos88 • 

Co se vlastně stalo? Byla porada? Čí? Proč? To všech
no je nejasné! A dokud se to nevyjasní, nikdo nechce pra
covat. Každý si říká: mám přece právo vědět, pro koho 
pracuji, koho pomáhám prosazovat do dumy! Snad ne lik
vidátora? Snad ne popleteného trockistického smířlivce? 
Neúčastním se snad (nepřímo) sestavování »společné 
platformy«?? 

Takové otázky ochromují energii, působí rozkladně. 
Avšak Něvskij golos útočí pohotově, vede si odváž'něji. 

Je nepřípustné, škodlivé, zhoubné a směšné zatajovat 
před dělníky názorové neshody Qak to dělá Pravda). 

Nesmíme připustit, aby protivník, Něvskij golos, zaha
joval diskusi o názorových neshodách. Bude-li Pravda 
pouze »populárním«, »pozitivním« orgánem, nesporně 
zahyne. 
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Jistě by zvítězila, kdyby se nebála polemiky, kdyby 
mluvila o likvidátorech přímo, kdyby ji zpestřovaly spo
ry, fejeton proti Axelrodovi apod. Takové články, jako je 
Axelrodův[4], přitahují: dělníci neus tále slyší o názoro
vých neshodách a přitahuje je otevřené vysvětlování Axel
roda, který věci říká naplno• a stokrát odvážněji než my. 
Všichni dělníci slyší řeči o jednotné platformě, všichni 
dělničtí předáci znají Axelrodův fejeton89

, a když vy teď 
budete mlčet, zůstanete ·pozadu! A noviny, které zůsta
nou pozadu, jsou mrtvé. List musí jít v popředí všech, jak 
Něvskaja zvězda, tak Prav da. Kromě dvou »pozitivních« 
článečků musí Pravda přinášet polemiku - literární no
ticku Kameněvovu - fejeton vysmívající se likvidátorovi 
apod. 

Jednotvárnost a· opožďování jsou s žurnalistikou neslu
čitelné. A Pravda má ještě jednu mimořádnou, obzvlášť 
důležitou povinnost: všichni se ptají na to, »koho povede«, 
všichni se to snaží vyčíst mezi řádky. Proto by bylo, důle
žité Qednou za čtyři roky, před volbami) svolat schůzku 
- noviny není možné řídit bez alespoň občasných schů
zek se stálými dopisovateli. Důkladně se nad tím zamysle

te, a to rychle, protože čas kvapí.

Tisknu Vám ruku: Uljanov 
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L. B. KAMENĚ VOVI

[24. 7. 1912] 

Milý L. B.! 

Včera Vám poslali 16. číslo' listu Něvskaja zvězda. 
Nás Něvskij golos, č. 6 taky notně dohřál, takže jsme 

už poslali do Pravdy rozhořčený dopis. 
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Dnes píšeme ještě pro 1 7. číslo listu Něvskaja zvězda*. 
O »stranických kandidátech« se nedá hovořit legálně, 

to můžeme v letáku ústředního výboru a v listu Rabočaja 
gazeta. 

Přestěhování nám zatím vyneslo: 1. máme to o jeden 
den blíž; 2. Abramčikův příjezd (tohle je tajemství). Už je 
tady. Zřejmě nám pomůže na hranicích. Možná (navíc?) 
i s volbami v Petrohradu; 3: naději uspořádat ještě řadu 
schůzek. K tomuto účelu už byli vysláni dva lidé**. Jestli 
nebudou prozrazeni, přinese to užitek. Všechno však po
stupuje pomalu a provází nás řada nezdarů. 

Pokud.jde o noviny, udělejte to tak: objednejte si Rus
skije vědomosti90 (vždyť z R. V. vypisujete věci i Vy sám) (a 
za 4-5 dní po obdržení námje asi dvakrát týdně posílej
te). Zaplatíme. Z Pravdy víc nevymáčknem - náklad prý 
klesl na 30 000, je to prý špatné ... · 

Pošlete poštou . . . [leták] Vperjodu (nemám ho) 
a všechny pařížské letáky. Rozhodně se musíte pustit do 
vydávání bulletinů [ výboru zahraniční organizace] (zatím 
bez větších nároků) s výčtem pařížských [letáků] a jejich 
stručným zhodnocením. 

Slíbil jste přece, že vezmete od Jurije materiál o Ple
chanovově stranickém referátu! Dodnes nic. Pošlete to!! 

A co říkal Plechanov o T. a Ger-novi? ... 

Váš Lenin 

* Rukopis dokumentuje částečně poškozen. Na tomto a na dalších
místech nebylo několik slov rozluštěno. Slova v hranatých závorkách 
jsou doplněna podle smyslu. Red.

** Jde zřejmě o I. Armandovou a G. I. Safarova. Red.
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[28. nebo 29.7.1912) 

Vážený kolego! 

Posílám Vám stať Některé výsledky půlroční práce*. 
Z obsahu uvidíte, proč jsem ten sáhodlouhý článek poslal 
do Pravdy. Dalo by se to uveřejnit načtyřikrát jako feje
tony vysázenf petitem. Každý z těch čtyř článků by mohl 
mít samostatný název (například: I. Dělnické sbírky na 
tisk za rok 1912 podle měsíců. - II. Dělnické sbírky na 
tisk podle oblastí. - III. Dělnické sbírky na likvidátor
ský a nelikvidátorský tisk. - IV. Dělnická kopějka na děl
nický tisk). 

Moc bych si přál, aby tyto články, které jsou určené 
výhradně pro Pravdu a zaměřené na čtenáře Pravdy, by
ly uveřejněny právě v ní. Myslím, že cenzura nemůže 
klást překážky. S Úpravami s ohledem na cenzuru samo
zřejmě souhlasím, ale s vypuštěním III. kapitoly nesouhla
sím. 

Kdybyste proti očekávání tuto stať pro Pravdu nepřijal 
a Vaši kolegové ji nevzali ani pro list Něvskaja zvězda 
(kam se hodí mnohem méně), pak ji otisknu[ 147) v někte
rém časopisu, i když mě to bude moc mrzet. V každém 
případě Vás prosím, abyste mi co nejdřív odpověděl ne
bo mi poslal článek obratem zpátky sem. 

Gylka mi v těchto dnech poslal dopis, v němž odmítá 
spolupráci se Zvězdou a Pravdou pro - poslouchejte 
dobře - »škodlivé« tendence, které postřehl z toho, když 
si přečetl 6. číslo listu Něvskij golos a z Plechanovova 
»odchodu«. Není to poprvé, co tenhle Gylka přebíhá. Po-

* Viz V. I. Lenin, Výsledky půlroční práce[ 147) (Sebrané spisy 21,
Praha I 985, s. 456-4 72). Red.

92 



kud ho napadne handrkovat se kvůli uveřejnění svého 
článku[236] Qá jsem přece nemohl telegraficky sdělovat za
mítavé stanovisko!!), neodpovídejte mu, nemá to smysl. 

Za jednotlivá čísla »pravicových« listů, která jste nám 
poslali, srdečný dík. Pro nás jsou neobyčejně důležité ta
kové občasné zásilky zajímavých plátků, které bychom ji
nak než Vaším prostřednictvím absolutně nesehnali. 

Moc mě potěšila v Pravdě uveřejněná noticka J. K.

O Sovremenniku.[ 105] Požadujete pestřejší témata. Právě 
to je u J. K. cenné. V listu chybějí· literárněkritické pře
hledy, menší článečky a noticky. Myslím, že bychom měli 
každého přispěvatele hodnotit podle jeho speciálních té
mat. J. K. by jistě mohl - kdybyste mu věnovali jen 
o trochu větší pozornost - psát rozmanitější noticky,
které by dělnický list značně oživily.

Proč jste zabili můj článek o italském sjezdu?* Vůbec 
by neškodilo dávat na vědomí, že nějaký článek nebyl 
přijat. Vůbec to není přemrštěná prosba. Psát »pro koš«, 
tj. články, které se pak vyhazují, není žádná slast. Neuve
řejněné články je třeba vracet. Každý dopisovatel, dokon
ce i v buržoazním listu, to vyžaduje. 

Se soudružským pozdravem V. Uljanov 

Napište laskavě do vídeňských Arbeiter-Zeitung, aby vý
tisk určený na výměnu posílali mně (dejte jim mou adre
su). K vám ho stejně nepustí. Nezapomeňte napsat!! 

* Viz V. I. Lenin, Sjezd italských socialistů[214] (Sebrané spisy 21,
Praha 1985, s. 439-441). Red.
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L. B. KAMENĚ VOVI

[30. 7. 1912] 

Milý L. B. ! Především- .srdečný pozdrav všem přátelům, 
dík za telegram a mnoho přání všeho nejlepšího. (Ta kaň
ka k tomu nepatří.-) Salut, salut a vous ... * Ach, teď bych 
si tak rád poslechl Montéguse! 

Ale nějak jsem vybočil ze· »seriózního« tónu. 
A přitom. tu jsou »vážné věci«. 
1. Přikládám naši odpověď německému Vorstan

du[446]**. Dejte ji přečíst úzkému kruhu + výboru zahra
niční organizace a vraťte mi.ji. 

2. Zaksův dopis pro, Vás. Přečtěte si jej, zamyslete se
nad ním, odpovězte a vraťte mi jej ... 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

Morozov plácá nesmysly ... *** Bezprizorný mládenec 
- k ničemu se nehodí.

Rjazanov ve Vídni soptí a vzteká se. Po Plechanovově
článku v Pravdě[300] má pocit, že ho napálili. (Napsal jste 
dlouhý »jímavý« dopis Kiseljovovi. Asi to nebude nic plat
né.) 

Lunačarskij píše v listu Kijevskaja mysl91 o »vědeckém 
mysticismu«. Sežeňte to a přátelsky mu veřejně vycinkej
te. 

Proč nic nepíšete pro Prosvěščenije? 92 

* - Zdravím vás, zdravím ... Red.

** Představenstvu Sociálně demokratické strany Německa (Se
brané spisy 21, Praha 1985_, s. 4 76). Red.

*** Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Několik slov neby
lo rozluštěno. Red.
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Před 1. 8. 1912] 

Vážený kolego! 

Dostal jsem Váš dopis ohledně »neodkladné záležitosti« 
a přiznávám se, přečetl jsem ho s pocitem smutku. Jasně 
z něho vyplývá, že nám v »neodkladné záležitosti« chybí 
dostatek vzájemného porozumění, které je, ostatně jako 
v každé vážné záležitosti, naprosto nezbytné. 

Záležitost je opravdu vážná a - v tom s Vámi souhla
sím - neodkladná (ne ovšem tak, že by šlo o několik 
dnů). Abychom si vzájemně porozuměli, měli bychom se 
sejít, šlo by o 4-5 dnů a 11 + 11 + 15 + 10 = 47 rub
lů všehovšudy ... 

Všechno, co teď mohu udělat, abych vyhověl Vaší 
prosbě, dělám. Posílám Vám článek O volební platfor
mě93. Doufám, že si z něho uděláte jasnou představu 
o mých názorech.

Pokud jde o zásahy do článku, musím si položit zvlášt
ní podmínky (obvykle to, jak víte, nedělám, protože plně 
spoléhám na soudružský, kolegiální, nikoli hnidopišský 
přístup). Tentokrát však tyto.zvláštní podmínky považuji 
za nezbytné, protože jde o otázku nesmírně důležitou, 
o stěžejní, zásadní otázku.

Mohu souhlasit pouze 1. se škrtnutím podtitulku a 2.
s minimálními úpravami s ohledem na cenzuru Gedině!!) 
na třech čtyřech místech a změnou jednotlivých slov, roz
hodně s ničím víc. Nebude-li ani pak možné, aby článek 
otiskla Pravda nebo Něvskaja zvězda, vraťte mi ho, po
třebuji ho. S vypuštěním zmínky o likvidátorech nemohu 
souhlasit. 

Jádro věci je totiž v tom, že likvidátoři chystají past: 
»chceme veřejnou platformu« (a v duchu si likvidátor mys-
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jemník redakce), jak potom chápat vyjádření Vitimského, 
že v něm »vadí zlostný tón«? Odkdy zlostný tón proti ně
čemu, co je špatrié, škodlivé a nesprávné (a s tím přece 
redakce »zásadně« souhlasí!), deníku škodí?? Naopak, ko
legové, věřte mi, právě naopak. Psát o škodlivých věcech 
bez »hněvu« znamená psát nudně. A vy sami poukazujete 
- a právem - na jednotvárnost!

Dále, na článek o 9. 11. (odpověď dopisovatele) ne
mám dlouho odpověď.94 Znovu prosím: vracejte všechno, 
co cenzura nepustí nebo co rozhodně odmítáte. 

Pravdu dostáváme nepravidelně (včera jsrne ji vůbec ne
niěli!!). Zvězdu č. 14 ani č. 1 7 jsme vůbec neviděli. To je 
skandál! Nebylo by možné posílat jako tiskopis obtahy ko
rektur, než je nechávat někde povalovat? Stojí to dvě ko
pějky. Získal by se tím čas. Posílat autorovi korektury je 
přece elementární pravidlo. Lámající redaktor by v noci 
cestou domů hodil tiskopis do poštovní schránky a bylo 
by to. (Jenže poštovní pásky se často trhají, je třeba je dě
lat větší, stejného rozměru, jako jsou noviny. Nejlepší by 
bylo používat dlouhé úzké obálky; v takových obálkách 
- ty se nezalepují - docházejí tiskoviny spolehlivěji
a přitom takové obálky jsou levné.) Zvlášť nutně potřebu
jeme Zvězdu č. 17. Dnes je čtvrtek: dva dny zpoždění!!

A konečně prosím, abyste mi oznámili, zda by nebylo 
možné v té či oné formě otisknout Qako to dělá Něvskij 
golos, který už nejednou přinesl zprávy o zahraničních 
sociálních demokratech) tuto novinu: Německý Vorstand 
se obrátil na jedenáct (sic!) sociálně demokratických sku
pin, frakcí a ústředí s návrhem, aby byla svolána společná 
porada o »jednotě«. - Takzvaný leninský směr to na
prosto kategoricky odmítl: není-nic směšnějšího a nedů
stojnějšího, než je v zahraničí tato hra na dohody 
s »ústředími a frakcemi«, které v Rusku dokázaly svou 

- naprostou bezmocnost. Žádné vyjednávání s nimi, žádné
dohody s likvidátory - tak zněla odpověď takzvaného
leninského směru. Zda z tohoto vysloveně hloupého ná-
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padu Trockého něco vzešlo nebo vzejde, není známo. 
Prosím tedy, abyste odpověděli: je možné tak či onak 

uveřejnit v listu, který redigujete, příspěvek o těchto »pa
řížských novinách« včetně jejicli zhodnocení? Pustila by 
to cenzura, nebo je to naprosto vyloučeno?95 (Ptám se 
pouze na cenzurní stránku věci; protože zásadně - trou
fám si tak soudit na základě předchozího dopisu - re
dakce není pro jednotu s likvidátory, n�mám pravdu?) 

Se soudružským pozdravem V: Uljanov 
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A. M. GORKÉMU

Krakov 1. srpna 1 91 2 
Krakau. Oesterreich. 

Zwierzyniec. 218. 
Wl. Ulijanow. 

Milý A. M.! 

Dostal jsem Váš dopis a dopis Sibiřanů. Moje adresa teď 
není Paříž, ale Krakov - viz výše. 

Není mi dost jasné, ze které strany jste se mě vlastně 
rozhodl vyhnat, snad ne z eserské? 

Ne, žerty stranou, přejal jste nepěknou, šosáckou, bur
žoazní manýru odbývat věc slovy - »všichni se jenom 
hádáte«. Jen se podívejte na novou eserskou literaturu: 
Počin96

, lzvěstija zagraničnoj oblastnoj organizacif'7, 
- srovnejte si je s časopisem Revoljucionnaja mysl98

, Re
voljucionnaja Rossija99 

- a taky ještě s Ropšinem 100 etc.
Vzpomeňte si na Věchi101

, na to, jakou polemiku (kvazi
polemiku) s nimi vedl Miljukov[238], Gredeskul[5a, 54] (kte
rý nyní učinil objev, že Rusko nepotřebuje druhou revo
luci) atd. atd.

Srovnejte si to všechno dohromady, celý ten souhrn 
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ideových proudů z let 1908-1912 u socialistů-revolucio
nářů, trudoviků, bezzaglavovců a kadetů s tím, co bylo 
a je u sociálních demokratů (někdy někdo, nejspíš histo
rik, tuto práci určitě udělá). Zjistíte, že všichni, doslova 
všichni, kdo stáli mimo sociální demokracii, řešili tytéž, 
doslova tytéž otázky, kvůli nimž se od naší strany odště
pily skupinky směrem k likvidátorství a otzovismu. 

O »hádanicích« mezi sociálními demokraty rádi vykři
kují buržoové, liberálové a eseři; kteří se k »ožehavým 
otázkám« stavějí neseriózně, drží se v pozadí, diplomati
zují a spokojují se s eklekticismem. Sociální demokraté se 
ode všech liší tím, že u sociálních demokratů se pod há
danicemi skrývá boj skupin s hlubokými a jasnými ideo
vými kořeny, kdežto u tamtěch. jsou hádanice navenek 
uhlazené, ale uvnitř prázdné, malicherné a ubohé. Nikdy 
bych ani za nic nevyměnil ostrý boj jednotlivých proudů 
sociálních demokratů za ulízanou prázdnotu a ubohost 
eserů a spol. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 

P. S. Pozdrav M. F.! 

P. S. V Rusku je revoluční rozmach, ne jen tak ledajaký, 
ale skutečně revoluční. A nám se přece jen podařilo vydá
vat deník Pravda - mimo jiné právě díky oné (lednové) 
konferenci*, které ti hlupáci spílají. 

* Je míněna VI. (pražská) celoruská· konference SDDSR. Red.
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[2. 8. 1912] 

Vážený kolego! 

Dnes nám Kameněv píše, že jste mu oznámil, že prý se 
vztahy mezi Vámi a Plechanovem zase urovnaly, protože 
»nedorozumění« byla odstraněna.

Moc Vás prosím, abyste mi sdělil, jak to vlastně je.
Měli jsme všechny důvody domnívat se, že jste články 
Dněvnického a Plechanova o ústupku likvidátorům (ne
boť právě o tom pod praporem »jednoty« psali) odmítli 
zcela vědomě a jednoznačně. Jaká tu tedy mohla být »ne
dorozumění«? 

Neobsahuje snad poslední sdělení nové nedorozumě
ní? 

Poslední, tj. vlastně včerejší úvodník Reči v čísle z 19. 
července má obrovský význam. Je nade vši pochybnost, 
že kadeti udělali všechno možné (i nemožné), aby Zvězdu 
a Pravdu »přešli mlčením«. A teď spustili! Je jasné, že tím 
sami přiznali nebezpečí. Dál je přecházet mlčením a ne
zmiňovat se o nich nemohli, byli nuceni promluvit. A Pro
kopovič[319] i Blank[10] v časopisu Zaprosy žizni 102 jim při
zvukují ještě neomaleněji, hloupěji a ufňukaněji. -

Podle mého názoru je nezbytné, abyste se právě teď 
intenzívně obuli do Reči, uveřejnili proti ní řadu článků 
a ještě víc rozdmýchali boj. Je to nutné jak z důvodů zá
sadních (protože jedině Zvězda a Pravda vedou kampaň 
jménem dělnické demokracie; Reč i »Prokopovičové« 
pochvalně poklepávají' likvidátorům na rameno), tak 
z důvodů praktických (protože právě toto oživení boje , 
mu.sí oživit diskuse a besedy s voliči i jejich zapisování do 
voličských seznamů). 

Nedalo by se zjistit, kolik lidí se zapisuje. podle čtvrtí, 
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ulic, profesí? Bylo by nesmírně důležité povzbuzovat kon
krétními příklady a tím vyvolávat soutěžení čtvrtí, ulic, 
profesí. 

Doufám, že neodmítnete také vyřídit listu Něvskaja 
zvězda, že bezpodmínečně žádám, aby mi byl vrácen můj 
článek, v němž odpovídám Blankovi (Drobné úskoky), 
pokud ho v 18. čísle neotisknou. V t,om případě ho roz
hodně uveřejním v časopisu. Teď, když se všichni liberá
lové + likvidátoři + politicky neorganizovaní a spol. na 
nás vrhli, bylo by zločinem mlčet. 

Volební .kampaň v Pitěru začala úspěšně, vedoucí po
stavení si vybojovaly Zvězda a Pravda, teď ho jen nepus
tit z rukou a dotáhnout věc do konce. To je čistě v zájmu 
novin - kromě všeho ostatního, o čemž samozřejmě ne
mluvím. 

Čekám na zprávu o »kladně vyřešené« otázce. 

S pozdravem V. Uljanov 

P. S. Čekám na odpověď o článcích Výsledky půlroční 
práce*. 

P. P. S. Nemohli byste mi poslat aspoň výstřižek ze 1 7.

čísla listu Něvskaja zvězda - článečekjednota nebo roz
kol?[72] 

* Viz V. I. Lenin, Výsledky půlroční práce (Sebrané spisy 21, Pra
ha 1985, s. 456-472). Red.
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A. M. GORKÉMU

[Před 25. 8. 1912] 

Milý A. M,! 

Jestliže uznáváte, že »naše hádanice byla vyvolána nesmi
řitelnou rozdílností ideových kořenů«, - že u eserů je 
tomu stejně tak, - (že u kadetů je tomu stejně tak - viz 
Věchi, - to už jste nedodal, ale o tom není pochyb), 

- že se vytváří reformistická (výstižné slovo!) strana,
- pak nelze říkat jak likvidátorovi, tak jeho nepříteli:
»Oba se jen hádáte.« 

V takovém případě je povinností těch, kdo pochopili
ideové kořeny »hádanice«, aniž se jí sami účastnili, po
máhat masám hledat kořeny, a ne omlouvat masy za to, že 
ve sporech spatřují »osobní záležitost generality«. 

Podle Vás jsme my »vůdcové nenapsali jedinou srozu
mitelnou knihu, jedinou věcnou brožuru« . . . To není 
pravda. Psali jsme, jak jsme uměli. O nic méně srozumi
telně, o nic méně věcně než dřív. A psali jsme hodně. 
Stávalo se také, že jsme psali proti lidem bez jakéhokoli 
»hádání« (proti sborníku Věchi*, proti Černovovi103

, 

proti Rožkovovi_** atd.). ·[Sledujete všechna čísla listu
Něvskaja zvězda?]

» .. .Výsledek toho: v Rusku je dnes mezi dělníky vel-
mi mnoho dobrých ... mladých lidí, ale chovají takovou 
zášť vůči zahraničí ... « To je skutečně pravda, ale vinu 
na tom nemají »vůdcové«; je to výsledek odtrženosti či 
správněji roztrženosti mezi Ruskem a centry emigrantů. 
A co je roztržené, je třeba spojovat; nadávat vůdcům je la-

* Viz V. I. Lenin, O sborníku Věchi[ 163] (Sebrané spisy 19, Pra
ha 1984, s. 186-196). Red.

** Viz V. I. Lenin, Manifest liberální dělnické strany [ 157] (Sebra
né spisy 20, Praha,1984, s. 410-423). Red.
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ciné, populární, jenže málo užitečné .... »což odrazuje 
dělníky od účasti na konferenci« .- .. 

Na jaké konferenci? Na té, co teď svolávají likvidátoři? 
Od té je odrazujeme i my! Pochopil jste tuto záležitost 
dobře? 104 

Četl jsem, že se Amfitěatrov vyslovil snad dokonce ve 
varšavských novinách105 pro bojkot IV. dumy. Nemáte 
ten článek? Pošlete mi ho - vrátím Vám ho. 

V Baltském loďstvu to vře! V Paříži byl za mnou (mezi 
námi) zvláštní delegát vyslaný shromážděním námořníků 
a sociálních demokratů. Chybí organizace - je to k plá
či!! Máte-li styky s důstojníky, je třeba vynaložit veškeré 
úsilí, aby se něco zorganizovalo. Námořníci mají bojov
nou náladu, ale mohli by také všichni nadarmo zahynout. 

Články[48] v časopisu Zaprosy žizni se Vám nepovedly. 
Je to vůbec divný časopis ·_ likvidátorsko-trudovicko-vě
chovský. Ačkoli, je to vlastně »nestavovská reformistická« 
strana ... 

Ptáte se, proč jsem v Rakousku. Ústřední výbor sem 
umístil byro (mezi námi): jsme blízko hranic, využíváme 
jich, máme blíž k Pitěru, noviny odtamtud dostaneme 
třetí den, psát do tamních novin je teď mnohem snazší, 
líp se navazuje spolupráce. Je tu míň hádanic, to je plus. 
Není tu dobrá knihovna, to je minus. Bez knih je to zlé. 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin

Pozdrav M. F. 
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L. B. KAMENĚ VOVI

[Před 25. 8. 1912] 

Milý L. B.! 

Posílám Vám dopis od Věry. Poznáte z něho, proč jsme 
se rozhodli uveřejnit  odpověď Němcům(446] pro Chem
nitz* a vydat ji v Lipsku.106 Pařížskou akci je tedy nutné 
odvolat. Doufám, že se ještě nerozběhla a že její odvolání 
nezpůsobí velké nesnáze. 

V Chemnitzu musíte být rozhodně o den o dva dříve. 
Za časopis Rabočaja gazeta dáme mandát zdejšímu bolše
vikovi, který jede ze Zakopaného. Mluví německy. 

# 

Čeká Vás v Chemnitzu věru pořádná 
bitka. 

viz 
plánek 

Od 2. září budeme bydlet jinde. Nová 
adresa: Ulica Lubomirskiego. 47, au premi
er, a gauche. (Grigorij má č. 35 v téže ulici.) 

��� ýt 
. a.z, •c-4 d

�� 

J!� 
í 

Napište, zda určitěbudete v Chemnitzu 12. nebo 13. 9. 
Odpověď Němcům budete muset poslat postlagernd** do 
Chemnitzu na Vaše jméno. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

* Saská Kamenice - dnešní Karl-Marx-Stadt (do roku 1953
Chemnitz). - Čes. red.

** - poste restante. Red.
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Peuple (bruselský) přetiskl z listu Russ koje slovo 107 zprá
vu[118), že se ve Vídni (sic! ) bude zanedlouho konat kon
ference sociálně demokratických organizací + Bun
du + Lotyšů + Poláků etc.!!! 

[ 
Zajděte tak dvakrát k pařížské skupině a udělej-

] t;}� přednášku. Jinak se budou smažit ve vlastní
stave . .. 

P. S. Kdyby vyšlo oznámení o konferenci likvidátorů, po
šlete mi to expres. 

6 7 

L. B. KAMENĚ VOVI

[Před 25. 8. 1912] 

Milý L. B.! 

Dnes jsme dostali od Trockého pozvání na »jejich« konfe
renci (na 25. 8.). 

Tak to přece dali dohromady! 
Samozřejmě tam nepojedeme. 
Ústřední orgán chceme připravit ze dvou třetin, aby

chom ihned, jakmile vyjde jejich oznámení, uveřejnili 
odpověď ... *

Zítra začneme posílat ústřednímu orgánu rukopisy. 
Postarejte se o rychlé vytištění a pečlivou korekturu. 
Proč mi Antonov (Britman ) neodpovídá? Je v Paříži? 

Není nemocný? 
Napište, kdy se hodláte vypravit do Chemnitzu. Měl 

by se včas připravit pro Němce nějaký papír. 
Proč vracíte dopisy ... a neříkáte nic k Pannekoekovu 

článku[457] ••• 

Váš Lenin 

* Rukopis dokumentu je částečně -poškozen. Na tomto a dalších
místech nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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L. B. KAMENĚVOVI

[Před 6. 9. 1912] 

Milý L. B.! 

Máte možnost opatřit si Neue Zeit, poslední čísla, články 
Pannekoekovy a Kautského[438]? Jestli ne, napište a my 
Vám je pošleme. Musíte je znát, než pojedete do Chem
nitzu, tam pak vyhledat Pannekoeka a navázat s ním bliž
ší kontakt. Kautsky mu na velice závažné otázky odpově
děl ultraoportunisticky. Bylo by nesmírně důležité přiblí
žit se k levým (zejména k Pannekoekovi, který teď pomá
há Tyszkovi v jeho nechutné »hře«), a agitovat mezi nimi, 
aby se Kautskému postavili zásadně na odpor. Bude to 
skandál, jestli se takovému oportunismu nevzepřou! Ne
mají bohužel lidi: Radek je u nich div ne veličina ... * 

Měl byste psát pro Pravdu populární (ve stejném tónu' 
jako Rabočaja gazeta) a literárněkritické články. Budou-li 
takové, jaké tiskne Rabočaja gazeta . .. budou Vám je 
uveřejňovat. Jinak ... hrůza: Dněvnickij odešel a tím 
nám zmizela literárněkritická rubrika ze Zvězdy!! Ale 
v Pravdě ji taky potřebujeme. 

Máte Zavěty108? Nemohl byste mi na nějaký čas poslat 
Ropšina?[352] Chtěl bych o něm napsat pro ústřední or
gán. 

Píšete pro Prosvěščenij e? Pospěšte si! 
(Četl jsem v německých novinách, že je v Chem

nitzu málo ubytovacích možností a že je třeba obrá
tit se předem na Wohnungsausschuss - [Faites at
tention!]**) 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

* Rukopis dokumentuje částečně poškozen. Na tomto a na dalších
místech nebylo několik slov rozluštěno. Red.

** - bytový výbor - (Všimněte si!). Red.
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P. S. Takže po Chemnitzu přijedete k •nám. C'est enten
du*, pokud. . . nás mimořádné okolnosti nedonutí po
zvat Vás sem ještě před Chemnitzem. Upozorněte nás 
předem, pojedete-li do Švýcarska, kdy, kam a na jak 
dlouho. 

P. P. S. Posílám dopis Gorkého,je v něm pasáž, která bu
de zajímat i Vás. Vraťte mi jej. 

69 

PÍSEMNÝ VZKAZ 
REDAKCI ÚSTŘEDN·ÍHO ORGÁNU 

[Po 6. 9. 1912] 

Pro vaši informaci. Posíláme referát lotyšského delegáta, 
který nám předal jeden Lotyš, posluchač z lotyšské skupi
ny. Údaj_ně celkový dojem dokonce i všech smířlivců je ta
kový, že likvidátoři utrpí naprosté fiasko. 

Napište, zda jste dostali brožuru a jaké bylo zahájení 
sjezdu. 

Váš Lenin

70 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[8. 9. 1912] 

Vážený kolego! Znovu mě upomínáte o adresu známého. 
Už jste mě o ni jednou žádal a já jsem Vám ji poslal. 
Připsal jsem ji - dobře se na to pamatuji - až docel� 
na konec jednoho dlouhého dopisu. Podívejte se po ní, 

* - To je rozhodnuto. Red.
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je-li to možné. Ostatně jednodušší bude, když Vám ji na
píšu znovu. Je to: Herrn Kurt Lauschner, Beuthen 
(Ober-Schlesien). Piekarerstr. 19/III Německo. Dovnitř 
se musí připsat: pro pana Horsinga: filr Herrn Horsing 
(Beutheny jsou v Německu dva, proto je nutné napsat 
»Ober-Schlesien«) ... * jsem dostal. Mnohokrát děkuji.
Rukopis Danského jsem také dostal. Moc se divím, že
dnes, kdy jsem od Vás dostal Pravdu i hfomádku reak
čních novin, nepřišlo Čtvrteční číslo časopisu Něvskij go
los. A přitom bych z mnoha vážných důvodů právě teď
velmi nutně potřeboval poslední číslo tohoto listu. Jestli
nevyšlo, napište mi prosím Vás o tom hned pár slov. Po
třeboval bych velmi nutně a co nejdřív vědět, zda číslo
vyšlo ve čtvrtek 23. srpna Gak sliboval Něvskij golos 1 7.
srpna[367], a jestli vyšlo, potřeboval bych jeden exemplá
řík. Abych nezapomněl. Už před časem jsem Vám poslal
seznam čísel listu Zvězda, Něvskaja zvězda, Pravda a Ži
voje dělo, která mi chybějí v kompletu. Stále neodpovídá
te, můžete-li mi je poslat. A zatím mi nedávno jeden náš
společný známý sdělil, že komplety listů Zvězda a Něv
skaja zvězda máte. Napište mi prosím zcela stručně, je-li
můj seznam ještě na světě a můžete-li mi chybějící čísla
poslat. Využívám příležitosti, abych blahopřál soudruho
vi Vitimskému (doufám, že Vás nebude obtěžovat předat
mu tento dopis) k neobyčejně zdařilému článku[275] 

v Pravdě (č. 98), kterou jsem dnes dostal 1°9
• Zvolil si mi

mořádně aktuální téma a skvěle ho zpracoval, stručně
a přitom jasně. Bylo by vůbec dobré, kdyby se v Pravdě
čas od času připomnělo, ocitovalo a rozebralo něco ze
Ščedrina a z jiných spisovatelů »staré« narodnické demo
kracie. Pro čtenáře Pravdy - pro 25 000 lidí - by to
bylo vhodné, zajímavé a navíc by to osvětlovalo dnešní
problémy dělnické demokracie z jiné strany, z jiného po
hledu.

* V textu je vynechávka. Red.
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Jaký náklad má Pravda? Nemyslíte, že by byla užitečná 
měsíční statistika, třeba stručná (náklad, uvedení města 
a okresu)? Jaké mohou být důvody pro to, aby se taková 
statistika neuváděla? Nejsou-li zvláštní důvody proti, pak 
by se podle mého názoru měla zveřejňovat. 

Málem bych zapomněl. · Dostali jsme řadu stížností 
z různých míst v cizině, že ani předplatitelům, ani po za
slání peněz za jednotlivá čísla Pravda nedochází. Já ji teď 
dostávám nepravidelně. Zřejmě tedy není v expedici 
všechno v pořádku. Učiňte prosím energická opatření. 
Podívejte se sám, co z ciziny o předplácení píší, a zjistěte, 
v čem to je. Zasílejte po jednom výtisku listů Pravda 
a Něvskaja zvězda na adresu: Frl. Slutzky:· Katherinenstr. 
8 g. H. II (bei Worte), Halensee, Berlin. 

7 1 

L. B. KAMENĚVOVI

[15. 9. 1912] 

Milý L. B.! 

Posílám kopii naší odpovědi Mullerovi (odpověď odešle 
Albert z Lipska zítra). 

Albert Vám taky pošle naši odpověď vytištěnou jako 
leták (Postskriptum k brožuře Zur gegenwartigen Sachla
ge etc.*). Rozšiřte leták co nejvíc, a stejně tak i brožuru. 
Němcům se musí vtloukat do hlavy, že d okud nevystou
pí v tisku (likvidátorská konference) a nebude to ověřeno 
otevřenou diskusí v tisku; nelze věřit ani jedinému slo
vu. 

Máme informace z Berlína, že likvidátoři utrpěli fias-

* Viz V. L Lenin, Postskriptum k brožuře K současné situaci
v SDDSR[445] (Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 492-493). Red.
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ko. Mimochodem Alexinskij odešel z jejich konference 
a vyhrožuje o dhaleními. 

Pište co nejdřív, jak to vypadá. 

Postskriptum zu der Schrift 
Zur gegenwartigen Sachlage etc. 

Váš Lenin 

Vertraulich ... * an die Delegierte des ... zum Chemnitzer 
Parteitag**. 

Dnes, 15. září, jsme přes Paříž dostali od Vorstandu 
dopis, který německým soudruhům obzvlášť názorně 
ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme protestovali pro
ti soukromým nezodpovědným »informátorům«, kteří se 
bojí vystoupit otevřeně. Vorstand 10. září napsal: 

Odpověděli jsme Vorstandu toto: 
Je naprosto zřejmé, že to, co bylo Vorstandu oznáme

no[446], není pravda, že je to čirý výmysl likvidátorů. 
Můžeme s jistotou prohlásit, že tuhle báchorku vyprá

věli Vorstandu Lotyši, bundovci nebo Trotzky-Leute***, 
kteří nedávno ukončili »svou« konferenci, již nazývají 
stranickou, ačkoli to ve skutečnosti byla konfer�nce likvi
dátorů. 

Nechceme uvádět neopodstatněná tvrzení ani citovat 
z korespondence našich organizací, ale přece jen se odvo
láme alespoň na jeden dokument, legálně otištěný v Pe
trohradu. (Vorstand by udělal dobře, kdyby jednou pro
vždy přestal věřit na slovo.) 

V petrohradském marxistickém deníku Pravda byl ve 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dal
ších místech nebylo několik slov rozluštěno. Red. 

** - Důvěrně ... delegátům ... ke sjezdu strany v Chemnitzu. 

Red. 

*** - lidé Trockého. Red.
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· C. HUYSMANSOVI

[V září 1912] 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Srdečný dík za kopii tak zajímavého dopisu Jacoba de 
,Haana. 

Pokud jde o datum kongresu ve Vídni, byl bych pro 
termín od 31. srpna do 7. září. 

Vám oddaný Lenin

P. S. Moje současná adresa je Ulica Lubomirskiego. 47, 
nikoli Zwierzyniec. 

Wl. Ulijanow. 
4 7. Ulica Lubomirskiego. 

Krakau. 
Autriche - Cracovie. 

74 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Po 3. 10. 1912] 

Milý příteli! Nezdá se Vám divné, že jsme si Živě a ne
obyčejně čile dopisovali o některé konkrétní teoretické 
otázce, o některé konkrétní knize, o nějaké konkrétní teo
rii, ale že jsme si nikdy nepsali o naléhavých problémech 
ruské žurnalistiky, jíž se v poslední době oba dost bez
prostředně zabýváme? 

Pokud jde o mě, mně se to divné zdá. Soudím, že abso
lutně neexistují a nemohou existovat okolnosti, které by 
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L. B. KAMENĚ VOVI

[Po 17. 9. 1912] 

Milý L. B.! 

Blahopřeji k projevu.* 
Je to hrozné sprosťáctví: Vorstand povolí »rozšiřová-

, **Ill« . . .  

Posílám článek, který jsem napsal pro Bremer Biirger
-Zeitung, a jeho překlad od Maleckého. 11

° Když jsem se 
dočetl, že jste se seznámil s Pannekoekem, rozhodl jsem 
se poslat ho k Vám. Bylo by nejlepší, kdybyste mu článek 
předal osobně a pohovořil o něm. Můžete ho zkrátit 
a pozměnit, ale pamatujte, že nechci být tak zce la jednodu
še »pro Radka« 11

• Jestliže nechtějí vyslechnout celé moje 
prohlášení (proti Rose .a pro naši st ranu), tak ať jdou 
k šípku. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

Napište podrobně o Axelrodovi a ostatních. (Vydali jsme 
v Lipsku jako leták naši odpověd'[445• 446] Vorstandu. Po
šlete Albertovi telegram nebo mu zatelefonujte, aby Vám 
všechno okamžitě předal, pokud jste to ještě nedostal.) 

Vorstand to ovšem zakáže. Zařiďte to soukromě a urči
tě to rozdejte. 

* Jde o vystoupení L. B. Kameněva na sjezdu Sociálně demo
kratické strany Německa 16. září 1912 v Chemnitzu. Red.

** Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Několik slov neby
lo rozluštěno. Red.
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C. HUYSMANSOVI

[V září 1912] 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Srdečný dík za kopii tak zajímavého dopisu Jacoba de 
,Haana. 

Pokud jde o datum kongresu ve Vídni, byl bych pro 
termín od 31. srpna do 7. září. 

Vám oddaný Lenin

P. S. Moje současná adresa je Ulica Lubomirskiego. 4 7, 
nikoli Zwierzyniec. 

Wl. Ulijanow. 
4 7. Ulica Lubomirskiego. 

Krakau. 
Autriche - Cracovie. 

74 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Po 3. 10. 1912] 

Milý příteli! Nezdá se Vám divné, že jsme si živě a ne
obyčejně čile dopisovali o některé konkrétní te�retické 
otázce, o některé konkrétní knize, o nějaké konkrétní teo
rii, ale že jsme si nikdy nepsali o naléhavých problémech 
ruské žurnalistiky, jíž se v poslední době oba dost bez
prostředně zabýváme? 

Pokud jde o mě, mně se to divné zdá. Soudím, že abso
lutně neexistují a nemohou existovat okolnosti, které by 
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mohly být vážnější omluvou toho, že jsme si o těchto 
otázkách nepsali. Vy sám jste přece jednou upozorňoval 
- a zcela správně, že všichni pociťujeme, jak škodlivá je
odtrženost, izolovanost, určitá osamocenost atd.

Proto doufám, že se setkám s porozuměním, když za
hájím rovnou korespondenci č. 2 (protože korespondence 
č. 1, o knize a teorii, funguje a bude fungovat sama od se
be). 

Mám dojem, že jste se znal, i když jen vzdáleně, s Po
krovským druhým. Co si myslíte o poslední senátní vy
světlivce? Zvlášť o tom, že nájemní census vyžaduje fak
tické obývání bytu? Vždyť to vypadá tak, jako by ona 
vysvětlivka, vydaná právě před volbami v 2. kurii, byla 
speciálně namířena proti Pokrovskému druhému, proti 
Predkalnovi apod.! Copak tam venku pro ně platí jiný 
census než nájemní? A copak je možné, aby jako členové 
dumy »fakticky obývali« své byty na venkově, dejme to
mu, po celý rok? A když už na ně vysvětlivku vztahují, 
neměli by raději navrhnout Pokrovskému druhému, aby 
kandidoval v Pitěru, kde má patrně census mnohem jis
tější, to znamená, že se na něho »vysvětlivka« tolik ne
vztahuje? Já osobně bych s takovou kandidaturou v Pitě
ru vřele souhlasil (vedle dvou zřejmě nesporných kandi
dátů, o nichž hloupý a drzý Luč přinesl hloupé a drzé 
a přitom zbabělé dementi)(277]. Budu Vám nesmírně vděč
ný, když Vám nebude zatěžko napsat mi pár řádků Gako 
odpověď na mých 200 řádků), jak se na tuto otázku dívá
te. 

Dále bych si chtěl pohovořit o dvou dělnických listech 
v Pitěru. Luč je bezzásadový, podlý, to nejsou noviny, 
nýbrž »plátek k odrovnání« sociálně demokratického kan
didáta. Dovedou však bojovat, jsou aktivní, pohotoví. Za
to Pravda si teď před vqlbami počíná jako ospalá stará 
panna. Pravda neumí bojovat. Neútočí, netepe ani kade
ty, ani likvidátory. Copak může být orgán pokrokové de
mokracie v tak pohnuté době nebojovým orgánem? Při-
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pusťme tu lepší stránku Pravdy, připusťme, že je Pravda

přesvědčena o vítězství antilikvidátorů. Přesto však je tře
ba bojovat, aby celá země věděla, oč jde, kdo maří volby, 
o jaké ideje se zápasí. Luč bojuje zběsile, hystericky, bez
nejmenšího studu se zříká svých zásad. Pravda - jemu
naschvál - »si hraje na seriózní«, upejpavou a vůbec ne
bojuje!! Copak tohle je marxistické? Copak Marx neuměl
spojovat boj, sebevíc zanícený, obětavý a nemilosrdný,
s naprostou zásadovostí??

Přitom nebojovat ve volební kampani znamená celou 
věc pohřbívat. Jen se podívejte, kam to dotáhl Luč se 
svým »kadetožroutstvím«! A v Pravdě se báli, jestli snad 
kadety moc nežereme!! 

Tisknu Vám ruku. 
Váš V. lljin 
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V. A. KARPINSKÉMU

[8. 10. 1912] 

Milý K.! Poslední mírové kongresy jsem nesledoval. 
O účasti socialistů - i o jejím oportunistickém charakte
ru - jsem slyšel, ale jen slyšel.112 

Dokud si nepřečtu protokol aspoň jednoho kongresu, 
netroufnu si kategoricky se vyslovit k této otázce. Je to 
složité. Všeobecný růst oportunismu a »vyrovnávání« je
ho sil s revoluční sociální demokracií v zemích, kde je vy
spělé dělnické hnutí (Německo), se nesporně musel proje
vit i tady. Ať se Bebel chová vůči oportunistům diploma
ticky - je-li to nutné (???), ale pro nás se to nehodí. To je 
všechno, co zatím mohu říci. 

Pozdravujte soudružku Olgu a všechny přátele 
- včetně Gorina. Jak se mu vede? Co je u vás nového?
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Jak vycházíte s Plechanovem? Mluvíváte s ním? 
Na podzim bude ve Švýcarsku referovat Kameněv (teď 

je tady) - zastaví se tam cestou do Paříže. V zimě se tam 
možná vypravím i já. 

Zdravím! Váš Lenin 

76 

C. HUYSMANSOVI

[Po 9. 10. 1912) 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Přikládám krátký článek[444) z 235. čísla Leipziger Volks
zeitung113 (z 9. 10. 1912) o konferenci likvidátorů. 

Z přiloženého článečku od ústředního výboru naší 
strany si uděláte představu o této rádoby sociálně demo
kratické konferenci. 

S bratrským pozdravem 
V. Uljanov

7 7 

A. M. GORKÉMU

[Začátkem října 1912) 

Milý A. M.!Jak jste na tom se zdravím? Posledně jste mi 
nepsal nic pěkného - že Vám stoupá teplota apod. Jste 
už docela v pořádku? Napište pár slov, budu Vám velice 
vděčný. 

V Pravdě se pořád a pořád neobjevujete. Škoda. Při
tom list, by potřeboval pomoc.
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My teď »vězíme až po uši« ve volbách. Neúčast je za
traceně velká. V dělnické kurii rovněž. Ale přesto byli 
všude zvoleni sociální demokraté. Na výsledku voleb je 
do značné míry závislé budování strany. 114 

O konferenci likvidátorů jste slyšel? 
Do kterého časopisu budete přispívat? Jak je to s vyda

vatelstvím Znanije? 
Pevně Vám tisknu ruku a přeji Vám, abyste se co nej

dřív a co nejlíp zotavil. Pozdrav M. F. 

Váš Lenin 

P. S. Moje adresa není Paříž, ale Krakov, Ulica Lubomir
skiego. 4 7. Krakau. 

P. S. Měl jste v ruce Luč?115 Neslyšel jste, co je to za pod
nik Děň?116 Proslýchá se, že je to orgán Vitteho ...

7 8 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

Dopis redakci 

[V první polovině řijna 1912] 

Níže podepsaný, už jako stálý politický spolupracovník li
stů Pravda a Něvskaja zvězda, považuje za svou povin
nost protestovat proti tomu, jak si v této kritické době 
počínají kolegové, kteří tyto listy řídí. 

Volby v Petrohradu, jak do dělnické kurie, tak do 2. 
městské kurie, znamenají kritický okamžik, okamžik, kdy 
se realizují výsledky pětileté práce a kdy se v mnoha smě
rech určuje zaměření práce na příštích pět let. 

Vedoucí orgán dělnické demokracie musí v takovém 
okamžiku uplatňovat jasnou, pevnou a přesně vyhraně
nou politiku. Avšak Pravda, která vedoucím orgánem 
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v mnohém směru de facto je, takovou politiku neprovádí. 
Luč a Metallist 117 z plna hrdla vykřikují o »jednotě«, 

přičemž pod tímto »populárním« heslem provádějí tu nej
horší likvidátorskou politiku: mizivá menšina se totiž ne
má podřizovat obrovské většině marxistických dělníků 
v Petrohradu, stovkám dělnických skupin důsledné děl
nické demokracie je vnucován kandidát nějakých tří, pěti 
či deseti skupinek inteligence a hrstky dělníků. 

V těch několika dnech, které zbývají do voleb dělnic
kých volitelů, v těch několika týdnech, které zbývají v Pe
trohradu do voleb v 2. kurii, měla by Pravda bezpodmí
nečně svést nemilosrdný boj proti tomuto klamání dělnic
kých mas, zastřenému líbivými a populárními frázemi. Je 
nezbytné co nejpodrobněji vysvětlit, dokázat a každému 
podat po lopatě za prvé, že likvidátorství není marxistic
ký, ale liberální směr; 

za druhé, že jednota vyžaduje, aby se menšina podřídi
la většině, a likvidátoři jsou evidentně, jak ukazují zkuše
nosti z osmiměsíční činnosti, mizivou menšinou; 

za třetí, že ti, kdo chtějí podporovat dělnickou demo
kracii, musí vědět, kde stojí dělnické masy a kde šosácká 
inteligence, která si na marxismus jenom hraje; 

za Čtvrté, že konferenci, o níž v jednom kuse mluví lik
vidátoři i Luč, odmítl a pranýřoval jak neutrální Plecha
nov[294] (ten řekl přímo, že se jejich konference zúčastnili 
»lidé, kteří nemají vztah ke straně, a ti, kteří jsou proti
straně«), tak dokonce i Alexinskij, který antilikvidátory
nemá v lásce.

Atd. atd. 
Jestliže tohle všechno nevysvětlí Pravda včas, pak to 

bude ona, kdo ponese vinu za rozbroje a rozkol, protože 
Pravda, za kterou stojí obrovská většina dělníků, by urči

tě zajistila jednotu, pokud by celou záležitost vysvětlila 
včas; likvidátoři jsou na chvástání a vyhrožování machři, 
ale vystoupit proti Pravdě by si ve skutečnosti nikdy ne
troufli. 
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Pravda sama přiznala, že existují dvě vyhraněné linie, 
platformy, kolektivní vůle (srpnová likvidátorská a ledno
vá). Přitom Pravda vzbuzuje dojem, že prosazuje jakousi 
»vlastní«, třetí linii, kterou včera kdosi vymyslel a která
tkví Gak nám z Pitěru píšou oklikou, protože redakční ko
lektiv Pravdy se vytrvale zdráhá poctít nás odpovědí).
v tom, že se snad likvidátorům postoupí jeden ze tří kan
didátů, nebo že se jim snad ponechá celá druhá kurie
»výměnou za dělnickou kurii«. Jsou-li tyto fámy neprav
divé, pak za ně nese plnou vinu Pravda, protože ·není
možné šířit mezi marxisty nejistotu natolik, aby zjevní
přátelé - marxisté těmto fámám věřili a šířili je dál.

V tak vypjaté době přestává vycházet bez jediného do
pisu a vysvětlení Něvskaja zvězda, úplně se přerušuje ko
lektivní výměna názorů a političtí spolupracovníci zůstá
vají neinfonnováni, takže nevědí, koho vlastně pomáhají 
prosazovat, není-li to náhodou likvidátor. Jsem nucen 
proti tomu ostře protestovat a odmítám nést odpovědnost 
za tento nenormální stav, který v sobě skrývá nebezpečí 
následných vleklých konfliktů. 

Prosím, abyste s obsahem tohoto dopisu seznámili jak 
»šéfa« Pravdy a listu Něvskaja zvězda, tak celý redakční
kolektiv obou listů a všechny dopisovatele z řad důsled
ných dělnických demokratů.

S pozdravem V. lljin 

7 9 

A. M. GORKÉMU

(17. 10. 1912] 

Milý A. M. ! V těchto dnech jsem dostal z redakce Pravdy 
v Pitěru dopis s prosbou, abych Vám napsal, že by byli 
nesmírně rádi, kdybyste se stal jejich stálým přispěvate-
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lem. »Chceme totiž nabídnout Gorkému 25 kopějek za 
řádku, ale obáváme se, aby se neurazil,« píšou mi. 

Podle mého na tom není vůbec nic urážlivého. Že by 
na Vaši spolupráci měla vliv otázka honoráře, to nemůže 
nikoho ani napadnout. Vždyť stejně všichni vědí, že děl
nická Pravda, která obvykle platí dvě kopějky za řádku 
a ještě častěji neplatí vůbec nic, nemůže na honorář niko
ho nachytat. 

Ovšem na tom, aby dopisovatelé dělnického listu do
stávali ať už jakoukoli, ale pravidelnou odměnu, na tom 
není nic špatného, »kromě dobrého«. Náklad je teď 
20-25 tisíc.Je nejvyšší čas, abychom začali pomýšlet na
zavedení pevné sazby za příspěvky dopisovatelů. Co je
na tom zlého, jestliže si postupně všichni, kdo píší do děl
nických novin, začnou vydělávat? Co může být na takové
nabídce urážlivého?

Jsem přesvědčen, že obavy pitěrské redakce Pravdy 
jsou naprosto zbytečné a že její nabídku nebudete brát ji
nak než soudružsky. Napište pár slov buď přímo jim do 
redakce, nebo mně. 

Zítra jsou volby volitelů v Pitěru (v dělnické kurii). Boj 
proti likvidátorům je v plném proudu. V Moskvě 
a v Charkově zvítězili stoupenci zachování ilegální stra
ny. 

Četl jste Luč a dostáváte ho vůbec? Najednou vyměnili 
karty a dělají ze sebe »hodné«! 

Četl jsem oznámení o Krugozoru118
• To je Váš podnik, 

nebo jste tam jako host?
Pevně Vám tisknu ruku a přeji především zdraví. Po

zdrav M. F. 

Váš Lenin 

4 7. Ulica Lubomirskiego. Krakau. 

121 



80 

C. HUYSMANSOVI

[Před 23. 10. 1912] 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Přikládám německý překlad provolání ústředního výboru 
naší strany (Sociálně demokratická dělnická strana Rus
ka) proti válce.* Buďte tak laskav a seznamte s jeho tex
tem tajemníky stran zastoupených v byru a socialistický 
tisk. 

Přijměte, milý soudruhu, můj bratrský pozdrav. 

N. Lenin

8 I 

C .  HUYSMANSOVI 

[Před 24. 10. 1912] 

Milý soudruhu Huysmansi! 

Přikládám zprávu varšavského výboru polské sociálně de
mokratické strany. Výbor mě žádá, abych Vám poslal tu
to zprávu, která s konečnou platností dokazuje, že obvi
nění vznesená proti varšavském u výboru 119

, která předlo
žil mezinárodnímu socialistickému byru ústřední výbor 
polské sociálně demokratické strany, jsou naprosto ne
pravdivá. 

Budu Vám velice vděčný, milý soudruhu, seznámíte-li 

* Jde o provolání ÚV SDDSR Všem občanům Ruska[ 152] (viz V. I.
Lenin, Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 156-160). Německý-překlad 
dokumentu nebyl nalezen. Red.
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s tímto důležitým dokumentem tajemníky všech stran za
stoupených v byru. 

82 

S bratrským pozdravem 
N Lenin 

N. G. POLETAJEVOVI 

[25. 10. 1912] 

Vážený kolego! Velice mě potěšilo, že jsem od Vás po 
dlouhé době dostal zprávičku. Za objednání časopisů 
Vám mnohokrát děkuji. Litvinovovu knihu[223] Vám mo
hu poslat ihned, jak ji budete potřebovat. Na Čisťakovo
vu knihu[405] si jaksi nevzpomínám. O čem je, co je to za 
knihu?120 Vaše domněnka, že jsem dostatečně informo
ván, je bohužel zcela mylná. Dokonce mi připadá málem 
jako výsměch ... Samozřejmě plně chápu, že se odvolá
váte na »shon«, ale víte, shon v politice se málokdy proje
vuje ... mlčením nebo uzavřeností. Jako spolupracovník 
Pravdy pro politické otázky žij u taky ve »shonu«, a proto 
nemohu mlčet ani za podmínek pro dialog nejméně příz
nivých (když třeba partner mlčí). Před volbami 1 7. říj
na 121 by bylo podle mého názoru krajně důležité ještě 
jasněji a energičtěji vytyčit zásadní antilikvidátorskou 
platformu - znovu otisknout celou naši kandidátku a va
rovat před kolísáním a la Sudakov122 (je to divné, velice 
divné, že na to mlčíte). Posílám k tomu další a další člán
ky. Tlucte a bude vám otevřeno ... Můžete to ve Vašem 
listě použít? Ve středu by se měla vydat zvláštní příloha 
věnovaná těmto otázkám. Přišlo by to na nějakých 100 
nebo 200 rublů - ale i takovou částku by nám desatero
násobně vynahradil úspěch ve volbách, potřebujeme pře
ce spolehlivé přátele na dlouhou dobu, na to nezapomí-
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nejte. Nelitujte 100-200 rublů v rozhodné chvíli, ušetří
te tím později mnohem víc ... Technicky je ještě důležité 
pamatovat na to, že je třeba udržet na uzdě předsedu 
sjezdu zmocněnců. Radím Vám, abyste se telefonicky po
radil s právníky a napsal článek o tom, jaká práva mají 
účastníci sjezp.u zmocněnců vůči předsedovi. Nemám po 
ruce zákon (Sbírka zákonů, sv. II, vyd. 1892, články 
179-191(259• 356] - veřejné guberniální instituce), ale
právníci to musí vědět líp a poskytnout n ázorné a jasné
rady, jak si mohou účastníci sjezdu zmocněnců stěžovat
na předsedu a domáhat se svých práv. Neskrblete a po
šlete telegram, jak dopadly volby.

N. L.
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A. M. GORKÉMU 123 

(V druhé polovině října 1912] 

Ještě jsem nestačil odeslat předešlý dopis a už přišel Váš 
dopis týkající se knihovny. Záměr shromažďovat materiá
ly k dějinám revoluce je znamenitý. Vítám ho z celého 
srdce a přeji Vám mnoho zdaru. 

Pokud jde o Bebutova, řekl mi, když jsem se s ním 
v květnu seznámil v Berlíně, že knihovnu předal Vorstan
du (ÚV německé sociální demokracie) takovým způsobem, 
že by ji nemohl chtít zpátky. Mám jeho dopis, že tato 
knihovna má být darována sociálně demokratické straně, 
ale až bude jednotná apod. Takže v tom se patrně nedá 
nic dělat. Nicméně pokuste se Vy navázat s Bebutovem 
spojení. 

Vl. lljin 
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[2. 11. 1912] 

Vážený kolego! Dnes jsem se v Pravdě a v Luči[42] dočetl
o výsledku voleb v dělnické kurii v Pitěru. K úvodníku ve
146. čísle[45] Vám musím blahopřát: ve chvíli porážky,
kterou nezavinili sociální demokraté (z rozboru čísel je
jasné, že to nebyli sociální demokraté, kdo prosadil likvi
dátory), redakce okamžitě nasadila správný, rozhodný
a důstojný tón a poukázala na význam zásadního protest
ního postoje proti »snižování«'. Nevykládejte si tyto řádky
nesprávně. Nedomnívejte se, že jsou vyvolány něčím ji
ným než touhou podělit se s někým o své úvahy, touhou,
která je u stálého spolupracovníka naprosto přirozená.
Byla to těžká doba, těžký boj. Udělalo se téměř všechno,
co bylo možné, ale rozklad se projevil a nestraníci dali
hlasy oportunistům. Tím naléhavější je přísně zásadová,
vytrvalá a houževnatá práce semknutého celku (například
semknuté redakce či kolektivu dopisovatelů apod.), aby
se dalo rozkladu čelit.

Je nesmírně důležité dál rozebírat·výsledky voleb, jak 
to začala dělat Pravda, nepřestávat s tím. Shromáždit 
a otisknout hlasy všech kandidátů (máte jich jen 9 ze 13). 
Shromáždit a zveřejnit výsledky průzkumu, jak hlasovali 
nestraníci, jak hlasovali dělníci z Putilovova závodu (7 
a 2 likvidátoři), dělníci ze Semjannikovova závodu (2 a 1 
likvidátor) atd. podle závodů. 

Jedině Pravda může· s úspěchem splnit tento důležitý 
úkol. 

Zdravím Vás a přeji Vám všechno nejlepší. 
Váš Lenin 
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[2. 11. 1912] 

Milý příteli! Teprve dnes jsme se dověděli o vítězství lik-
� vidátorů v Pitěru. Z rozboru čísel je jasné, že je neprosa

dili sociální demokraté, nýbrž těch jedenáct »nestraníků«, 
kteří hlasovali pro nestraníka Stěpanova. Ale čísla jsou 
neúplná. Je nesmírně, nesmírně důležité získat úplná čís
la, tj. 1. počet hlasů pro i proti všem 13 kandidátům; 
v novinách se píše jen o 9 kandidátech (tři likvidátoři 
a šest našich); chybí zmínka o třech likvidátorech a jed
nom nestraníkovi. Vynaložte veškeré úsilí, abyste tyto 
údaje sehnal. Nebude-li možné najít protokol, ať několik 
zmocněnců napíše do redakcí novin a zjistí tyto údaje. 
Tato čísla mají obrovský význam. Nelitujte námahy na je
jich zjištění. 2. Mezi zmocněnci je třeba uspořádat prů
zkum, jak kdo hlasoval. Zvlášť důležité je to u sedmi 
»našich« putilovovců + dvou našich semjannikovovců.
Shromážděte co nejdřív pokud možno co nejúplnější a co
nejpřesnější údaje. Je nesmírně důležité dovědět se od
zmocněnců, jak hlasovalo jedenáct nestraníků (zřejmě šli
všichni a neochvějně za likvidátory, ale bylo by žádoucí
získat přímé údaje).
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Po 2. 11. 1912] 

Vážený kolego! 

Napsal jsem, jak jste mě žádal, Gorkému[ 185] a dnes jsem 
od něho dostal odpověď. Píše: 
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»Pošlete přiložený lístek Pravdě. O honoráři nemuze
být ani řeči, to je nesmysl. Psát pro noviny budu, brzy 
jim začnu posílat rukopisy. Zatím to nešlo, protože jsem 
strašně zaneprázdněn, pracuji dvanáct hodin denně, až 
mě bolí v zádech.« 

Jak vidíte, je Gorkij naladěn velice přátelsky*. Dou
fám, že mu odpovíte ve stejném duchu a budete peč l ivě  
dbát na to, aby mu pravidelně posílali Pravdu. Expedice 
někdy pokulhává, takže to musíte občas sám osobně 
zkontrolovat. 

Novinky, které by ho mohly zajímat, a také některé ru-· 
kopisy, posílejte (mně, já mu je pošlu), chcete-li si udržet 
jeho přátelský vztah. 

Moc bych Vás prosil, abyste mi poslal 146., 147. a 148. 
číslo Pravdy a 26. a 27. číslo listu N�vskaja zvězda, _od 
každého aspoň pár výtisků. 

· Hodláte odpovídat na vzteklé a podlé výpady Luče? Ti
mizerové se sami odtrhli a teď vykřikují o rozkolu! Vždyť 
přece jejich kandidátka dostala míň {součet hlasů pro ce
lou kandidátku, pro všech šest kandidátů} jak 1 7. 1 O., tak 
18. 10.!! Určitě sežeňte od Zajceva nebo od kteréhokoli ji
ného volitele přesné počty hlasů pro všechny kandidáty
likvidátorů. Je to strašně důležité! A také jsem prosil,
abyste mi v kanceláři petrohradské městské správy koupi-·
li tištěnou kandidátku zmocněnců! Určitě mi ji kupte/Pře
ji Vám všechno nejlepší.

Váš ... 

Srdečně gratuluji a přeji hodně zdaru všem dopisovate
lům, redaktorům a přátelům Pravdy k vítězství jejich 
stoupenců v Petrohradu, Charkově atd.!! 

P. S. Napište mi, jaký teď mají Pravda a Luč náklad! Má
te dost materiálů? 

* Přikládám dopis Gorkého· pro Sovremennyj mir, aby Vám vydali
Zkazky. Vyzvedněte si je co nejdřív. 
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L. B. KAMENĚ VOVI

K a m_e n ěvo v i 

[8. 11. 1912] 

Pátek. 

Milý L. B.! Vydejte prosím co nejdřív další číslo ústřed
ního orgánu. 

Spíláme Vám, že mlčíte. Z Vídně jste nenapsal.-Na ra
kouském sjezdu124 jste netlumočil pozdrav. To je chyba. 
Ani z Curychu jste nenapsal !! 

Ve Varšavě prošeljagiello.125 O Moskvě zatím nic ne
víme. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin* 
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L. B. KAMENĚ VOVI

10. 11. [1912]

Milý L. B.! Právě jsem se dověděl, že kongres v Basileji 
bude pravděpodobně 24. list opadu. 126 Do koniise pro pří
pravu rezoluce jmenujeme jednoho delegáta my (+po 
jednom z Francie, Německa, Rakouska a Anglie + před
seda Vandervelde, 4. Rue ... ** XIV. Bruxelles). Adresu 
si schovejte. 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Několik slov nebylo
rozluštěno. Red.

** Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Několik slov nebylo 

rozluštěno. Red.
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Je možné, že já nepojedu a pověříme Vás. Proto se za
čněte hned připravovat: shromážděte všechny manifesty 
proti válce, sežeňte Neue Zeit, poslední číslo (č. 6 
z 8. 11.) 127, kde Kautsky[436] uvažuje ryze oportunisticky 
atd ... 

Jeďte, až dostanete telegram (do Basileje 2-1 den před 
kongresem, tj. 22. nebo 23. 11.). 

Další číslo ústředního orgánu (osm stran) vydejte 
ihned. 

Napište, co a kolik toho zůstane pro příští číslo, které 
(v rozsahu čtyř stran) vydáme brzy nato. Malinovskij 
byl zvolen v Moskevské gubernii. 

Saluts et félicitations! 
Bien a vous* Vl. Lenin 

89 

C. HUYSMANSOVI

10. 11. [1912]

Milý soudruhu Huysmansi! 

Mnohokrát Vám děkuji za zprávu.128 Pokusíme se zajistit
jmenování delegátů na basilejský kongres. 

Jméno _z_mocněnce naší strany do komise pro redakci 
návrhu rezoluce bude oznámeno,jakmile·to bude možné. 

S bratrským pozdravem 
N. Lenin

* Zdravím Vás. Váš - Red.
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P. S. Musím ústřednímu výboru naší strany předložit 
zprávu o posledním zasedání byra. K jejímu zpracování 
potřebuji některé podklady. Dobře vím, milý soudruhu, 
že jste velice zaneprázdněn, a proto Vás prosím, abyste 
na pouhých 5-10 minut přijal soudruha Popova, který 
se k Vám dostaví. Francouzské a německé listy (Le Peu
ple, vídeňské Arbeiter-Zeitung, Bremer Biirger-Zeitung, 
Leipziger Volkszeitung a Vorwarts) přinesly o posledním 
zasedání mezinárodního socialistického byra velice proti
chůdné zprávy

129 • 

P. P. S. Teprve dnes jsem dostal zprávu o volbách po
slanců do IV. dumy za Moskevskou gubernii. Nyní Vám 
mohu sdělit, že všichni poslanci za dělnickou kurii (Arbei
terkurie) jsou sociální demokraté! Dvanáct sociálních de
mokratů už bylo zvoleno, přestože volby byly zcela neslý
chaně zfalšovány. 

S bratrským pozdravem 
N. Lenin

90 

G. V. PLECHANOVOVI

17.11.1912 

Milý soudruhu! Právě jsem Vám poslal telegram, že sou
hlasíme s kombinací, na níž jste se dohodl s Rubanovi
čem. 

Prosíme Vás, abyste pro informaci předložil komisi 
i náš odlišný názor, pokud se s Vámi rozcházíme v násle
dujícím bodu. 

Článek Kautského[436], uveřejněný v 6. čísle Neue Zeit, 
tedy po říjnovém zasedání mezinárodního socialistického 
byra, vyjadřuje zjevně oficiální názor Němců, Rakušanů 
aj. My zásadně nesouhlasíme s hlavním bodem tohoto 
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článku (zejména s tím, co je na s. 191-192, od -slov Da
bei miissen až ke slovům heischenden Massen*). 

Kautsky se zříká zejména revoluční masové stávky. To 
je nepřípustné jak z hlediska Ruska (teď se v Pitěru účast
ní politických stávek sto tisíc lidí, kteří pořádají revoluční 
tábory a sympatizují s povstáním námořníků!), tak i z hle
diska celoevropského. Ostatně, Vy znáte naše stanovisko 
z tisku a doufám, že neodmítnete pohovořit si o tom se 
soudruhem Kameněvem. 

Naším delegátem v mezinárodním socialistickém byru 
je soudruh Kameněv (M. Rosenfeld. 11. Rue Roli. Paris. 
XIV). 

Nepojedete-li; pošlete mu prosím telegram, a pojede
te-li, sejděte se s ním před zasedáním komise v Basileji 
(M. Rosenfeld. Poste Restante. Bale). 

Pokud byste proti všemu očekávání nejel, zašlete pro
sím Vás komisi svůj hlas pro volbu (Rubanoviče nebo 
Kameněva) písemně. 

Zůstávám k Vašim službám N. Lenin 

Wl. Uljanow. 4 7. Lubomirskiego. Autriche. Krakau. 

9 1 

A. EKKOVI ( MUCHINOVI)

[ 1 7. 11. 1912] 

Vážený soudruhu! 

Za rady moc a moc děkuji. 
Svou adresu Vám určitě oznámíme, jakmile se zabydlí

me. 

* Přitom musí ... žádajících mas. Red.
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Nepochodíte-li u menševiků a polské sociální demo
kracie, budete se muset ve své věci obrátit na výbor za
hraniční organizace130

• Jeho adresu zná Rosa a bude také 
zveřejněna v zítřejším čísle Social-demokrata. 

Za nabídnutou pomoc (s překlady a jinými pracemi) sr
dečný dík. V tomto směru Vám určitě dáme zprávu. 

Se soudružským pozdravem 
N. Lenin

, 9 2 

L. B. KAMENĚVOVI

[Mezi 17. a 23.11.1912] 

Komise je svolána na sobotu 23. 11. na 1 O hodin dopole
dne do Burgvogteihalle. Přijďte ve tři čtvrti na deset, 
abyste se mohl sejít s Huysmansem a Plechanovem (oběma 
jsem o Vás napsal*). Nejpozději! Raději dřív, abyste stihl 
všechno zařídit. 

Jste tajemníkem za naši stranu. Na vstupní legitimaci 
nemá právo nikdo jiný než Vy a Plechanov. 

Protože jsem o Vás (Vaše oficiální jméno je Kamenejf, 
uvedl jsem mu i Vaši adresu a pravé jméno) napsal Huys
mansovi, nemusíte mandát, nebude-li třeba, ani ukazo
vat. 

Jako supléanta** si pozvěte třeba Maleckého, ale řekně
te mu, aby nevystupoval, budete-li tam J.ý, a hlásil se 
o slovo výhradně k polským otázkám. Toto řekněte pou
ze Huysmansovi.

Pro delegaci posílám dva mandáty - vyberte si, který 
chcete. 

* Dopis G. V. Plechanovovi viz tento svazek, s. 130-131. Red.

** - zástupce. Red.
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Zevrubný dopis o úkolech delegace, o hlasech a ostat
ním byl poslán Trojanovskému, aby ho postoupiljurijovi 
(Bekzadjan. Bolleystrasse. 4. Ziirich). 

Spílali jsme Vám nekřesťansky za to, že jste se neozý
val, ale teď uzavřeme příměří! 

Zeptejte se příležitostně Rubanoviče, jestli Plechanov 
mluvil o sjednocení s esery. 

Váš Lenin 

Na cestu: 40 franků za referát + 50. Výbor zahraniční 
organizace posílá na vlastní náklady. 
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REDAKCI LISTU SOCIAL-DEMOKRAT 

POZNÁMKA NA OBTAHU SAZBY 
MANDÁTU PETROHRADSKÝCH DĚLNÍKŮ 

SVÉM U DĚLNICKÉMU POS LANC 1131 

[Před 18.11.1912] 

N B Určitě vrátit!! Neušpinit. Je nesmírně důležité 
tento dokument uchovat! Do sazby. 
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L. B. KA MENĚ VOV I

[Před 20. 11. 1912) 

Milý L. B.! 

... * Na Vaše jméno mají být do Basileje poslány z Bru
selu (Popovem) [a z Lipska) (Zagorským) naše 2 posled
ní dokumenty: můj Rapport [pro MSB) o volbách do IV. 
dumy a Ruští dělníci proti válce ** ... stávka a rezoluce 
zmocněnců. Je to třeba rozdat v [MSB. Je to] důleži
té ... 

Váš Lenin 

P. S. . .. Připravte to solidně! To na ně udělá ... na 
všechny. Na celém světě se prý síla sociální demokracie 
měří podle tří znaků: 1. počet ... votants*** (to u nás 
nejde: pár slov proti legalistům); 2. socialistický tisk; 3. 
socialističtí poslanci. [Má se v takovém případě) počítat 
legální tisk? 

O kolik jsme my (Pravda) za celý rok 1 912 (za deset 
měsíců, 1.-10.) silnější než Luč? (Ad 3. Začít od III. du
my) Der Anonymus aus dem Vor warts[442) u.s.w.**** 
Dělnická kurie ve IV. dumě (pár slov o ní) je naše. 

* Rukopis dokumentu je značně poškozen. Slova v hrana
tých závorkách jsou doplněna podle smyslu. Red.

** Zpráva V. I. Lenina pro mezinárodní socialistické byro Vol
by do IV. dumy, která byla dříve považována za ztracenou, byla uve
řejněna v 325. čí_sle listu Le Peuple z 2 0. listopadu 1912. Roku 1963 
byla přetištěna v knize Correspondance entre Lénine et Camille Huys
mans, 1905-1914, Paris. 

Ruští dělníci proti válce - jde o výzvu ÚV SDDSR Všem občanům 
Ruska[ 152] (Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 22 , Praha 1985, 
s. 156-1 60 ). Red.

*** - hlasujících. Red.

**** Jde o článek V. I. Lenina Anonym z listu Vorwarts a situace 
v SDDSR (viz Sebrané spisy 2 1, Praha 1985, s. 2 33-246). Red.
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TELEGRAM J. A. BERZINOVI 

[Před 24. 11. 1912] 

Berzin 
Tervueren 

Polská opozice zatím nedostala pozvání, dotažte se pro
sím Huysmanse. 132 

Lenin 
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[24. 11. 1912] 

Milý kolego! Posílám Vám petrohradský mandát[374
], kte

rý se nám náhodou velmi rychle dostal do rukou díky jis
té příležitostné cestě z Pitěru. Rozhodně uveřejněte tento 
mandát petrohradskému poslanci palcovými písmeny na 
předním místě. Je naprosto nepřípustné, že Luč už 
o mandátu píše, zkresluje ho a uveřejňuje o něm noticky,
kdežto Pravda; jejíž stoupenci mandát vypracovali, pro
sadili a dali do oběhu, o něm mlčí ... Co to znamená?
Cožpak může dělnický list existovat, bude-li takhle pře
hlížet to, co zajímá dělníky? (Samozřejmě, kdyby jednot
livé výrazy nebo věty cenzura nepustila, jsou možné čás
tečné úpravy, jak se to obvykle v takových případech
dělá.) Ovšem neuveřejnit takovou věc vůbec znamená ne
jen vytvářet půdu pro stovky konfliktů, které bude mít
Pravda na svědomí, ale citelně poškozovat i samu novi
nářskou činnost, rozšiřování listu a jeho budování jako
podniku. Noviny přece nejsou věc, kde si čtenář jen tak
něco přečte a novinář jen tak něco napíše[354]. Noviny
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musí samy hledat, samy včas nacházet a včas otiskovat 
určitý materiál. Noviny musí hledat a nacházet spojení, 
jaké potřebují. A teď se najednou objeví mandát petro
hradskému poslanci, vypracovaný stoupenci Pravdy, 
a v Pravdě o něm není ... Odpovězte prosím ihned, jak
mile tento dopis dostanete. 

97 

L. B. KAMENĚVOVI

[Po 25. 11. 1912] 

Milý L. B.! Mám strašnou zlost na Vaši nespolehlivost 
- nezajistil jste dopisování z kongresu!! Ale o tom jinde.
Koba musel kvůli Vám ztrácet veledrahocenný čas.

A teď k věci. Myslím, že jste si v Basileji počínal - za 
daných podmínek - skvěle. Líp to už ani nešlo. K de
maskování likvidátorů nemohla být lepší příležitost. (Po
chopil jsem Vás - protože jste dopis stále ještě >>nedo
končil«! - tak, že se mezinárodní socialistické byro v ů
bec nezabývalo dělením hlasů.) Dopadlo to nerozhod
ně, a to bylo za daného poměru sil to nejlepší . .. * Otázka 
»národních« stran byla podle mého názoru na místě,
stejně jako ostatní tři body. Zkrátka a dobře, pokud jde
o podstatu věci - félicitations les plus chaleureuses!**

Proč chyběl Muranovův podpis? Telegram šel přece v ne
děli!! _- .. 133 

Ze šesti jsme zatím viděli dva: Malinovského a Mura
nova. Působí skvělým dojmem ... Půda je bohatá, ale 
potřebuje dlouho obdělávat ... 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dal
ších místech nebylo několik slov rozluštěno. Red.

** - nejvřelejší blahopřání! Red.
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P.S. Myslím, že na paritu můžeme přistoupit, ale Vy kla
dete jednu podmínku: odmítnout Haaseho pro zauja
tost a pro urážky byra. 

Takové odmítnutí je naše svaté právo a morální po
vinnost. Ale politicky je to jasné ... podnikne proti nám 
zuřivou štvanici ... 

98 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Pře� 26.11.1912] 

Milí kolegové! Velice nutně potřebuji 8. číslo Pravdy. 
Napsali jste, že ho nemáte. Uveřejněte prosím vás 
v Pravdě následující oznámení - z opatrnosti neuvádím 
č. 8, ale č. 5-10. 

To se tak dělá. Moc vás o to prosím. 

Váš V. Iljin 

Co je s Olminským? Je pravda, že je nemocný? 

Redakce a administrace Pravdy naléhavě prosí čtená
ře, aby jí zaslali po jednom výtisku Pravdy č. 5-10 
(NoNo 5 až 10). Nutně je potřebujeme k doplnění roč
níku. 
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[26. 11. 1912] 

Milý kolego! S politováním jsme zjistili, že nedělní číslo 
Pravdy má dvě závady: za prvé, není tam článeček o basi
lejském kongresu; za druhé, není tam otištěn pozdrav 
kongresu[312

] od Badajeva a dalších. 134 V prvním případě
neseme vinu i my, protože jsme článek neposlali. Byli 
jsme zaneprázdněni mimořádně důležitými záležitostmi. 
Napsat takový článek by nedalo žádnou - velkou práci, 
a že kongres bude zahájen v neděli, to přece redakce Prav
dy věděla. Na druhém nedopatření má plnou vinu Bada
jev. Je naprosto neodpustitelné, že se nestará o svůj list, 
že podepisuje kdeco, ale přitom to hned nepřinese do 
svých novin. Je absurdní, když dělnický poslanec za Pitěr 
(a navíc stoupenec Pravdy) nespolupracuje s dělnickým 
listem v Pitěru. Je krajně nezbytné, aby tomuto vážnému 
nedostatku věnovali co nejvíc pozornosti jak celá redak
ce, tak Baturin (kterému mimochodem laskavě odevzdejte 
tento dopis[130

] a od kterého bych velice rád dostal pár �á
dek), tak i poslanec. 

Žádali jste adresu Gorkého. Zní: Signor Massimo Gor
ki. Villa Spinola. Capri (Napoli). Italia. Neapol. 

A tady je adresa dopisovatele v Římě, napište mu, bu
de přispívat do Pravdy: B. Antonoff, Via le Giulio Cesare, 
4 7. Roma. Italie. 

Proč neposíláte peníze, které nám patří? Zpoždění 
nám způsobuje značné potíže. Nezpožďujte to, prosím 
vás. Proč jste neodpověděli na naši žádost, aby se v listu 
uveřejnilo oznámení, že redakce shání 5.-10. číslo Prav
dy? 

Přeji všechno nejlepší. 

Váš V.
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1 O O 

L. B. KAMENĚVOVI

[3. 12. 1912) 

Milý L. B. ! Hanba, třikrát hanba! 

O Basileji jste neposlali do Pravdy ani slůvko!! Jak si to 
představujete?? 

Měli jsme pět zmocněnců, a ani jeden dopis z Basileje 
nám!! - ani jeden příspěvek do Pravdy!! 

A proč jste nedali »dívkám<< (všem, které byly v Basile� 
ji) mandáty, když jste měl můj nevyplněný mandát? 

· Váš Lenin

1 O 1 

DĚMJANU BĚDNÉMU 

[5. 12. 1912) 

Vážený soudruhu! Spěchám, abych Váin sdělil, ze Jsem 
Váš dopis[9) z 15. listopadu 1912 obdržel 135 • Adresa zřej
mě funguje dobře - můžete na ni psát i napříště. Velice 
nás zarmoutil Váš dočasný odchod z Pravdy a máme vel
kou radost, že jste se vrátil. Naše korespondence s dopi
sovateli Pravdy je v poslední době, zejména po smutných 
událostech nedávných dnů 136, velice špatná. Je to svízel. 
Byli bychom moc rádi, kdybyste teď, když jste ·si ověřil 
adresu, tj. když jste se přesvědčil, že Váš dopis došel, na
psal zevrubněji něco o sobě, o nynější redakci Pravdy, 
o řízení samotné Pravdy, o jejích odpůrcích, o Luči atd.

Proč potřebujete ještě potvrzení z redakce Pravdy? To
nechápu. 

Tisknu Vám ruku a zdravím Vás za sebe i za kolegu. 

V. lljin
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6. 12. [1912]

1 O 2 

J. V. STALINOVI

Pro Vasiljeva 

Milý příteli, pokud jde o 9. leden, je nesmírně důležité 
promyslet a připravit celou věc předem. Předem musí být 
připraven leták[372] s výzvou k pořádání mítinků, jedno
denní stávky a demonstrací (to musí být řešeno na místě, 
na místě je všechno jasnější) 137 • Je třeba »napravit« chybu 
z 15. listopadu, samozřejmě napravit ji v protioportunis
tickém smyslu. 138 Leták musí obsahovat tři základní revo
luční hesla (republika, osmihodinový pracovní den a kon
fiskace statkářské půdy) se zvláštním důrazem na třísetle
té jubileum »nestoudností« dynastie Romanovců. Není-li 
úplná a naprostá jistota, že se dá leták vyrobit v Pitěru,je 
třeba ho předem a včas připravit tady a do Pitěru dopra
vit. Drzost likvidátorů, pokud jde o Jagiella, je opravdu 
bezp"ří:kladná. Máme-li všech šest za dělnickou kurii, ne
můžeme se mlčky podřizovat nějakým Sibiřanům.Jestliže 
šestku majorizují, musí šestka rozhodně vystoupit s co 
nejostřejším protestem, otisknout protest v listu Děň 
a prohlásit, že se obrací na široké masy, na dělnické orga
nizace. Likvidátoři chtějí svou většinu nafouknout a do
sáhnout rozkolu s polskou sociální demokracií. Copak se 
dělničtí zástupci šesti dělnických gubernií podřídí Skobe
levům a-spol. nebo náhodnému Sibiřanovi 139? Pište častě
ji, víc a podrobněji. 

Články v Luči[ 1 • 60] proti stávkám jsou vrcholem ubo
hosti. Je třeba proti tomu ostře ilegálně vystoupit. Napiš
te co nejdřív, pro který plán takového vystoupení z těch, 
co jste navrhoval, jste se rozhodl. 

Zdravím Vás. 
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P. S. Vraťte doklad - prokazovat se jím není záhodno, 
jeho majitel může být v Pitěru. 

1 O 3 

L. B. KAMENĚV OVI

[8. 12. 1912] 

Milý L. B.! 

Odpovídám k jednotlivým bodům. 
1. K Haaseho dopisu Rjazanovovi. Tento »dokument«

je soukromý. My ho nemáme. Odvolávat se na něj nemů
žeme. Abychom se my obraceli na Haaseho (i když pro
střednictvím mezinárodního socialistického byra) - zda 
by se nemohl »vyjádřit« - je nevhodné, naprosto ne
vhodné. 

Vaše otázka, »zda mu (Haasemu) dali (kdo?) možnost 
,,vyjádřit se"«, padá. 

Takovou možnost vždycky měl a má. Rjazanov ho do
konce o tom uvědomil. Ergo* nechce. Tak ať jde k čertu! 
A my přimáčkneme jeho i všechny Němce, protože teď 
máme doklad, že Vorstand dal peníze Lotyšům + Bun
du + kavkazskému oblastnímu výboru. 

2. Vaše otázka, »víme-li o někom lepším«, je s promi
nutím velice podivná. A ještě podivnější je: »On (Haase) 
přece jen něco zná« (??) (le préjugé est plus éloigné de la 
vérité que ťignorance!**) a »je s to (?) pochopit (??) vý-

(???) "d ' h (????) h d T · k v v znam . . . 1 eovyc . . . . nes o « . . . o Je s utecne 
prapodivné. Nemůže pochopit jen ten, kdo nechce pocho
pit. A německý Vorstand (s Haasem v čele) dokázal, že 
nechce. 

* - Tedy. Red.

** - předsudek má k pravdě dál než nevědomost! Red.
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Nikoho »lepšího« nehledáme, nemůžeme a ani nejsme 
povinni hledat. O to přece nejde. Je třeba zavrhnout 
»zaujatost«, nic víc. Jinak je nám to jedno.

3. O jaké »potvrzení mandátů opozice« v Basileji jde?
Nestydíte se, že jste o tom dodnes nenapsal ani slovo?? 

Kdo je »potvrdil«? Rusové? Sociální demokraté + ese
ři?? Kdo jim dovolil strkat do toho nos? Jak se do toho 
mohli míchat Rusové, když neprosadili hlasování celé polské 
delegace, jak to bezpodmínečně vyžadují stanovy inter
nacionály? Hlasovala celá polská delegace nebo ne? Po
kud ano, potřebujeme v každém případě k této otázce 
(kromě Vaší výpovědi) dokument podepsaný všemi de
legáty, kteří »potvrzovali«. Cožpak jste Vy, který jste tady 
byl a víte, jak je otázka opozice palčivá, nepostřehl, jak je 
dokument v takové věci důležitý vůbec? a pro nás v Kra
kově dvojnásob?? 

4. Jestliže tam Muranovův podpis byl, napište [pro
sím*] Huysmansovi, jako že ve zprávách byla chyba nebo 
vynechávka a že snažně prosíte, aby v oficiální zprávě by
la vynechávka doplněna a uvedeno jméno Muranova, že 
se odvoláváte na dokument, že připomínáte atd. 

5. Do ústředního orgánu přece o volbách a o Basileji
píšete, ne? Pokud jde o volby, přečtěte si hanebný Stěklo
vův článek[471] v Neue Zeit, mějte ho na zřeteli, ale samo
zřejmě mu neodpovídejte. 

Článek o Basileji dejte sázet co nejrychleji a co nejdřív 
nám pošlete korekturu, protože se musíme poradit:vyvstá
vá tu řada závažných otázek (co říci o Plechanovovi? 
a o polské opozici?). Formulujte to trochu ostřeji, aspoň 
si myslím, že je to třeba. Avšak kolektivní rozhodnutí tu 
ještě není a bez našeho čliinku ani být nemůže. 

6. Přestal jsem Vám, L. B., namouduši rozumět - ač
koli se už nějaký ten pátek známe - od doby, co jste za-

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Slovo v hranatých zá
vorkách bylo doplněno podle smyslu. Red.
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čal tropit »rodinné scény« (a) kvůli cestě do Basileje a (b) 
kvůli Vašemu (předpokládanému) delegování na poradu. 

Co je to za tón!? Jak to kladete otázky?? Není Vám 
hanba takhle se ptát? 

Co špatného přinesla Vaše cesta do Basileje n aší vě
ci?Vysvětlete mi to, proboha! 

Jak můžete Vy takhle bezdůvodně fňukat jako Jurij 
a Kyjevané, to je ne-po-cho-pi-tel-né! 

A co přinesla špatného Vám?Vysvětlete mi to! 
A teď k poradě. Já bych musel (a) nechat stranou kaž

dodenní práci v Pravdě; (b) vynaložit dvakrát či třikrát víc 
času než Vy; (c) vynaložit dvakrát či třikrát tolik peněz 
- a přitom peníze nemáme; (d) lézt do pasti svým nepřá
telům, kteří chtějí využít mé maximální Ginak tomu při
takovém válčení ani nemohlo být) podrážděnosti??

Vysvětlete proboha, co to s Vámi je?? Jak to, že brožu
ru[104] jste napsal Vy a jet mám já??

»Hned to na celý případ vrhne špatné světlo«!? Co to
má znamenat?? Proč Martynov v Basileji, když jste tam 
byl, nevrhl »špatné světlo«?? Proč se dáte nachytat na bab
ské tlachy pařížských drben?? 

»Hned se jazýček vah nakloní na stranu organizačního
výboru« ... Jste naivní až bůh brání. Protože jsou Němci 
proti nám (a to je fakt), je »jazýček vah« už nakloněn smě
rem k organizačnímu výboru. Cožpak nechápete, že moje 
osobní přítomnost takové naklonění jenom zdesateroná
sobí, protože já nejsem schopen klidně Gako Vy) rozmlou
vat ani s Haasem, ani o Haasovi? A vy to moc dobře víte! 

Podstata je však v tom, že tento.»jazýček vah« dooprav

dy nerozhoduje ani v byru, ani na poradě, ale v reálném 
poměru sil. Máme šest kuriových dělníků v sociálně de
mokratické frakci v Jagiellově případu[400] - šest a šest; 
dnes píše Malinovskij: »máme šest kuriových + čtyři lik
vidátory + dva kolísající. Sibiřané ještě nepřijeli.« 

Zmobilizujeme tuto šestku, která zastupuje petro
hradský, moskev ský a jihoruský proletariát, a vytáh-
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lám) ... v kolegiu* (musíte se snažit, aby se od Vás stále 
a stále učili reagovat na všechno důležité rezolucemi 
a kopie rezolucí okamžitě posílat sem). Přibližný návrh 
takové rezoluce: »Kolegium projednalo všechny okolnosti 

Jagiellova přijetí do sociálně demokratické frakce, sezná
milo se s články, které o tom uveřejnil marxistický orgán 
Pravda[86) a list likvidátorů Luč, vzalo na vědomí zprávu 
toho a toho o diskusích na toto téma v sociálně demokra
tické frakci v dumě a o názorech různých sociálně demo
kratických organizací v Rusku a usneslo se: Uznat, že 
odmítnutí přijmout Jagiella s rozhodujícím hlasem bylo 
ze stranického hlediska jedině správným východiskem, 
protože Jagiello není členem sociálně demokratické stra
ny a dostal se do IV. dumy proti vůli většiny volitelů děl
nické kurie ve Varšavě. Kolegium odsuzuje protistranic
kou agitaci, kterou za přijetíJagiella do frakce vedl Bund 
a likvidátoři, a doufá, že přiznání jen poradního hlasu 
poslanciJagiellovi napomůže sblížení všech uvědomělých 
polských dělníků kolem polské sociální demokracie a je
jich úplnému splynutí s dělníky všech národností v jed
notné organizace SDDSR.« 

Jestliže likvidátoři. proti očekávání zvítězili a Jagiello 
byl přijat, je přesto nutné, a to dvojnásob nutné, vydat 
rezoluci stejného obsahu, která by vyjadřovala politování 
a obsahovala výzvu k celé straně. 

Dále je mimořádně důležité, aby kolegium »napravilo« 
chybu se známou rezolucí z 13. listopadu a přijalo rezo
luci novou. Asi takovouto: »Kolegium zvážilo všechny 
okolnosti v souvislosti se stávkou z 15. listopadu a shle
dává, že varování před stávkou bylo jak u sociálně demo
kratické frakce, tak u petrohradského výboru vyvoláno 
výhradně tím, že část organizace nebyla připravena k ak
ci v onen den. Ukázalo se však, že se hnutí revolučního 

* Kolegium - bolševická část sociálně demokratické frakce ve IV.

státní dumě. Red. 
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proletariátu přesto značně rozšířilo a vyústilo v p�mliční 
demonstrace za republiku, osmihodinový pracovní den 
a konfiskaci statkářské půdy, čímž pozvedlo celé dělnické 
hnutí v Rusku na vyšší stupeň. Kolegium proto rozhodně 
odsuzuje propagandu proti revolučním stávkám, kterou 
vedou likvidátoři, jejich ... skupina a Luč, a doporučuje 
dělníkům, aby veškeré své úsilí zaměřili na širší, solidněj
ší a svornou přípravu pouličních demonstrací a politic
kých protestních stávek; protestní stávky by měly být po
kud možno kratší Gednodenní) a solidární. Kolegium se 
vynasnaží rozvinout agitaci pro stávku a demonstraci 
9. ledna 1913 se zvláštním protestem proti třísetletému
jubileu vlády Romanovových, kteří zotročují Rusko
a zbrocují ho krví.«

Dále je nanejvýš důležité a nutné, aby pět poslanců 
(kuriových) vypracovalo zdůvodněnou rezoluci k případu 
Badajeva. Asi takovouto: »Pět poslanců za dělnickou ku
rii posoudilo štvanici, kterou rozpoutali likvidátoři v listu 
Luč i mezi petrohradskými dělníky proti soudruhu Bada
jevovi, a usneslo se: 1. nepředkládat tuto otázku frakci 
v dumě, protože ta Badajeva přijala a nikdo z frakce proti 
Badajevovu přijetí neprotestoval; 2. prošetřit, jak pro
běhla Badajevova volba, pod podmínkou, že se Badajev 
v této otázce zdrží hlasování; 3. pět poslanců si ověřilo 
skutečnost, a) že mandát protilikvidátorského obsahu byl 
vytištěn předem a jednomyslně schválen na schůzi zmoc
něnců, že všichni volitelé a zmocněnci, kteří stáli za Ba
dajevem, postupovali na žádost petrohradského výboru 
SDDSR svorně, jednotně a jako přesvědčení, stejně 
smýšlející lidé; b) že na schůzi sociálně demokratických 
zmocněnců hlasovalo patnáct pro kandidátku petrohrad
ského výboru a devět pro likvidátory a že mezi zmocněn
ci a voliteli z listu Luč nepostupovali všichni jako stou
penci likvidátorů, nýbrž část jich kolísala (Sudakov atd.); 
c) že když prošli tři a tři volitelé, Badajevovi stoupenci
navrhli, jak bylo jejich povinností, tuto otázku rozhod-
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nout losováním, aby se spor neřešil před buržoazií; d) 
fakt, že Badajevovi stoupenci přednesli takový návrh, 
i fakt, že likvidátoři odmítli nad ... otázkou P. a M.* (lik
vidátora) - vzhledem k tomu všemu se pět poslanců 
usneslo: konstatovat, že Badajev byl nesporně zvolen vět
šinou sociálně demokratických dělníků v Petrohradu 
a kandidoval skutečně na žádost petrohradského výboru, 
že veškerá vina za dezorganizaci voleb sociálně demokra
tické strany do dělnické kurie v Petrohradu padá na likvi
dátory, kteří, .i když věděli, že jsou v menšině, mařili vůli 
většiny; že odmítnutím losovat se likvidátoři dopustili po
buřujícího a v dělnickém hnutí neslýchaného porušení 
povinnosti každého sociálního demokrata.143 Pět poslanců
se usneslo zveřejnit tuto rezoluci v tisku a svorně agitovat 
mezi dělníky pro Badajeva a proti agitaci likvidátorů.« 

.Tato rezoluce je nezbytná. Badajevův případ už se do
stal do mezinárodního tisku. Stěklov uveřejnil v Neue 
Zeit vyhýbavé, ale špinavé fráze[471]. í\. v německé brožu
ře[439], kterou vydali likvidátoři k mezinárodnímu kongre
su německy, je vytištěno čertvíco. Mlčet nesmíme. Právě 
poslanci za dělnickou kurii musí ověřit fakty a doložit 
oprávněnost zvolení, ovšem s tím, že se Badajev zdrží 
hlasování. 

I O 5 

V. I. NĚVSKÉMU

[13.12.1912] 

Milý V. I.! Dnes jsem dostal zprávu o volbách. Díky. 
Sežeňte, je-li to možné, tabulku a co nejdřív mi ji pošlete. 

* V dopise je vynecháno několik slov. P. - N. G. Poletajev, M.
- zřejmě]. Maj�vskij. Red.
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Pokud jste nejel do Petrohradu, nic se nestalo. Teď se 
to tam patrně trochu zlepšilo. Tady Vás však určitě čeká
me v době, kterou jste stanovil. Koukejte opravdu přijet. 
Pište mi na adresu: Krakau, ulica Lubomirskiego 35. Až 
vyjedete, pošlete mi od hranic na tuto adresu telegram, 
přijdu Vám naproti. 

14. 12. [1912]

106 

J. V. STALINOVI

Vasiljevovi 

Milý příteli, dnes jsme se dověděli, že vedení družstva 144 

bude rozpuštěno za týden. Zbývá tedy velmi málo času. 
Snažně Vás prosím, udělejte všechno, co je třeba: 1. Včas 
převést Děň na jméno číslo 5 145 nebo přinejmenším spo
lehlivě a reálně, se stoprocentní zárukou zajistit, aby měl 
pokladnu na starosti on. S financemi jsme na dně. Peníze 
z předplatného jsou všechno, co máme. Nechat je v ne
spolehlivých rukou by byl zločin! 2.Je třeba ihned napsat 
články (nebo vzít ty, co jsme už napsali a dávno poslali) 
a prohlášení šesti družstevníků pro list Děň a neprodleně 
je otisknout. Nezačneme-li usilovně agitovat za předplat
né, za peněžní sbírky, za poskytnutí podpory, bude 
všechno ztraceno. 3. Prosadit v Míšově kolegiu 146 rezoluci 
proti číslu 16* jako protiváhu rezolucí likvidátorů. 4. Za
jistit definitivně stanovenou schůzku všech (bez výjimky) 
- teď je to trojnásob důležité. Snažíme se přitáhnout
i Spicu. 5. Vasiljeva co nejdřív vyžeňte ven, jinak ho ne
zachráníte, a přitom ho potřebujeme - to nejdůležitější
už udělal.

Odpovězte mi prosím na tento dopis co nejdřív, hlav-

* Číslo 16 - E. I. Jagiello. Red.
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ně pokud jde o Pravdu*. Psal jste přece, že to »zavání 
kriminálem« 147.Jestli celou agendu nepředáme (tj. nepře
vedeme vydavatelství a pokladnu) na jméno číslo 5, na
dobro se zničíme. 

Tisknu Vám ruku. Váš** 

P. S. Příjezd je možný, ale musí to být hned, ať si všichni 
okamžitě opatří pasy, ať mají všecko u sebe, aby to neby
ly jen sliby, ale skutky. Jestli se to odloží, rozprchnou se 
a nic z toho nebude. Je nanejvýš důležité, aby se sešli 
všichni najednou, protože jinak se zase k žádnému roz
hodnutí nedospěje, nic se nezorganizuje a zůstane jenom 
u slibů, jenom u slov.

P. P. S. Záležitost s číslem 16 se všemožně snažte odložit 
na rok 1913, mnoho lidí totiž nezná stranické doku
menty a bez nich je trapné takovou věc řešit. 

1 O 7 

J. V. ST ALI N OVI 1 48 

Pro Vasiljeva 

16. 12. [1912]

Milý příteli, dostali jsme všechny Vaše dopisy (poslední 
o »povolnosti« Vašeho krajana*** v záležitosti čísla 16.Je
nomže to je pochybené!) a odpovídáme. Skutečně se naše
dopisy ztrácejí?

1. Pro všechny svaté, učiňte co nejráznější opatření
a odeberte W. **** Krassovi, oficiálně ji převeďte na Mura� 

* V rukopisu je toto slovo škrtnuto a z konspirativních důvodů
napsáno Luč. Red.

** Podpis nečitelný. Red.

*** Je míněn N. S. Čcheidze. Red.

**** Jde o Pravdu. Red.
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nova, na číslo 5, a hlavně pak vezměte Krassovi poklad
nu a peníze za předplatné. Jinak je s námi konec. A také 
by bylo trestuhodné nechat růst »panamu«. 

2. Svolejte k sobě schůzku všech šesti, než se Vám
rozprchnou. Teď je spousta času; všechnu práci stihnou 
udělat i po schůzce. 

3. Stůj co stůj zajistěte, aby ve W. veřejně vystoupilo
všech šest (v krajním případě aspoň pět, už se to nedá dé
le odkládat a vyčkávat). 

4. Donuťte konečně Šibajeva* a všechny jeho kole
gy, aby nám sem dvakrát týdně psali a svědomitě posílali 
příspěvky. Jinak se spolupracovat nedá.

5. Totéž platí o Větrovovi. Nenapsal ani jednou, a při
tom by docela dobře dokázal poslat i text likvidátorské 
deklarace. To je neodpustitelné. 

6. Dostal jste návrhy rezolucí pro Míšovo kolegium?
Prosaďte je za každou cenu. 

Dopisy byly posílány hlavně na banku. Návrh letáku 
byl poslán· na druhou Šibajevovu adresu. Odpovězte 
okamžitě, aspoň pár slov, zda jste tento dopis dostal[ 197]. 

Zdravím Vás. 

P. S. Právě jsme se dověděli o porážce. 
Je třeba v Míšově kolegiu prosadit rezoluci proti (tu, 

kterou mělo číslo 3) s dodatkem, že usnesení frakce je 
usnesením sedmi polostraníků, a rozšířit ji po obvodech. 
Pokud ani hanebná rezoluce sedmi menševiků pro Jagiel� 
la[339] (a pro Bund) nepřivede na naši stranu definitivně 
číslo 6, je třeba psát do W. aspoň v pěti, a to stále ostřeji 
a ostřeji.

Jestliže byla rezoluce o Jagiellovi schválena za situace, 
že Rusanov ještě nedorazil nebo že nic přesného nevědí 
o jeho postoji k sociální demokracii, pak sedma jednodu-

* Jde zřejmě o A.J. Badajeva. Red.

151 



še napálila šestku, ukradla jí nos mezi očima. Kdybych 
byl na místě Rusanova a přijel až po všem, nevstoupil 
bych do sociálně demokratické frakce a ztropil bych straš
ný skandál. 

Je-li však známo, že Rusanov není sociální demokrat, 
není možné se klidně smířit s hanebnou rezolucí. 

V každém případě bych radil, aby petrohradský vý
bor schválil přibližně takovouto rezoluci: (zopakovat re
zoluci, kterou má číslo 3). 

Petrohradský výbor kategoricky odsuzuje rezoluci sed
mi členů dumské frakce, kteří a) neshromáždili přesné 
údaje o sociálně demokratických dělnících ve Varšavě; b) 
nezmínili se v rezoluci o protestu všech polských sociál
ních demokratů proti Jagiellovi; c) nezmínili se o dvou 
(ze tří) volitelích za varšavské dělníky; d) označili hlaso
vání příslušníků buržoazie pro Polskou socialistickou 
stranu za »růst uvědomělosti mezi buržoazií«, zatímco tu 
mohlo jít jedině o to, že z pranice dvou zlodějů vyzískal 
poctivý člověk; e) odvodili siJagieUův[414] sociáldemokra
tismus z jeho »prohlášení« a z bloku části sociální demo
kracie s nesociálně demo krat ickou stranou proti polským 
sociálním demokratům; f) a především - neslýchaným 
způsobem odtrh ovali »otázky vnitrostranického života so
ciální demokracie« od »otázek politické činnosti v dumě, 
čímž podporovali oddělení činnosti v dumě od vnitro
stranického života«. 

Petrohradský výbor odsuzuje všechny, kdo se odhodla
li k takovému protistranickému kroku a odtrhli se tak od 
»vnitrostranického života ruské sociální demokracie«.
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1 O 8 

BOLŠEVICKÝM PO SLANCŮM 
IV. STÁTNÍ DUMY*

17. 12. [1912]

Milí přátelé! Neroztrpčuje nás ani tak porážka v souvis
losti s číslem 16, jako spíš trestuhodné mlčení přátel (še
sti nebo alespoň pěti) ohledně naší věci a lhostejnost k osu
du naší věci. Vždyť to znamená všechno ničit, všechno 
pohřbívat. Pořád ještě nemáme výzvu pěti nebo šesti, 
protože se zatím nevymanili z vlivu nespolehlivých osob. 
(Sám číslo 3 říká, že to zavání kriminálem!) Pamatujte 
proboha, že se budeme zodpovídat všichni, pokud se ten 
děsivý předpoklad splní. Je však nutné stůj co stůj pře
vést šek na jméno čísla 3 nebo 5, okamžitě předat poklad
nu našemu člověku** nebo se číslo 5 musí ujmout kontro
ly. Okamžitě všude zahájit rozsáhlou kampaň za získá
vání předplatitelů a každý den o tom uveřejňovat pří
spěvky družstevníků. 

Materiály z dumy stejně žádné nemáme, nemáme ani 
statistické údaje[330] (1), ani (2) listiny z dumy[370], ani (3)
interpelaci kadetů, (4) ani Kokovcovovu důvodovou zprá
vu[271 ], (5) ani návrh zákona kadetů a všech ostatních. Vy
naložte veškeré úsilí, abyste to sehnali, než bude duma 
rozpuštěna, a co nejrychleji nám to pošlete. 

Odpovězte aspoň několika slovy, ale okamžitě. 

* Dopis byl adresován N. I. Podvojskému. Red.

** V kopii pořízené při perlustraci je po těchto slovech vynechávka

a pod čarou poznámka: »Slova nebyla rozluštěna.« Red.
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I O 9 

V. I. NĚVSKÉMU

[17. 12. 1912] 

Milý V. I.! Doufám, že neodmítnete vyřídit příležitostně 
mému příteli panu Spic-ovi (předpokládám, že se s ním 
občas setkáváte na univerzitě) toto: jeho zdejší přátelé ho 
ještě jednou prosí, 1. aby sem určitě přijel v době, jak slí
bil (nebo dřív) a 2. aby napsal do Petrohradu svému pří
teli*, který sem pojede, aby i on sem rozhodně zajel ještě 
jednou na vánoce (tj. 12. podle ruského kalendáře) a aby 
vzal s sebou další kolegy. Určitě to bude velice užitečně 
strávený čas. Jestli mu to přátelé z Pitěru neporadí, tak 
asi nepojede. 

I I O 

BYRU ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU SDDSR 
V RUSKU 

19. 12. [1912]

Milí přátelé! Zpráva o tom, že likvidátoři vsunuli do re
zoluce »kulturně národnostní autonomii«, nás přímo po
bouřila. Takhle ne, všechno má své meze! Lidé, kteří 
rozbili stranu, chtějí teď definitivně zmařit i její pro
gram[41· 316]. Nezastaví se ani tam, kde se zastaví i ultra
smířlivec Plechanov. Takhle to nejde. Nemůžeme trpět 
ani ... ** Musíme se stůj co stůj postavit na odpor a pro
testovat. Je nezbytné dát jim ultimátum: My předneseme 
referát, a oni [ ať] si přečtou tuhle hanebnost, tu kulturně 

* Jde o J. V. Stalina. Red.

** Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dal
ších místech nebylo několik slov rozluštěno. Slova v hranatých závor
kách byla doplněna podle smyslu. Red.
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národnostní autonomii apod.! Vynaložte všechno úsilí, 
abyste to udělali aspoň jménem pěti (raději pět uznávají
cích politiku strany než šest kolísajících mezi stranou 
a likvidátory strany). 

Jak hnusná rezoluce o číslu 16, tak hanebná vsuvka 
o kulturně národnostní autonomii i snaha »vecpat se« do
rozhodování o novinách· jasně ukazují, že iluze o »smíře
ní« s takovými lidmi nejsou na místě. 149 Likvidátoři těmi
to kroky rozpoutali válku. Musíme válku systematicky
promyslet a vést ji energicky. Kromě výše uvedeného je
k tomu zapotřebí dvou věcí: 1. předkládat písemné pro
testy podepsané pěti s pohrůžkou, že se ve všech výše
uvedených a dalších podobných otázkách obrátíme na
stranické organizace; 2. sejít se tady v pěti či v šesti (toho
je třeba dosáhnout!) a definitivně se dohodnout na postu
pu.

Text by měl vypadat asi takto ... : »My nížepodepsaní 
prohlašujeme, že se usnesení frakce o JagieUovi[G2, 3:19], re
zoluce o něm a rozhodnutí vsunout do rezoluce kulturně 
národnostní [autonomii] natolik rozcházejí se všemi usne
seními sjezdů strany, že odmítáme převzít za tato usnese
ní odpovědnost, prohlašujeme je za protistranická, vyhra
zujeme si právo obrátit se na organizace strany a upozor
ňujeme, že takovými usneseními frakce zcela opouští pů
du strany.« 

Je jasné, že sedmička půjde dál likvidátorskou cestou. 
Musíme si pospíšit s organizací, napište podrobněji 

o listu Děň. Co finance? Co literární rubrika? Poslali
jsme zvláštní dopis, aby nám číslo 1 nebo číslo 3 (nebo
společně, to by bylo nejlepší) přivezli uvedené knihy.

Moc vás prosíme, zařiďte to. Výdaje uhradíme ... pře
dat knihu Falinského[223], nadávají nám. 

2. Pokud číslo 3 dostal z Vídně peníze, jsou určeny Vě
trovovi. 

3. Nedalo by se nějak zjistit zda Větrov dostal naše
dopisy? Psali jsme mu mnohokrát do redakce, ale vůbec 
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neodpověděl. Opravdu není možné získat adresy, na kte
ré by se dalo psát? 

P. S. Soudruzi mě prosí, abych ještě připsal, že máte prá
vo půjčovat si knihy z knihovny ... Na čtrnáct dní. 

I I I 

G. L. ŠKLO VSKÉMU

[Před 20. 12. 1912) 

Zdá se, že Váš dopis je první, který podává »zprávu« 
o Basileji!! 150 Trochu pozdě ... Zřejmě se v Basileji něče
ho nedostávalo (nebo snad bylo něčeho nazbyt?) ... Mys
lím, že delegátům chyběla organizovanost. A to je velice
smutné. Kameněv měl samozřejmě práce až nad hlavu,
ale co těch pět ostatních?? Nebylo vám snad jasné, že je
třeba psát do Pravdy denně? Copak bylo tak těžké rozdě
lit si úkoly? Do Pravdy nebyl z kongresu poslán ani jeden
dopis, zatímco do Luče jich likvidátoři poslali několik.

Není to ostuda? Pokud my budeme spát a likvidátoři 
pracovat, samozřejmě to u nich půjde líp. Podniká se ně
co pro sbírky na Pravdu? Zatím to není vidět, ale likvidá
toři uveřejňují v Luči zprávy o sbírkách v zahraničí. 
A přitom Pravda je potřebuje moc a moc. 

Sem o Basileji žádný z delegátů nenapsal (kromě Ka
meněva). Bylo nezbytně nutné rozdělit si práci a psát 
dvakrát denně. Jenže všichni jste mlčeli. Zřejmě jste byli 
s něčím nespokojeni. Ale s čím? Pánbůh ví!Já jsem s vý
sledky Basileje nesmírně spokojen, protože se ti idiotští 
likvidátoři dali nachytat na iniciativní skupinu151 !! Líp už 
nebylo možné tu pakáž lapit! Ale nečinnost našich dele
gátů, to, že z jakýchsi mně nepochopitelných důvodů vů
bec »neotevřeli pusu«, mě pobuřuje. Mluvili jste s ně
meckými delegáty? (Vždyť čtyři nebo pět z vás umí ně-
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mecky!) Kdo mluvil? S kým? Jak? O čem? O ničem jsem 
se nedoslechl, s výjimkou toho, co mi napsal Kameněv. 
Agitace mezi Němci je velice důležitá. 

Píšete, že »naše situace v tisku i ve frakci je nevalná«. 
Nevalná je, pokud jde o časopis Prosvěščenije. Nejsou 
peníze. S penězi je to kritické. Potřebujeme pomoc, po
třebujeme pomocnou ruku. 

Pravda má náklad kolem 23 000 výtisků. Luč 8-9 ti
síc. Tady si stěžovat nemůžeme. Ovšem Pravda měla 
v dubnu a v květnu 60 000 a v létě klesla na 20 000. 
A náklad stoupá velice  pomalu. Bez pomoci se n eudr
ží. Ve frakci jsme na tom líp než kdykoli jindy. Celá šest
ka za dělnickou kurii je naše. 152 To nikdy nebylo. Poprvé 
jsme dobyli jih. Z dvanácti poslanců - šest a šest. Maň
kov je menševik. Co je Rusanov - není známo. Bojovat 
se dá. Uvedu přesné údaje, jak pokračujeme. Poslanci za 
dělnickou kurii: 

do II. dumy 12 menševiků 11 bolševiků ( = 4 7 %) (»Protokol Ion-

" III. " 4 4 ( = 50 %) dýnského sjez-

" IV. 3 6 (= 67 %) du«, s. 451.) 153 

Jestliže u vás někde někdo propadá malomyslnosti, ať 
se nad těmito čísly zamyslí a zastydí se za svou malomysl
nost. Poprvé je mezi našimi v dumě význačný dělnický 
předák (Malinovskij). Deklaraci přednese on[62]. To bu
de něco jiného než Alexinskij! A výsledky - možná že 
ne hned - budou veliké. Ve III. dumě jsme začínali od 
nuly!! 

Díky tomu, že sem přesídlilo byro, udělali jsme v ile
gální práci víc než dřív. Pomalu, ale jistě jdeme vpřed. 
Ilegálních tiskovin vydáváme víc než jiní. Nemáme však 
peníze. Dostaneme-li podporu, vydáme ještě list Raboča
ja gazeta aj. 

Z ciziny se dá ilegální práci pomáhat jedině dojíždě
ním soudruhů. Kromě toho je velice důležité, aby pomá
hala nová spojení: 1. dopisy, 2. příležitostné cesty, 3. 
pasy, 4. atd. apod. Všeho toho je m álo v jednotlivých 
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místech. Tady v zahraničí se v tom dělá stokrát míň, než 
by se dalo. Teď je však nejdůležitější pomoci «udržet« 

Pravdu. A té se pomáhá špatně. Jediný Vídeňák (Bucha
rin) se snaží. V jiných městech nedělají nic! Nikdo nepíše 
pravidelně příspěvky. Nikdo nepořádá sbírky. Nikdo 
neshromažďuje zajímavé místní knihy a brožury. 
a neposílá je sem, ... * mohli psát zajímavé články. Mu
síte na to víc myslet, soudruzi! Například švýcarská so
ciální demokracie v Neuenburgu ... kdo se o to staral?? 
Jaké závěry z toho byly vyvozeny?? 

Tisknu Vám ruku ... 

P. S. Pošlete prosím tento dopis Jurijovi, aby ho poslal 
Antonovovi do Paříže a odtamtud do Vídně. Dodnes 
jsme se nedověděli, mluvil-li Plechanov na říjnovém za
sedání byra o sjednocení s esery ( viz Martov v 3 7. čísle 
Luče 154). Opravdu jste se o tom neinformovali u Rubano
viče, ani u Němce nebo Huysmanse, ani u nikoho jiné
ho?? 

I I 2 

BYRU ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU SDDSR 
V RUSKU 

[20. 12. 1912] 

Pro Vasiljeva a pro číslo 3. Milí přátelé! Dnes jsme dosta
li vaši zprávu, že většina družstva opět prosadila kulturně 
národnostní autonomii, aby vyhověla židovským nacio
nalistům a jinému spolku. Má to být výsměch šestce? 
Uvědomují si tito pánové vůbec, že výkladem progra-

* V kopii bylo jedno slovo označeno jako nečitelné; dá se předpo

kládat, že šlo o slovo »abychom«.Red. 
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mu[316] tak, aby vyhovoval tomuto spolku, zprošťují 
menšinu povinnosti podřídit se? Vždyť je to veřejná han
ba, že vítězí pouze zásluhou jediného hlasu náhodně po
pleteného menševika, nebo snad proto, že se v tomto pří
padě opírají o číslo 16. Nevíme, co v tomto směru podni
kala šestka. 

Ale jak se tu může někdo mlčky podřizovat, jak může 
číslo 3 · souhlasit, aby se taková hanebnost přednesla ve
řejně (a tím na sebe brát odpovědnost), jak mohla šestka 
(nebo alespoň samo číslo 3) neuveřejnit okamžitě ve Dni 
prohlášení, že se ti pánové vysmívají programu[41] a že
nou celou věc k rozkolu - to opravdu nechápeme. Vždyť 
budeme-li mlčet, budou na nás zítra židovští marxisté* 
štípat dříví. Všechno má své meze. A jestli si ti pánové 
myslí, že je menšina povinna podřizovat se i tehdy, když 
oni zjevně rvou program na cucky, pak se krutě mýlí. 

Poslali jsme jeden všeobecný článek o kulturně národ
nostní autonomii ještě před obdržením vašeho dopisu (ci
tujeme v něm Plechanova[294]: Kavkazané a Bund přizpů
sobují socialismus nacionalismu). Dnes posíláme články 
už přímo proti družstvu. Postarejte se prosím vás, aby 
byly uveřejněny co nejdřív; domníváme se, že byste se 
měli, pokud ještě není pozdě, pokusit ráznými opatření
mi zabránit tomu, aby byl program měněn. Když už tam
ti dělají takové věci, je nutné bojovat. Pokud jde o slouče
ní listů Večerňaja počta155 a Děň, usnesete se na rezoluci 
patrně všichni, až na ty, kdo tíhnou k likvidátorům. Bylo 
to od nich skutečně darebáctví a do žádného spolku s ni
mi nepůjdeme. Proč vlastně přijedou jenom čtyři? Moc 
a moc vás prosíme, abyste zajistili příjezd celé šestky. Je 
to velice důležité. 

* - bundovci. Red.
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(II., III. a IV.) na naší straně celá Šestka poslanců za hlav
ní gubernie. Jde to ztuha, ale přece jen kupředu. 

Četl jste Ropšinovu »obranu« v časopisu Zavěty ve 
jménu »svobody myšlení a kritiky« Gako odpověď na do
pis redakci od Natansona a spol.(245

• 
281])? Tohle je přece 

horší než celé likvidátorství, to je renegátství, zamotané,
b bvl, h \, l . , v 'l vd ,,z a e e, pro nane, a e n1cmene c1 eve ome. 

Plujeme »proti proudu« ... Za revoluční agitaci v ma
sách musíme teď bojovat proti mnoha a mnoha »takyre
volucionářům« ... Revoluční nálada v dělnických ma
sách nesporně je, avšak nová demokratická inteligence 
(včetně dělnické ) s revoluční ideologií dorůstá pomalu, 
zatím ještě pokulhává. 

Moc a moc Vás zdravím ! 

Napište pár slov. Váš Lenin

P. S. Pozdrav M. F.! Nějak se úplně, úplně odmlčela ... 
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už přímo proti družstvu. Postarejte se prosím vás, aby 
byly uveřejněny co nejdřív; domníváme se, že byste se 
měli, pokud ještě není pozdě, pokusit ráznými opatření
mi zabránit tomu, aby byl program měněn. Když už tam
ti dělají takové věci, je nutné bojovat. Pokud jde o slouče
ní listů Večerňaja počta155 a Děň, usnesete se na rezoluci 
patrně všichni, až na ty, kdo tíhnou k likvidátorům. Bylo 
to od nich skutečně darebáctví a do žádného spolku s ni
mi nepůjdeme. Proč vlastně přijedou jenom čtyři? Moc 
a moc vás prosíme, abyste zajistili příjezd celé šestky. Je 
to velice důležité. 

* - bundovci. Red.
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I I 3 

C. HUYSMANSOVI

Krakov 22. prosince 1912 

Milý občane! 

Nerozuměl jsem Vašemu dopisu z 5. 12. 1912. 156 Buď jde 
o nedorozumění, nebo existuje rezoluce byra, kterou ne
znám.

Le Peuple (bruselský) napsal: »Pokud jde o zastoupení 
ruských socialistických stran v byru, zůstává situace ne
změněná (Le Peuple z 30. 11. 1912). Existuje ještě nějaká 
jiná rezoluce byra? Jestliže ano, pak doufám, že mi ji las
kavě pošlete. 

Pokud neexistuje, má ústřední výbor naší strany právo 
jmenovat svého zástupce. 

Proč slova »pouze dočasně«? Nové rozhodnutí byra je 
samozřejmě vždycky možné, ale v tomto smyslu je každé

zastoupení »dočasné«. 
Schválilo byro nějakou rezoluci, že se oběma ruským 

sociálně demokratickým »frakcím« (?) (lednová,a srpnová 
konference 1912?) doporučuje, aby se dohodly v otázce 
zastoupení v byru? 

Budu Vám nesmírně vděčný, když mi pošlete tuto re
zoluci i dokumenty (pokud nějaké existují), které jste do
stali od »organizačního výboru« likvidátorů. 

S bratrským pozdravem 
N. Lenin*

* V rukopisu je následující přeškrtnutý text, který napsal Lenin
a adresoval ho zřejmě I. F. Popovovi: 

»Po přečtení mi ho vraťte (a sdělte mi svůj názor; mimochodem,
Francouz to eventuálně opraví po stránce jazykové) co nejdřív a ur
čitě mi vraťte i Huysmansův dopis. 

H-s chce všechno vyřídit neoficiálně. To mu nedovolíme.« Red.
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1 1 4 

A. M. GORKÉMU

[22. nebo 23. 12. 1912] 

,
' 

Milý Al. M.! Nějak dlouho od Vás nemáme žádné zprá-
vy. Jak žijete? Jste zdráv? 

Dnes jsem dostal 187. číslo Pravdy s předplatním 
blanketem na rok 1913(270]. Noviny jsou na tom špatně: 
po letním poklesu stoupá náklad velice pomalu a deficit 
trvá. Dokonce přestali dočasně vyplácet honoráře dvěma 
stálým přispěvatelům, čímž jsme se dostali do krajně sví
zelné situace. 

Hodláme rozvinout velmi intenzívní předplatitelskou 
agitaci mezi dělníky, abychom za vybrané peníze list 
upevnili a rozšířili, protože od té doby, kdy zahájila čin
nost duma, nezbývá už žádné místo na články. 

Doufám, že se i Vy zúčastníte agitace za získávání 
předplatitelů a pomůžete noviny »postavit na nohy«. Ja
kou formou? Máte-li nějakou povídku nebo něco vhodné
ho, uveřejní se o tom oznámení, a to bude velice dobrá 
agitace. Nemáte-li nic, napište a slibte jim, že něco dodá
te v blízké budoucnosti, konkrétně v roce 1913. A koneč
ně, kdybyste napsal třeba jen několikařádkový dopis děl
níkům o tom, jak důležité je aktivně (předplácením, rozši
řováním, sbírkami) podpořit dělnický_list, byla by to také
výborná agitace. 

�--r. ··
:
- ·· .-,�' 

Napište prosím tak či onak - přímo do redakce Prav
dy Uamská 2, Petrohrad) nebo mně sem. Ulijanow (47. 
Lubomirskiego. Krakau). 

Válka patrně nebude a my zatím zůstaneme tady 
a »využijeme« zuřivou nenávist Poláků k carismu. 

Likvidátoři teď útočí proti revolučním stávkám! Ti to 
dopracovali. Proslýchá se cosi o stávce a demonstraci plá
nované na 9. leden. 

Z dělnických poslanců je poprvé za voleb· do tří dum 
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(II., III. a IV.) na naší straně celá šestka poslanců za hlav
ní gubernie. Jde to ztuha, ale přece jen kupředu. 

Četl jste Ropšinovu »obranu« v časopisu Zavěty ve 
jménu »svobody myšlení a kritiky« Gako odpověď na do
pis redakci od Natansona a spol.[245

• 
281])? Tohle je přece 

horší než celé likvidátorství, to je renegátství, zamotané, 
b bvl, h \, 1 • , v 'l vd , I z a e e, pro nane, a e n1cmene c1 eve ome. 

Plujeme »proti proudu« ... Za revoluční agitaci v ma
sách musíme teď bojovat proti mnoha a mnoha »takyre
volucionářům« ... Revoluční nálada v dělnických ma
sách nesporně je, avšak nová demokratická inteligence 
(včetně dělnické ) s revoluční ideologií dorůstá pomalu, 
zatím ještě pokulhává. 

Moc a moc Vás zdravím! • 

Napište pár slov. Váš Lenin

P. S. Pozdrav M. F.! Nějak se úplně, úplně odmlčela ... 



1913 

I 1 5 

A. M. GORKÉMU

[Před 8. 1. 1913] 

Milý A. M.! Gratuluji Vám k Novému roku, přeji všech
no nejlepší a především zdraví ! Máme tu teď Malinov
ského, Petrovského a Badajeva. Včera jsem dostal Váš 
dopis, četl 'jsem jim ho, všichni měli nesmírnou radost. 
Malinovskij by k Vám chtěl zajet, ale ta dálka ho asi 
odradí. Ach, kdybyste tak mohl být trochu blíž ... Kdy
by Vám zdraví dovolilo přesídlit do zdejších haličských 
lázní, jako je Zakopané, najít si zdravé místo v horách, 
o dva dny blíž k Rusku, dělníci by mohli přijíždět častěji,
zase bychom zřídili dělnickou školu 157

, přechod přes hra
nice je snadný, cestovné z Pitěru dělá dvanáct rublů, jsou
možné i styky s dělníky z Moskvy a jihu ... Vidíte, jak
jsem se zasnil v souvislosti s cestou M. F ... , Báječně,
opravdu báječně to vymyslela. Určitě mi příležitostně na
pište pár řádek, jestli se jí podařilo legalizovat se Qistě se
to podaří). A taky napište, jak ji najde Malinovs�ij v Pitě
ru nebo v .Moskvě. Přes Tichonova? Neseženeme-li pe
nízky na rozšíření a upevnění Pravdy,je s ní konec. Defi
cit je teď padesát až šedesát rublů denně. Potřebujeme
zvýšit náklad, snížit režii a rozšířit list. Vydali jsme 200
čísel - to je rekord. Přece jen soustavně působíme
v marxistickém duchu na 20-30 tisíc dělnických čtená
řů, a to je veliká věc; byla by hrozná škoda, kdyby se to
mělo zhroutit. S poslanci promýšlíme ze všech stran, jak
vytáhnout Pravdu ze svízelné situace, ale obáváme se, že
se to bez finanční podpory zvenčí nepodaří.
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Malinovskij, Petrovskij a Badajev Vám posílají srdečný 
pozdrav a přejí všechno nejlepší. Jsou to dobří chlapci, 
zvlášť ten první. S takovými lidmi se dá, opravdu dá vy
budovat dělnická strana, i když obtíže jsou nepředstavi
telně velké. Krakovská základna se ukázala jako užitečná: 
naše přesídlení do Krakova se (s ohledem na věc) oprav
du »vyplatilo«. Poslanci potvrzují, že revoluční nálada 
mezi dělnictvem rozhodně sílí. Kdybychom teď vytvořili 
dobrou proletářskou organizaci, kde by nepřekáželi zrád
covští likvidátoři, kdoví jakých vítězství bychom dosáhli 
při sílícím hnutí zdola .. . 

To, co sdělujete o dopisech z Ruska, je neobyčejně za
jímavé a charakteristické. Menševičtí dělníci říkají, že 
Rusko překonalo Marxe!! A to není ojedinělý případ. 
Likvidátoři šíří takový rozvrat, takové zrádcovské nálady, 
takové renegátství, že si to stěží dovedeme představit. 
A navíc ještě tisíce intrik pro »sjednocení« s nimi: jedi
ným prostředkem, jak celou věc zbabrat, zhatit pracně za
hájenou výstavbu strany, je znovu začít s intrika
mi = »sjednocením« s likvidátory. No, ještě si zaválčí
me .. . 

Vaši radost z návratu vperjodovců jsem upřímně ocho
ten sdílet, pokud . .. pokud je správný Váš předpoklad, že 
»machismus, bohostrůjcovství a všechny tyhle kousky
jsou nenávratně pryč«, jak píšete. Je-li tomu tak, jestliže
to vperjodovci pochopili nebo to teď pochopí, pak se
k Vaší radosti z jejich návratu vřele připojuji. Avšak zdů
razňuji »pokud«, protože zatím je to spíš přání než skuteč
nost. Pamatujete se na naše >)poslední setkání« s Bogda
novem, Bazarovem a Lunačarským na Capri zjara roku
1908? Vzpomeňte si, jak jsem řekl, že se budeme muset
na takové dva tři roky rozejít, a tehdy ještě M. F., která
předsedala, vášnivě protestovala, volala mě k pořádku
apod.! 1 58 

Vyšlo to na čtyři a půl, skoro ria pět let. A to ještě není 
tak dlouho na období takového hlubokého rozvratu, jaký 
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byl v letech 1908-1911. Nevím, jsou-li Bogdanov; Ba
zarov, Volskij (poloanarchista), Lunačarskij a Alexinskij 
schopni poučit se z trpkých zkušeností let · 1908-1911. 
Zdali pochopili, že marxismus je záležitost vážnější 
a hlubší, než jim připadalo, že ji nelze�zlehčovat, jak to 
dělával Alexinskij, nebo ji přezírat jako mrtvou věc, jak 
to dělali ostatní. Pokud pochopili - tisíckrát je zdravím 
a všechno osobní (co ostrý boj zákonitě přinesl) půjde 
okamžitě k čertu. No a pokud to nepochopili a nepoučili 
se, pak se na mě nezlobte: přátelství je jedna věc a povin
nost druhá. Proti pokusům hanobit marxismus nebo de
formovat politiku dělnické strany budeme bojovat na ži
vot a na smrt. 

Jsem velice rád, že se našla cesta k postupnému návratu 
vperjodovců právě prostřednictvím Pravdy, která proti 
nim přímo neútočila. Velice rád. Ale právě v zájmu trva
lého sblížení musíme teď k němu spět pomalu, opatrně. 
Tak jsem to napsal i do Pravdy. O to musí usilovat i příz
nivci opětného sjednocení vperjodovců s námi: opatrný, 
zkušenostmi prověřovaný návrat vperjodovců od ma
chismu, otzovismu a bohostrůjcovství může přinést velmi 
rrinoho. Stačí sebemenší neopatrnost a »recidiva machis
tické, otzovistické aj. nemoci« - a boj vzplane ještě ur
putnější ... Nečetl jsem Bogdanovovu novou Filozofii ži
vé zkušenosti[ 16]; patrně je to stejný machismus v novém 
rouše ... 

Se Sergejem Moisejevem v Paříži máme výborné spo
jení, dávno ho známe a společně pracujeme. Je to oprav
dový straník a bolševik. Právě s takovými lidmi buduje
me stranu, ale je jich zatraceně málo. 

Ještě jednou Vám tisknu ruku, musím přece dopis 
ukončit, natáhl jsem ho až hanba. Buďte tedy zdráv! 

Váš Lenin 

N. K. posílá srdečný pozdrav! 
' 
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(Sešlo se tu u nás ještě několik dobrých pracovníků 
z Ruska. Chystáme poradu} 59 Jen ty peníze chybějí, jinak 
bychom mohli ze zdejší základny dělat pravé divy !) 

Do Pravdy dneska píšu, aby se zeptali Tichonova a pak 
otiskli, že Tichonov a Vy řídíte beletristickou rubriku 
Pravdy. Nemám pravdu? Pokud to neotisknou, napište 
jim i Vy. 

1 1 6 

L. B. KAMENĚVOVI

[8. 1. 1913] 

Milý L. B. ! Dostal jsem Váš dopis a vynasnažím se splnit, 
oč žádáte, i když zatím nemohu slíbit, že budu mít 
úspěch. 

Už jsou tu skoro všichni ... * 
První dojem (sous toutes reserves**) je ten nejpříznivěj

ší. Ani náznak »upejpání«. Dnes zahajujeme poradu 
a doufáme, že dosáhneme velkých úspěchů. Až skončíme, 
znovu napíšu. 

Přivezli dopis od Alexinského. Přikládám ho; až si ho 
přečtete (a uděláte si pro sebe kopii), hned ho určitě
vraťte. 

Včera přišel mimořádně přátelský dopis od Gorkého, 
který je zřejmě úplně »okouzlen« tím, že se vperjodovci 
přiklonili k Pravdě.

Píše, že on a Tichonov si vezmou v Pravdě na starost 
beletrii, . . . že· prý »machismus a bohostrůjcovství 
a všechny tyhle kousky jsou nenávratně pryč«. To je 
skvělé! 

Ale do recenze na Stěklova jste se neměl pouštět: vyzní 
to falešně ... 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dalších
místech nebylo několik slov rozluštěno. Red.

** - bez záruky. Red.
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Máme slíbeno, že Prosvěščenije vyjde v polovině led
na. 

Plechanov napsal (prostřednictvím Dněvnického) do 
Pravdy a nabízel se, že odpoví Majevskému, »pokud by 
to bylo bez dvojí cenzury«. Odpověděli mu kladně. Teď 
čekají na článek. Burjanov je u Plechanova. Plechanov 
mu psal, že 'je proti přijetí J agieHa. 

Od Vorstandu přišlo pozvání na sjednocovací konfe
renci: ÚV + organizační výbor + Plechanov + dumská 
frakce + PSD. Pošleme je k čertu. Entre nous!* 

Spěchám. Musím končit. Všichni Vás mnohokrát po
zdravují, zejména Malinovskij a Koba, všichni moc litu
jeme, že tu nejste. Práce se, jak ;vidět, hýbá kupředu. S fi
nancemi to v Pravdě vypadá bledě, ale teď se naděje 
upínají ke Gorkému. 

Mějte se dobře! Váš Lenin 

I I 7 

L. B. KAMENĚVO VI

[10. 1. 1913] 

Milý L. B.! Využívám volné chvilky, abych Vám stručně 
odpověděl na Váš dopis. Naše porada je v plném proudu. 
Účastní se jí jedenáct osob. Zatím to jde dobře. Pokud to 
stihnu, přiložím první rezoluci, která byla dnes schvále
na[206]. Ovšem prozatím o tom nikomu . .. ** stranickými
pracovníky není špatný: Pitěr - 3, Moskva -· 2, jih 
- 2, řada význačných legálních pracovníků a tak dále.
Vychází to dobře. V šestce se vyskytlo smířlivecké kolísá
ní, ale s hlavním »smířlivcem«, s Petrovským, nám to
prozatím klape čím dál líp. Ústřední otázkou bude

* - Mezi·námi! Red.

** Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dalším
místě nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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»sjednocení«. Vyřešíme ji patrně takto: dělníky zdola vře
le uvítáme, skupině likvidátorů v Luči vyhlásíme válku.
Alespoň pokud jde o revoluční stávky, byla schválena
Gednomyslně) tak ová rezoluce.

Němci z Vorstandu poslali lejstro ... 
Jejich postoj: provádějí pokus na l egální půdě. To nás 

těší. Ale my jsme nanejvýš opatrní. Se skupinou žádné 
sjednocování: vstupte do organizací a provedeme pokus. 
Jenom proboha ať zahraničí nepodniká žádné kroky. 
Přečtěte dopis (nebo raději reprodukujte tuto část dopisu) 
dvěma až třem diskrétním a se r iózním soudruhům: Karn
skému, Nik. Vas., ale ne všem a ne z evrubně. Pospěšte 
si proboha s ústředním orgánem a pošlete okamžitě 
aspoň korektury! 

Váš Lenin 

I I 8 

L. B. KAMENĚVOVI

(12. 1. 1913] 

Milý L. B. ! Píšu během porady. Klape to skvěle. Význam 
porady nebude o nic menší než konference z ledna 1912. 
Rezoluce[ 145• 207] budou ke všem důležitým otázkám včetně
sjednocení. 

Všichni moc litujeme, že tu nejste, že se Vám nepoda
řilo přijet. 

Posílám první rezoluci[ 179• 206]. Zatím ji držte v tajnos
ti; povzbuďte jenom ... * část bolševiků, těch neupoví
d an ých. 

Mnoho štěstí v novém roce. Váš Lenin 

* Rukopis dokumentu je část1:čně poškozen. Na tomto a na dalším
místě nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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Všechny rezoluce jsou schvalovány jednomyslně ... 
Obrovský úspěch! 
Skončíme za dva až tři dny. 

1 1 9 

L. B. KAMENĚ VOVI

[Nejdříve 14. 1. 1913) 

Milý L. B.! 

Posílám ostatní rezoluce . .. [145• 207] 

Bylo přísně stanoveno: zachovat je v tajnosti až do 
zveřejnění v tisku ... *
, Váš dopis Malinovskému jsme předali. 

Huysmansovi jste odpověděl skvěle. 
Celkový dojem z porady máme báječný. Doufám, že 

Váš dojem bude stejný. Informujte blízké soudruhy, zatím 
důvěrně (Karnského, Alberta ... ). 

Petrovskij je ·1teď zcela na naší straně - šestka taky 
- do Ruska se vrátilo pár dobrých ilegálních pracovní
ků. Jediným »mráčkem�; (chmurou) je, že peníze neJsou
a nejsou. Krach je totální.

{ S tisícerými pozdravy 
Váš Lenin 

Telegram třiceti bolševi,ků jsme dostali. Tisíceré pozdra-
,., 

vy a přání všeho nejlep'šího do nového roku!! Ode mne 
i od všech zdejších přátel. 

Váš Lenin 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dalším
místě nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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l 2 O

I. A. PJATNICKÉMU

[Po 14. 1. 1913] 

Milý soudruhu Alberte! 

Rád bych si s Vámi popovídal o rezoluci porady o národ
ních organizacích*. Spatřujete v ní »diplomacii« - ale to 
je velký omyl. 

V čem vidíte diplomacii: 
Za prvé v tom, že svoláváme hromy a blesky na hlavní 

vedení PSD - »a přitom všechny informace pocházejí 
od příslušníků opozice«. 

To je do nebe volající nepravda! 
O tom, že Tyszka vyvolává v hlavním vedení opozici 

a v PSD nespokojenost, víme už léta. Ví to každý, kdo 
s hlavním vedením pracoval. 

Růst této opozice vidí od roku 191 O všichni. 
Na jaře 1912 rozpouštějí Tyszka a spol. varšavský vý

bor, prohlašují, že je závislý na tajné policii, a ustavují 
»svůj«.

Na podzim se konají volby. A jak dopadly? Všichni děl
ničtí volitelé ve Varšavě, kteří patří k sociální demokra
cii, jsou najednou na straně opozice! 

Tento fakt jsem si ověřil. 
Jména volitelů: Zalewski a Bronowski. Mluvil s nimi 

Malinovskij a sám si to ověřil. 
Tak co, není to důkaz? 
A pak přešlo k opozici i zahraničí a Lodž. 
Krach Tyszkovy,diplomacie se rýsoval už dávno.Je ne

odvratný. Už lednová konference roku 1912 (která se ab
solutně nezabývala rozkolem mezi Tyszkou ( = hlavním 

* Jde o rezoluci krakovské porady O »národních« sociálně demo-
kratických organizacích[ 171 ] (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 22, Praha 
1985, s. 287-289). Red.
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vedením] a opozicí) zásadně zhodnotila tento vývoj udá
lostí.[180]

Padá federace nejhoršího typu. 160

Návrat k starému (1907-1911) není možný. 
To je třeba pochopit. 
I v Rakousku bylo takové období: Národní organizace 

měly samostatný ústřední výbor; samostatný ÚV nemají 
Němci. 

V Rakousku se to neudrželo; odtud totiž vede cesta 
buď k úplné federaci, anebo k úplné jednotě. 

Ani u nás není polofederace (1907 -1911) udržitelná; 
musíme vynaložit veškeré úsilí, aby to straničtí pracovní
ci důkladně pochopili. 

Přejeme si úplnou jednotu - zdola i v národnostní 
otázce. 

Taková jednota je možná. Byla a je na Kavkaze (čtyři 
národy). Byla roku 1907 v Rize (Lotyši, Litevci, Rusové) 
i ve Vilně (Litevci, Lotyši, Poláci, [Rusové]*, Židé) 
- v obou těchto městech proti separatismu Bundu.

V Rakousku skončila federace separatismem a krachem
jednotné strany. 161 I u nás by bylo trestuhodné nadržovat
separatismu Bundu a krýt jej. 

Vidíte »diplomacii« (2° ) v tom, že odsuzujeme Bund 
a »téměř bereme na milost lotyšský ÚV, který jde za Bun
dem«. 

Ba ne, mýlíte se. To není diplomacie. Lotyšští sociálně 
demokratičtí dělníci byli vždy pro jednotu zdola, byli 
vždy pro územní autonomii, tj. byli proti separatismu, 
proti nacionalismu. 

To je fakt. 
Ten nemůžete vyvrátit. 
Z toho vyplývá nezvratný závěr; lotyšský ústřední vý

bor - toť odklon jednoho z orgánů lotyšských sociálních 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Slova v hranatých zá

vorkách byla doplněna podle smyslu. Red.
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demokratů mezi revolučním proletariátem od správné 
cesty. 

V Bundu však tato správná cesta neexistuje, neexistuje 
proletariát, neexistují masové organizace - neexistuje 
tam nic než kroužek intelektuálů (Liber + Movič + Vi
nickij - skrznaskrz oportunisté a odvěké »hlavy« Bundu) 
a kroužky řemeslníků. 

Byla by do nebe volající nepravda házet Bund a Lotyše 
do jednoho pytle. 

»Národnostní« otázka v SDDSR se dostala na pořad
dne. [Tomu se nevyhneme.] Rozpad »národních« organi
zací není náhoda. I my musíme· zaměřit veškeré úsilí na 
vyjasnění situace a na obnovení boje staré Jiskry.162

Jsme v zásadě proti federaci. Jsme pro využití nebla
hých zkušeností z polofederace ll 907-1911). Jsme pro 
kampaň za jednotu zdola. 

Soudruzi, kteří pracují mezi židovskými sociálně de
mokratickými dělníky v Rusku nebo vůbec znají -tamější 
poměry, by měli shromáždit [fakty hovořící o] škodlivosti 
separatismu Bundu. Bund zmaři l stockholmské [usnese
ní][318· 324] (1906)163. Sám se nikde v místních organizacích
nesjednotil (Lotyši nic takového nedělali). 

Myslí si snad někdo, že na to zapomeneme a dáme se 
znovu ukonejšit planými sliby? 

Nikdy! Sjednocujte se ve Varšavě, Lodži, Vilně atd., 
páni bundovští »sjednocovatelé«! 

[Byl bych rád], kdybyste dal tento dopis přečíst bolše
vjkům, kteří se zajímají o [národnostní otázku] [a kdyby 
se] podařilo pustit se všude do práce zaměřené na dů
kladné studium této otázky a na shromažďování materiá
lu (zkušenosti z Ruska) proti bundovským »separatis-
tům«. 

··· 

Beste Grusse*. Váš Lenin 

* - Srdečné pozdravy. Red.
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REDAKCI LISTU 
BREMER BŮRGER-ZEITUNG 

[V první polovině ledna 1913] 

Vážený soudruhu! 

Budu Vám velice zavázán, pošlete-li mi obě čísla listu 
Bremer Biirger-Zeitung, v nichž uveřejňujete recenzi[458] 

knihy R. Luxemburgové. Přikládám mezinárodní potvr
zení na odpověď ve výši 20 feniků. 

Ve!ice mě těší, že v hlavním bodu docházíte ke stejné
mu závěru, k jakému jsem před Čtrnácti lety dospěl já 
v polemice s Tuganem-Baranovským a listem Volks
stiimler, totiž k tomu, že realizace nadhodnoty je možná 
i v »ryze kapitalistické« společnosti.* Knihu R. Luxemburgo
vé[449] jsem ještě neviděl, ale teoreticky máte v tomto bodu 
úplnou pravdu. Jen se mi zdá, že jste velmi nedostatečně 
zdůraznil nesmírně závažnou pasáž z Marxe (Kapitál II , 
Marx-Engels, S pisy 24, Praha 1986 s. 503) 164, kde 
Marx říká, že do analýzy ročně vyráběných hmotných 
statků vůbec není nutné zahrnovat zahraniční obchod (ci
tuji podle ruského překladu). »Dialektika« Luxemburgo
vé mi připadá (rovněž podle článku[453] v Leipziger Volks
zeitung) jako eklekticismus. Přinesl ještě něJcterý jiný list 
recenzi na knihu R. Luxemburgové? Hamburger Echo 165? 
Buržoazní tiskové orgány? 

Mám ještě jeden dotaz. Bremer Biirger-Zeitung, (1912, 
č. 256) přinesl zkreslenou zpr�vu o říjnovém zasedání 
mezinárodního socialistického byra[469]. Buď klika Lu
xemburgové, nebo některý likvidátor či nějaký darebák 
sympatizující s likvidátory oklamal redakci a přisoudil 

* Viz V. I. Lenin, Poznárn,ka k teorii trhů (K polemice pánů Tuga
na-Baranovského a Bulgakova), (Sebrané spisy 4, Praha 1980, 

s. 61-70). Red.
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Haasemu tato slova: »Lenin prostě podvedl internacioná
lu.« 

Likvidátoři pochopitelně tuto lež ve svých novi
nách[233] (Luč v Petrohradu) zopakovali a připojili k ní 
jízlivé poznámky. Ústřední výbor naší strany (Sociálně 
demokratické dělnické strany Ruska) Haasemu napsal 
a on odpověděl, že jeho výrok byl interpretován nespráv
ně. Teď byl Haaseho dopis[44] otištěn v našem listu (Prav
da v Petrohradu). 166 

V dané chvíli bych rád věděl, zda má redakce Bremer 
Biirger-Zeitung v úmyslu nesprávné tvrzení, které otisk
la, dementovat nebo uvést na správnou míru. V takovém 
případě bych mohl poslat redakci opis Haaseho dopisu. 

Se stranickým pozdravem 
N. Lenin

Moje adresa: Wl. Ulijanow. 47. Lubomirskiego. Kra
kau. 

1 2 2 

A. M. GORKÉMU

21. 1. 1913

Milý A M. ! Soudruh, který Vám odešle tento dopis, je 
Trojanovskij a žije teď ve Vídni. Pustil se nyní společně 
se svou ženou energicky do časopisu Prosvěščenije, se
hnal trošku peněz, a tak doufáme, že se nám díky jejich 
energii a pomoci podaří rozjet marxistický časopis proti 
likvidátorským renegátům. Doufám, že ani Vy neodmít
nete tomuto. časopisu pomoc. 

Váš Lenin 
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P. S. Dostal jste doufám můj dlouhatánský dopis[ 186] týka
jící se vperjodovců.* A jak jste se vlastně octl v Luči??? 
Snad nenásledujete příkladu poslanců? Jenže ti jednodu
še sedli na lep a patrně zase brzy odejdou. 

123 

G. M. VJAZMENSKÉMU

[Po 22. 1. 1913] 

Vážený soudruhu! Vynasnažím se vyhovět Vaší prosbě 
a sehnat Vám ruské ilegální tiskoviny. 167 Jenomže teď je 
to dost obtížné a moc jich asi nebude: v Rusku se toho 
vydává velice málo a to, co tam vydají, nám sem posílají 
velice neochotně, i když o to vždycky prosíme. V Pitěru vy
šly před 9. 1. 1913 dva-tři letáky[390]. 

Pokud jde o polskou literaturu, mýlíte se, když se do
mníváte, že jsem na tom dobře. Do PSS přístup nemám, 
opatřte si literaturu přes organizační výbor a likvidátory. 
Ani se sociálně demokratickými »zarz<1-dowci« ** (Rosa 
a Tyszka) nemám žádné styky. 

Pošlete mi prosím Vás asi tak na týden Izvěstija CK 
RSDRP z roku 1907, obě čísla, moc je potřebuji. 168 Spo
lehlivě Vám je vrátím. 

Přikládám dopis pro soudruha Kuzněcova, o který jste 
mě žádal. 169 

Se soudružským pozdravem 
N. Lenin

* Viz tento svazek, s. 163-166. Red.

** - stoupenci hlavního vedení Sociální demokracie Království

polského a Litvy. Red.
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Tichonovovi prosím napište, aby mluvil jedině s Bada
jevem a s Mal inovským, ale s těmi aby pohovořil určitě. 

Ve Vašem dopisu mě nejvíc potěšila slova: Ze všech 
plánů a záměrů inteligence v Rusku naprosto nepochyb
ně vyplývá, že socialistické myšlení je promíšeno různý
mi proudy, které jsou tomuto myšlení od základu nepřá
telské: najdeme tu mystiku, metafyziku, oportunismus, 
reformismus i pozůstatky narodnictví. Všechny tyto prou
dy jsou o to nepřátelštější, že jsou krajně n evyhraně
né, a protože nemají vlastní tribunu, dostatečně jasně se 
ani vyhranit nemohou.* 

Podtrhuji slova, která mě zvlášť nadchla. To je přesně 
ono: »od základu nepřátelské«, o to víc, že jsou nevyhra
něné. Ptáte se například na Stěpanova (I. I.). Jak se proje
vil (chlapec je to dobrý, dříč, hodně zná atd.) v době 
rozkladu a kolísání (1908-1911)? Chtěl se smiřovat 
s vperjodovci. Ale to přece znamená, že sám kolísal. 

Psal mi, že je třeba nad demokratickou revolucí v Rus
ku udělat kříž, že bez revoluce to u nás půjde podle ra
kouského vzoru. Vynadal jsem mu za tyhle hanebnosti do 
likvidátorů.** Urazil se. A potom Larin vyklopil jeho ná
zory v tisku[122· 123].

Stěpanov teď demonstrativně přispívá nikoli do našeho, 
ale do Rožkovova listu Novaja Sibir v Irkutsku175. A víte
přece, jaký »směr« nastoupil Rožkov. Četl jste jeho člá
nek[342] v časopisu N aša zarja z roku 1911 a mou odpo
věď ve Zvězdě?*** A Rožkov se  zatvrdil ve svém ultra
oportunismu. A Stěpanov? Čert se v něm vyznej. Zaují
m,á »krajně nevyhraněné« a zmatené stanovisko. Teď 
bych Stěpanovovi za n ic na světě nesvěřil žádnou samo-

* Viz V. I. Lenin - A. M. Gorkij, Dopisy. Vzpomínky. Dokumen
ty. Praha 1962, s. 123-124. Red.

** Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 47, Praha 1989, s. 246-249. 
Red. 

*** Viz V. I. Lenin, Manifest liberální dělnické strany[ 157] (Sebra
né spisy 20, Praha 1984, s. 410-423). Red.
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statnější rubriku; utrhne se, ani sám nebude vědět kam. 
Ale jako přispěvatel by patrně mohl být užitečný. Patří 
k těm, co se »nezorientovali«. Svěřit mu »starost« o rubri
ku by znamenalo jistojistě pohřbít jeho i rubriku. 

Píšete: ,Je načase, abychom měli vlastní časopis, ale 
chybí nám k tomu dostatečný počet dobře sehraných li
dí.« 

S druhou částí věty nesouhlasím. Časopis by donutil
dostatečný počet lidí, aby se sehráli, jen kdyby byl časo
pis, jen kdyby bylo jádro.

Jádro existuje, ale časopis (objemný) neexistuje z důvo
dů na nás nezávislých: nejsou peníze. Kdyby byly peníze, 
jsem přesvědčen, že bychom i teď stačili na objemný ča
sopis, protože k jádru by se za honoráře připojilo přispě
vatelů hodně, stačilo by přidělit témata a určit zařazení. 

Dokud nejsou peníze, musíme podle mého nejen tou
žebně snít, ale i vycházet z toho, co je, čili z Prosvěščeni
je. Je to sice malá rybka, ale za prvé všechno velké vyrůs
tá z malého, za druhé lepší něco než nic. 

Je načase, dávno už je načase, aby se lidé začali sehrá
vat, chceme-li mít hodně »sehraných lidí«. 

,Je načase, abychom měli vlastní časopis.« Jádro publi
cistů máme. Správnost linie potvrzují zkušenosti dvanácti 
(nebo dokonce dvaceti) let a zkušenosti posledních šesti 
let obzvlášť. Je třeba lidi kolem tohoto jádra seskupovat 
a tím toto jádro jasněji vyhraňovat, vychovávat a rozšiřo
vat. Byli jsme nuceni začít od ilegality a od Pravdy, ale zů
stat při tom nechceme. Proto když už jste jednou řekl, že 
»je načase, abychom měli vlastní časopis«, dovolte, abych
Vás vzal za slovo a přiměl k odpovědi: máme buď ihned
stanovit plán, jak sehnat peníze na objemný časopis s tím,
a tím programem, s takovou a takovou redakcí, s těmi
a těmi spolupracovníky, anebo začít podle tohoto plánu
rozšiřovat Prosvěščenije.

Lépe řečeno: ne buď - anebo, ale jak - tak.
Čekám na odpověď. Z Vídně už jistě máte dopis ohled-
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ně Prosvěščenije. 176 Správně asi předpokládám, že se na 
rok 1913 stabilizuje jako malý formát. Chcete-li, aby
chom »měli vlastní časopis«, tak za to musíme vzít společ
ně. 

O dašnacích jsem nic neslyšel. Ale považuji to za ne
smyslnou fámu. Vypustila ji vláda, která chce spolknout 
tureckou Arménii. 177 

Péesesovci* jsou bezpochyby pro Rakousko a budou za 
ně bojovat. Válka Rakouska s Ruskem by revoluci (v Čelé 
východní Evropě) velice prospěla, ale je málo pravděpo
dobné, že by nám Franz Josef a Mikulášek udělali tu ra
dost. 

Prosíte, abychom Vás častěji informovali. S radostí 
- ale odpovídejte. Posílám (prozatím důvěrně) rezoluce
z naší nedávné porady (která se podle mého mínění veli
ce vydařila a bude mít svůj význam).**

Rezoluce jsou prý ze všech druhů literatury nejnudněj
ší. Já jsem člověk do rezolucí přímo zažraný. Napište, jak 
se čtou Vám (zvlášť ty o revolučních stávkách a o likvidá
torech). 

Co zlého způsobila v Rusku fáma o amnestii? To ne
vím. Napište. 

N. K. se poroučí. 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

* - příslušníci PSS (Polské socialistické strany). Red.

** Jde o rezoluce krakovské porady ÚV SDDSR se stranickými 
pracovníky (8.-14. ledna 1913)[ 145• 179• w6, 207]. Red.
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L. B. KAMENĚVOVI

[Začátkem února 1913] 

Milý L. B.! Vracím korekturu. Další, tj. korekturu rezolu
cí(145], posílat nemusíte. Vytiskněte to ihned, rozhodně 
jak nejlevněji to půjde (nemáme peníze), tj. do tří 
sloupců, jako novinovou stránku (půl nebo tři čtvrti 
stránky), z obou stran, bez okrajů. 

Název: »Porada ústředního výboru [se] ... * stranický
mi [pracovníky]« . . . aby se to nezdrželo ani o jeden den. 

Udělat 3000 výtisků. Požádejte Mirona, ať osobně 
dohlédne, aby korekturu skut ečně provedli (obvykle to 
nedělají, nechávají to nekorigované!) a vůbec aby to co 
nejrychleji vyšlo. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 

128 

J. M. SVERD LO VOVI

(9. 2. 1913] 

Soudruhovi Andrejevovi, a není-li v Pitěru, tedy číslu 3, 
6 a ostatním. - Milý příteli! Velice mě zamrzelo, když 
jsem zaslechl, že podle Vás Vasilij přehání význam listu 
Děň. Ve skutečnosti je právě Děň a jeho orientace klíčem 
k celé věci. Nedosáhneme-li tu změny a správného posto
je, zkrachujeme materiálně i politicky. Děň je nezbytný 
organizační prostředek k semknutí a k pozvednutí hnutí. 
Jedině jeho prostřednictvím můžeme nyní dosáhnout po-

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Slova v hranatých zác 

vorkách byla doplněna podle smyslu. Několik slov nebylo rozluštěno. 
Red. 
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třebného přílivu lidí a získat prostředky na to, o čem se 
zmiňujete. V Pitěru to jde špatně zejména proto, že je 
špatný Děň a my ho neumíme využít, nebo že tomu brání 
tamější kolektiv »redaktorů«. 

25 000 po jedné kopějce činí měsíčně 250 rublů. Mějte 
neustále na paměti, že žádné jiné zdroje nemáme. Celou 
situaci vůbec teď rozhodne výsledek boje s likvidátory 
v Pitěru, to je jasné. A tento boj může rozhodnout jedině 
správný postoj listu Děň.Je-li pravda, že čísla 1 a 3 nebo 

- 3 a 6 jsou pro to, aby se změny v listu Děň prováděly
opatrně, tj. aby se počkalo s vyhozením dosavadních re
daktorů a kancelářských sH, je to velice smutné. Opakuje
me: zavání to krachem. Musíme se dobře sehrát a pustit
se do reformy listu. 1. Je třeba vyúčtovat každou kopějku.
2. Dostalo o tom číslo 1 dopis? 3. Přečetl jste si ten do
pis? 4. Je třeba vzít peníze (příjem i předplatné) do vlast
ních rukou. 5. Provedou to a kdy to bude provedeno? 6.

Je třeba obsadit redakci listu Děň svými lidmi a ty nyněj
ší vyhodit. Teď to vedou mizerně, reklama, kterou dělají
bundovským likvidátorům (Cajt) a JagieHovi[413· 415], který
není sociální demokrat, je přímo ostudná. Nevedou žád
nou kampaň pro jednotu zdola, což je tupohlavé a haneb
né. Mlčí o sjednocení na Vasiljevském ostrově, o odmít
nutí likvidátorů, nedovedou odpovědět na 1 O 1. číslo Lu
če178, na jejich odpověď. Jsou to vůbec lidi, tihle redakto
ři? Ne, to nejsou lidi, ale ubohé onuce a hrobaři věci.

To, jak se využívá listu Děň k informovanosti uvědo
mělých dělníků a pro jejich práci (petrohradského výboru 
obzvlášť), je pod vši kritiku. Musí se skoncovat s takzva
nou »autonomií« těchto takyredaktorů. Musíte se věci 
chopit především Vy. Najít si »útočiště« u čísla 1. Nechat 
zavést telefon. Vzít redakci pevně do ruky. Získat pomoc
níky. Ovšem - část takových sil jsou jen vykonavatelé, 
a tak jen Vy sám společně s naší pomocí odtud dokážete 
věc plně zvládnout. Při správné organizaci se rozvine 
i práce petrohradského výboru, který je až směšně bez-
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mocný, nedokáže říci slovo, propase všechny příležitosti 
k vystoupení. A přitom musí téměř denně vystupovat le
gálně Uménem »vlivných dělníků« atd.) a přinejmenším 
jednou dvakrát za měsíc ilegálně. Znovu opakuji: klíč 
k celé situaci je v listu Děň. Tady je možné zvítězit 
a v tom případě Uedině v tom případě) rozjet i práci 
v místních organizacích. Jinak všechno zkrachuje. 

S moskevským listem musíme počkat. Číslo 3 a jeho 
dva kolegové však musí okamžitě vystoupit s dopisem.Je
jich otálení je neodpustitelné. Musí okamžitě vystoupit, 
zaujmout stanovisko, prohlásit, že tohle je naše věc - te
dy jich tří, oni že mají právo rozhodovat Uinak je likvidá
toři odstrčí); už se hodně zanedbalo, pospěšte si. 

Vystoupení je tedy nezbytné. Proč by nemohlo být vy
davatelem i číslo 3? Jak vůbec vypadá rozdělení práce 
mezi čísly 1, 3, 6 a jejich blízkými přáteli? Podali o tom 
zprávu1 Panuje naprostá shoda? 

129 

N. A. R UBAKINOVI 

13. 2. 1913

Vážený soudruhu! S Vašimi změnami nemohu souhlasit. 
Kniha Za 12 let 179 byla konfiskována a sotva bude možné 
ji najít. Přesto se po ní někde poptám, a podaří-li se mi ji 
sehnat, pošlu Vám ji. 

Mám Vám vyřídit pozdrav od N. K. 

Absender*: Wl. Uljanow, 47. Lubomirskiego. Krakau. 

S úctou Váš Lenin

* - Odesilatel. Red.
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N. OSINSKÉMU*

[13. 2. 1913] 

Vážený soudruhu! Váš dopis z 21. 1. mě velice potěšil. 
Dneska je taková doba, že rozklad a rozvrat »nemá kon
ce«. Setkání s člověkem stejného smýšlení proto nesmírně 
potěší. Nevzdávejte se prosím Vás svého úmyslu, že nám 
pošlete v únoru článek, a vůbec určitě nám čas od času 
pište. Doufám, že z našich novin a časopisů vidíte celko
vou linii, kterou teď musíme prosazovat .:_ proti nepříte
li a (snad ještě víc) proti kolísavcům. Vaše spolupráce 
- když už zastáváme stejné názory - je dvojnásob cen
ná, protože žijete v blízkosti sídelních měst. Snažte se
sehnat místní zemstevní, tovární apod. statistické publi
kace. Po této stránce jsme zásobeni prachšpatně.

Zdravím Vás ... 

1 3 1 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[14. 2. 1913] 

Vážení kolegové! Nemohu nevyslovit své pobouření nad 
tím, že redakce otiskla ve 24. čísle hloupý a opovážlivý 
dopis pana Bogdanova[ 14• 313] a nejapnou redakční po
známku 180. Byla přesně a jasně formulována podmínka, 
že se takové věci bez konzultace tisknout nebudou. 

Redakce podmínky porušuje, jako by se jim vysmívala. 
Není divu, že z týchž důvodů nevzbuzuje ani za mák dů-

* Tento dopis byl připsán jako dodatek k dopisu napsanému N. K. 
Krupskou. Red.
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věru dopis Michalčiho, který v něm stokrát vyvrací sám 
sebe. 

Dotaz rižských dělníků[323] (v č. 24) byl datován 1 9.

lednem. Bylo docela dobře možné spojit ho s článkem 
o narodnictví[169] v č. 1 7 (z 22. ledna) a poslat ho včas
sem.181 Redakce, znovu opakuji, se vysmívá podmínkám.
Důrazně žádám, aby byl tento dopis, až si ho přečtou pří
slušné osoby, neprodleně předán vydavateli listu, poslanci
Badajevovi.

K vašim službám V. /[jin 

1 3 2 

A. M. GORKÉMU

[Mezi 15. a 25. 2. 1913]' 

Milý A. M.! 

Tak copak nám to, příteli, provádíte? Jste přepracovaný, 
unavený, trápí Vás nervy. Co je to za pořádek, kde jinde 
než na Capri, a navíc v zimě, kdy je »invaze« určitě men
ší, byste měl vést pořádný způsob života? Když nemáte 
nad sebou dozor, tak jste se asi spustil, viďte? To ale ne
děláte dobře. Vzchopte se a zaveďte si přísnější režim, 
vážně! Marodit v dnešní době je naprosto nepřípustné. 
To jste začal pracovat po nocích? A přitom když jsem byl 
na Capri, říkal jste, že jen já zavádím nepořádek, předtím 
že jste chodil spát včas. Musíte si odpočinout a zavést 
přísný režim, rozhodně. 

Trojanovském'll; a jeho ženě napíšu, že byste se s nimi 
chtěl sejít. Bylo by to opravdu dobré.Jsou to správní lidé. 
Z práce je ještě známe málo, ale všechno, co o nich víme, 
mluví v jejich prospěch. Mají i prostředky. Mohli by se 
uplatnit a hodně pro časopis udělat. Trojanovská brzy 
pojede do Ruska. 
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Mne i všechny nás tady neobyčejně potěšilo, že si bere

te na starost Prosvěščenije. A já - přiznávám - jsem si 
málem myslel, že jakmile se zmíním o našem maličkém 
časopisku či časopisečku, hned A. M. přejde chuť. Kaju 
se, moc se kaju za takové myšlenky. 

Bude opravdu skvělé, jestli pomaloučku přitáhneme 
beletristy a pohneme s Prosvěščenijem! Skvělé! Čtenáře 
máme nového, proletářského, uděláme tedy časopis lev
ný. Beletrii budete vydávat jen demokratickou, bez fňu
kání, bez renegátství. Dělníky zocelíme. A dělníky teď 
máme dobré. Šestka našich poslanců za dělnickou kurii 
v dumě se teď tak vrhla do práce mimo dumu, že je to 
nádhera. Právě tady upevní lidé dělnickou stranu, oprav
dovou dělnickou stranu! Ve IIt dumě toho nikdy nemoh
li dosáhnout. Četl jste v Luči (č. 24)(291] dopis čtyř poslan
ců o tom, že vystupují?182 Pěkný dopis, co? 

A Pravdu jste četl? Alexinskij píše dobře a zatím nedě
lá skandály! Člověk se až diví! Poslal jeden »manifest« 
(proč začal psát do Pravdy). Neotiskli mu to. A přesto 
prozatím skandál nedělá. Ku-po-di-vu! Zato dělá skan
dál Bogdanov - ve 24. čísle Pravdy[14] je parádní hlou
post! Kdepak, s ním je těžké pořízení. Přečetl jsem si 
jeho Inženýra Menniho[13]. Zase machismus = idealis
mus zamaskovaný tak, že to ani dělníci, ani ti hloupí re
daktoři v Pravdě nepochopili. Kdepak, tenhle machista je 
beznadějný případ, stejně jako Lunačarskij (za jeho člá
nek[226] děkuji). Kdyby tak bylo možné Lunačarského od
vést od Bogdanova v estetice, jako se s ním Alexinskij 
začal rozcházet v politice ... kdyby, samé kdyby ... 

Pokud jde o učení o hmotě a její struktuře, plně s Vá
mi souhlasím, že se o tom musí psát a že je to dobrý pro
středek proti »jedu, který saje beztvará ruská duše«. Jen
že tento jed mylně nazýváte »metafyzikou«. Je třeba ho 
nazývat idealismem a agnosticismem. 

Vždyť přece metafyzikou nazývají machisté materialis
mus! A právě houf nejvýznamnějších současných fyziků 
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využívá »zázraků« rádia, elektronů apod. k propašovává
ní pánbíčka - jak nejhrubšího, tak nejjemnějšího zrna, 
v podobě filozofického idealismu. 

Pokud jde o nacionalismus, plně s Vámi souhlasím, že 
je třeba zabývat se jím seriózněji. U nás si jeden skvělý 
Gruzínec sedl a píše pro Prosvěščenije obsáhlý článek, 
pro který si shromáždil všechen rakouský a jiný materiál.* 
Vrhneme se na to. Ale že naše rezoluce[ 145 · 207] (posílám je 
v tisku) jsou »formální záležitost, byrokratismus«, to pro
sím nadáváte neprávem. Kdepak, to není formální záleži
tost. U nás a na Kavkaze pracovali sociálně demokratičtí 
Gruzínci + Arméni + Tataři + Rusové společně, v jed
notné sociálně demokratické organizaci přes deset let. To 
není fráze, nýbrž proletářské řešení národnostní otázky. 
Jediné řešení. Stejně tomu bylo i v Rize: Rusové + Loty
ši + Litevci; oddělovali se jen separatisté - Bund. 
Stejně tak ve Vilně. 

Existují dvě dobré sociálně demokratické brožury 
o národnostní otázce: Strasserova[472] a Pannekoeko
va[456]. Pošlu Vám je, chcete? Máte někoho, kdo Vám je
přeloží z němčiny?

K takové hanebnosti jako v Rakousku u nás nedojde, to 
ne. To nepřipustíme! Ostatně i našinců, Velkorusů, je ta
dy trochu víc. S dělníky nepřipustíme »rakouského du
cha«. 

Pokud jde o Pjatnického 183,jsem pro soud. Nemá smysl 
jednat v rukavičkách. Sentimentalita by tu byla neodpus
titelná. Socialisté vůbec nejsou proti využívání korunního 
soudu. Jsme pro využívání zákonnosti. Marx a Bebel se 
obraceli ke korunnímu soudu dokonce i proti svým socia
listickým odpůrcům. Je třeba vědět, j ak  to udělat, ale 
udělat se to musí. 

S Pjatnickým před soud, a basta. Bude-li Vám to někdo 

* Jde o článek J. V. Stalina Národnostní otázka a sociální demo
kracie[376]. Red.
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vytýkat, vykašlete se na něj. Vytýkat Vám to budou po
krytci. Ustupovat Pjatnickému, povolovat mu z obavy 
před soudem by bylo neodpustitelné. 

No, nějak moc jsem se rozpovídal. Pište, jak jste na 
tom se zdravím. 

Váš Lenin 

P. S. Fomu Pitěrce známe. Teď je v Narymu. Foma Ura
lec? Na toho si nějak nemůžeme vzpomenout. Na sjezdu 
roku 1907 byl Foma Pitěrec. 

1 3 3 

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[19. 2. 1913] 

Dnes jsme se dověděli, že se začalo s reformou listu Děň. 
Posíláme tisíce pozdravů, gratulací a přání zdaru. Koneč
ně se tedy podařilo pustit se do reformy. Neumíte si ani 
představit, jak jsme vyčerpáni spoluprací s netečnou 
a nepřátelskou redakcí. Pro čísla 1 a 3 dodáváme: překva
puje nás, že jste se mohli urazit nebo být nespokojeni přík
rým dopisem s třírublovkou. Celé ostří bylo přece namí
řeno proti těm redaktorům, které jste vy naštěstí začali 
vyhazovat. Jít ostře proti lidem, kteří právem inají být vy
hozeni - co je na tom špatného? Ještě jednou blahopře
jeme k zahájení reformy. Dopis čísla 3 uveřejněný v listu 
Děň je výborný, dopisy ostatních rovněž. Odpovězte, zda 
jste dostali osnovu projevu o rozpočtu. 184 Posílejte další 
a další materiály. Bez nich se nedá pracovat. Projev 
o rozpočtu by bylo třeba rozšířit na dvojnásobný rozsah,
jen kdyby l?yly materiály. Dopisy[33-38] čísel jsou skvě
lé. 185 Ze srdce blahopřeji. Napište nám prosím vás znovu
druhou adresu pro dopisy do kursů - nejsme si jisti pří-
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jmením. Posílejte laskavě co nejrychleji adresy, kam zasí
lat tiskoviny. 

Co je s číslem 10?* Vždyť přece on - žák A. - může 
přejít mezi čísla.Jaký náklad má Večerňaja počta? Dosta
li Janovi přátelé to, co jim posílá? Zeptejte se čísla 3. 
Srdečně zdravím. 

l 3 4

REDAKCI LISTU PRAVDA 

[21. 2. 1913] 

Vážení kolegové! Dovolte, abych vám především pobla
hopřál k obrovskému zlepšení v celém řízení listu, které 
lze v posledních dnech pozorovat. Abych vám poblaho
přál a popřál další úspěchy na této cestě. Předevčírem 
jsem poslal první dva článečky Rostoucí nesoulad**[ 133]. 

Z 234. čísla Pravdy však jasně vidím, že se tyto články 
nebudou hodit. Proto je prosím neprodleně předejte ča
sopisu Prosvěščenije, kam posílám i konec. Předejte tam 
i ostatní neuveřejněné články (odpověď Majevskému; 
o morálce; Bulgakov o rolnících 186 - Bulgakovovy člán
ky[ 19] z časopisu Russkaja mysl apod.). Moc vás prosím,
abyste mi co nejdřív odpověděli, zda jste to splnili. Pošle
te mi 7., 8., 21. a 24. číslo Luče a 25. číslo Pravdy. Prav
du jsem dříve vždycky dostával ráno, jako dostávám i teď
Reč a Novoje vremja. Ale v posledním týdnu se začala
Pravda opožďovat a chodí až večer. Expedice ji zřejmě
neposílá včas. Moc vás prosím, abyste zjednali nápravu
a zajistili, že bude každodenně expedována přesněji.

Nové knihy vůbec nedostávám. Je nezbytné přijmout 
/ tato opatření: a) získávat knihy z nakladatelství na zálo-

* Jde o V. I. Chaústova. Red.

** Viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 393-410. Red.

189 



,/ 

hu, b) za pomoci poslanců získávat publikace dumy a ofi
ciální publikace. Bez knih se absolutně nedá pracovat ... 
Nemám ani časopis Zavěty, ani list Russkaja molva. Bez 
nich se neobejdeme. Hlavně bych potřeboval to číslo lis
tu Russkaja ·molva[265], kde se píše o Luči a vysvětluje se, 
že menševici jsou proti ilegalitě.I 87 

Dne l. (14.) března uplyne 30 let od Marxovy smrti. 
Měla by se vydat příloha za dvě až tři kopějky o rozsahu 
čtyř stran formátu Pravdy s velkým Marxovým portrétem 
a s řadou článečků.188 S inzeráty (podrobnými) jak o Prav
dě, tak o Prosvěščeniji. Při nákladu 25-30 tisíc by se to 
patrně vyplatilo a ještě by to něco vyneslo. Souhlasíte-li, 
pošlete telegram: »Připravujte to« (a my se hned pustíme 
do psaní) a kromě toho napište podrobnou odpověď. Od
povídejte dvakrát až třikrát týdně v několika řádcích, ja
ké články jste dostali a které se hodí. 

Podle mého jste udělali naprosto správně, že jste uve
řejnili Dněvnického[68] v plném znění - pro začátek. 189 

Ale napříště tak dlouhé (a tak špatné) články raději po
zdržte a vyrozuměte autory dopisem, že je předáte do 
Prosvěščenije. 

1 3 5 

M. A. SAVELJEVOVI 

Pro Větrova 
Spěchá 

[22. 2. 1913] 

Váš I.

Milý kolego!Je velice smutné, že se naše vzájemná kores
pondence pořád nemůže rozběhnout, protože nemám 
adresu přímo na Vás osobně, protože na otázky odpoví
dáte za příliš dlouhou dobu. 1. Už dávno, dávno jsem 
Vám psal, že kromě článku Diskuse o liberální dělnické 
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politice v Anglii[ 128] zůstaly ve Zvězdě ještě články Dvě
utopie*[ 135] a kritika bojkotismu (proti Amfitěatrovovi, 
název si nepamatuji) 190. Znovu Vás prosím: sežeňte a po
šlete mi je. Doufám, že je budu moci použít. 2. V Pravdě 
taky leží řada článků[279], které neotiskli. Moc Vás pro
sím, abyste je od nich vymámil a sestavil z nich poznám
ky publicisty s podpisem třeba T ... Asi· takto: I. Odpo
věď Majevskému (v Luči o likvidátorství). - (Teď je 
tohle téma tím potřebnější, že Dněvnickij a Plechanov ve 
234. čísle Pravdy spustili nepěkným tónem.) ·II. Bulgakov
z časopisu Russkaja mysl o rolnících[ 19] (název si nepama
tuji). III. O morálce (dva články). IV. Rostoucí nesou
lad[ 133] (o poradě kadetů z února 1913. Na to musíme
reagovat. Dva články byly do Pravdy poslány předevčí
rem, zbývající čtyři krátké posílám dnes). Názvy jednotli
vých částí ať nesázejí velkým typem Qako v 1. čísle Pro
svěščenije u článku Výsledky voleb**[ 146]), ale petitem.

Tiskových chyb je v 1. čísle Prosvěščenije spousta ... 
Korekturu článku Diskuse o liberální dělnické politice 
v Anglii[ 128] posílám. Ten je třeba pustit. Copak jste se
ještě nezbavili }i,fichalčiho ... ? To je nevyhnutelné, váž
ně, nevyhnutelné. Vidím tiskovou chybu v 1. čísle Pro
svěščenije (s. 26). K tomu se rozhodně musí uveřejnit tis
ková oprava. Přikládám její text. 

v. /[.

Oprava 
Do lednového sešitu časopisu Prosvěščenije (1913, 

č. 1) se vloudila celá řada tiskových chyb. Opravujeme 
jednu, která překrucuje smysl: na s. 26, řádek 23 shora, 
je uvedeno »25 % v dělnické straně«, správně má být: 
52%. 

* Viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 143-149, 138-142. Red.

** Viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 341-'367. Red.
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I 3 6 

W. PFANNKUCHOVI

Krakov 25. 2. 1913 

Vážení soudruzi! Váš dopis z 28. 12. 1912 jsem dostal, 
i když se zpožděním, které bylo způsobeno tím, že posílá
te dopisy na mou předchozí adresu do Paříže. Váš dopis 
jsem samozřejmě postoupil ústřednímu výboru. Doufám, 
že odpověď ústředního výboru na váš dopis na sebe ne
nechá dlouho čekat.* 

Využívám příležitosti, abych vás znovu upozornil na 
svou nynější adresu; zní takto: Herm Wl. Uljanow, 49. 
Ulica Lubomirskiego. 49. Krakau. Ósterreich. 

Se stranickým pozdravem 

1 3 7 

N. G. POLETAJEVOVI 

Pro Krasse 

[25. 2. 1913] 

Vl. Uljanov 

Milý příteli! Váš dopis z 2. února mi udělal velkou radost 
a nesmírně mě mrzí, že se nám dosud nepodařilo navázat 
pravidelnou korespondenci, přestože z naší strany jsme 
se o to už mnohokrát pokoušeli. Bez pravidelného písem
ného styku vznikají nedorozumění.Jsem rád, že kritizuje
te odchod z Luče, protože každou kritiku z Ruska vítám 
- bez kritiky se nic nehýbe. Ale tentokrát je Vaše kritika
nesprávná - jenom nevím, z kter� strany začít, abych

* Viz V. I. Lenin, Dopis představenstvu Sociálně demokratické
strany Německa (Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 29-33). Red.
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Vám ji vyvrátil. 191 Počkám s tím do příštího dopisu. Po
kud jde o »reformy« v jistém listu, řeknu Vám, že Vaše 
nepřítomnost je velmi, velmi bolestná. Říkám otevřeně, 
že zorganizování této záležitosti pokládám za Vaši histo
rickou zásluhu, ale že jste »velkou sestru«* zastavil a v lé
tě jste byl »zpola nepřítomen«, to považuji za velikou 
chybu 192

• Ale co je pryč, je pryč. Z minulých chyb si mu
síme vzít poučení pro budoucnost. Plán na vydávání vel
kého listu je znamenitý. Jsem přesvědčen, že potřebuje
me dvoje noviny - velké za pět kopějek a malé za jednu 
kopějku - ty nynější bychom měli orientovat »na malé«. 
Vydávání brožur a knih po pěti až deseti arších je rovněž 
dobrý nápad. Také jsme pro to všemi deseti. Všichni by
chom byli moc rádi, kdybyste se do toho s vervou pustili 
a kdyby se nám podařilo .navázat soustavnější, svornější 
a úspěšnější spolupráci než na jaře a v létě 1912. Jednou 
z nezbytných podmínek toho je sejít se a udržovat pravi
delnou korespondenci. Gorkij teď začal usilovně pomá
hat Prosvěščeniji a dělat z něho yelký časopis. Vydáváu"í 
velkého listu a knih má nejlepší vyhlídky, že se stane 
obrovskou věcí nesmírného významu a užitku. O to důle
žitější je všechno správně zorganizovat hned na začátku. 
Zkušenosti nás plně přesvědčily, že dohadovat se Gak 
o tom píšete) s Plechanovem, Rožkovem apod. je bezna
dějné. My na to jdeme z jiného konce a dospíváme k lep
ším výsledkům. Jistě víte, že Alexinskij a Dněvnickij při
šli k nám, bez předchozího dohadování. Při správné a ne- .,
ochvějné taktice se to u velkého listu a u vydávání knih
osvědčí ještě víc. Jsme o tom pevně přesvědčeni. Zásado
vá taktika - udržet vedení v rukou dosavadní skupiny
- získávat lidi ne smluvně, ale jako spolupracovníky
- to všechno jsou podmínky pro nás ultimativní. Jsme
přesvědčeni, že spolupracovníků najdeme dostatek jak
pro velký list, tak pro vydávání knih i pro objemný časo-

* - Něvskaja zvězda. Red.
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pis. Například s Bogdanovem není možná ani spoluprá
ce: jasně to vyplývá z jeho nových spisů.193 S Alexinským 
a Dněvnickým (Plechanovem) možná je a honorování pří
spěvků tento okruh spolupracovníků pateronásobně roz
šíří. Čekám obratem odpověď: 1. zda souhlasíte s výše 
uvedeným nebo ne; 2. jestliže ne, jaký máte plán; 3. kolik 
peněz je třeba; 4. kolik seženete Vy; 5. jak vymezujete 
nebo předpokládáte svou účast na tomto podniku, pokud 
jde o rozsah pravomoci atd. Odpovězte co nejpřesněji. 
Musíme jednat rychle. Události nečekají. Moskevský list 
taky musíme ... * Staví se u Vás můj dobrý známý, které
ho znáte i Vy, pohovořte s ním věcně a co nejkonkrétněji. 

1 3 8 

L. B. KAMENĚVOVI

,[25. 2. 1913] 

Milý L. B.! Posílám Vám Poletajevův dopis (ihned vraťte) 
a noticku (taky vraťte) ... **

Přečetl jsem si Aktuální témata[�44]. To je ale pakáž ! Je
nom nevíme, jestli máme těm neřádům vynadat, nebo je 
přejít mlčením. Stojí teď vůbec za to jim nadávat? Co 
myslíte? 

Podle mého by přece jenom měli v nejbližším čísle 
ústředního orgánu dostat po hlavě, ale ne moc. 

Zdá se, že s referátem Vám to dopadlo báječně ... 

S tisícerým pozdravem Váš Lenin 

* Jde o list Naš puť. Red.

** Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dal
ším místě nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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P. S. Z Pitěru, z Moskevské oblasti a z jihu máme dobré 
zprávy. Roste a formuje se dělnická ilegální organizace. 
V Pravdě se  začalo s reformou. 

Trojanovskij vyvolává jakousi hádku kvůli Kobovu 
článku Národnostní otázka a sociální demokracie(376], ur
čenému pro Prosvěščenije. Řekněte, že je diskusní, proto
že Galina je pro kulturně národnostní autonomii!! 

My jsme ovšem absolutně proti. Článek je velmi dobrý. 
Je to palčivá otázka a my bundovské pakáži neustoupíme 
ani za nehet ze zásadního stanoviska. . . , , , 

Možná že se to »spraví«, ale ... tenez vous pour aver-
t. ,*1. 

Usnesli jsme se ztrhat vperjodovce. Ať Miron napíše, 
jsou-li peníze na čtyři strany ústředního orgánu. 

Četl jste Meteor(361] v měsíčníku Russkoje bogatstvo? 
Co to má být? Paskvil? 
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G. M. VJAZMENSKÉMU

[Nejdříve v únoru 1913] 

Milý soudruhu! 

Vracím letáky. Nemáte náhodou leták také z roku 1907 
( vytištěný rovněž ve finské tiskárně bez . 1.l.'{edení místa) 
s r ezolucemi červencové konference SDDSR z roku 
1907? 194 

Jestli ano, moc bych Vás prosil, abyste mi ho na.krát
kou dobu poslal. 

Beste Grusse 
Váš Lenin 

49. Lubomirskiego. Krakau.

* - vezměte to na vědomí. Red.
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A. M. GORKEMU

[Po 6. 3. 1913] 

Milý A. M.! Dnes jsem si přečetl »manifest«195 ••• �

nestie pro spisovatele je, jak se zdá, úplná. Měl byste 
se pokusit o návrat - až si ovšem napřed zjistíte, 
jestl i Vám nebudou chtít zavařit za »školu«* apod. 
Ale za to Vás patrně stíhať nemůžou. 

Nedomníváte se doufám, že byste amnestii neměl »při
jímat«. To by byl nesprávný názor. Dneska dokáže revo
lucionář víc v Rusku a naši poslanci dokonce podepisují 
»slavnostní slib«[391 ]. 

Ve Vašem případě přece nejde o to, abyste něco pode
pisoval, ale abyste využil amnestie[396]. Napište pár řá
dek, co si o tom myslíte a jaké m áte plány. Třeba se 
stavíte tady, když už vyrazíte - vždyť to máte při cestě! 

A příležitost toulat se Ruskem (novým Ruskem) po
skytne revolučnímu spisovateli možnost stokrát účinněji 
pak udeřit proti Romanovcům a spol. ... 

Dostal jste můj předchozí dopis? Nějak dlouho nemám 
od Vás zprávy. Co Vaše zdraví? 

Váš Lenin 

P. S. Dostal jste dopis N. K. s materiály? 
;, 

� 

* Jde o škol!,! na Capri (z roku 1909). Red.
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L. B. KAME.NĚVOVI

[8. 3. 1913] 

Milý L. B. ! Sedí u mne Hanecki a dává dohromady spo
lečný protest ohledně basilejské delegace. 196 

Podepište to 0/y i všichni delegáti z Basileje) a pošlete: 
1. Šklovskému - Schklowsky.-. Falkenweg. 9. Bern.

2. Jurijovi - Bekzadjan. Bolleystr. 4. Ziirich.
3. Trojanovským, a poslední (až to bude ode všech po

depsané) ať vrátí všechno sem. 
Váš Lenin 

Je nutné, aby to podepsali všichni delegáti. 
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L. B. KAMENĚVOVI

[Před 29. 3. 1913] 

Milý L. B. ! Dnes jsem dostal Váš dopis a ... * ze zprávy 

o frakci v III . dumě. Díky. Hned dneska jsem to předal
Malinovskému, který je tady. Ale už dnes odjíždí ...

S Danem je to podivná, prapodivná historie! Žije si 
volně, chodí do frakce, je redaktorem Luče atd.!! Tady 
hraje ochranka nějakou vysokou hru! 

Mezi našimi se moc zatýká. Kobu sebrali. S Malinov
ským jsme projednali nezbytná opatření. Pravda má ná
klad 30-32 tisíc ve všední dny a 40-42 tisíc o nedělích 
a svátcích. Všude se naříká, že nejsou lidi. Likvidátoři 
mají inteligence spoustu, a nám berou všechny. 

* Rukopis dokumentu je částečně poškozen. Na tomto a na dalším
místě nebylo několik slov rozluštěno. Red.
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Rozhodli jsme se »v zásadě« zrušit vložené listy a vy
dávat za zvláštní příplatek týdenní přílohy k Pravdě 
v rozsahu 4-8-12 stran (místo Zvězdy); bylo by dobré, 
kdyby se to podařilo, jenže je pořád nouze o lidi. 

Šestka si vede velice svorně - ale stěžuje si na těžkos
ti ... 

Veškerá »inteligence« je u likvidátorů. pělnické masy 
jsou na naší straně ( 40 000 Pravdy kontra 12 000 Luče), 
ale vlastní inteligenci si dělníci vytvářejí nesmírně těžce. 
Pomalu a těžko. 

V celku se stranické záležitosti v Rusku viditelně zlep
šují. Dělnické kroužky, skupiny a organizace všude zjev
ně vzrůstají, sílí a početně rostou. Na Urale, na jihu 
i v moskevské oblasti (tam obzvlášť). Na Kavkaze je zlep
šení (poslední zprávy - znovu zatýkání) . . . 

V sociální demokracii panuje nesporné oživení. Znovu 
začali dávat (po trochách) peníze. Jedna novina! V armá
dě se objevují příznaky oživení revolučních organizací. 
Ale tempo růstu je nějaké jiné, nové. 

Jistě jste si všiml Plechanova v Pravdě. _Trochu si zavr
tošil a ... vrátil se. Ten je ale náladový! Pomohl Majev
skému (po lednu 1912), pak od něho odešel (v srpnu 
1912) - dostal od něho nemilosrdně vynadáno - teď 
zas nadává on jemu!! Kiseljov mi poslal dlouhý dopis, 
v němž mi vytýká, že utlačuji menševiky stoupence za
chování ilegální strany, od kterých prý marně vyžaduji, 
aby byli »leninovci«. Podivín! A Gr-ij si myslí, že je to 
Plechanovův »tah« ... 

Jedna novina ve vývoji nesvárů: K. Radek vydal brožu
ru Meine Abrechnung *(462), zaměřenou proti Tyszkovi, 
a děsně mu spílá. Slíbili, že ji pošlou i Vám. 

Četl jsem novou Rosinu knihu Die Akkumulation des 
Kapitals.**(449) Nažvanila tam strašné věci! Překroutila

* - Moje zúčtování. Red.

** - Akumulace kapitálu. Red.
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Marxe[451] .. Jsem moc rád, že ji jak Pannekoek[4,m], tak
Eckstein[429] a O. Bauer[420] svorně odsoudili a uvedli pro
ti ní totéž, co jsem já v roce 1899 uváděl proti narodni
kům[140]. Chystám se o Rose napsat do 4. čísla Prosvěšče
nije.191 

Koba stihl napsat velkou stať (do tří čísel Prosvěščeni
je) o národnostní otázce. To je skvělé! Musíme bojovat za 
pravdu proti separatistům a oportunistům · z Bundu 
a z řad likvidátorů. 

V Rusku se to začalo trochu hýbat, ze zahraničí jezdí 
domů pracovat víc lidí než dřív. 

Trockij se prý hněvá na Luč. 
No, už budu muset končit. Moc Vás zdraví Malinov

skij i všichni ostatní. Pevně Vám tisknu ruku. 

Váš Lenin
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

Pro Iv. Iv. 

[5. 4. 1913] 

Milí soudruzi! Mnohokrát děkuji za obsáhlý dopis s veli
ce cennými zprávami. Pište víc a zprostředkujte nám spo-

- jení s okresy.
Že se likvidátoři stavějí »nepřátelsky« ke sblížení men

ševiků stoupenců zachování ilegální strany se stranou, to 
je velice závažné.Je třeba, aby k,tomu okresy schvalovaly 
rezoluce. Tento fakt dokazuje už potisící, že se likvidáto
ři definitivně postavili mimo stranu a proti straně, že 
sjednocení je možné jedině proti nim (proti Luči), 
a v žádném případě s nimi. Podle mého máte naprostou 
pravdu, jestliže tomuto faktu přikládáte značný význam. 
O jednotě s likvidátory nemůže být ani řeči: není možné 
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sjednotit stranu s rozbíječi strany. Rezoluce porady 
z února 1913 o jednotě zdola by se myslím měla rozmno
žit Ge-li málo exemplářů) a měla by se k ní připojit rezo
luce proti Luči s přesným výčtem pěti bodů.* 

Dále: plně sdílím váš názor o důležitosti kampaně pro
ti sedmě a o dělnické iniciativě v této kampani. Sedma 198 

- to jsou kolísavci motající se kolem strany, ale stranic-.
kého je v nich málo. Můžeme s nimi uzavírat dohody na
půdě dumy, abychom je mohli usměrňovat a strhávat je
s sebou, ale bylo by zločinem zastírat jejich likvidátorství,
jejich bezcharakternost a bezzásadovost. Je třeba podpo
řit a rozvinout kampaň proti sedmě. Teď, když se likvidá
torský Luč rozšiřuje (zjevně za peníze liberálů, protože
má schodek 1000 rublů měsíčně a náklad pouhých
12 000), musíme desateronásobně zesílit kampaň na po
moc šesti dělnickým poslancům, za předplácení Pravdy
a za její rozšiřování. Musíme o Pravdu bojovat přímo
v závodech a usilovat o to, aby ji odebíralo víc dělníků,
aby vyškrábli Luči každý závod, aby závody mezi sebou
soutěžily o počet předplatitelů Pravdy. Vítězství zásad
strany je vítězstvím Pravdy a naopak. Musíme rozvinout
takovou kampaň, aby se náklad Pravdy zvýšil z 30 tisíc
na 50-60 tisíc a počet předplatitelů z 5 tisíc na 20 tisíc,
a neochvějně pokrač�vat tímto směre.r;n. V takovém pří
padě Pravdu rozšíříme a zlepšíme.

Zcela správně poukazujete na to, že nemáme žádnou 
inteligenci. A mít ji nebudeme. Nahradí ji Pravda a ile
gální tiskoviny. Než se zabezpečí lepší technika, musíte 
vydávat aspoň hektografované rezoluce a letáky. Je ne
zbytné vydávat každý týden 30-60 exemplářů hektogra
fovaných rezolucí petrohradského výboru ve formě směr
nic; o těchto rezolucích bychom se mohli vždycky písem-

' 

* Viz V. I. Lenin, O vztahu k likvidátorství a o jednotě[ 145, 179] 

a Původní náčrtek rezoluce O vztahu k likvidátorství a o jednotě[ 182] 

(Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 285-287 a 416-417). Red.
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ně dohodnout. Přemýšlejte o tom. Posílí to ilegální práci, 
sníží počet obětí, sjednotí propagandu atd. 

Rezoluce petrohradského výboru pro šestku proti sed
mě je skvělá. 199 Je možné, že ji ani nerozmnožili? To je. 
absolutně nezbytné. Právě takovéhle kampaně jsou nut
né. Vynasnažíme se poslat články do Izvěstijí200

• Sdělte 
nám termíny. Dejte nám vědět, jaký bude formát Izvěstijí 
a jaký má být rozsah článků·. 

L. 
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L. B. KAMENĚVOVI

[7. 4. 1913] 

Milý L. B.! Posílám korekturu. Otazníků mám hromadu._ 
Hodně věcí jsem pozapomněl (není divu za těch víc než 
deset let). Mějte to na zřeteli a připojte velic e o b ezřet
nou  a velice taktní poznámku redakce. 

Na souhlas s uváděním jmen anonymů jste se Plecha
nova a Martova neměl ptát. Jestliže odmítnou (a Vám 
patrně odmítnou), budete v bryndě - a přitom my má
me právo a jsme povinni uvést anonymy ze staréJiskry 
plným jménem. Musíme to udělat stůj co stůj. Měljste to 
udělat bez ptaní. 

Já a Grigorij jsme pro to, aby byly anonymy z Proleta
rije a Social-demokrata uváděny plným jménem.201 

Posílám seznam připomínek. 
V létě se tedy sejdeme. Budete vítán. Najali jsme si od 

1. 5. do 1. 10. chalupu poblíž Zakopaného (čtyři až šest
hodin od Krakova, železhiční stanice Poronino); bude
tam pro Vás místnost. Zinovjevovi bydlí nedaleko.

Přivezte co nejvíc knih a hlavně časopisů, protože ty 
tady nemáme. Přikládám seznam nezbytně nutných věcí. 
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Ještě se písemně dohodneme, abyste vzal z Paříže (vzal Paříži) vš echno, co se dá. 
Au revoir*. Váš L.

P. S . ... Vyhledejte celou polemiku Alexinského a Lunačarského ... ** a přivezte to. Co si myslíte o případnémpozvání Alexinského do »školy«***? Gr. je pro, já jsemproti. Uvažte to. Nemohl byste zařídit faktické tete-a-tetes Alexinským, v'šeobecně s ním pohovořit, ale zatím mu
o škole nic neříkat? Napište, co vypotil Lozovskij o stávkách.

Sovremennyj mir[299] s Plechanovovým článkem o Ropšinově románu[352]" " " o Bogučarském[17] (kniha[o] dějinách skupiny Narodnaja volja)" recenzí L. I. Axelrodové[2] ... na knihu V. Iljina Materialismus a empiriokriticismus[159], a jiné zajímavé články ... Články o úpravě pozemkových poměrů a o Stolypino-vě agrární politice. v časopisech Russkoje bogats tvo ročníky 1910-1911-1912 
Sovremennyj mir[299]} Zavěty Tytéž ročníky 
Severnyje zapiski [202].

* - Na shledanou. Red.

** Rukopis dokumentu je částečně poškozen .. Na tomto a na dal
ším místě nebylo několik slov rozluštěno. Slovo v' hranatých závor
kách bylo doplněno podle smyslu. Red.

*** Jde o stranickou školu, kterou hodlal ÚV SDDSR zřídit v Poro
ninu. Red.
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L. B. KAMENĚVOVI

[17. 4. 1913] 

Milý L. B.! Posílám Vám soubor čísel Proletarije 1-20, 
o který jste mě žádal.

Část jsem znovu přečetl. Nezapomeňte do své legální
brožury (ze Dvou stran)203 určitě zařadit celou kapitol
ku· o likvidátorských lidových socialistech.· (Pešechoa
nov[289], 7. a 8. číslo časopisu Russkoje bogatstvo, 1906 
- srovnej 4. číslo Proletarije, Eserští menševici[216])*.

Lidé teď všechno zapomněli. Noví členové nic nevědí.
Vysvětlete od Adama, jak to bylo s likvidátorstvím

a veřejnou stranou«) u lidových socialistů. 

Váš Lenin
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L. B. KAMENĚVOVI

[Po 26. 4. 1913] 

Milý L. B. ! Posílám šek. Splátka je splátka, dluh se splatit 
musí, i když je situace prachmizerná. Sjednejte si, příteli, 
hned teď přednášky, které přednesete cestou sem. Dnes 
jsem se vrátil z Lipska204 ; 64 marky jsou přece také pení
ze! A zařídíte-li si to v několika městech, vynese to mno
hem víc. 

Dnes Vám pošlu materiály z dumy. Poslancům (šestce) 
se musí pomoci s psaním projevů. Je to nutné. Sedněte si 
na to sám (duma zahajuje 24. 4. podle starého kalendáře,

* Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 13, Praha 1983, s. 416-426.

Red. 
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musíte si pospíšit) a zapřáhněte Alexinského. Máte vhod
nou záminku: pošlete mu potrubní poštou psaní jako do
pisovateli Pravdy a domluvte si s ním schůzku. Bylo by 
dobré (ale není to závazne) posílat projevy přes Krakov. 

Témata posílám. 
Zařiďte to co nejrychleji a co nejrozhodněji. »Spojte se« 

s Alexinským ... 

S tisícerými pozdravy 
Váš Lenin 

1 4 7 

I. E. GERMANOVI 

[Před 6. 5. 1913) 

Milý soudruhu! Odjíždíme před 1. říjnem do Poronina 
(Galizien, adresa: Herm Ulianow), čtyři až  šest hodin od 
Krakova směrem na Zakopané. Pište na novou adresu. 

Za leták vašeho ústředního výboru, který jste mi po
slal, děkuji.205 Projednejte to co nejdříve a podle toho, ja
ké bude usnesení, mi sdělte, chcete-li v zájmu jednotné 
agitace před sjezdem vydat platformu lotyšských bolševi
ků (stoupenců· zachování ilegální strany, nebo antilikvidáto

rů). 
Myslím, že by to bylo dobré. Nemáte-li peníze, dá se 

to rozmnožit na hektografu. 
V platformě je podle m�ho názoru nutné zdůraznit ze

jména tři body: 
1. Likvidátoři se zřekli revoluční taktiky. Současnou si

tuaci hodnotí (skrytě)_ liberálně. Vysvětlit to. 
2. O likvidátorech; přetisknout (nebo podrobně ocito

vat 101. číslo Luče, úvodník[117]) a povědět lotyšským děl
níkům pravdu. 

3. Národnostní otázka. Separatismus a federalismus
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bundovců, kteří si »koupili« likvidátory. Škodlivost kul-
turně národnostní autonomie. 

Nebylo by lepší, kdyby vaše skupina vystoupila i s ná
vrhem rezolucí k těmto otázkám? Nebo rad_ěji · sepsat 
platformu?Co je pro agitaci před sjezdem a pro volbu de
legátů na sjezd vhodnější? 

Napište, jaký je Váš názor (a názor Vašich přátel). 
Kdyby byla nutná rezoluce nebo platforma, pomohli by
chom vám je napsat. Kolik zbývá času? Kdy je sjezd?206 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 
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G. L. ŠKLOVSKÉMU

[8. 5. 1913] 

Milý Š.! Nezapomeňte, že jsem změnil adresu. Přijeli 
jsme sem, do vesnice poblíž Zakopaného, aby si tu Na
děžda Konstantinovna léčila horským vzduchem Ge to ta
dy asi 700 metrů vysoko) Basedowovu nemoc. Lidi mě 
straší: jak se to zanedbá, už se to nikdy nespraví, mám 
prý ji okamžitě odvézt ke Kocherovi do Bernu, je to prý 
kapacita na slovo vzatá ... Za prvé Kocher je chirurg. 
Chirurgové rádi řežou, ale v tomhle případě by operace 
byla asi nanejvýš nebezpečná a výsledek nejistý . . . Za 
druhé se tohle léčí horským vzduchem a klidem. Ovšem 
při našem životě plném nei=vozity se dá »klid« těžko zajis
tit. Přitom je ta nemoc nervového původu. Tři týdny 
zkoušeli elektroléčbu. Výsledek se rovnal nule. Všechno 
je při starém: vystouplé oči, oteklý krk, bušení srdce, 
všechny příznaky Basedowovy nemoci. 

Nemohl byste získat informace o Kocherovi? Nevím, 
jak to provést, a přitom bych se chtěl poradit. Nedalo by 
se s někým, s nějakým studentem nebo lékařem, zajít za 
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Kocherem a promluvit s ním? Nebo nebude ochoten nic 
říci, dokud neuvidí pacientku? Nebo by se s ním dalo 
promluvit, kdybychom mu poslali vyjádření zdejšího (tj. 
z Krakova) ošetřujícího lékaře? Kdybyste vůbec mohl 
sehnat spolehlivé informace z Bernu o Kocherovi nebo od 

Kochera (to druhé by bylo samozřejmě lepší), byl bych 
Vám velice vděčný. Budou-li získané informace mluvit 
pro cestu do Bernu, napište stručně, kdy Kocher ordinu
je, kdy odjíždí na letní byt a jak by to bylo s pobytem 
v Bernu, v léčebném ústavu (není-li moc drahý) nebo jak 
jinak. 

Tisknu Vám ruku a předem Vám děkuji za námahu. 

Váš N. Lenin 

Absender: Wl. Ulianow. Poronin (Galizien). 
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A. M. GORKÉMU

[Nejdříve 9.-10. 5. 1913) 

Milý A. M.! 

Jakpak to vypadá s článečkem nebo povídkou do květno
vého čísla Prosvěščenije? Píšou mi odtamtud, že by se da
lo vydat 10-15 t is íc (to se vzmáháme, co?), kdyby tam 
bylo něco od Vás. Napište pár řádků, zda něco budete 
mít.207 A potom to přetiskne Pravda a to je hned 40 000 
čtenářů. Ano . . . Prosvěščenije by se mohlo pěkně roz
běhnout, vždyť jinak nemáme, aby to čert vzal, ani jeden 
pořádný časopis pro dělníky, pro sociální demokraty, pro 
revoluční demokracii, vycházejí jen samé slátaniny. 

Co zdraví? Odpočinul jste si a odpočinete si v létě? Po
třebujete si pořádně odpočinout, vážně! 

206 



Mám teď velkou starost. Žena má Basedowovu nemoc. 
Je to nervové. Mě taky trochu zlobí ner.vy. Odjeli jsme na 
léto do vesnice Poronino poblíž Zakopaného. (Moje adre
sa: Herm Wl. Ulianow. Poronin. Galizien. Austria.) 
Krajina je tu pěkná. Zdravá. Výška přibližně 700 metrů. 
Co říkáte, nechtěl byste se trochu projet? Budou tu zají
maví dělníci z Ruska. Zakopané (7 verst od nás) jsou zná
mé klimatické lázně. 

Četl jste Bajky[8] Děmjana Bědného? Pošlu Vám je, 
jestli jste je nečetl. A jestli ano, napište, co jim říkáte. 

Dostáváte Pravdu a Luč pravidelně? Naše věc se přese 
všechno hýbe kupředu a dělnická strana se formuje jako 
revoluční sociálně demokratická strana, proti liberálním 
renegátům a likvidátorům. I na naší ulici bude svátek. 
Teď máme nesmírnou radost, že pitěrští dělníci zvítězili 
nad likvidátory ve volbách do vedení nového odborového 
svazu kovodělníků. 208 

A ten »Váš« Lunačarskij-je dobrý!! Oj, ten je dobrý! 
U Maeterlincka je tó prý »vědecký mysticismus«* ... Ne
bo už Lunačarskij a Bogdanov nejsou Vaši? 

Nic ve zlém. Buďte zdráv. Napište mi pár slov. Odpo
čívejte líp. 

Ulianow. Austria. Poronin (Galizien). 
Co říkáte jubilejnímu číslu Pravdy?209 

Váš Lenin 

* Jde o fejeton A. V. Lunačarského Láska a smrt. Red.
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O rozšíření listu jsem nedávno podrobně napsal jedno
mu soudruhovi z Prosvěščenije; doufám, že jste ten dopis 
také četli. Jsem rovněž pro šetrné hospodaření s penězi: 
oněch šest stránek (nynějších vložených listů) využít ji
nak, s jinou omáčkou, názvem i obsahem: čtyři stránky 
jako nedělní přílohu pro nejvyspělejší soudruhy a dvě 
stránky jako »levný dělnický list« pro masy po jedné ko
pějce s vysloveně populárním obsahem, abychom získali 
sto tisíé čtenářů. Nebudeme napodobovat Luč, ale půjde
me vlastní cestou, proletářskou cestou: čtyři stránky pro 
vyspělé dělníky a dv ě stránky (a později možná i čtyři) 
pro masy, pro dlouhý a houževnatý boj o 100 000 čtená
řů. Musíme pronikat do šířky i do hloubky, mezi masy, 
a neřídit se pochybnými intelektuálskými vzory, jako je 
Luč. 

Ještě jednou vás zdravím, gratuluji a přeji všechno nej
lepší. 

Váš V. I. 

Ještě zvlášť zdravím Vitimského: velice se mu pov edl 
článek o dělnickém tisku a dělnické demokracii proti li
berálům!!212 Zato Bogdanovova Ideologie jsou sk utečně 
bludy: slibuju, že vám to přesvědčivě dokážu!!213 

Ze zvyšování nákladu mají marxisté radost, jestliže ná
klad stoupá díky marxistickým článkům, a ne díky 
článkům proti marxismu. My chceme mít ideový list 
- všichni přispěvatelé a čtenáři Pravdy to chtějí - mar
xistický a ne machistický. Je to tak?

P. S. Adresa není Paronen, ale Poronin (Galizien) a na 
poštovní pásky je třeba rozhodně přip isovat: směr Var
šava-hranice-Zakopané. 
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1 5 2 

C. HUYSMANSOVI

[Po 4. 6. 1913] 

Milý soudruhu Huysmansi! Pokladníkem sociálně demo
kratické frakce ve IV. dumě je už nějakou dobu Mura
nov. V petrohradském sociálně demokratickém tisku uve
řejňuje výkazy o finančních částkách, které frakce dosta
la. Podle novinových zpráv pořádají ruští dělníci od po
čátku generální stávky· v Belgii sbírky »pro belgické děl
níky«. 214 Například ve 101., 102., 109. a 116. čísle Pravdy
jsou výkazy podepsané Muranovem(241], který dostal pro
belgické dělníky asi 500 rublů vybraných ruskými dělní
ky ve všech částech Ruska. Nepochybuji o tom, že 
800 + 700 franků, které jste obdržel Vy, vybrali ruští 
dělníci pro dělníky belgické. Napíšu Muranovovi, a jest
liže byly tyto peníze určeny k jinému účelu (což je velmi 
málo pravděpodobné), vyrozumím Vás. 

[Vari.mta dopisu*] 

Je velice pravděpodobné, že 1500 franků, o které tu 
jde, vybrali ruští dělníci pro dělníky belgické. Takové sbír
ky se pořádaly od počátku generální stávky v Belgii. Se
znamy jsou uveřejňovány v našem sociálně demokratic
kém tisku s podpisem Muranova, který je v současné do
bě pokladníkem sociálně demokratické frakce ve IV. du
mě. Napíšu Muranovovi a požádám ho o upřesnění. 

* Následující text -byl napsán na okrajích předchozího dopisu.
Red. 
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[Záznam o peněžních sbírkách pro belgické dělníky}* 

Sbírky pro Belgičany. 
1500 franků = cca 600 rublů 

Pravda č. 116 

č. 109 

č. 102 
(sob. 4. 5. 1913) č. 101 

1 5 3 

36,30 
5,80 

24,60 
18. 
11,60 
16,45 
53,24 

,1,40 
7,25 
6,30 
8,15 

132,16 
159,83 

J. RUDISOVI-GIPSLISOVI

[Před 7. 6. 1913] 

42,10 

136,99 

·291,99

471,08

Milý soudruhu! Návrh platformy jsem poslal včera do 
Berlína Germanovi. **

Výňatek z Berzinova článku� 15, který jste mi poslal, 
svědčí o tom, že je to nemožně hloupý smířlivec. Musíte 
kolem sebe semknout lidi pevné, kteří vědí, o co jde; lidé 
jako Berzin pomáhají ve skutečnosti likvidátorům. Jsou 
to přisluhovači likvidátorů. 

Pošlete mi překlad (do ruštiny nebo do němčiny, co je 
pro Vás snazší) celého Berzinova článku. 

Berzinovi je nutno odpovědět zevrubně a ostře.

Zdravím! Váš Lenin

* Záznam byl napsán na rubu dopisu, a to rusky. Red.

** Viz V. I. Lenin, Návrh platformy ke IV. sjezdu Sociální demo
kracie Lotyšského kraje[202• 317] (Sebrané spisy 23, Praha 1985, 
s. 225-234). Red.
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Protože mám jen jeden krátký výňatek od Vás, mohu 
proti Berzinovi říci pouze toto: 

Berzin se pokouší záležitost prezentovat tak, jako by 
»bolševici«, tj. lépe řečeno lednová konference SDDSR
z roku 1912, vyvolávala rozkol tím, že porušuje
stockholmské usnesení. Tím Berzin prozrazuje, že je jed
noduše ignorant. Neví, jak stockholmské usnesení zní.

Stockholmský sjezd federaci neschválil. Schválil doho
du  s národními organizacemi(397] (tj. s Poláky, Lotyši 
a Bundem).216 

Tato dohoda požadovala, aby se národní organizace 
v místech své působnosti sloučily. Proč to Berzin zamlču
je? Z neznalosti, anebo aby kryl likvidátory? 

Důkazem je usnesení prosincové konference strany 
z roku 1908 (tj. dva a půl roku po Stockholmu). 

V tomto usnesení se praví (viz s. 46 brožury Celoruská 
konference SD DSR v prosinci 1908)(39, 262-264]: 

(bod 1) »Konference ukládá ústřednímu výboru pod
niknout opatření ke sloučení místních organizací . . . kde 
k němu dosud - přes usnesení sto ckholmského sjez
du  (324] - nedošlo«, 

(bod 2) �>slučování musí vycházet ze zásady jednoty«. 
Konference se »rozho dně vyslovuje prot i  tomu, aby se 
základem sloučení stala zásada federal ismu«.217 

Co po tom všem říci o Berzinově nestydatosti, s níž 
tvrdí, že stockholmský sjezd údajně schválil federaci?? 

Berzin překrucuje otázku! 
Bundovci nesplnili usnesení sjezdu strany, protože 

neuskutečnili jednotu, ale místo toho v rozp oru s usnese
ním strany prosazovali federaci. 

Lednová konference(40• 180] odsuzuje bundovce a odsu
zuje federaci.2I8 Jestliže se lotyšský ÚV (proti vůli konfe
rence, která jej p oz vala) na lednovou konferenci nedosta
vil, je to jeho vina. 

Berzin bere v ochranu likvidátotské a bundovské roz
bíječe a hájí federac i  proti straně. 
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J. RUDISOVI-GIPSLISOVI

[7. 6. 1913] 

Milý soudruhu! Dostal jsem a přečetl jsem si překlad celé
ho Berzinova článku[422• 423]. 

Je to dobrý článek. Špatná je pouze ta pasáž, která mě 
tak pobouřila. Ale o kamži tě jsem Vás požádal, abyste 
mi poslal celý článek, a tím jsem dal najevo, že považuji 
za nutné znát ho vcelk u. Když jsem Berzinovi nekřesťan
sky spílal za část jeho článku, žádal jsem Vás, abyste mi 
poslal článek celý. Z toho vyplývá, že jste se ukvapil, když 
jste Berzinovi poslal moji vzteklou poznámku týkající se 
jedné části jeho článku. 

Berzin mi napsal dopis, v němž říká, že jsem patrně 
špatně informován. (Pochopitelně, z jedné části článku ne
ní možné být dobře informován o článku celém!) 

Z celého Berzinova článku docházím k přesvědčení, že 
jeho autora nelze házet do jednoho pytle s Braunsem. Opa
kuji, Berzinův článek je dobrý;nezbývá než z něho vyvo
dit, že názorové rozdíly mezi ním a mnou (v hodnocení 
stockholmského usnesení[397] atd.) jsou poměrně dílčího 
rázu. Sotva by bylo vhodné hned rozebírat tyto rozdíly 
v tisku. Vypadá to, že Berzin spěje a dospěje k nám. 

Pokud už jste odpověď Berzinovi poslal (pro tisk), do
poručuji, abyste j i  zadržel a poslal mně. Poradíme se. 

Napište co nejdřív, co jste udělal s mým návrhem plat
formy. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 
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L. B. KAMENĚVOVI

[8. 6. 1913] 

Milý L. B.! Zapomněl jsem dodat, že o poradě s liberály 
jsem do Prosvěščenije nepsal a nepíšu. 

Napište o tom Vy. Tohle téma se musí důkladně roz
žvýkat, doložit dokumenty, rozmáznout a shrnout v hes
lo. Dejte si na tom záležet! 

Váš V. U. 

1 5 6 

SKUPINĚ BOLŠEVIKŮ VE VEDENÍ 
ODBOROVÉHO SVAZU KOVODĚLNÍKŮ 

[16. 6. 1913] 

Milí přátelé! Oba dopisy jsme dostali, díky. Rádi pomů
žeme, čím budeme moci. Psát zvláštní instrukci není nut
né. V nejbližších dnech uveřejníme na toto téina sérii 
článků od Gr. Prosaďte, aby je přetiskli v časopisu Metal
list. Podle možnosti budeme také psát přímo do tohoto 
časopisu. Je nutné, aby příspěvky honorovali - pak se 
okruh přispěvatelů rázem rozšíří. V nejbližších dnech bu
de zřejmě další rozhodující schůze. Naši píšou, že likvi
dátoři soustřeďují všechny síly k rozhodnému boji; naši 
ovšem nespí a nespoléhají na náhodu. Celá věc je mimo
řádně důležitá a vážná. Získat zpátky, co už jednou bylo 
vybojováno, je nutné stůj co stůj.2 19 V tomto boji jsme pl
ně při vás. Ale proč jste dopustili, aby se tajemníkem stal 
likvidátor?220 A co Je to za případ s pojišťovací komisí? 
Čekáme na vaše dopisy: Vždycky nám oznamte, o čem 
tam máme psát. Pravidelně nás o všem informujte. Ze 
srdce vám přejeme úspěch. 
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[16. 6. 1913] 

Vážení kolegové! Teprve dnes, 16. 6. 1913, jsem dostal 
čísla Prav dy v rozšířeném formátu, a tak spěchám, 
abych blahopřál redakci a jejím přispěvatelům22 1 • Přeji 
vám mnoho zdaru. Po1le mého je teď hlavní nezapomí
nat, že musíme bojovat o 100 000 čtenářů. K tomu nutně 
potřebujeme 1. malé, vysloveně populární nedělní přílo
hy po jedné kopejce. Určitě nám napište, co si o tom mys
líte, a zároveň i rozpočtové údaje: na kolik přišlo  rozší
ření formátu a jaké jsou teď měsíční výdaje, o kolik větší 
než předtím. Velikým (a jediným) nebezpečím pro Prav
du_ je teď ztráta masového čtenáře, ztráta pozic pro boj 
o čtenáře.

To je první věcný bod, a proto bych vás moc prosil,
abyste se všemi věcnými body seznámili vydavatele 
a mně nezapomněli poslat odpověď. 

2. Ve věci sedmihodinového pracovního dne pro
zaměstnance pošt a telegrafu atd. se redakce zjevně dopus
tila chyby.[69• 228] Mýlit se může každý, na tom ještě není 
nic tak špatného. Ale tím, že redakce na své chybě trvá, 
tím nadlouho, ne-li navždycky, »zanechává osten«, poško
zuje své jméno a postavení jak v Rusku, tak v Evropě. 
S velkou radostí jsem z tajemníkova dopisu zjistil, že ne 
všichni v redakci setrvávali na této chybě. Naléhavě ra
dím, abyste věc ještě jednou zv�žili a zaujali v tisku jiný 
postoj (třeba tím, že uveřejníte ělánek G. Z. bez podpisu, 
jak o  redakční). Stačí dvě řádky: »Po přezkoumání celé 
věci dospěla redakce k tomuto závěru« - a pak článek 
G. Z. Nebo: »Po přezkoumání celé věci za širší účasti re
daktorů a přispěvateli'.i«. Ale to je horší než jednoduše »po 
přezkoumání«.222 

Ať si lháři z Luče aspoň jednou zaplesají nad tou opra-
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vou - jenom falešný stud nám může zabránit tu opra
vu provést. Tisíckrát horší by bylo, kdyby nám Luč mohl 
naši chybu kdykoli předhazovat. Když se chyba napraví, 
mizí. Když se nenapraví, stává se � ní hnisavý vřed. V ta
kových případech je třeba najít v sobě odvahu a rozhod
nout se pro okamžitou operaci. Jinak nebude nic příjem
ného, až se řada přátel Pravdy - jak jednotlivých publi
cistů, tak v tiskových orgánech - od její linie odvrátí. 

Moc vás prosím, projednejte tohle všechno a hned 
nám pár slov napište. 

3. OJ. K. jsem už jednou psal. Jeho článek o Alexejen
kovi[107] je výborný. Samozřejmě že takové články může 
autor dodávat neustále. Jenomže vy mu neplatíte,_ a to je 
lumpárna!! Píše mi, že už psát nebude. Nemysleli jste si 
doufám, že rozšíření listu si vyžádá dodatečné výdaje je
nom na papír a na tisk. Jistě jste počítali i s nevyhnutel
ným zvýšením výdajů na literární honoráře. Na]. K. mu
síte pamatovat především. Nemá teď z čeho žít. Nesmíme 
ztrácet přispěvatele ani Pravdy, ani Prosvěščenije. Proto 
vám co nejdůrazněji doporučuji, abyste ihned rozhodli, 
že budete platitJ K-ovi po 75 (sedmdesáti pěti) rublech 
měsíčně. Na stálého přispěvatele deníku i časopisu je to 
minimum; pamatujte i na literárně kritickou rubriku, kte
rá vůbec pokulhává a bez níž přece »velké« noviny ne
jdou dělat. 

Snažně vás prosím, ihned mi k tomu pošlete vyjádření. 
J. K. mi napsal ultimativním tónem, a tak pokládám za 
svou povinnost upÓzornit redakci i vydavatele Pravdy, že 
odmítne-li přispívat takový člověk, sotvakdo uzná ještě 
za možné vydávat rozšířené noviny. 

4. Článek Vitimského ve 123. čísle je podle mého ob
zvlášť zdařilý. Autorovi blahopřeji. Stalová by se myslím 
měla přetisknout - je to pěkné!223 

Přikládám odpověď Vitimskému*(191], kterou (odpo-

* Viz tento svazek, s. 219-221. Red.
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věď) byste si snad měli přečíst i vy (nepochopil jsem, zda 
jde o soukromý dopis Vitimského; myslím že ne). 

5.Jak se dovídám, leží v redakci už měsíc dopis Alexin
ského ke Sporným otázkám*[211

]. Takový postoj nechá
pu!! Redakce zřejmě nezná situaci, nezná historii skupiny 
Vperjod a dopustila se chyby s panem Bogdanovem (o 
tom zvlášť). Proč tedy neposlala dopis Alexinského sem?? 
Je to nutné, abychom se mohli poradit o jediném »vperjo
dovci«, který měl tolik rozumu, že se postavil proti hnus
nému empiriomonismu a podobným ohavnostem, jež 
ostouzejí proletářskou stranu. Avšak redakce uveřejně
ním prolhaných Bogdanovových dopisů224 ztěžuje společ
nou poradu o Alexinském: možná že i jeho dopis je chyb
ný, ale poradit se  musíme. Proto vás velice prosíme, abys
te nám sem jeho dopis co nejrychleji poslali, a vůbec 
abyste nám takové věci posílali. 

6. K incidentu s panem Bogdanovem posílám redakci
a vydavateli Pravdy zvláštní dopis.** Jde o mimořádné 
vážno1:1 věc. Velice nerad bych vystupoval v tisku proti 
redakci Pravdy - vždyť jsme příliš dlouho pracovali 
společně - ale podpora otzovismu je podle mého sto
k r át větší provinění než podpora likvidátorství, a nejen 
větší, ale i hanebnější. Abych pravdu řekl, nedá mi to, 
abych nevystoupil i v tisku proti této podpoře, která uve
řejněním prohlášení pana Bogdanova[15

] vyšla najevo.
Pokud to bylo nedopatření, napravme ho. Pokud ne, bu
deme bojovat. 

Dopis Alexinského pošlete. Je to moc důležité. Alexin
skij jde na vás přátelsky, a vy na něho ... s Bogdano
vem!! 

7. Peníze za duben jsem dostal. Musíte mi poslat i za

* Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 89-112.

Red. 

** Viz V. I. Lenin, K případu pana Bogdanova a skupiny Vper
jod (Redakci Pravdy[ 148)) (Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 270-271).

Red. 
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květen. Moc vás ·prosím, nezdržujte to. (Peníze nutně po
třebuji na léčení své ženy, na operaci.) 

Upřímně Vám oddaný V. I.

Mám velký strach, jestli jste neodradili Plechanova!! Po
tresov lže a hází špínu[305]. Ale chtít donutit Plechanova, 
aby mlčel?? To by byla nenapravitelná chyba.225 

Za slib, že mi pošlete chybějící čísla Pravdy a Luče, 
mockrát děkuji. Jenže na jednom místě chybně uvádíte 
místo 8. (osmého) čísla z roku 1912 (dvanáct) něco jiného. 
Snažně vás prosím, to 8. číslo (ročník 1912) mi pošlete. 
Po zabavení bylo vráceno redakci ve 180 výtiscích. 

1 5 8 

M. S. OLMINSKÉMU

Soudruhu Vitimskému

[16. 6. 1913] 

Milý kolego! Předně Vám musím blahopřát ke dvěma 
článkům, které se Vám podle mého mínění neobyčejně po
vedly - o liberálech a o poradě Pravdy a Luče[ 115] s libe
rálními redaktory, a v čísle 123 o Pravdě[275]. 

V otázce Ana a Vlasova[350], kterou jste nadhodil, s Vá
mi nemohu souhlasit. Podle mého jste zůstal na povrchu, 
u·toho, co lze vidět zvenčí, co je patrné na první pohled,
a hodláte opomíjet věci důležitější, základnější. To je ne
smírně nebezpečné.

Píšete, že An a Vlasov »tepou redakci Luče«, a konsta
tujete, že »se toho nevyužívá«. 

Nemáte pravdu. An a Vlasov s ouhlas í  s Lučem v zá
kladní věci, a sice s heslem »boje za legální stranu«[77

] 

čili s heslem smíru (či jednoty) s likvidátory. To je to zá
kladní. Právě tohle Luč potřebuje. Luč se totiž nechce vy-
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dávat za orgán likvidátorů, ale za orgán jak likvidátorů, 
tak stoupenců zachování ilegální strany. Tento podvod se 
nesmí připustit. Tento podvod je nadevše nebezpečný. 
Na tomto podvodu je založeno veškeré dobrodružství 
Trockého a Semkovského. 

Dále, není docela pravda, že »se toho nevyužívá«. Jak 
se toho má využít? Tak, že An a Vlasov »tepou redakci 
Luče a schvalují linii Pravdy«?? To by nebyla pravda. An 
a Vlasov právě to nejzásadnější na stanovisku Pravdy ne
schvalují a buď to odmítají (An), nebo to nepochopili 
(Vlasov). 

Nebo se toho má využít tak, že se řekne: no prosím, 
fakt, že je Sedov likvidátor, konstatovali nejen nepřátelé, 
nýbrž i přívrženci Luče? To by bylo správné. Ale to už 
jsem udělal, mimo jiné i ve svém článku[211] (Sporné otáz
ky, oddíl III. ve 110 .. čísle Pravdy).* 

»Nepřátele je třeba rozdělovat, a nikoli sjednocovat,«
píšete s výtkiu na adresu netaktického V. I., který je 
údajně »sjednocuje«. 

Dovolte, abych vám řekl několik slov na svou obranu. 
Nepřátele je třeba rozdělovat, a nikoli sjednocovat; 

o tom není sporu. No, a co když je pro nepřátele výhod
né tvářit se, že jsou »rozděleni«, že ů nich nejsou pouze
likvidátoři, ale »i« Lotyši, »i« Trockij, »i« Bund, »i« An??
Právě tuto podstatu taktiky likvidátorů jste nepostřehl
- snad proto, že jste nečetl a neslyšel všechno o srpnové
konferenci. V tom je totiž jádro a podstata celé taktiky
»záchrany« likvidátorů, tj. záchrany svobody pro likvidá
torskou lež a liberalismus, aby mohli působit na stranu
zevnitř.

Jedině tak je možné pokusit se ještě o záchranu likvidá
torů. A šikovný diplomat An (za kterým se batolí roční 
nemluvně Vlasov) hraje velice rafinovanou hru. Vy Ana 
neznáte! Zato já jsem za dlouhé roky jeho diplomacii pro-

* Viz Sebrané spisy g3, Praha 1985, s. 98-101. Red.
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hlédl a vím, jak touto diplomacií balamutí .celý Kav
kaz!! An je opravdu talentovaný diplomat (znám ho už 
od roku 1903) - jenže bohužel špatně orientovaný. Chce 
předstírat, že je proti Luči, a tím Luč zachránit!! To je 
jasné těm, kdo dobře znají historii strany, zejména 
události z led na 1910 a srpna 1912!! An pokáral Dana 
za maličkosti, a přitom mu dovolil to hlavní (heslo boje za 
legální stranu[77]) ve snaze dát najevo »svým lidem«, že 
přece i my jsme proti likvidátorům. Není zhoubnější 
chyby, než se dát nachytat na tuto Anovu vějičku. Vy ne
znáte Oe to pochopitelné) zákulisí vztahů Trockého, Ana, 
Bundu, Braunse aj. k Luči - kdežto já ho znám. Ničím 
bychom likvidátorům nepomohli  víc, než kdybychom 
Ana prohlásili za antilikvidátora. To je fakt. A přitom pro 
ně je An jediná »seriózní« opo ra. I to je fakt. Tisknu 
Vám pevně ruku a přeji Vám hodně zdraví a svěžesti. 
Napište - vždycky si rád popovídám. 

Váš V. I. 

P. S. V Pitěru prý koluje mnoho zvěstí o tom, jak An 
»bral« (společně s Čcheidzem) Danovi Luč ... a nevzal
ho. Domnívám se, že ho bral naoko a dospěl ke zdánlivé
mu kompromisu, ve skutečnosti však ke kapitulaci před
Danem! Dan, to je špatně zamaskovaná nepřátelská bate
rie. An, to je stejná baterie stejného nepřítele, ale obratně
zamaskovaná. Ujišťuji Vás, že to vím ze zkušenosti.
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I 5 9 

L. B. KAMENĚVOVI

[16. 6. 1913] 

Milý L. B. ! Dokud jsme se nepohádali (a doufám, že se 
nepohádáme) - - - berte to jako žert - kvůli »mimo
řádné a choulostivé« otázce, popovídejme si o něčem ji
ném. 

Přikládám dopis z mezinárodního socialistického byra. 
Vezme si to výbor zahraniční organizace na starost, .nebo 
ne? Jestli ano, ať mi to oznámí oficiálně. Jestli ne, dopis 
mi vraťte. 

Výboru zahraniční organizace vyřiďte, že bylo zcizeno 
(nebo zkrátka získáno) policejní hlášení, že jistý Po lon
skij, který odjel ilegálně z Ruska, bude při návratu za
tčen. 

Ať výbor zahraniční organizace informuje pokud mož
no všechny a pokusí se Polonského najít. Nic víc nevím. 

O Alexinském jsem napsal do Pravdy[ 13 1 ] a žádal jsem,
aby mi poslali jeho dopis.* Pokud jde o lež pana Bogda
nova[ 15], poslal jsem rozlícený dopis[ 148] s ultimativním 
požadavkem, aby ho uveřejnili. Uvidíme. Jinak se obrá
tím na P rosvěš č eni j e. ((Do časopisu Prosvěščenije jsem 
napsal o Vašem článku: jsem plně pro - pokud jde 
o poradu liberálů a Pravdy s Lučem.))

S Alexinským doporučuji jednat poctivě a přímo, sou
družsky. Chceš radu proti Lunačarskému? Bon! Mais 
alors de deux choses une**: buď se postavíš v tisku jak 
proti filozofickému (c'est déja fait***), tak proti otzovis
tickému křídlu Vperjodu, prohlásíš, že v té skupině byly 
filozoficky reakční a politicky ana rchist ické tendence. 
Já (Alexinskij) jsem rád, že jsem se jich zbavil. 

* Viz tento svazek, s. 218. Red.

** - Dobrá! Ale potom buď - anebo. Red.

*** - už se to stalo. Red.
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Pak můžeme uzavřít poctivý blok. Zapomeneme na 
někdejší různice a budeme rádi, že máme přispěvatele 
(stokrát méně významného, než je Plechanov) pro Prav
du i Prosvěščenije. 

Anebo kličkuješ? Pak si jdi sám. Budeš příležitostným 
spolupracovníkem, a my si myjeme ruce. 

Bez diplomacie. Mluvit otevřeně. Je to nutné. 

Váš Lenin 

P. S. Po 20. t. m. jedu s N. K. do Bernu. Budu tam 
27. 6. Asi ji čeká operace.

P. S. Huysmans uvedl polské delegáty z opozice, -ale ne
řekl, že to jsou Poláci!!! A Vás ( + mne + Plechanova!!) 
zařadil mezi zástupce v mezinárodním socialistickém by
ru. (Poslední Bulletin!226)[427 • 467] 

P. P. S. Už dřív jsem napsal do Pravdy[131], aby Vám pla
tili.* Dnes píšu na základě Grigorijova dopisu o 75 ru
blů. 

1 6 O 

BOLŠEVICKÝM PE)SLANCŮM 
I V .  STÁTNÍ DUMY** 

[17. 6. 1913] 

Milí přátelé! Podle našeho názoru jste se dopustili chyby, 
když jsme se spojili s Fjodorem*>!:*. Nic jiného než hádani
ce z toho patrně nevzejde. Měli jste vydat vlastní zprá-

* Viz tento svazek, s. 21 7. Red.

** Dopis byl poslán na adresu N. I. Podvojského. Red.

*** Fjodor (Feodora) - krycí název menševické části sociálně de

mokratické frakce ve IV. státní dumě. Red.
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vu.227 Teď je však třeba vycházet z toho, co se už stalo. Za
dané situace je nezbytné trvat především na naprosté rov
nosti a předloži� především oficiální rezoluci přibližně to
hoto znění: »Koalice se usnáší, že při sestavování zprávy 

není přípustná žádná majorizace jednoho směru druhým 
a že oba směry (šestka i sedma) jsou si po všech stránkách 
naprosto rovny, tj. komise se sestavuje paritně, sporná 
místa se redigují na základě dohody, nikoli majorizací. 
Budou-li se na konci zprávy přetiskovat projevy poslan
ců, bude se jejich výběr provádět rovněž na základě do
hody.« Takováto rezoluce je nezbytná.Jinak bude komise 
sestavena sice paritně, ale potom většinou jednoho hlasu 
schválí koalice to, co navrhne likvidátor. Kdyby Feodora 
takovou rezoluci odmítla, doporučujeme, abyste oficiálně 
prohlásili, že vzhledem k neochotě uznat rovnost si pone
cháváte plnou svobodu jednání. Přesto však můžete své
ho kandidáta navrhnout. 

Přikládáme jen velice hrubý koncept tezí: 
1. Volební kampaň. Situace, za níž probíhá. Výsledky

pro sociální demokracii. Platforma sociální demokracie, 
osmihodinový pracovní den, konfiskace půdy, úplná de
mokratizace. 

2. Složení sociálně demokratické frakce. Její ustavení.
Jagiellův případ.228 (Výklad hledisek šestky a sedmy.
Zmínka o protestech.) 

3. Politická platforma frakce a její první projevy. Pro
hlášení[62]. Konstatování, že šestka odmítá kulturně ná
rodnostní autonomii. Konstatování, že široké vrstvy děl
níků schválily právě .. . hesla prohlášení. Charakteristika 
politického postavení sociální demokracie. 

Hlavními hesly zůstaly: osmihodinový pracovní den, 
předání půdy, úplná demokratizace. 

4. Interpelace frakce.
5. Frakce a rozpočet.
6. Buržoazní frakce v dumě a kritika těchto frakcí a li

berálů (projevy Maklakova, okťabristů a černosotňovců). 
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7. Dělníci a frakce. Pokyny, provolání, odezvy, podkla
dy pro interpelace, finanční výpomoc atd. 

8. Poslanecká imunita (případ Petrovského)229 • 

Vnitřní neshody; každá strana sama vyloží své stano
visko, přičemž dostane k dispozici stejný počet stránek. 
Projevy uveřejní tisk obou stran. Výčet dělnických rezo
lucí, všech, které existují. Příloha: Nejdůležitější úkoly. 

Čekáme na zprávy. Letní byty jsou pronajaty.* 

1 6 1 

V. M. KASPAROVOVI

[Mezi 18. a 22. 6. 1913] 

Milý soudruhu! Dostal jsem Váš článek a přečetl si ho. 
Téma jste si podle mého názoru vybral dobře a zpracoval 
ho správně, ale chybí tomu publicistická vybroušenost.Je 
tam příliš mnoho - jak bych to řekl? - »agitace«, která 
se do článku o teoretické otázce nehodí. Myslím, že byste 
ho měl předěiat, buď Vy sám, nebo se o to pokusíme my. 

Mnohokrát Vám" děkuji za zprávy o Kostrovovi. Řek
něte prosím Vás Avelovi, aby nám psal a posílal zprávy 

častěji. Je to důležité, a přitom my nic nevíme. 
Nemohl byste sehnat a přeložit Kostrovovy gruzínské 

články (a) proti likvidátorům, (!:>) o nároq�stní otázc�, .. 
- pro kulturně národnostní autonomii, (c) - a to je ne/
důležitější - proti Plechanovově předmluvě k Arkomedo
vi[7 · 301] a proti Plechanovově obhajobě hegemonie.

* Jde o ubytování posluchačů stranické školy, kterou hodlal ÚV
SDDSR zřídit v Poroninu. Red.
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Odjíždím na několik týdnů do Bernu. Doufám, že až se 
vrátím, ještě nejednou si písemně podiskutujeme. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin

P. S. Dík za výtisk Pravdy*. 

162 

A. M. GORKÉMU

[Před 22. 6. 1913] 

Milý A. M.! Už strašně dávno jsem Vám psal z Krakova, 
ale odpověď žádná. 

Dnes přišel dopis z Ruska, z Oděsy, že se prý Stark(?)

(z Capri) diví, proč jsem neřekl Oděsanovi, co vím od 
Starka a od Vás(!) o oděském bolševi_ckém listu!! 

Tohle je nějaké nedorozumění. Jak k němu došlo?? 
Řekl jsem Oděsanovi, že Vy mi píšete o bolševickém 
oděském listu, o kterém já nic nevím.** A nevím nic do
dnes. Oděsan píše, že do těchto novin přispívá »Maljan
tovič mladší«. To jméno slyším poprvé. Který Maljanto
vič? T�n známý »Nikitiče« ?230 (Já žádného Maljantoviče 
neznám.) Je to advokát z Moskvy nebo někdo jiný? 

Napište, co o tom víte. Tohle nedorozumění se musí 
vysvětlit. 

Odjel jsem na léto do Poronina (poblíž Zakopaného), 
aby se tu žena léčila.Jedu s ní 27. 6. 1913 do Bernu, kde 
se má podrobit operaci. Moje adresa: Poronin (Galizien). 
Austria. 

V Bernu se zdržím dva až tři týdny. Můžete mi tam 

* Jde o 119. číslo Pravdy z 25. května 1913 s článkem M. S.
Olminského Podezřelý omyl[276]. Red.

** Nebylo zjištěno, o jaký list jde. Red.
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psát na adresu: Herm Schklowsky. 9. Falkenweg. 9. Bern

(pro Lenina). 
Jak jste na tom se zdravím? Zotavil jste se po tom jaru? 

Přeji Vám z celého srdce, abyste si odpočinul a pořádně 
se zotavil. 

Váš Lenin 

I 6 3 

G. V. PLECHANOVOVI

[Nejpozději 22. 6. 1913) 

Vážený Georgiji Valentinoviči! 

Z pověření části sociálně demokratických poslanců se na 
Vás obracím s návrhem, abyste v létě přijel na několik 
týdnů do Zakopaného a přednášel tu o takových otázkách 
marxismu a sociálně demokratického hnutí, které si sám 
zvolíte. Dnes nám píšou z Pitěru, že možná přijedou 
i čtyři poslanci, kteří podporují likvidátory nebo kolísají 
(Burjanov, Tuljakov, Chaustov a snad dokonce Maňkov). 
Jako menševici přirozeně přikládají zvláštní váhu Vaší 
účasti. 

Pokud jde o nás, pokládali bychom za velice užitečné, 
aby se akce, kterou považujeme za mimořádně důležitou 
pro upevnění sepětí s dělníky a pro posílení stranické 
práce, zúčastnili členové strany různých názorů. 

Vzhledem ke konspirativnosti celé akce jsme se 
rozhodli nesdělovat žádné zahraniční skupině, že hodlá
me uspořádat přednášky - tím spíš, že poslancům by ur
čitě hrozilo obzvlášť kruté pronásledování. 

Poronino, kde by se měly přednášky konat, leží na že
lezniční trati 7 km od Zakopaného, jedněch z nejlepších 
horských lázní v Haliči. O finanční stránce věci (úhradě 

227 



cestovních výloh) se budeme moci v případě potřeby pí
semně dohodnout zvlášť. 

Napište prosím, zda s tímto návrhem souhlasíte. 

Vám oddaný N. Lenin 

Moje adresa: Herrn Wl. Ulianow, 
Poronin (Galizien). Autriche. 

1 6 4 

A. M. GORKÉMU

[Nejpozději 22. 6. 1913) 

Milý Al. Max.! Dnes jsme dostali dopis z Pitěru, že náš 
plán, aby sem přijeli sociálně demokratičtí poslanci Qe to 
nanejvýš konspirativní, bylo rozhodnuto neříkat o tom ni
komu kromě Vás ani slovo), má blízko k uskutečnění. 
Kromě šesti st_oupenců Pravdy je možné, jak píšou, že 
přijedou Tuljakov, Burjanov, Chaustov a snad dokonce 
i Maňkov. Patrně se podaří získat ještě některé další děl
níky (ne poslance). Napište prosím Vás, zda byste mohl 
přijet (a uspořádat několik přednášek nebo besed či semi
nářů, jak budete chtít) nebo ne. Bylo by to dobré! 7 km 
odtud (po železnici) je Zakopané, výborné lázně. Pokud 
jde o peníze na cestu, se vší pravděpodobností je sežene
me (to nám píšou). O Zakopaném jako lázních vám může
me sehnat a poslat všechny informace. 

Jestli to Vaše zdraví dovolí, rozjeďte se sem na chvíli, 
vážně! Po Londýnu231 a škole na Capri byste se zase se
tkal s dělníky. 

Malinovskij k Vám chtěl zajet, ale nevyšlo to, nebyl 
čas. On i všichni poslanci Vás moc pozdravují. 

Čekám na odpověď. 
Váš Lenin 

228 '" 
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• 

Noviny jsou plné zpráv o »konfliktu«232
• Myslím, že nám 

Pravdu umlčí. Maklakov to tak či onak prosadí, mimo
dumu, proti dumě nebo jakkoli jinak, ale prosadí to!233 

V tom případě se opět zaměříme na ilegální tiskoviny 
- jen ty peníze nám scházejí!

A co »kupec«, ještě nezačal dávat? Už je načase. Nej
vyšší čas. 

Adresa: Herm Wl. Ulianow. Poronin (Galizien). Autri
che . 
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REDAKCI LISTU PRAVDA 

[Nejdříve 25. 6. 1913) 

Vážení kolegové! Velmi vás prosím, abyste mi poslali 
sem, do Bernu, honorář za květen (a rovněž za červen) 
(100 rublů) na adresu: 

Herm Ulianow. 4. Gesellschaftsstrasse. 4. Švýcarsko, 
Bern. Schweiz. 

Musím se tu zdržet asi měsíc, protože moje žena půjde 
na operaci. Peníze_ nutně potřebuji. 

Doufám, že za několik dní navážu i odtud spolupráci 
s Pravdou. 

Pokud jde -o můj článek proti Bogdanovovi[ 148), velice 
mě udivuje, že redakce přechází podstatu věci: Bogda
nov[15) oklamal ji a jejím prostřednictvím i 40 000 čtená
řů! Cožpak se s tím můžeme smířit?? Souhlasím, aby se 
vyhodilo slovo »pan« a ponechalo jenom »Bogdanov«.234 

Myslím, že se s tím spokojíte. 

Zdravím vás! V. lljin 
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1 6 6 

L. B. KAMENĚ:VOVI

29. 6. 1913

Milý L. B. 

Dostal jsem ústřední orgán a dopis. Mockrát děkuji. 
S Kocherem je velké trápení - je hrozně náladový. 

Stále nás ještě nepřijal, musíme čekat. 
Pravdě se věnujte usilovněji, je-li to možné. Mirona 

zatkli. Nemáme lidi. Já teď psát nemůžu. 
Z Pitěru máme dobré zprávy o petrohradském výboru 

a o odborovém svazu kovodělníků a také o vyhlídkách na 
školu - šestka přisUbila účast. Samojlov by měl být za 
deset dní v Zakopaném. Plechanov je prý v Paříži. Jestli 
můžete, sejděte se ·s ním, moc na ·tom záleží. Napsal jsem 
mu[ 193) (přísně konspirativně - jenom jemu osobně) 
ohledně školy a zval jsem ho, aby přijel.* Mlčí, taškář je
den, Ignác z Loyoly, přeborník v kličkování. lnu, tím hůř 
pro něho. Škola bude. Gorkij přislíbil účast téměř na sto 
procent. 

Au revoir! 
Váš Lenin 

P. S. Pozdravujte srdečně všechny pařížské přátele. 

P. S. V Tuljakova skládáme velké naděje. V ostatní (ne 
naše) už menší. Dychtí po »vědě« a dožadují se Plechano
va. Bude hloupý, když nepřijede. 

· Tady se proslýchá, že Plechanov pojede kolem 10. čer
vence do Beatenbergu.** Co se povídá v Paříži? 

Alexinskému by se zatím nemělo o škole nic říkat. To 
stihneme, kdyby bylo třeba. Rozjede se to až v srpnu. 

* Viz tento svazek, s. 227-228. Red.

** Švýcarsko. Red.
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1 6 7 

G. I. SAFAROVOVI

[20. 7. 1913] 

Milý Georgiji! 

O konferenci nic nevím.235 Rozhodněte sami. 
Léčení N. K. se protahuje, a tak tady zůstanu ještě dva 

týdny, možná i déle. Přesně to nevím. 
Ukrajincův článek je velmi dobrý.236 Hlavně že je to 

centralista. V naší zatracené době je to tak řídký a vzácný 
jev, že se s ním rozhodně musíte Vy i Jurij blíž seznámit 
a spřátelit, poznat, co je to za člověka. 

Článek nepotřebuje ani tak stylistickou úpravu (to je 
maličkost), jako autorovy vysvětlivky. Musí napsat ještě je
den článek. Píšu o tom na další straně*[ 190]; přečtěte si to 
s Jurijem a rozhodněte sami, má-li se to Ukrajinci dát, ne
bo jestli mu to radši vyřídíte. 

Beste Griisse. 
N. Lenin

168 
O. N .  LOLOVI**

[20. 7. 1913] 

Vážený soudruhu! 

Váš článek mě velice potěšil, protože jde o článek centra
listy, který bojuje proti Doncovům a spol. Je nesmírně 

* Viz tento svazek, s. 231 -232. Red.

** V současné době se důvodně předpokládá, že dopis byl adreso
ván P. Griščenkovi. Red.
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důležité, aby se proti nacionalistům tohoto ražení (i proti 
ukrajinským sociálním demokratům), kteří jsou rafinova
nější, bojovalo! 

Budu rozhodně naléhat na redakci Pravdy, aby Váš 
článek otiskla. Myslím však, že mu 40 000 dělnickýc;h 
čtenářů v Rusku (a většinou Velkorusů) nebude rozumět. 

Když dovolíte, poradím Vám: napište ještě jeden člá
nek, který vyjde napřed. Úvod, stručný všeobecný nástin 
otázky »centralismu« a »separatismu« (termíny jste zvolil 
zdařile a správně) mezi sociálními demokraty na Ukraji
ně. Uveďte čtenáře do problematiky. Zmiňte se o existu
jících proudech, co znamenají a jak se vyvíjely (stručně). 

Mám ještě jednu otázku: Basok prý přesedlal k nacio
nalismu a separatismu. Tak jsem to slyšel; je to pravda? 
Nemohl byste mi opatřit jeho »proslulý« článek (z roku 
1910 nebo 1911 či 1912) o tomto obratu? 

Dále se prý nedávno na poradě ve Lvově kdosi s kýmsi 
»sjednotil« - spilkovci s ukrajinskými sociálními demo
kraty nebo s doncovovci?? Ze Lvova mi slíbili rezoluce
o sjednocení, ale zatím je neposlali. Co o tom víte?237 Ne
bylo by dobré připsat pár řádků o tom, že i ve Spilce jsou
bohužel elementy propadající nacionalismu a separatis
mu?

Zdravím Vás a přeji všechno nejlepší! 

-<· 169 
• 

A. M. GORKÉMU

25. 7. 1913

N. Lenin

Milý A. M. ! Stále jsem se chystal, že Vám napíšu, ale 
kvůli ženině operaci jsem to odkládal. Předevčírem ko
nečně byla operována a už se to začíná lepšit. Operace 
byla dost těžká, jsem moc rád, že se podařilo, aby ji ope
roval Kocher. 
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Teď o našich záležitostech. Psal jste, že v srpnu budete 
v Berlíně. Kdy v srpnu? Začátkem nebo koncem? My od
tud hodláme odjet 4. srpna. Jízdenky máme přes Curych 
-Mnichov-Vídeň a ve všech těchto městech se zastaví
me. (Je ale možné, že 4. nás doktor ještě nepustí, a v tom
případě bychom to ještě odložili.)

Nemohli bychom se někde setkat? Vy přece určitě po
jedete přes Bern nebo přes Curych nebo přes Mnichov. 

Bylo by velmi zapotřebí, abychom se sešli. Zastave
ním Pravdy vznikla zatraceně těžká situace. Třeba by
chom něco vymysleli. Kromě toho v Berlíně byste mohl 
pro nás, tj. pro Pravdu, moc a moc udělat. 

Proto Vás snažně prosím, abyste ihned napsal aspoň 
pár slov, je-li možné, abychom se tady nebo v uvedených 
městech začátkem srpna sešli. Není-li to možné, napíšu 
Vám pak podrobněji o všech věcech, zejména o škole 
(prozrazení organizátora nám zatraceně podrazilo nohy*, 
hledáme jiného). 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji všechno nejlepší, hlav
ně zdraví, abyste mohl přijet. Hned tedy odpovězte! 

Váš Lenin

Adresa: Herrn Ulianoff. 4. Gesellséhaftsstrasse. 4. (Sviz
zera) Bern. 

* Jde o J. F. Rozmirovičovou. Red.
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1 7 O 

L. M. KNIPOVIČOVÉ

[Mezi 5. a 7. 8. 1913] 

Milá Lýdie Michajlovno ! 

Posílám Vám pohlednici, kterou jsem pro Vás koupil. Je 
na ní plán Bernu a vyznačeny potřebné adresy. 

Naléhavě Vám radím, abyste do Bernu jela. Léčit se 
musíte a vyléčit Vás může jedině Kocher. Sháněl jsem 
informace všeho druhu, díval jsem se do lékařské literatu
ry (tlustospis od jeho syna, Alberta Kochera, o Basedowo
vě nemoci), radil jsem se s lékaři v Bernu, takže mluvím 
ze zkušenosti. 

V září profesoru Kocherovi napište dopis a požádej
te ho, aby Vám sdělil přesný termín, kdy yás přijme 
(a uveďte, že máte jenom takovou a takovou částku,jinak 
dojde k nechutnému handrkování s hamižnou Frau Pro
fessor). Kocher Vám odpoví a sdělí, kdy Vás přijme. 
V tom případě se vydejte na cestu. V Bernu se dá žít lev
ně. Dáme Vám dopisy pro Šklovského a Šenděrovičovou, 
ti Vám pomohou. Za několik měsíců budete jako rybička. 

Tisknu Vám ruku a těším se na brzkou shledanou. 
Váš V. L
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1 7 1 

G. L. ŠKLOVSKÉMU*

[10. 8. 1913] 

Milý G. L.! Zdravím děti a celou rodinu. Čekám na odpo
věď (a na přesné vyúčtování cesty) od advokáta**. Požá
dejte Kinckela, aby přeložil do němčiny článek Zasuličové 
O jedné otázce[ 84] (z 8. čísla listu Novaja žizň).Je to pozo
ruhodný článek!238 Až bude přeložen, pošlete ho v origi
nále, tj. č. 8, na čtrnáct dní Papašovi. 

Váš V. I. 

I 7 2 

NĚMECKÉ SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 
STRANĚ 

K ÚMRTÍ A. BEBELA 

[ Mezi 13. a 17.8.1913] 

Sdílíme váš zármutek nad ztrátou významného vůdce 
mezinárodní revoluční sociální demokracie. 

Red. 

Z pověření ústředního výboru 
Sociálně demokratické dělnické strany Ruska 

Lenin 

* Tento text byl připsán k dopisu, který napsala N. K. Krupská.

** Jde o švýcarského advokáta Zgragena. Red.
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l 7 3

V. M. KASPAROVOVI

[21. 8. 1913] e 

Vážený soudruhu! Napsal jste Šklovskému něco jiného, 
než jste měl. Potřebovali jsme vědět, jak toho člověka na
jít, a ne jeho životopis. Ani jste Šklovskému nedal svou 
adresu. Když plníte důležitý úkol, musíte být přesný, ji
nak ponesete stonásobnou vinu na tom, že se nepodařilo 
vyhledat důležitou osobu, která mohla pomoci naší věci. 

Ihned svou chybu napravte.239 

Váš Lenin

l 7 4

REDAKCI LISTU SEVERNAJA PRAVDA240 

[Po 21. 8. 1913] 

Vážení kolegové! Včera jsem poslal časopisu Prosvěščeni
je obsáhlou stať Jak V. Zasuličová potírá likvidátor
ství*[ 149]. Pokud Severnaja pravda ještě vychází, doporu
čuji otisknout v ní tuto stať jako šest fejetonů, každou 
kapitolku jako samostatný fejeton, ovšem rukopis rozhod
ně nezahazujte a ihned ho vraťte Prosvěščeniji. 

Opakuji, že bez novin nemohu pracovat. Tisíckrát 
jsem vás prosil, a přesto od vás nepřichází ani Rabočaja 
pravda241 a Živaja žizň (komplety), ani Severnaja pravda 
a Novaja rabočaja gazeta242. Dřív jsem je všechny dostá
val. 

Nechápu, proč musí noviny vycházet denně. Doporu-

* Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 24, Praha 1985,_ s. 49- 71. Red.
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Čuji, abyste přešli na týdeník.Jaký schodek máte při dení
ku? Jaký je náklad? 

Zdravím vás a přeji všechno nejlepší! 
Váš Len in 

Slíbený a dávno vydělaný honorář z Pravdy jsem ne
dostal! To už vypadá jako výsměch!! 

I 7 5 

S. G. ŠAHUMJANOVI 

[24. 8. 1913] 

Milý soudruhu! Po návratu domů jsem našel Váš dopis. 
Rozhodně pošlete co nejvíc materiálů o národnostní otáz
ce na Kavkaze (když už bohužel nemůžete psát sám), člá
nek Kostrovův i jeho knížky, zprávy delegátů s překladem 
do ruštiny (doufám, že najdete někoho, komu byste to 
uložil), statistiku národností na Kavkaze i materiál o ná
rodnostních poměrech na Kavkaze, v Turecku a v Rusku, 
zkrátka posílejte všechno, co existuje a co můžete sehnat. 
Nezapomínejte také vyhledávat soudruhy z Kavkazu, kte
ří by mohli psát články o národnostní otázce na Kavkaze. 

Zdravím Vás a přeji úspěch.243 

Váš· V. Iljin 
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l 7 6

V. M. KASPAROVOVI

[25. 8. 1913] 

Milý soudruhu! Pošlete mi prosím ihned všechna čísla 
listů Severnaja pravda (kromě č. 1) a Novaja rabočaja ga
zeta. 

Nic jsem nedostal!!! 
Požádejte Avela, aby mi je z Pitěru každý den posílal 

jako tiskopis, ale aby je určitě balil do buržoazních novin 
ultraklidného a ultraumírněného zaměření. Než Avel od
poví, posílejte mi prosím Vás (až je budete mít přečtené) 
tyto listy: Novaja rabočaja gazeta, Severnaja pravda 
a moskevský Naš puť. 

Váš Lenin

P. S. Došlo k malému nedorozumění: nedal jste Šklovské
mu svou adresu, aby Vám mohl psát a obracet se na Vás. 

Abs.: Ulianow. Poronin (Galizien). 

l 7 7

V. M. KASPAROVOVI*

[11. 9. 1913] 

Milý soudruhu! 

Listy Novaja rabočaja gazeta a Živaja mysl244 stále nedo
stávám. Je to prostě k zoufání!! Požádejte Avela, aby mi 
je denně posílal přímo z Pitěru. Výdaje srovnáme! 

Váš Lenin

* Text byl připsán k dopisu napsanému N. K. Krupskou. Red.
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I 7 8 

J. S. RANECKÉMU 

[12. 9. 1913] 

Vážený soudruhu! Budete-li v Jeně, rozhodně se seznam
te s naším zástupcem (pokud se s ním jinak nesetkáte, po
šlete mu dopis postlagernd Herm Bekzadjan. Jena). 

S ním projednejte všechny záležitosti. Musí dostat infor
mace proti Tyszkovi. 245 

Zdravím Vás! Váš Leni11 

Seznamte ho s Pannekoekem, Mehringem a jinými z levi
ce, pokud se s nimi neseznámí sám. Napište pár slov, zda 
do Jeny pojedete (až budete definitivně rozhodnut). 

Absender: Ulianow. Poronin. 

I 7 9 

SOUDRUHOVI MAXU GRUNWALDOVI 

Berlin. S. W. 69. Lindenstr. 69. Archiv der soz. dem. 
Partei. 

Vážený soudruhu! 

Neznám v této chvíli adresu soudruha Vjazmenského, 
a proto se obracím na Vás s prosbou, abyste doručiteli to
hoto listu Kasparovovi (Berlin, Schiflbauerdamm; 18A, 
bei Wetter) dovolil pracovat v archívu ruské sociální de
mokracie (který založil kníže Bebutov)246

• 

Se stranickým pozdravem N. Lenin 

Wl. Ulianow. Poronin (Galizien). 
13. září 1913
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1 8 O 

A. M. GORKÉ·MU

30. září 1913

Milý A. M. ! Odpovídám trochu opožděně. Omlouvám se. 
V Bernu i později jsem se strašně zlobil!! Myslel jsem si, 
že když jste byl ve Veroně (Váš telegram ohledně Bebe
la[52] byl poslán z Verony) - nebo v jakémsi 
Rom ... ??247 - přece bych do Verony mohl z Bernu při-
jet!! Ale celé měsíce jste nenapsal ani čárku . . . 

To, co píšete o své nemoci, mě nesmírně znepokojuje. 
Děláte dobře, když žijete na Capri bez léčení? Němci ma
jí skvělá sanatoria (například v St. Blasienu, u švýcar
ských hranic), kde léčí a dovedou úplně vyléčit plicní cho
roby, dosahují dokonalého zajizvení; .podávají vydatnou 
stravu, dále soustavně navykají na chlad, aby organismus 
byl odolný proti nachlazení, a propouštějí způsobilé, prá
ceschopné lidi. 

A Vy chcete po Capri v zimě do Ruska???? Strašně se 
bojím, že to uškodí Vašemu zdraví a znemožní Vám to 
pracovat. Jsou vůbec v té Itálii prvotřídní lékaři?? 

Vážně, zajeďte si k prvotřídnímu lékaři do Švýcarska* 
nebo do Německa, věnujte takové dva měsíce pořádné
m u léčení v dobrém sanatoriu. Vždyť nadarmo plýtvat 
erárním majetkem, tj. stonat a připravovat se o schopnost 
pracovat, je v každém směru nepřípustné. 

Slyšel jsem ( od redaktora časopisu Prosvěščenij e* *, 
který mluvil s Ladyžnikovem), že jste s Pravdou nespoko
jen. Protože je suchá? To je pravda. Ale tento nedostatek 
není snadné hned tak odstranit. Nejsou lidi. Za rok od 
zahájení jsme s velikou námahou dali v Pitěru dohromady 
aspoň obst ojnou redakci. 

* Mohu zjistit jména a adresy. 
** Jde o M. A. Saveljeva. Red.
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(Váš dopis pro Prosvěščenije jsem poslal.) 
Pište, jaké máte pláí\y a co zdraví. Snažně Vás prosím, 

začněte se už důkladně léčit - opravdu, můžete se úplně 
vyléčit, vždyť zanedbávat chorobu je vysloveně hřích 
a zločin. 

Váš Lenin 

P. S .. Zčásti jsme měli a zčásti ještě budeme mít dobrou
čtenářskou obec. A viděljste Naš p uť?Toje úspěch, viď
te? To už je druhý list. Založíme i třetí - na jihu.

Adresa: Ulianow. Poronin (Galizien). Austria. (V zimě 
budu v Krakově: Lubomirskiego. 51.) 

l 8 1

REDAKCI LISTU PRAVDA TR UDA* 

(Nejdříve 30. 9. 1913] 

P. S. Nedostal jsem 5. číslo Pravdy truda248
• Vřele děkuji

za zaslání listu Novaja rabočaja gazeta, chybí mi jen její
7. číslo a rovněž čísla 7 a 9 listu Naš puť. Pošlete mi je,
prosím vás.

Zdá se mi, že děláte obrovskou chybu, když bezděčně 
plujete po proudu a neměníte tón listu. Všechno nasvěd
čuje tomu, že je nutné změnit jak tón, tak obsah zpravo
dajské rubriky. Je třeba dosáhnout toho, aby se dalo psát 
legálně, tak, aby to cenzura pustila. Toho můžete a musí
te dosáhnout. Jinak zbytečně maříte věc, do níž jste se 
pustili. Zamyslete se nad tím důkladně. 

*·Tento dopis je postskriptem k nezjištěnému Leninovu článku.
V pravém horním rohu rukopisu se zachoval podpis k článku s po
známkou: »M. (ale raději bez podpisu).« Red.

241 



182 

H. DIETZOVI

Poronin (Galizien) 3. října 1913 

Velevážený soudruhu! 

Jako člen redakce listu Jiskra a časopisu Zarja, kterým jste 
před deseti lety prokázal tak cenné služby, i jako zástupce 
SDDSR, která Vám nikdy nezapomene Vaši bratrskou 
pomoc-v tomto období, pro výstavbu strany tak důleži
tém, posílám Vám jménem svým i jménem ústředního 
výboru SDDSR co nejsrdečnější blahopřání k Vašim 
sedmdesátým narozeninám. 

Přeji Vám ještě mnoho let práce ku prospěchu marxis
mu. 249 

Se stranickým pozdravem 
N. Lenin (Vl. Uljanov)

WI. Ulianow. Poronin (Galizien). 

183 

RE DAKCI LI ST U Z A P R  A V D U250 

[Před 26. 10. 1913] 

Vážení koleg_ové! 

Mnohokrát vám děkuji, že jste mi dvakrát poslali noviny 
včas, tj. současně se všemi buržoazními listy. Kromě 
těchto dvou případů však přichází list Za pravdu vždycky 
o půl dne později než noviny buržoazní. Nedalo by se to
změnit a posílat ho vždycky včas, aby přicházel současně
s buržoazními novinami?

Srdečně vás zdravím! 
Váš Lenin 
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P. S. Jaký je teď náklad listu? Bude někdy (konečně!!) 
předložena finanční zpráva? Pokud jde o legálnost, nemá 
Váš tajemník ve svém posledním dopisu pravdu: může 
a musí se toho pro zvýšení legálnosti ještě mnoho udě
lat. 

Kolik je teď předplatitelů? 

I 84 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU 

[Nejdříve 27. 10. 1913] 

Vážení kolegové! 

Právě jsem si přečetl 8. číslo a nemohu jinak, než vyjádřit 
údiv nad tím, že jste uveřejnili takový článek, jako je Po
rada marxistů251 atd.!! Byl to podle mého vrchol nerozu
mu, a jestliže se autor nechal z pochopitelných důvodů 
»strhnout«, pak vy, místní pracovníci, jste museli vidět,
že takový článek není možný. Nebuďte proboha tak ne
opatrní, vždyť tím strašně pomáháte všem našim nepřáte
lům.

Je nutné přetisknout z 8. čísla (postupně) články Pe
trovského[287· 288] a bývalého smířlivce.252

Srdečně Vás zdravím. V. I.

Snažně vás prosím, abyste si opravili mou adresu: prosil 
jsem, psal jsem, nic platné!! 

Ulianow. 51. Ulica Lubomirskiego. Kraków.
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V. L.  LEDEROVI

Krakov 28. 10. 1913. 
Ul. Lubomirskiego. 51. 

Vážený soudruhu! 

Plně chápu, že jste rozhořčen na darebáky z takzvaného 
hlavního vedení, ale radil bych komisi, aby přece jen na
před dosáhla oficiálního odmítnutí hlavního vedení. Toho 
přece je možné dosáhnout (adresa Rosy Luxemburgové 
jako členky mezinárodního socialistického byra atd.), ji
nak pravděpodobně MSB nezasáhne a projednávání této 
otázky odmítne z formálních důvodů. Není žádoucí, 
abyste zlepšoval postavení Tyszky a spol. nějakým kro
kem z Vaší strany, mohlo by to·vést k tomu, že Vás MSB 
odmítne. 

Radím, abyste jménem komise napsali opatrný informa
tivní dopis Huysmansovi (zdůraznit hlavně to, že Z. G.* 
odmítá, aby jeho »soud« byl prověřen soudem stran při
družených k MSB, které působí v Rusku) s prosbou, aby 
hlavnímu vedení domluvil (respektive na něj morálně za
působil). Bude to lepší, než když se hned obrátíte na 
MSB oficiálně a budete riskovat nezdar. 

Pokud Vám Plechanov odpoví, dáte mi doufám vědět. 

Se sociálně demokratickým pozdravem N. Lenin 

Ulianow. Ul. Lubomirskiego. 51. Kraków. 

* Zarz-lld Glówny - hlavní vedení. Red.
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REDAKCI LISTU ZA PRAVD U 
Dopis redakci 

[Nejdříve 1. 11. 1913] 

Vážený soudruhu redaktore! 

Dovolte nám, abychom na stránkách vašeho listu odpově
děli mnoha lidem, kteří se nás z dalekého severu, ze zá
padu, z východu a z jiných míst ptali na »kampaň« likvi
dátorů proti pracovníkovi pojišťovacích institucí soudru
hovi X. 

Likvidátoři ho obvinili, že je člověkem dvou tváří: 
sloužil prý podnikatelům i dělníkům253

• 

Jak postupuje organizace v případě takového obvinění? 
Svolá zástupce různých institucí, které pracují pro děl

nické hnutí, a uloží jim, aby případ prošetřili. Tak se také 
stalo. 

Ve 12. čísle Za pravdu (ze 1 7. října) byl uveřejněn zá
věr komise[274] složené ze zástupců pěti institucí (1. re
dakce Pravdy, 2. redakce časopisu Prosvěščenije, 3. re
dakce polského marxistického časopisu, 4. šestky sociálně 
demokratických poslanců ve Státní dumě, 5. předsedy 
odborového svazu kovodělníků).* 

Komise konstatovala, 
- - že tvrzení likvidátorů »neodpovídá pravdě«;
- - že X vystoupením ze služeb podnikatelů splnil

svou povinnost. 
Den předtím (11. číslo Za pravdu z 16. října) A. Vitim

skij podrobně vysvětlil, že se X »provinil« jen tím, že 
přešel ze služeb podnikatelů do služeb dělnického hnutí. 
Vitimskij dodal, že tajemníkovi listu Za pravdu sdělil 

* Jde o nepodepsaný článek Lháři![221]. Red.
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j ména likvidátorů, kteří byli kdysi tajemníky pod nika
te lských orgánů.* 

A co odpověděli likvidátoři? Ani je nenapadlo zpo
chybnit prohlášení Vitimského, ani vystoupení X ze slu
žeb podnikatelů. 

Ani je nenapadlo svolat nějakou »svoji« komisi, slože
nou ze »své« sedmy, z nějakého odborového svazu nebo 
»řídícího orgánu« Lotyšů, Židů a Kavkazanů.

Nic takového se nestalo!
Lidé, kteří jsou organizaci oddáni, svolají komisi, pro

šetří případ a vyvodí závěry.
Liberální pisálkové z deníku Novaja rabočaja (??) gaze

ta, nezávislí na dělnických organizacích, šíří dál ty nejod
pornější lži a pomluvy!! Podvádějí naivní nebo neinfor
mované lidi tím, že označují za »dvě tváře« skutečnost, že
X ještě před odchodem ze služeb podnikatelů začal potají,
pod krycím jménem pomáhat dělníkům!!**

Je jasné, že nad těmi mrzkými anonymními pomlouva
či z likvidátorského plátku, vydávaného za pomoci buržoa
zie, dělníci jen opovržlivě mávnou rukou.

Ale to je málo. Mávnout rukou nestačí. Likvidátoři,
kteří chtějí rozbít organizace dělníků, mají už takový pra
starý zvyk - pomlouvat jednotlivce tím nejhanebnějším
způsobem.

Žádná organizace nemůže existovat, neklade-li takové
mu způsobu politického »boje« odpor jakožto organizace.
A v čem spočívá takový odpor?

Každý dělník musí požadovat, aby likvidátoři, od
nichž se marxisté s opovržením odvrátili, svolali »svou«
komisi složenou ze »své« sedmy, ze »svého« »řídícího or
gánu« Židů, Lotyšů, Kavkazanů apod. Ať se pokusí uči
nit »svoje« rozhodnutí a sdělit ho internacionále. Potom

* Je míněn článek A. Vitimského (M. S. Olminského) O »zločin
cích.«(274] Red.

** Jde o tyto články v listě Novaja rabočaja gazeta: v č. 55 a 56 
K odpovědnosti!, a v č. 60 Na pranýř![ 100-102]. Red.
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budeme tyto ničemné pomlouvače pranýřovat před celým 
světem. 

Ale dokud se tito ničemové, tito špinavci schovávají za 
anonymní články likvidátorského listu, musí každý odbo
rový svaz dělníků uložit svému vedení, aby tento případ 
na základě veškerých dokumentů a všestranných informa
cí prošetřilo, prověřilo rozhodnutí marxistické komise slo
žené ze zástupců pěti institucí a schválilo své usnesení. 254 

Odpověď dělnické třídy, odpověď organizace těm, kdo 
chtějí organizaci rozbít, zní: Důrazně odsoudit pomlou
vače, důrazně je požádat: »Odvolejte hnusné pomluvy, 
nebo vám nedovolíme vstoupit ani do jedné organizace«. 

V. lljin*

Tuto principiální otázku je třeba rozvířit v dumě. 

P. S. Bude-li list Za pravdu zastaven, bude třeba stůj co 
stůj podstatně zmírnit tón, tvářit se legálněji a umírně
něji. Je to možné a nutné. Psát jako v časopisu Voprosy 
strachovanija255 a zřídit v l astní cenzuru. Udělejte to, 
proboha, jinak celou věc zbytečně zahubíte. 

* Dopis podepsali také L. B. Kameněv a G.J. Zinovjev. Red.
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1 8 7 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU 

Redakt oro vi 

Dopi s redakci 

[Mezi 2. a 7. 11. 1913] 

Vážení kolegové! 

Vítám skvělé zahájení boje šesti poslanců za respektování 
vůle většiny dělníků i skvělou kampaň vašeho listu256 

a prosil bych, abyste věnovali pozornost i této věci: 
bude-li sedma drze prohlašovat sebe za sociálně demo

kratickou frakci Qako to udělala na konci svého článku[:l9s] 
v 60. čísle257), pak šestka rozhodně musí klidně, stručně 
a důrazně prohlásit[85]: »Sociálně demokratická dělnická 
frakce jsme my, protože se ztotožňujeme s vůlí většiny 
uvědomělých dělníků, prosazujeme tuto vůli a zastupuje
me většinu. Ani jediný fakt, ani jediný údaj z celé spousty 
faktů a cifer, které jsme v našem listě uvedli a které tuto 
pravdu dokazují, sedma těch, jimž nejde o jednotu stra
ny, nevyvrátila. Tady je naše adresa, obracejte se na nás, 
soudruzi dělníci, a nebojte se, že nás třeba jen napadne 
myslet si o vás, že byste snad uvěřili teorii, že „sedma po
slanců je víc než strana, víc než vůle většiny dělníků". 
Dokonce ani sedmdesát sedm poslanců nemůže být víc 
než tato vůle. A my ji důsledně plníme.« 

Takové stručné prohlášení je nezbytné. Dále je třeba 
adresovat oficiální prohlášení i radě starších (tj. Státní 
dumě). Potom velice rychle, v momentě spadne sedmě 
hřebínek - honem honem budou souhlasit s rovností 
(kterou oni všichni písemně uznali). Ani oni, ani nikdo ji
ný ne b ude mít jiné východisko. 

Kdo se dal na vojnu, musí bojovat. Šestka začala skvě-
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le a vítězství má jisté, a jestliže bude správně pokra
čovat - za týden za dva určitě zvítězí. 

Srdečně vás zdravím a přeji všechno nejlepší. 
v. I.

I 8 8 

C. HUYSMANSOVF58 

[3. 11. 1913] 

Milý občane Huysmansi! 

Jistě si pamatujete, že mě ústřední výbor SDDSR po kon
ferenci SDDSR v lednu 1912, na níž byla obnovena naše 
strana, jmenoval zástupcem strany v mezinárodním so
cialistickém byru. 

Protože jsem odjel z Paříže, byl jsem nucen požádat 
soudruha Kameněva, který v Paříži žije, aby mě zastou
pil. Krakov je od Bruselu příliš daleko, a proto prosím, 
abyste v Bulletinu uvedli Kameněvovo jméno a oficiální 
adresu naší kanceláře v Paříži. Mr. Kouznetzoff (pour 
Kamenefl). 102. Rue Bobillot. 102. Paris. XIII. Kameněv 
se nějakou dobu zdrží tady, ale buďte tak laskav a neuvá
dějte jeho krakovskou adresu. Bylo by to z konspirativ
ních důvodů neopatrné. 

Snažně Vás prosím, abyste v naléhavých případech 
psal na moji zdejší adresu. 

Protože bylo Všech svatých, dostal jsem Váš dopis 
s malým zpožděním. 
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189 

RE D A K C I LI ST U Z A PR A V D U[335] 

[Nejdříve 3.11.1913) 

Vážení kolegové! 

Gratuluji k výtečně zahájené kampani za práva dělnic
kých poslanců. 

Přečetl jsem si odporný štvavý článek[395) v listu Nova
ja rabočaja gazeta a naléhavě vám radím, abyste věc pro
mysleli a přijali můj včerejší plán*['.29). Není možné pone
chávat takové věci bez řešení organizace. 

Nestačí, aby dělníci posílali jenom rezoluce: musí vysí
lat deputace k frakci v dumě. 

Zdravím vás a přeji všechno nejlepší! 
Váš V. I.

190 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU 

[Nejpozději 7. 11. 1913) 

Vážení kolegové! 

Je nutné vydat v neděli přílohu, celou věnovanou kampa
ni pro šestku. 

Jeden velký článek s mezi titulky. 
Posíláme text**. Vsuňte tam rezoluci[165• 166) z porady259 

( nebylo kvůli ní konfiskováno ono číslo listu Za prav
du?). 

* Viz tento svazek, s. 248-251. Red.

** Viz V. I. Lenin, Materiály o boji uvnitř sociálně demokratické
frakce v dumě[' 60] (Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 122- I 39). Red.
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Je třeba žádat, aby sedma složila mandáty. 
Připojte závěry z pitěrských rezolucí, pokud mluví vy

sloveně pro nás. 260 

Napište pár řádek nebo pošlete telegram: »Příloha bu
de.« 

Srdečně zdravím. Váš V. I.

1 9 1 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU 

[7. 11. 1913] 

Vzhledem k důležitosti kampaně proti sedmě je pro nás 
jako spolupracovníky nanejvýš důležité mít denně infor
mace. A přitom list Za pravdu přichází den co den se 
zpožděním. Naléhavě vás prosíme, zařiďte, aby nám no
viny posílali denně včas a bez průtahů. 

Že většina je pro šestku, to je jasné. Postup šestky je· 
však nedůsledný. Zvítězí jen tehdy, učiní-li logicky (a po
liticky) nevyhnutelný krok a prohlásí se za frakci. 

Jakmile se tak stane a oznámí se to dumě, bude sedma 
nucena (už jen vzhledem k technice práce v dumě) uza
vřít se šestkou dohodu. 

Bylo by směšné pouštět z rukou vítězství, které je na
prosto jisté. Čím rozhodněji se provede diferenciace, tím 
dřív se obnoví federace. 

Kampaň proti sedmě byla zahájena skvěle, ale teď se 
nevede dost energicky. Na tak nestoudnou drzost likvidá
torů nesmí list odpovídat naříkáním, nýbrž útokem, 
a zdůraznit, že sedma jedná proti vůli proletariátu a proti 
straně. Heslem je: »Pánové ze sedmy, jestli nechcete re
spektovat vůli většiny dělníků, jestli chcete jít proti stra
ně, složte mandáty«. Toto heslo je třeba formulovat ote
vřeně a jednoznačně a denně ho opakovat. 
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192 

A. M. GORKÉMU

[Začátkem listopadu 1913] 

Milý Alexeji Maximyči! Dnes Vám posílám doporučeně 
jako tiskopis začátek románu, který má vyjít v časopisu 
Prosvěš čenije. Doufám, že nemáte námitky. Pokud však 
jste mimo očekávání proti, pošlete do Prosvěščen'ije tele
gram: »Vojtinského odložte« nebo: »Román Vojtinské
ho(30] neuveřejňujte«. 261 

Zpráva o tom, že Vás léčí novým způsobem »bolševik«, 
i když bývalý, mě velice znepokojila. Chraň nás bůh před 
doktory-soudruhy vůbec, a před doktory-bolševiky zvlá
ště! Bude to tak, jak mi kdysi řekl jeden dobrý lékař, že 
v devadesáti devíti případech ze sta jsou doktoři-soudruzi 
»oslové«. Ujišťuji Vás, že léčit se (kromě lehkých přípa
dů) je třeba jedině u prvotřídních kapacit. Dělat pokus
ného králíka bolševikovi - to je hrůza!! Snad aspoň kon
trola neapolských profesorů ... jestli tito profesoři oprav
du něco znají ... Víte co? Vydáte-li se v zimě na cestu,
urč itě se zastavte u prvotřídních lékařů ve Švýcarsku a ve
Vídni - bylo by neodpustitelné neudělat to! Jak jste na
tom se zdravím teď?

Váš N. Lenin 

P. S. U nás je situace obstojná; v Pitěru se dělníci stranic
ky sjednocují ve všech legálních spolcích, včetně pojišťo
vacích. Tady byli také zajímaví a agilní chlapci. 

Adresa: Wl. Ulianow. 51. Ulica Lubomirskiego. 51. 
Kraków, Kraka u (Gal izien). 
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193 

REDAKCI' LISTU ZA PRAVD U* 

[Mezi 11. a 28. 11. 1913] 

P. S. Rodzjanko žádá od M. nový název frakce? To je 
ohromné! Tady jsou na výběr čtyři, seřazené podle vhod
nosti: 1. Sociálně demokratická dělnická frakce Ruska, 2. 
Sociálně demokratická frakce Ruska, 3. Frakce dělnické 
sociální demokracie Ruska, 4. Frakce sociální demokracie 
Ruska. Napište, pro co jste se rozhodli: já doporučuji 
č. 1. 

Zdravím Vás a přeji všechno nejlepší. 

I 9 4 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU 

[Nejdříve 13. 11. 1913] 

Vážení kolegové! 

Spěchám, abych ze srdce blahopřál všem marxistickým
pracovníkům k vítězství většiny nad dezorganizátory,
k ustavení frakce, která nechce mařit vůli většiny262

• Prá
vě jsem dostal nedělní číslo listu Za pravdu[78]. Zvlášť
dobré jsou přehledy o peněžních sbírkách, je třeba v nich
pokračovat:

Ještě jednou pozdrav všem ode všech. 

Váš Lenin

* Toto postskriptum bylo připsáno k nezjištěnému článku. Red.
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I 9 5 

A. M. GORKÉMU

[13. nebo 14. 11. 1913) 

Milý A. M.! Co to provádíte? - Vždyť je to hrůza, váž
ně! Včera jsem si přečetl v Reči Vaši odpověď[229) na »po
vyk« kolem Dostojevského263 a už jsem se chtěl radovat, 
ale dneska přišly likvidátorské noviny a tam je otiš těn od
stavec Vašeho článku, který v Reči nebyl. 

Ten odstavec zní: 
»Avšak „bohohledačství" je nutné na čas« Gen na

čas?) »odložit, k ničemu to nevede: nemá smysl hledat 
tam, kde nic není. Kdo nezaseje, nesklidí. Boha nemáte, 
ještě«Geště!) »jste ho nevytvořili. Bohové se nehledají, ti  
se vyt vářejí; život se nevymýšlí, nýbrž tvoří.« 

Z toho vyplývá, že jste proti »bohohledačství« pouze 
»na čas«!! Z toho vyplývá, že jste proti bohohledačství
pouze proto, abyste ho nahradil bohostrůjcovstvím!!

Není to hrozné, že Vám z toho vych ází taková věc? 
Bohohledačství se od bohostrůjcovství či bohotvůrcov

ství či bohotvoření apod. neliší o nic víc, než se žlutý čert 
liší od čerta modrého. Mluvit o bohohledačství ne proto, 
aby se člověk vyslovil proti veškerým čertům a bohům, 
proti veškeré ideové nekrofilii (každý pánbíček je nekrofi
lie - i kdyby to byl ten nejčistší, nejideálnější pánbíček, 
nikoli hledaný, ale vytvářený pánbíček, na tom nezáleží), 
nýbrž proto, aby dal přednost modrému čertu před čer
tem žlutým, to je stokrát horší než nemluvit vůbec. 

V nejsvobodnějších zemích, v takových zemích, kde je 
naprosto nemístné dovolávat se »demokracie, lidu, veřej
ného mínění a vědy« - v takových zemích (Amerika, 
Švýcarsko apod.) otupují lid a dělníky obzvlášť horlivě 
právě ideou Čisťounkého, duchovního, vytvářeného pán
bíčka. Právě proto, že každá náboženská idea, každá idea 
o jakémkoli pánbíčkovi, každé koketování třeba i s pán-
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bíčkem je nevýslovná hanebnost, zvlášť tolerantně (a čas
to dokonce se sympatiemi) přijímaná demokratickou bur
žoazií; a právě proto je to ta nejnebezpečnější hanebnost, 
nejhnusnější »nákaza«. Milión hříchů, špinavostí, násilí 
a fyzických nákaz odhalí prostí lidé mnohem snáz, 
a proto jsou mnohem méně nebezpečné než rafinovaná, 
duchovní, do nejparádnějších »ideových« kostýmů oděná 
idea pánbíčka. Katolický kněz, který przní dívky (o tako
vém jsem právě náhodou četl v jedněch německých novi
nách), je pro »demokracii« mnohem méně nebezpečný než 
kněz bez kutny, kněz bez primitivního náboženství, kněz 
ideový a demokratický, který káže o vytvoření a stvoření 
pánbíčka. Protože toho prvního kněze je snadné odhalit, 
odsoudit a vyhnat, kdežto toho druhého nelze vyhnat tak 
snadno, odhalit ho je tisíckrát obtížnější, a tak ho nedo
volí »odsoudit« ani jeden »křehký a žalostně vratký« šo
sák. 

A Vy, který znáte »křehkost a žalostnou vratkost« (rus
ké - proč ruské? Nebo je snad italská lepší??) malomě
šťácké  duše, otravujete tuto duši jedem, tím nejsladším 
jedem obaleným v cukrkandlu a zabaleným do pestroba
revných papírků!! 

To je opravdu hrozné! 
»Dost už plivání po sobě samém, které u nás nahrazuje

sebekritiku.« 
A není snad bohostrůjcovství nejhorší druh plivání po 

sobě samém?? Každý člověk, který se zabývá vytvářením 
boha nebo který toto vytváření třeba jen trpí, plivá po so
bě nejhorším způsobem, protože se místo »skutků« pitvá 
p rá v ě sám v sobě, obdivuje sebe sama, přitom však tako
vý člověk »pitvá« ty nejšpinavější, nejomezenější a nejpa
tolízalštější stránky či stránečky svého »já«, které boho
strůjcovství zbožšťuje. 

Ne z osobního, nýbrž ze společenského hlediska je to
tiž každé bohostrůjcovství zálibným sebepitváním tupého 
maloměšťáctví, neduživého šosáctví, blouznivého »plivá-
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ní po sobě samém«, příznačného pro šosáky a drobné 
buržoy, »zoufalé a unavené« Gak jste se ráčil velice správ
ně vyjádřit o duši - jenže by se mělo říci nikoli o duši 
»ruské«, nýbrž maloměšťácké, protože duše židovská, ital
ská, anglická - to je prašť jako uhod; všude je prašivé
maloměšťáctví stejně hnusné a »demokratické malomě
šťáctví«, zabývající se ideovou nekrofilií, je hnusné dvoj
násob).

Když tak čtu Váš článek[229] a pátrám, jak jste přišel 
k tomuhle nedopatřen� jsem na rozpacích. Co to je? 
Zbytky Zpovědi[49], kterou jste Vy sám neschvaloval?? Její 
dozvuky?? 

Nebo něco jiného - například nepovedený pokus sklo
nit se ke stanovisku obecně demokratickému místo ke sta
novisku proletářskému? Třeba jste si chtěl při povídání 
s »demokracií jako takovou« trochu (odpusťte mi ten vý
raz) zašišlat, jako se šišlá s dětmi. Nebo jste chtěl »v zá
jmu populárního výkladu« pro šosáky na chvíli tolerovat 
jeho  nebo jejich, šosáků, předsudky?? 

Ale vždyť tohle je postup po všech stránkách a v kaž-· 
dém směru nesprávný! 

Už jsem se zmínil, že v demokratických zemích by bylo 
od proletářského spisovatele naprosto  nemístné, aby se 
dovolával »demokracie, lidu, veřejného mínění a vědy«. 
No a u nás v Rusku?? Takové dovolávání není zcela na 
místě, protože také svým způsobem pochlebuje šosáckým 
předsudkům. Nějakou všeobecnou mlhavou výzvu u nás 
podepíše oběma rukama dokonce i Izgojev z časopisu 
Russkaja mysl. Proč tedy volit taková hesla, která Vy po
chopitelně od izgojevovštiny dokonale odlišíte, ale  čte
nář  je odlišit nedokáže?? Proč přes to pro čtenáře házet 
demokratický závoj a ne jasně odlišit maloměšťáky (ty 
křehké, žalostně vratké, unavené, zoufalé, sebe pitvající, 
boha pitvající, bohostrůjcovské, bohu nadržující, plivající 
po sobě samých, bezhlavě anarchistické - kouzelné spoje
ní!! a jiné a jiné) 
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- od proletářů (kteří dovedou být optimističtí nejen
slovy, kteří dovedou rozlišit »vědu a veřejné mínění« bur
žoazie od svých vlastních, demokracii buržoazní od prole
tářské)? 

Proč to děláte? 
Moc mě to mrzí. 

Váš V. I.

P. S. Poslali jsme román doporučeně jako tiskopis. Dostal 
jste ho? 

P. P. S. Pořádně se lečte, opravdu, abyste v zimě mohl 
jet a nenastydl (v zimě je to nebezpečné). 

Váš V. Uljanov 

196 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU* 

[Nejdříve 14. 11. 1913] 

Redaktorovi: 

Je nutné přetisknout Materiály[160], třeba po částech, pro
tože číslo nebyl o  konfiskováno kvůli nim. 264 Legálnost, 
za každou cenu legálnost!! 

Není-li možné Materiály přetisknout hned, oznamte 
okamžitě v novinách pro ty, kteří číslo z 29. října nečetli, 
že přetištěny budou.

* Tento dopis byl připsán k nezjištěnému článku. Red.
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1 9 7 

A. M. GORKÉMU

[14. nebo 15. 11. 1913] 

Milý A. M.! D.ostal jsem román* i Váš dopis. Podle mého 
by se mělo otiskování románu zastavit, když jste proti. 
Přikládám dopis od Kameněva, který román četl Gá jsem 
ho zatím nečetl). 

Napíšeme do Pitěru, aby to zastavili. 
Přikládám svůj včerejší dopis**[187]: nezlobte se, že 

jsem tak vybuchl. Třeba jsem Vás špatně pochopil. Třeba 
jste jenom žertem napsal »na čas«. A o tom bohostrůjcov
ství jste třeba také nepsal vá�ně?? 

Lečte se proboha důkladně. 

Váš Lenin 

I� 8 

REDAKCI LISTU ZA PRAVDU 

[Nejdříve 16. 11. 1913] 

Redaktorov i: Článek »Našince« v čísle 25[403]je špatný. 
Břitký a nic víc. Proboha, méně břitkosti. Raději klidně 
rozebírat argumenty a důkladněji a jednodušeji opakovat 
pravdu. Tak a jedině tak se dá zajistit naprosté vítězství. 

* Jde o rukopis V. Vojtinského(30] (viz tento svazek, s. 254). Red.

** Viz tento svazek, s. 256-259. Red.
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199 

A. M. GORKÉMU

[V druhé polovině listopadu 1913] 

. . .  * Pokud jde o boha, božství a všechno, co s tím sou
visí, je ve Vašich názorech[229] rozpor - podle mého mí
nění stejný, na který jsem upozorňoval při našich rozho
vorech za poslední schůzky na Capri: rozešel jste se (či 
údajně jste se rozešel) s »vperjodovci«, aniž jste si uvědo
mil, jaké jsou ideové základy »vperjodovství«. 

Stejně tak i teď. Jste »rozmrzen«, »nemůžete pochopit, 
jak se tam mohla vloudit slova na čas« - jak píšete[229] 

a současně hájíte myšlenku boha a bohostrůjcovství. 
»Bůh je komplex oněch idejí vytvořených kmenem, ná

rodem a lidstvem, které probouzejí a vytvářejí sociální cí
tění a jejichž cílem je spojit jednotlivce se společností, 
zkrotit zoologický individualismus.« 

Tato teorie jasně souvisí s teorií či teoriemi Bogdanova 
a Lunačarského. 

A je zjevně nesprávná a zjevně reakční. Podobně jako 
křesťanští socialisté (nejhorší druh »socialismu« a jeho 
nejhorší komolení) používáte metodu, která (přes Vaše 
nejlepší úmysly) opakuje hokus pokus kněžourství: z ide
je boha se odstraňuje to, co do ní vložila historie a všední

život (zlí duchové, předsudky, posvěcení nevzdělanosti 
a zakřiknutosti na jedné straně a feudalismu a monarchie 
na straně druhé), přičemž místo historické a životní reali
ty se do ideje boha vkládá slaďoučká maloměšťácká fráze 
(bůh = »ideje probouzející a vytvářející sociální cítění«). 

Vy tím chcete říci něco »dobrého a pěkného«, upozor
nit na »pravdu a spravedlnost« a tak podobně. Jenže tento 
Váš dobrý úmysl zůstává Vaším osobním vlastnictvím, sub
jektivním »zbožným přánim«.Jakmile jste to však napsal, 

* Začátek dopisu nebyl nalezen. Red.
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dostalo se to mezi masy a význam toho už není určován 
Vaším dobrým úmyslem, nýbrž vzájemným vztahem s pole
čenských sil, objektivním vzájemným vztahem tříd. Vzhle
dem k tomuto vzájemnému vztahu to d opad á (proti Va
ší vůli a nezávisle na Vašem vědomí) tak, že jste přikráš
lil, přicukroval ideu klerikálů, Puriškevičů, Mikuláše II. 
a pánů Struvů, protože ve skuteč nos ti idea boha jim po
máhá udržovat lid v otroctví. Tím, že jste přikrášlil ideu 
boha, přikrášlil js�e i okovy, jimiž spoutávají nevzdělané 
dělníky a mužiky. Vida, řeknou kněžouři a spol.,jak krás
ná a hluboká je to idea (idea boha), přiznávají to dokonce 
i »vaši« páni demokraté, vůdcové, a my (popi a spol.) této 
ideji sloužíme. 

Není pravda, že bůh je komplex idejí probouzejících 
a organizujících sociální cítění. To je bogdanovovský 
idealismus, který zastírá materiální původ idejí. Bůh je 
(historicky i v běžném životě) především komplex idejí, 
které vznikly z toho, že se člověk pokorně podřizoval jak 
okolní přírodě, tak třídnímu útlaku, komplex idejí, jež 
upevňují tento útlak a uspávají třídní boj. V dějinách byla 
doba, kdy i přes tento původ a tento skutečný význam 
ideje boha probíhal boj demokracie a proletariátu ve for
mě boje je dné náboženské ideje proti druhé. 

Ale i tato doba je dávno pryč. 
Dnes jak v Evropě, tak v Rusku je každé, i to nejrafino

vanější, i to nejlépe míněné obhajování či ospravedlňová
ní ideje boha ospravedlňováním reakce. 

Celá vaše definice je veskrze reakční a buržoazní. 
Bůh = komplex idejí, které »probouzejí a vytvářejí so
ciální cítění a jejichž cílem je spojit jednotlivce se společ
ností, zkrotit zoologický individualismus«. 

Proč je reakční? Protože přikrášluje kněžoursko-feu
dální ideu »zkrocení« zoologického individualismu. »Zoo
logický individualismus« ve skutečnosti nezkrotila idea 
boha, ale zkrotila jej jednak prvobytná smečka, jednak 
prvobytná komuna. Idea boha vž dycky uspávala a otupo-
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vala »sociální cítění«, protože Živé nahrazovala mrtvým, 
vždycky byla ideou otroctví (nejhoršího, bezvýchodného 
otroctví). Idea boha nikdy »nespojovala jednotlivce se 
společností«, nýbrž vždycky spojovala utlačované třídy ví
rou v božskou podstatu utlačovatelů. 

A buržoazní (nikoli vědecká, nikoli historická) je Vaše 
definice proto, poněvadž operuje povrchními, všeobecný
mi, »robinsonovskými« pojmy, a nikoli určitými třídami 

určité historické epochy. 
Něco jiného je idea boha u divošského Zyrjana apod. 

(stejně tak u polodivocha) a něco jiného u Str-uveho 
a spol. V obou případech však tuto ideu podporuje třídní 
nadvláda (a tato idea podporuje ji). »Lidové« pojetí pán
bíčka a všeho božského je projevem »lidové« nevzděla
nosti, zakřiknutosti, zaostalosti, úplně stejným, jako je 
»lidová představa« o carovi, o lesním muži, o vláčení žen
za vlasy. Jak můžete »lidovou představu« o bohu označo
vat za »demokratickou«, to absolutně nechápu.

Že filozofický idealismus »má vždycky na zřeteli pouze 
zájmy jednotlivce«, to není pravda. Měl Descartes na zře
teli zájmy jednotlivce víc než Gassendi? Či Fichte a He
gel víc než Feuerbach? 

Že »bohostrůjcovství je proces dalšího rozvíjení a hro
madění sociálních principů v jednotlivci i ve společno
sti«, to je přímo hrůza!! Kdyby byla v Rusku svoboda, 
veškerá buržoazie by Vás za takové věci, za takovou so
ciologii a teologii vyloženě buržoazního ražení a charak
teru přímo velebila. 

Nu, zatím to stačí - už i tak je dopis nějak dlouhý. 
Ještě jednou Vám pevně tisknu ruku a přeji hodně zdra
ví. 

Váš V. I.
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200 

S. G. ŠAHUMJANOVI 

6. 12. 1913

Milý příteli! Váš dopis z 15. 11. mě velice potěšil. Víte, 
v mé situaci si člověk nesmírně váží, když se mu ozvou 
soudruzi z Ruska, hlavně ti, kteří přemýšlejí a zabýv_ají se 
daným problémem. Proto mi byla Vaše rychlá odpověď 
neobyčejně milá. Člověk se necítí tak odloučen, dostá
vá-li podobné dopisy. Ale už dost lyriky. Pojďme k věci. 

1. Jste pro celostátní jazyk v Rusku. Píšete, že je »ne
zbytný, že měl a bude mít značný pokrokový význam«. 
S tím rozhodně nesouhlasím. Psal jsem o tom před časem 
v Pravdě* a zatím to nikdo nevyvrátil. Váš argument mě 
nikterak nepřesvědčuje, právě naopak. Ruština měla 
pokrokový význam pro spoustu malých a zaostalých ná
rodů - o tom není sporu. Ale copak si neuvědomujete, 
že by byl její pokrokový význam ještě větší bez vnucová
ní? Nepodobá se snad »státní jazyk« klacku, který od ruš
tiny odhání?? Jak to, že nechcete pochopit onu ps ycholo
gii, která je v národnostní otázce zvlášť důležitá a která 
při sebemenším vnucování kalí, poškozuje a znehodnocu
je nesporný pokrokový význam centralizace, velkých stá
tů a jednotného jazyka?? Ale ještě důležitější než psycho
logie je ekonomika: v Rusku už je kapitalistická ekonomi
ka, která činí z ruštiny jazyk nezbytný. Vy však nevěříte 
v sílu ekonomiky a chcete berlemi policejní sebranky 
»podepřít« ekonomiku?? Copak nevidíte, že tím ekonomi
ku mrzačíte, že ji brzdíte?? Odpadne-li prašivé policajt
ství, nebude to snad mít za následek, že se desateroná
sobně (tisíceronásobně) rozrostou svobodné spolky na
ochranu a rozšiřování ruštiny?? Ne, absolutně s Vámi ne-

* Viz V. I. Lenin, Liberálové a demokraté o otázce jazyků[ 156] (Se
brané spisy 23, Praha 1985, s. 449-452). Red.
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souhlasím a vytýkám Vám koniglich preussischer Sozia
lismus*!! 

2. Jste proti autonomii. Jste jedině pro oblastní samo
správu. Rozhodně nesouhlasím. Vzpomeňte si na Engel
sovo vysvětlení(409], že centralizace vůbec nevylučuje 
místní »svobody«265

• 'Proč má dostat Polsko autonomii, 
kdežto Kavkaz, jih a Ural ne?? Meze autonomie přece ur
čí ústřední parlament!Jsme bezvýhradně pro demokratic
ký centralismus. Jsme proti federaci. Jsme pro jakobíny 
proti girondistům. Ale bát se autonomie - v Rusku ... 
promiňte, to je směšné! To je reakční. Uveďte mi příklad, 
vymyslete příklad, kdy se autonomie může stát škodlivou! 
To nevymyslíte! A úzký výklad: pouhá samospráva 
- v Rusku (i v Prusku) nahrává ohavnému policajtství.

3. Píšete: »Právo na sebeurčení neznamená jen právo
na oddělení. Znamená . také právo na federativní svazek, 
právo na autonomii.« S tím absolutně nesouhlasím. Prá
vo na sebeurčení neznamená právo na federaci. Federace 
je svazek sobě rovných, svazek, který vyžaduje vzájemný 
souhlas. Jak může mít j edna strana právo na to, aby s ní 
souhlasila druhá ·strana?? To je absurdní. Jsme zásadně 
proti federaci, protože oslabuje ekonomický svazek, není 
to vhodný typ pro jednotný stát. Chceš se oddělit? Tak si 
táhni k čertu, můžeš-li zpřetrhat ekonomický svazek, ne
bo správněji řečeno,-jsou-li útlak a nesváry »soužití« ta
kové, že poškozují a maří ekonomický svazek. Nechceš se 
oddělit? Pak promiň, ale za mne nerozhoduj a nemysli si, 
že máš »právo« na federaci. 

»Právo na autonomii«?? Zase to není správné. Jsme pro 
autonomii pro všechny části,jsme pro právo na oddělení 
(nikoli pro o d d ělení všech!) Autonomie je n áš plán 
uspořádání demokratického státu. Oddělení vůbec není 
náš plán. Oddělení vůbec nepropagujeme. Všeobecně 
vzato; jsme proti oddělení. Jsme však pro právo  na od-

* - královský pruský socialismus. Red.
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dělení, protože černosotňovský velkoruský nacionalismus 
národnostní soužití natolik zmrvil, že se někdy po svo-
bodném oddělení vytvoří pevněj ší svazky!! 

Právo na sebeurčení je výjimkou z naší obecné zásady 
centralismu. Vzhledem k existenci černosotňovského vel
koruského nacionalismu je tato výjimka naprosto nezbyt
ná a sebemenší odmítání této výjimky je oportunismus 
Qako u Rosy Luxemburgové), je to pošetilá hra, která jde 
na ruku velkoruskému černosotňovskému nacionalismu. 
Ovšem výjimku nelze vykládat příliš široce. Není tu· a ani 
nesmí být nic, absolutně nic než p rávo na oddě lení. 

Píši o tom v časopisu Prosvěščenije*. Určitě mi napište 
podrobněji, až tyto články dokončím (budou ve třech se
šitech). Ještě Vám leccos pošlu. Rezoluci jsem prosazoval 
nejvíc právě já. V létě jsem přednášel o národnostní otáz
ce266 a trochu jsem ji studoval. Proto hodlám »pevně stát 
na svém«, i když samozřejmě ich lasse mich belehren** 
soudruhy, kteří otázku studovali důkladněji a déle. 

4. Proti »změně« programu - proti »národnostnímu
programu«?? Ani tady nesouhlasím. Bojíte se slov. Není 
proč se jich bát. Stejně ho (program)[41 • 31 6] v š i chni po
změňují potaj� hanebně, k horšímu. My však v jeho du
chu, v důsledně demokratickém duchu, v marxistickém 
(protirakouském) duchu otázku definujeme, upřesňujeme, 
rozvíjíme a utvrzujeme. To bylo t řeba udělat. Klidně, 
ať si do toho teď strká nos oportunistická (bundovská, lik
vidátorská, narodnická) pakáž - ať dají s voje stejně 
přesné a stejně úp l né odpovědi na všechny naše otázky, 
které obsahuje a řeší naše rezoluce. Jen ať to zkusí. Ba ne, 
»necouvli jsme« před oportunisty, naopak j sme je ve všech
bodech roz drtili.

- Populární brožura o národnostní otázce je velice

* Viz V. I. Lenin, Kritické poznámky k národnostní otázce[155]. 

(Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 143-178). Red.

** - nechám se poučit. Red.
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potřebná. Pište. Čekám na odpověď a pevně, pevně Vá� 
tisknu ruku. 

Váš V. I. Pozdrav všem přátelům. 

2 O 1 

REDAKCI LISTU ZA PRAVD U 

[16. 12. 1913] 

... * V telegramu, který jsem včera dostal od našeho zá
stupce, se o této věci říká jen toto: »sjednocení bylo ulo
ženo výkonnému výboru (exekutivě)«. 

Takže v otázce není jasno. 267 

Pro všechny případy - opravdu s velkou výhradou, 
není třeba spěchat s otištěním - navrhuji terito text pro
hlášení redakce (když už byla rozpoutána bouře ve špina
vé sklenici novin pana Burenina-Gammy). 

Rozhodnutí mezinárodního socialistického byra[337] 

o svolání konference sociálních demo�ratů Ruska - sa
mozřejmě těch, kteří pracují v Rusku, a ne iluzorních
v zahraničí - kvitujeme s velkým uspokojením. Právě na
takové konferenci bude nejmarkantněji odhalena zrada,
jíž se páni likvidátoři dopustili na straně, a bureninovské
metody individuí, jako je Gamma, od kterých je už dávno
načase očistit sociální demokracii.

Zítra (nebo v krajním případě pozítří) dostanu patrně 
podrobnoú písemnou zprávu z Londýna. Hned potom 
vám ještě napíši, a nebude-li třeba, aby se prohlášení, 
které teď posílám (tj. napsané na předchozí, třetí stra-

* Začátek dopisu nebyl nalezen. Red.
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ně*), tisklo, pošlu telegram: zadržte. To slovo bude tedy 
znamenat, abyste třetí stranu netiskli. 

202 

TELEGRAM REDAKCI LISTU 
ZA PRAVDU 

[18. 12. 1913] 

Požadavek šestky nebyl vzhledem k statutu vůbec vzne
sen. Byro nevyslovilo sebemenší odsouzení. Vyvraťte dr
zou lež[94] likvidátorů. 268 · 

lljin 

203 

I. F. ARMANDOVÉ

[Po 18. 12. 1913] 

Právě jsem dostal telegram a vyměnil jsem obálku, adre
sovanou původně do A ... 

Co je s ústředním orgánem? Vždyť je to ostuda a skan
dál!! Zatím nevyšel a dokonce nejsou ani korektury. Ze
ptej se na to, prosím Tě, a zjisti, co s tím je. 

To číslo Vorwartsu, kde Kautsky vyslovil hanebnou vě
tu, že strana neexistuje (die alte Partei sei verschwunden 
- doslova tak), je číslo 333 z 18. 12. 1913[434]. Je třeba
ho sehnat (rue de Bretagne. 49 nebo někde jinde) a zor
ganizovat protestní kampaň. My jsme pro výměnu názo
rů, pro rezoluci mezinárodního socialistického byra[337] 

- to NB - ale jsme absolutně proti podlému výroku

* Je míněn předchozí odstavec. Red.
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Kautského.269 Za to se do něho musíme nelítostně pustit, 
ovšem s tím, že jsme pro Aussprache (výměnu názorů) 
etc. 

204 

V. S. VOJTI_NSKÉMU

20. 12. 1913

K článku, který jste doporučil k uveřejnění. 

Milý kolego! Dostal jsem článek Za společný prapor* 
a musím Vám upřímně říct, že opravdu není vhodný. 
Otevřenost a přímost především - není-liž pravda? 

Autor vůbec nepochopil situaci v Rusku a dal se 
strhnout ... jak bych to vyjádřil delikátněji ... »bratříč
kováním« nebo tak nějak s kocourkovskými menševiky. 

V Rusku se obnovuje a upevňuje marxistická dělnická 
strana. Diskuse a rezoluce, které v autorovi vyvolávají tak 
krátkozraký posměch, mají obrovský výchovný a organi
zační význam. »Provolávají hurá,« ironizuje autor - a je 
to ryze liberální ironie, ironie intelektuála, který se zcela 
odtrhl od dělnického hnutí. Proč vlastně v žádné jiné 
opoziční straně v Rusku neprojednávají místní skupiny 
členů strany vnitřní neshody ve straně otevřeně?? Proč 
asi?? 

Autor zastává jakési sentimentální hledisko hraničící 
s hysterií. V rezolucích se obráží obrovský proces sjedno
cování dělnické strany, protože nikdo na světě nedonutí 
dělníky, aby volili mezi dvěma hurá (hurá členů věrných 
ile'gální straně a hurá likvidátorů), než uvědomělé sympa
tie a analýza směrů. Nevidět pod hrubou slupkou prole-

* Článek Za společný prapor poslal Vojtinskij k otištění časopisu
Prosvěščenije. Red.
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tiřské »pranice« obrovský ideový a organizační význam 
boje dělnické třídy vyvolaného existencí dvou směrů 
- to je fenomenální slepota. Nedovedu si autorovu sle
potu vysvětlit ničím lepším než tím, že se odtrhl a je
v »zajetí« menševické smečky.

Autor vůbec nepochopil odkaz na dělnickou kurii. 
47 % - 50 % - 67 % v II. - Ill. - IV. dumě*. To ne
ní fakt?? Proč ty řeči o »reakčnosti kurií« (o níž povykují 
podvodníci a Bureninové na stránkách listu Novaja rabo
čaja gazeta, aby odvedli pozornost)?? Copak \re všech 
třech dumách neplatil stejně reakční, stejný kuriový zá
kon?? I malé dítě pochopí, že mluvit o reakčnosti kurií tu 
není na místě. Ale fakt zůstává faktem: inteligence odešla 
(ať jdou k čertu ty k ... ), dělníci se sami postavili proti 
likvidátorům. Nové historické období. Nová epocha. Jen
že autor si vymýšlí »střední cestu« - bylo by to k smí
chu, kdyby to nebylo tak k pláči[220]. Autor ani z jedné 
setiny nepochopil hloubku boje proti likvidátorům. Stra
nu nelze obnovit jinak než bojem proti likvidátorům.· Teď 
to pochopili sami dělníci. 

Za měsíc - od 20. 10. do 2. 11. - se sešlo 4800 pod
pisů (NB) pro šestku a 2500 pro sedmu (z toho 1000 
bundovských. NB! NB!). To není fakt? To je fakt, a ne in
telektuálské fňukání, vašnosti! To prý není strana, jak sa
mi vidíme, neboť tu není nic »společného« a nebyl 
»sjezd«!!! Chacha!! S likvidátory a s bundovci nic společ
ného ani nebude - je načase to pochopit a nehloubat
nad tím, co je nenávratně pryč. Sjezd je veleobtížná věc
(právě proto se rozbíječi strany odvolávají »na sjezd« jako
ad kalendas graecas!**). Tyto podpisy byly právě· novou
formou staré strany. Ani to nelze pochopit??

Stará národní »federace nejhoršího typu« je nenávratně 
pryč. Tohle autor také nechápe. 

* Postupný růst počtu bolševiků v dělnických kuriích ve II., III.
a IV. státní dumě. Red.

** - jako na dobu, která nikdy nepřijde! Red.
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Rovnoprávnost šestky a sedmy (autor neprávem mluví 
o osmě, protože osmého strana vůbec neuzná za sociální
ho demokrata*) chápe autor nesprávně. Proč prý strana
neposkytne rovnoprávnost skupině sympatizujících v du
mě??** Autor nepochopil nesmírně velký význam po
jmu »sympatizující«.

Náš časopis není almanach, ale bojový orgán. Proto 
o uveřejnění článku nemůže být ani řeči. Rád bych však
znal autorovy námitky proti mé kritice, protože bych si
vůbec neobyčejně rád vyměňoval názory se starými přá
teli. Pokud jsem v téhle kritice něco »přehnal« a vyjádřil
se někdy ne zrovna taktně, prosím o shovívavé prominu
tí. Urazit jsem nechtěl, to opravdu ne, ale ze starého přá
telství jsem »ve své naivitě« vysypal všechno, co jsem si
myslel a myslím.

Jak velkolepě se rozvinula kampaň pro šestku proti 
sedmě!Jak skvěle probíhá sjednocování a výchova dělní
ků proti liberálním dělnickým politikům! Jaký báječný 
- první v Rusku - příklad toho, že dělnická strana sku
tečně rozhoduje o osudu svého zastoupení v dumě! To už
není jenom »uctívající« dav, to je organizovaná síla. Po
rada se usnesla - šestka vykonala - organizované tisíce
to po projednání a podepsání schválily - tomuhle se ří
ká strana na rozdíl od onoho plátku, nového vydání staré
ho Tovarišče - deníku Novaja rabočaja gazeta, který
intelektuálským h ... špiní a otravuje dělnické hnutí.
A jak nádherně rozvinula dělnická frakce v dumě svou
činnost! To je hned krok vpřed nejen v názvu, ale i v celé
práci! Jak skvělá je Badajevova řeč o svobodě spolčování
ve srovnání s omíláním . . . liberálních myšleneček z úst
Tuljakova!

Na shledanou, milý soudruhu, strefujte se častěji do 
menševiků, zkoumejte fakty ze současného dělnického 

* Je míněn J. I. Jagiello. Red.

** To stranu nijak nesvazuje; to může sympatizující vychovat.
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hnutí, zamýšlejte se nad jejich významem a Vaše s promi
nutím zatrpklost pomine, už nebudete hledat »střední 
cestu«, ale budete napomáhat semknutí dělníků proti 
bandě zrádců. 

Váš V. I.

205 

VZKAZ REDAKCI LISTU 

PROLETARSKAJ A PRAVDA270 

[V druhé polovině prosince 1913] 

Tenhle článek je podepsán třemi K (KKK).271 Je třeba vy
tyčit heslo bojkotu všude, ale v takové formě, jedině v ta
k?vé formě, aby se slovo bojkot nepoužívalo. 

Nenechte se pro všechny svaté vyprovokovat k »břit
kým« odpovědím takovým pánům! 

206 

N. I. B UCHARINOVI

[V prosinci 1913] 

Milý soudruhu! 

Váš článek[21 • 386] o knize Struveho272 jsme se chystali s ra
dostí uveřejnit. Jenže při druhém čtení jsme zjistili, že 
pasáž o hospodaření založeném na nevolnictví si budou 
ve stranických kruzích určitě vykládat jako radu, aby byla 
z programu[316] vypuštěna konfiskace statkářské půdy. 
O tom si musíme pohovořit. Nebylo by lepší tuto pasáž 
zatím vynechat? Myslím, že jste teď nehodlal vyvolat dis
kusi. 
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Jestliže jsme se mýlili a Vy jste diskusi chtěl vyvolat, 
napište nám; budete-li na tom trvat, článek uveřejní
me ... *

207 

I. F. ARMAND OVÉ

[Koncem prosince 1913] 

. . .  ** Idiotsky hloupí jsou ti lidé, kteří se »polekali« dů
věrníků273, jako by to pro buňky znamenalo »urážku«. 
Buňky prý vlastně neexistují, když se mají zavádět důvěr
níci! 

To je k smíchu!Jdou po slově a nezamýšlejí se nad tím, 
jak ďábelsky složitý a důmyslný je život přinášející zcela 
nové formy, jichž jsme se »chopili« jen zčásti. 

Lidé ve své většině (buržoazie z 99 %, likvidátoři 
z 98 %, bolševici asi ze 60- 70 %) nedovedou přemýšlet, 
jen se učí nazpaměť slovíčka. Dobře si zapamatovali 
slůvko »ilegalita«, takže ho mohou opakovat. Znají ho na
zpaměť. 

Ale jak je třeba měnit j eho formy za nové situace, jak je 
kvůli tomu třeba znovu se učit a přemýšlet, to si neuvě
domujeme. 

Letní porada roku 1913 (v zahraničí) - rozhodnuto: 
potřít sedmu. Kampaň dělnických mas na podzim 1913 
v Rusku - vě tšina byla pro nás!! »Kroužek« »důvěrní
ků« (nevolený buňkami!! Pomóc!! - křičí Antonov, Isaak 
a spol.) se ůsnesl - masy provedly. 

Jak toho dosáhnout? Zkrátka je třeba se učit chápat ten 
»důmyslný« mechanismus. Kdyby neexistovala ilegalita
a buňky, nebylo by to možné. Kdyby neexistovaly nové

* Tím rukopis končí. Red.

** Začátek dopisu nebyl nalezen. Red.
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a důmyslné formy ilegální práce a buněk, nebylo by to 
možné. 

Jsem moc zvědav, dokážeš-li to lidem vtlouci do hlavy. 
Piš hodně podrobně. 

Dostali jsme jeden výtisk kalendáře Průvodce pro děl
níka274. Pět tisíc výtisků už je rozebráno!! Hurá!! Pusťte se 
s vervou do časopisu pro ženy!275 



\ 

1914 
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.I. E. GERMANOVI 

2. 1. 1914

Milý soudruhu! 

Strašně se divíme, že píšete tak stručně. 
Kam (»dál«?) jel delegát?276 

Do Hamburku? Do Bruselu? Do Kodaně? 
Kdo je ten delegát? Stoprocentní bolševik? Nebo likvi

dátor? Nebo kolísavec? O čem mluvil? Kolik je delegátů 
celkem?Kolik delegátů je za Rigu? Za vesnice? Za Liba
vu? Za jiná města? 

Dohodli jste se s tím delegátem, aby vám psal? To je 
totiž to nejdůležitější: je nutné, aby vám každý den 
co nejpřesněji a co nejpodrobněji psal. Dal vám nějakou 
adresu? 

Jakmile se aspoň něco dovíte, pošlete nám telegram. 
Adresa - Uljanow. 51. Lubomirskiego. Krakau. 

Smluvené značky: 
první - Brusel 
druhá - Hamburk 
třetí - Kodaň 

datum zahájení sjezdu: kolikátého (ledna) + 1 O 
(tj. bude-li 

zahájen 11. I., pak tedy 21.) 
apod. 

buď: »neurčitě« 
nebo: »odkládá se« 
plus = určitě mají převahu bolševici 
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minus = určitě mají převahu likvidátoři 
x = není známo. 

Pište po každé schůzce s delegáty nebo po každém do
pisu. (Nejede většina delegátů lodí?) 

Dostali jsme dnes dopis z Bruselu (z 29. 12.), že nás 
zvou na sjezd, který bude za 10-12 dní; o místě a termí
nu prý napíšou zvlášť. 

A to je všechno!! Moc toho není! 
Napište tedy a pošlete telegram!' 

Váš V. U.

Je-li delegát v Bruselu a můžete-li mu napsat naprosto 
důvěrně, dejte mu tuto adresu:Jean Popoff Rue du Bef
froi. 2 A. Bruxelles. 

Je to náš zástupce, jehož prostřednictvím je možné zís
kávat veškeré informace a se kterým se dli pohovořit. Za
sluhuje plnou důvěru. 

Je-li pozván Tyszka (»hlavní vedení« polské sociální 
demokracie), pak musí být pozvána i »opozice« = var
šavský a lodžský výbor. Napište to Karlsonovi. 

Napište Karlsonovi do Bruselu Gde-li o našeho člově
ka), aby informoval Popova i nás jak telegramem, tak do
pisem. 

209 

V. M. KASPAR O VOVI

6. 1. [1914]

Milý soudruhu! 

V nejbližších dnech se patrně cestou přes Berlín zastavím 
na takové dvě hodiny ve městě. 277 Chtěl bych se s Vámi 
setkat. Odpovězte, máte-li čas dopoledne, mezi 11.-13. 
hod. nebo v jinou dobu. 
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Dostanete-li telegram elf"' - přijedu zítra dopoledne 
v jedenáct hodin (vlakem z Krakova) - vynasnažte se 
být na nádraží s Pravdou v ruce. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

Je možné, že přijedu večer, také na dvě až tři hodiny. 

2 1 O 

I .  E. GERMANOVI 
AJ . RUDISOVI-GIPSLISOVI 

7. 1. 1914

Milí soudruzi! Právě jsem dostal zprávu od našeho zá
stupce v Bruselu Popova Qean Popoff, rue du Beffroi. 2 A. 
Bruxelles), že se sjezd bude konat tam (nebo někde poblíž) 
»nejpozději za týden« (psáno 4. nebo 5. ledna).

Teď se musíme postarat o semknutí bolševiků. Udělali
jste obrovskou chybu, že jste se nedohodli s vaším bolševi
kem·, který projížděl Berlínem, aby vám psal (v zahraničí
je to bez nebezpečí). Vynasnažte se ihned tuto chybu
napravit: okamžitě pošlete tomuto bolševikovi dopis
- ve dvou obálkách na Popovovu adresu, a na vnitřní
obálku napište lotyšsky: soukromé pro toho a toho.

Popov ho vyhledá a dopis mu osobně předá. 
V dopise pak musíte 1. bezvýhradně doporučit Popova 

(ručím za něho) [a dát (NB) mu bruselskou (NB) adresu 
Popova] a 2. požádat lotyšského bolševika, aby vám hned 
všechno podrobně vylíčil (přímo vám nebo prostřednic
tvím Popova), zejména složení (1. kolik je likvidátorů? 2. 
kolik bolševiků? 3. kolik braunsovců**? atd. a podrobně 
o plánech každé skupiny).

* - jedenáct. Red.

** Jsou míněni stoupenci J. Jansonse-Braunse, smířlivci. Red.
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Přikládám lístek pro Popova, kterému napište rusky. 
Sdělte mi přesně název hospůdky, ulici a číslo domu 

a přesnou hodin u setkání. 

P. S. Mám poslat telegram Vám nebo Germanovi nebo 

oběma? 
Zjistil jsem si vlakové spojení. Nejvýhodnější bude, 

abych odtud vyjel brzy ráno. V Berlíně budu ve 4.40 
nachmittag* a odjedu v 9.34 hod. abends** z Frie
drichstrassenbahnhof. Pro naši schůzku (sejít se musím
jak s Vámi, tak s Germanem) určete ihned hodinu
(7 -8-8.30 večer) a hospůdku poblíž Friedrichstras
senbahnhof. Sdělím Vám telegramem, který den vyrazím, 
a sejdeme se v té hospůdce.278 

"ďčekám brzkou odpove 

·váš N. Lenin

P. S. Můžete si vymyslet nějakou skromnou záležitost, 
abyste měli záminku navázat s tím lotyšským bolševikem 
písemný styk. 

* - odpoledne. Red.

** - večer. Red.
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2 1 1 

I. F. POPOVOVI

Mr. Jean Popoff, 
Rue du Beffroi. 2. A. Bruxelles. 

7. 1. 1914

Milý soudruhu! Buďte tak laskav a vyhovte žádosti lotyš
ských soudruhů, kteří Vám píší. Jsou to naši nejlepší přá
telé. 

Váš N. Lenin

2 1 2 

J. RUDISOVI-GIPSLISOVI_NEBO
I. E. GERMANOVI

11. l. [1914]

Milý soudruhu! 

S tou schůzkou jste to zařídil skvěle. 
Ale pokud jde o delegáta, musím Vám strašně vynadat. 

Zřejmě je to hlupák nebo zbabělec, který věří pomluvám 
a klepům likvidátorské sebranky. Ústřední výbor poslal 
Popovovi oficiální plnou moc a Popov hovořil pouze se

Sauerem (oficiálním zástupcem zahraničního byra!!). Je 
jasné, že likvidátoři Popova pomlouvají. 

Ale ten Váš delegát! To je pěkný hlupák, když věří' lik
vidátorům. S takovým vojskem je směšné vůbec se pouš
tět do války proti likvidátorům. Takoví »vojáci« si neza
sluhují nic jiného, než aby celý život pucovali likvidáto
rům boty. 

Když jste věděl, že je ten delegát nespolehlivý, p�oč 
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jste mu psal, že informace potřebuju já??! Mluvili jsme 
o tom, abyste si informace od něho vyžádal Vy. Teď ten
delegát zneužije Vašeho dopisu proti mně: to nám ještě
scházelo!

Mám hrozný vztek. 

Váš N. Lenin 

2 1 3 

I. F. ARMAND O VÉ

[Nejdříve 11. 1. 1911] 

... * Dostal jsem ústřední orgán. Osmá strana je ohavná. 
Čert ví, proč nám nedali vědět: nějaký materiál by ·se ur
čitě našel!! A datovat se to nemělo 28. 12., ale dřív, pro
tože tam není ani slovo o mezinárodním byru[3

:i
7]. 

Hodně lidí ztrácí kvůli usnesením byra nervy. To je 
hloupost! 

»Výměna názorů« je naprosto přijatelná a taková rezo
luce se neměla nechat padnout. 

A že byla šestka odmítnuta, to je lež. Šestka dokonce 
požadavek ani nepředložila! Podle stanov ani nemohla: 
je-li v dumě sedm eserů + šest sociálních demokratů, má 
v meziparlamentní komisi hlas pouze jeden eser. 

Mezinárodní socialistické byro nám může nabídnout 
pouze »bons offices«** k jednání, k »výměně názorů« s ji
nými stranami, frakcemi etc. A také nic jiného nedělá.Je
dině to! Svolání konference etc. je hloupé Versimpe
lung*** celé věci likvidátorskou a maloměšťáckou se
brankou. Jsou to poserové ti likvidátoři! A my »si vymě
ňujeme názory« - budou spokojeni. 

* Začátek dopisu nebyl nalezen. Red.

** - »dobré služby«. Red.

*** - zjednodušení. Red.
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Kdo napsal do ústředního orgánu článek o Bejlisově 
aféř�?[63] 

Proč jste nám neposlali korektury?? Mělo se říct, že by 
buržoové měli založit republikánskou stranu, jsou-li 
opravdu proti Bejlisovu případu. 

2 1 4 

D. WIJNKOOPOVI

Krakov 12. ledna 1914 

Milý soudruhu Wijnkoope! 

Děkuji Vám co nejsrdečněji za milý dopis. Doufám, že 
jste si v německých sociálně demokratických listech (Vor
warts a Leipziger Volkszeitung) přečetl články našich od
půrců (například J K.[450] ze skupiny Rosy Luxemburgo
vé a Z. L., který nereprezentuje žádnou skupinu v Rus
ku v Leipziger Volkszeitung[447]). Německý sociálně de
mokratický tisk nás bojkotuje, zejména Vorwarts, a pouze 
Leipziger Volkszeitung otiskla jeden náš článek (pode
psaný. redakcí Social-d�mokrata, ústředního orgánu So
ciálně demokratické dělnické strany Ru!ika). *

V Bremer Biirger-Zeitung píše o ruských záležitostech 
Radek. Ale vždyť ani Radek nereprezentuje žádnou sku
pinu v Rusku!Je směšné otiskovat články emigrantů, kte
ří nikoho nezastupují, a odmítat články zástupců organi
zací existujících v Rusku! 

A může být něco idiotštějšího, než je stanovisko Kaut
ského? Pokud jde o všechny ostatní země, studuje Kaut
sky vývoj hnutí, kritizuje dokumenty, snaží se pochopit 
skutečný smysl neshod, politický význam rozkolů. V pří pa-

* Viz V. I. Lenin, O rozkolu uvnitř Sociálně demokratické frakce

Ruska v dumě (Sebrané -spisy 24, Praha 1985, s. 182-186). Red.
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dě Ruska pro Kautsk�ho vývoj neexistuje. Dnes opakuje 
to, co slyšel od Rosy Luxemburgové, včer� opakoval to, 
co slyšel od Trockého, Rjazanova a jiných publicistů vy
slovujících jen svá vlastní »zbožná přání«, zítra bude 
opakovat to, co mu laskavě vylíčí jiní ruští studenti či 
emigranti atd. A v Neue Zeit!! tam jsou jen všeobecné pa
sáže, patetické výlevy, žádné fakty, ani sebemenší pocho
pení podstaty otázek, v nichž se rozcházíme!! To jsou 
vyložené klukoviny!! 

Kážou nám o jednotě .s likvidátory naší strany - to je 
absurdní.Jednotu uskutečňujeme my, a to tím, že stmelu
jeme dělníky Ruska proti likvidátorům naší strany. V této 
souvislosti přikládám dokument, s nímž jsme seznámili 
členy mezinárodního socialistického byra. Najdete tam 
fakty a cifry, které dokazují, že právě my představujeme 
jednotu strany (a obrovské většiny dělníků) v Rusku proti 

skupinám likvidátorů bez dělníků. 
Bohužel ani Pannekoek v Bremer Biirger-Zeitung ne

chce pochopit, že je třeba tisknout články dvou sociálně 
demokratických směrů v Rusku, a ne články Radkovy, 
který v nich prezentuje jedině svou vlastní neznalost 
a své fantazie a nechce sdělovat přesné fakty. 

Ještě jednou Vám děkuji, milý soudruhu Wijnkoope, 
Vám osobně i výkonnému výboru sociálně demokratické 
strany, za Váš milý dopis a prosím, abyste ode mne vyří
dil pozdrav soudruhu Gorterovi. 

Doufám, že budete mou špatnou francouzštinu hodno
tit shovívavě. 

Váš Vl. Uljanov (N. Lenin) 

Wl. Ulianow. 51. Ulica Lubomirskiego. Krakau (Cra
covie). 
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2 I 5 

V. P. MILJUTINOVI

[14. 1. 1914] 

Vážený kolego! Dostal jsem Váš dopis a rychle odpoví
dám, že články proti Bogdanovovým banalitám ve filozo
fii[240] ... a Tektologii[ 12] naléhavě potřebujeme. Buďte 
tak laskav a pošlete je přímo mně, nejlíp doporučeně jako 
tiskopis.279 Články na podobná témata také potřebujeme; 
budu velice rád, když nějaká navrhnete a dáte mi vědět. 

S pozdravem V. lljin 

2 I 6 

I. F. ARMANDOVÉ*

[Před 22. 1. 1914] 

P. P. S. 

Teprve po přečtení Kuzněcovova telegramu jsem pocho
pil, že zřejmě nejde o referát, ale o shromáždění na po
čest 9. ledna! Uvádět jméno Malinovského v souvislosti 
s takovým shromážděním je naprosto nemožné (psal 
jsem přece o absolutní legálnosti a znovu a znovu žá
dám, aby byla co nejpřísněji dodržována: ani o straně, 
ani o skupině, ani o revoluci, ani o sociální demokracii 
se nesmí vyskytnout sebemenší zmínka). Pokud jde 
o mne, můžete mě mezi řečníky na 9. ledna uvést, pokud
vám to dopomůže k úspěchu (finančnímu), ale vyhrazu
ji si právo uhnout (prohlašuji důvěrně, že i když v Pa-

* Toto postskriptum bylo připsáno k dopisu V. I. Lenina I. F. Ar
mandové, jehož text nebyl nalezen. Red.
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říži budu, nepůjdu na shromáždění k 9. lednu s takovými 
bestiemi, jako jsou eseři, Lederové a spol.).280 

2 1 7 

I. F. ARMAND OVÉ

25. 1. [1914]

Milá přítelkyně! Píšu stručně k událostem: Zvítězili 
jsme!! Hurá! Většina je pro nás. Zdržím s� tu asi týden 
a pravděpodobně budu mít hodně práce. 

Jsem hrdqstí bez sebe z toho, že jsme zvítězili.281 

Vám oddaný 
v. I.

Oulianoff, rue de la Tulipe. 11. 
Bruxelles (Ixelles) 

2 1 8 

I. F. ARMAND OVÉ

[Před 26. 1. 1914] 

č. 2. 

. . .  * Teď Gsou dvě hodiny odpoledne) mi přinesli doda
tečnou poštu. Od Tebe zase nic ... 

Dostal jsem dopis od Bucharina z Vídně. Mluvil s Bur
janovem, který jel od Plechanova. Plechanovovci a další 
sociální demokraté, kteří nejsou v žádné frakci, se zřejmě 
chystají podniknout nějakou společnou »akci«: zdá se, že 

* Začátek a konec dopisu nebyl nalezen. Red.
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Plechanov chce vydávat noviny. Trockij a jeho lidé zač
nou v dohledné době vydávat svůj časopis Borba. Usmí
řili se s Lučem; v této záležitosti vedli vzájemnou kores
pondenci. »Čistí« likvidátoři zůstanou v časopisu Naša 
zarja - tak aspoň tito lidé »doufají«. 

To píše Bucharin. Tyto zprávy jsou velice důležité. Ne
ní Šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, takže jsme 
patrně svědky nové vlny idiotského smiřování, které bu
de určitě chtít využít mezinárodní socialistické byro k di
vadelní komedii v duchu plenárního zasedání z ledna 
191 O. My ale teď stojíme na vlastních nohou a tuhle se
branku odhalíme. 

Je třeba všemožně se vynasnažit (ovšemže velice taktně) 
sehnat a shánět nejrůznější informace v Paříži. Ten hlu
pák Antonov neumí ze Stěklova vytahovat klepy, ale Stě
klov z něho tahat peníze umí. My přitom nemáme ani 
vindru, Kameněv s rodinou nemá absolutně nic. Zařiď 
proto, aby výbor zahraničních organizací nedával niko
m u  kromě nás ani jedinou kopějku. Peníze budeme 
zanedlouho potřebovat jako sůl na vydávání ústředního 
orgánu, zvláštní brožurky a jedné nes mírně důležité 
publikace (absolument entre nous: we will publish a spe
cial bulletin of the Centra} Committee - for Russia 
we've got a special transport possibility*). 

Smířlivci všech odstínů nás chtějí »načapat«! Bon!** 
My ty darebáky, ty kašpary doběhneme. Lezou do bahna 
bloků s likvidátory? Bon! Naše taktika je: nepřítel dělá 
chybný krok - dopřejme mu víc času, aby do bahna za
padl co nejhlouběji. Tam ty ničemy přimáčkneme. Zatím 
je tedy třeba shromažďovat síly a peníze - být zdrženli
ví (maximálně!) - co nejvíc vyzvídat. Paříž je vhodné 
místo pro vyzvídání a pro »diverze«. Nejlepší by bylo, 

* - (přísně mezi námi: chceme vydávat zvláštní bulletin ústřední
ho výboru282 

- máme teď mimořádné možnosti přepravy do Ruska).
Red. 

** - Dobrá! Red.
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kdyby sekce schválila zdrc ující rezoluci proti Kautské
mu (v níž by označila jeho prohlášení o mrtvé straně za 
nestoudné, drzé, obludné a ignorant s ke). A jednotliví »sko
rosmířlivci« z naší sekce ať se informují u plechanovovců, 
smířlivců (Makar, Ljova, Lozovskij a spol.), u trockistů 
- a také u bundovců a Lotyšů.

Nadhoď ve výboru zahraničních organizací otázku, že
je třeba dát Kautskému do rypáku, a dej o tom hlasovat: 
jestliže to většina neodhlasuje, přijedu a napráskám té 
většině tak, že na to nikdy nezapomene. Ovšem potřebu
ju vědět, kdo takovou většinu vytvoří, kdo je čeho scho
pen. Tak se do toho s vervou pusť! 

Není vyloučeno, že Nik. Vas. dostane na svou adresu 
pro nás důležité zprávy (z MSB[434) nebo od Lotyšů). Bylo 
by nutně zapotřebí, aby je okamžitě předával Tobě - Ty 
je můžeš otvírat a sdělovat mi telegraficky jejich stručný 
obsah: nebude""li Tě to obtěžovat, zařiď to, protože 
právě v těchto dnech (dokud je Malinovskij tady) může 
mít zdržení o jeden dva dny ( = rozdíl mezi dopisem 
a telegramem) neobyčejně velký význam. Myslím, že by 
ses mo h la odvolat na N. K., ale to si ostatně rozhodni 
sama, jak uznáš za vhodné. 

Ať výbor zahraniční organizace uváží, kdo by mohl 
v Paříži pomoci šestce vypracovávat projevy. Po Krylen- · 
kově zatčení je to nesmírně potřebné. Seznam projevů 
pošleme. Nejvhodnější a nejschůdnější by tu byla pomoc 
od všec h kolísavců z různých frakcí. 
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2 1 9 

I. F. ARMANDOVÉ

26. 1. [1914]

Milá přítelkyně! Mám hroznou radost z Tvého přátelské
ho, milého, pěkného a hřejivého dopisu. Jsem Ti za něj 
nevýslovně vděčný. 

Tady se nám to zhatilo. Jeden už přeběhl ke smířliv
cům, takže teď většinu nemáme a všechno půjde cestou 
prohnilého smířlivectví. 

Odjíždím odtud příští úterý nebo středu a brzy (před
nesu jenom referát v Lipsku) budu v Krako".:ě. 

Odtamtud mi píšou, že Pravda je na tom špatně - ne
jsou peníze. Náklad klesl. Máme deficit. Hotové neštěstí. 

Moje nová adresa: Oulianoff, rue Souveraine. 18. 
(Ixelles) Bruxelles. 

V přiloženém dopisu pro Nik. Vas. najdeš odpověď na 
svůj dotaz, zda mám vztek, že se referát nepovedl. Bodejť 
bych neměl! Ten idiot Antonov!! A přitom bez něho ne
dokážou nic praktického zařídit. 

Expres jsem dostal a všechno předal Malinovskému. 
Ten je tady a ještě takové dva tři dny se tu zdrží. 

Hlídej ve výboru zahraniční organizace každou kopěj
ku a nedovol Antonovovi, aby příliš fantazíroval. 

Pevně, pevně Ti ·tisknu ruku, moje milá přítelkyně. 
Odpusť ten chvat a stručnost, Nemám kdy. 

Tvůj V. U.

Bulletin je teď to nejdůležitější. Snažně Tě prosím, dej 
pozor a dohlédni na něj sama, nebo to zařiď bez Antono
va. 
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N. V. K UZNĚCOVOVI

[26. 1. 1914] 

Milý příteli! V Paříži už nebudu. 
Z plánu na vydání referátu o národnostní otázce nebu

de nic. 
Opakuji: ani kopějku na nic jiného než na bulletiny 

ústředního výboru. Zadejte je Riskinově tisk árně (ne Stě
panovi) a pohovořte s ním o přísné konspirativnosti. Vy 
sám nebo lnessa - ale ne Antonov - musíte vyzvedávat 
zpátky všechny rukopisy a všechny korektury. 

Zítra pošlu materiál pro bulletin. Formát = leták 
k 9. 1. 1914(388]. Čtyři takové strany. Písmo - velké pro 
agitační leták (1. strana); malé pro 2. a 3. st ranu. 

Udělejte to pečlivě, ne jako Antonov, a bez Antonova. 
Je k smíchu i k pláči plnit prostřednictvím tohoto fantasty 
prak tické úkoly. K tomu je třeba ustav i t  ko misi pracan
tů, a ne mít jednoho fantastu Ge to milý a dobrý člověk, 
ale příšerný fantasta). 

Okamžitě pošlete veš kerou ostatní literatur� (ústřední 
orgán, program[316], stanovy[278], Kameněvovu brožu
ru[104], londýnský protokol283 atd. v šechno) do Lipska. 
Herm Koiransky. Sophienstrasse: 301 rechts. Leipzig. 
(Uveďte expéditeur*). Hned podejte zprávu o odeslání: 
kdy a co bylo posláno na adresu Mr. Wladimir Oulianoff. 
Rue Souveraine. 18. Bruxelles (Ixelles). 

Tisknu Vám ruku. Váš V. Lenin 

* - odesílatele. Red.
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V. I. Lenin v Zakopaném
1914 





2 2 I 

I. F. ARMAND OVÉ

[28. 1. 1914] 

... *V Paříži probíhá jedna důležitá věc - reorganiza
ce výboru zahraniční organizace. A teď je ještě důležitěj
ší. 

Zahájili j s me novou, výbornou formu dopravy. Nový 
způsob, báječná práce, už jsme to vyzkoušeli (včera jsem 
dostal dopis). A je to levné. Všichni jsme nadšeni. Berou 
dva pudy měsíčně. 284 

Musíme vydávat. Ale nemáme ani peníze, ani tis
kárnu, jedině v Paříži. Proto je pro stranu nejdůležit ější
zorganizovat vydávání v Paříži. Moc Tě prosím, udě
lej to »z povinnosti i z přátelství«. 

Včera jsem poslal N. V-čovi rukopisy pro 1. číslo Bul
letinu. Zároveň jsem poslal instrukci k jednotlivým bo
dům. 

Přečti si ji. Dohlídni, aby ji přesně splnili. Ujisti lidi, že 
výbor zahraniční organizace namouduši rozpustíme, tj. že 
vedle něho ustavíme svou vlastní komisi (za ÚV), vážně, 
to si nedělám legraci, nebudou-li vydávání a expedice 
Bulletinu (tato celostranická akce prvořadého významu) 
zorganizovány co nejpřesněji, ne jak to dělá Antonov. 

Vyžaduji přesné a přísné plnění svých instrukcí o Bul
letinu. To za prvé. A za druhé: výbor zahran:iční organi
zace musí ustavit pracovní komisi, aby to nebyl Antonov 
Ge to milý člověk a soudruh, ale strašně nemohoucí fantas
ta, až směšný nešika), aby to nebyl Antonov, kdo bude 
řídit praktickou stránku věci. 

Vydávejte a tiskněte v tiskárně. Kontrola ze strany vý
boru zahraniční organizace ( + komise) musí být spe-

* Začátek dopisu nebyl nalezen. Rukopis se zachoval až od třetí 

strany. Red.
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ci á ln í a každodenní. Instrukce přepište a do písmene je

dodržujte. 
Prosaď to prostřednictvím výboru zahraniční organi

zace, zorganizuj pr áci komise. Opakuji, je to věc prvořadé
ho významu. Odpověz mi co nejdřív, zda bylo všechno 
vykonáno. Jsem ještě tady, v Bruselu, čekám na korektu
ry. 

Přikládám dopis pro Vl. x R. Přečti si ho, dej N. V. 
a doručte ho. 

Pomocnou ·komisi jmenujte, než odtud odjedu (zdržím 
se týden, do úterka nebo do středy). 

Jsem si jist; že pochopíš důležitost' věci a s vervou se do 
ní pustíš. 

Tvůj V. U.

jNB Nemáme ani vindru. Všechno musí platul
·Lvýbor zahraniční organizace. J 

P. S. Edišerov je vyřízený člověk. Kamskij taky. Ty odje-
deš. Kdo tedy zůstal? 

Je třeba zapřáhnout dva· až tři: ·dř íče, praktické lidi, 
aby běhali, starali se, denně byli' dvakrát třikrát v tiskár
ně, vydávali Bulletin včas a udržovali s námi naprosto 
spolehlivý kontakt. A výbor zahraniční organizace ať má 
»kontrolu« - shora.

290 



222 

C. HUYSMANSOVI

[29. 1. 1914] 

Můj milý Huysmansi! 

Děkuji Vám za milý dopis.285 Je mi velice líto, že jste ne
byl na sjezdu lotyšských sociálních demokratů hned prv
ní den, jak všichni očekávali, ale až ve středu, právě teh
dy, kdy Vás nečekali a kdy jsem se musel z pracovních 
důvodů vzdálit. Mrzí mě to tím v.íc, že jse,n si nemohl 
poslechnout Váš velice zajímavý projev. 

Pokud jde o žádost výkonného výboru, abych »vypra
coval svým jménem« stručnou zprávu o neshodách, ne
mohu ke své velké lítosti Vaší prosbě vyhovět. 

Taková zpráva nemůže být předložena »mým jmé
nem«, nejsem k tomu oprávněn. Kromě toho jsem pře
svědčen, že pro výkonný výbor mezinárodního socialis
tického byra není vůbec důležitý »můj osobní« názor, ale 
názor ústředního výboru. Avšak ihned po svém příjezdu 
do Krakova, jakmile se spojím se všemi členy ústředního 
výboru, vypracujeme zprávu, kterou si výkonný výbor 
přeje, dáme ji ústřednímu výboru schválit a pošleme 
Vám ji.* 

Závěrem dopisu Vám musím poděkovat za Vaše milé 
pozvání. Bohužel právě dnes se účastním spolu s předse
dou frakce naší strany v dumě sjezdu, na němž se jedná 
právě o sjednocení Sociálně demokratické dělnické strany 
Ruska. Proto bych chtěl naši schůzku přeložit (předseda 
frakce SDDSR by si s Vámi také rád pohovořil) na zítřek 
na Čtvrtou hodinu odpoledne v Maison du Peuple. 

* Viz V. I. Lenin, Zpráva pro mezinárodní socialistické byro( 136] 

(Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 324-332) a Organizovaní marxisté 
o zásahu mezinárodního byra(181] (Sebrané spisy 25, Praha 1985,
s. 104-107). Red.
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Buďte tak laskav a sdělte mi telegraficky, zda se Vám 
to hodí, na adresu: Oulianoff. 18. Rue Souveraine. 18. 
Ixelles-Bruxelles. 

Váš Lenin 

223 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[V lednu 1914] 

Chere camarade, přeložte mi prosím co nejrychleji přilo
žený text a expres mi ho pošlete zpět; bylo by skvělé, 
kdybyste ho mohl odeslat v úterý večer nebo nejpozději 
ve středu. 

Kdybyste - nedej bůh - v žádném případě nemohl 
překlad pořídit, neprodleně mi rukopis expres vraťte, 
protože bych se musel s překladem obrátit ve čtvrtek na 
advokáta. 

Zdravím děti. 
Váš Lenin 

+ Přeložte prosím Vás rezoluci o penězích[ 178] - přiklá
dám ji - se stručným komentářem, která konference ji 
schválila (úvod· na 10-20-řádek napište sám)286 • 
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C. ,H UY S M·A N S.OVl

Brusel 2. února 1914* 

Milý Huysmansi! 

Právě jsem dokončil zprávu( 136] a před svým odjezdem 
z Bruselu Vám ózna·muji, že se soudruh :Popov uvolil ji 
přeložit a předá Vám ji. 

.Váš, N. Lenin 

22 5 

REDAKCI LIS~TliT PU-Ťi:PRAVD-.Y287 . 

9. 2. 1914/.
; \ 

,; .t 

Vážení kolegové! Dostal jsem od tajemnice dopis o nebla
hém článku, který přivedl list do nebezpečné situace.i288 

Škoda přeškoda, že byl uveřejněn (bylo to kolektivní roz
hodnutí?) tento neblahý článek, z něhož se dovtípili, že 
tu jde o spojitost listů ... 

Jakmile jsem přijel domů »ze služební cesty«�8ll, prolis
toval jsem všechna vydaná čísla, álé ·nenašel jsem dva 

články, které jsem poslal:(už,asi -před měsícem!) jako\od
pověď F. D .(59] k otázce jednoty: (první z těchto člán:k,ů.se 
nazývá Vůdce likvidátorů o likvidátorských podmínkách 
»jednoty«( 132]**). Tyto články jsou naprosto· nezbytné
- zejména vzhledem k novému časopisu Borba290 - a je
nutné je uveřejnit před jeho vyjitím. Zatím však články

* Dopis byl chybně datován 3. Únorem 1914. V dopise Huysman
sovi ze 7. března 1914 (viz tento svazek, s. 303-304) Lenin uvádí, že 
tento dopis napsal 2. února. Red.

** Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 338-341. 

Red. 
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nevyšly a mně Gako na výsměch veškeré kolegialitě) za 
celý měsíc nikdo nenapsal ani řádečku o jejich osudu!!! 
(Qsou-li příliš dlouhé, což ostatně není pravděpodobné, 
uveřejnil bych je v Prosvěščeniji.)) 

Takovéhle jednání na mou duši absolutně nechápu! 
Copak je možné takhle se chovat ke spolupracovníkům? 
A ke kolegům? 

Odpovězte přece! 

S pozdravem V. I.

P. S. Pošlete mi laskavě noviny 
Proletarskaja pravda, č. 11 (29) 
Put' pravdy, č. 2(402] 

Novaja Rabočaja gazeta, č. 8 (126). 

P. S. Nemáte náhodou úplný ročník časopisu Mysl nebo 
jednotlivé sešity? Pošlete mi je prosím. 

226 

A. A. TROJANOVSKÉMU 

[Nejdříve 11. 2. 1914] 

Milý A. A.! 

Srdečně Vám děkuji za zprávy z Vídně: jsou velice zají
mavé. Podnik Trockého má velký význam*; srpnový blok 
se úplně rozpadl (Lotyši vystoupili z organizačního výbo
ru!)291. 

Grigorij říká, že jste ještě rozšířil 
1. statistiku sbírek (dělnických skupin) po 1. říjnu 1913

(do 1. ledna 1914); 

* Je míněn časopis Borba. Red.
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2. statistiku hlasů pro sedmu i pro šestku (také aspoň do
1. ledna 1914 nebo do 1. února 1914)*.

Prosím Vás, dokončete to co nejdřív a hned pošlete:
zařadíme to do brožury[217], kterou v těchto dnech po
síláme.292 

Pospěšte si! 
Dostal jsem 1. číslo časopisu Prosvěščenije. Docela 

ujde. Jen v recenzi[416] na Levického[ 124] je zbytečně hloupé
slovo »frakčnost«. 293

A co tomu číslu říkáte Vy? 
Pozdravujte J. F. 
A také Bucharina. 

2 27 

V. M. KASPAROVOVI

[Po 11. 2. 1914] 

Váš Lenin

Milý soudruhu! Vaše mlčení mě velice zaráží a mrzí. Bez 
Vorwartsu se nedá pracovat. 

Už tři nebo čtyři roky jsem vždycky dostával zdarma 
Vorwarts - až do února 1914. A najednou ... jako 
když utne!! 

Jak si to mám vysvětlit? Sám tam nepíšu, protože si ne
chci vykoledovat Ge-li to intrika likvidátorů) sprostou od
pověď. 

Ale co když je to jenom nedopatření? 
Snažně Vás prosím, zajděte do expedice (rozhodně ne 

do redakce), zjistěte situaci a ihned mi odpovězte.294 Na-

* Viz V. I. Lenin, Reakce dělníků na vytvoření Sociálně demo

kratické dělnické frakce Ruska ve Státní dumě (Sebrané spisy 25, Pra
ha 1985, s. 422-430). Red.
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ďa Vám o tom psala už dávno - ale odpov�ď p,;>řád ne
jde a �ejde'. Co' se '1ějé? Nej�ťe nemocný?· Qzvěté sei" 

VáŠ' Lenin

·Přikladám tištěnou_ adresu pro Vorw�rts.

QpákuJi':\ tří až čtyři roky jsem dostával. Vor
NB Ill warts·pro' listy· Soci'al-demokrat, Rab�čaja ga-.

zeta, Pravda v Pitěru atd. · · · 
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L. B. KA MENĚVOVI

[27. 2. 1914) 

Milý příteli! Za prvé*. Bogdanovl°lv ódchoci prý vyvolal 
nevoli (zřejmě mezi intelektuálskou chamradí). Jak se 
zdá, naše »milé dobračisko« Galjorka se stává zatrpklým. 
Pribojovci295 hlasovali pro Bogdanova. 

Odvolávají' se (obvyklá m·anýra· intelektuálských špi
navců) na to, že všude js�n.i \i"perjodov�tí dělníci (prpč je 
nebylo nikde vidět? ... ). To všechno jsou samozřejmf 
povídačky. O avanťurismu · skupiny Vperjod bude třeb;:1. 
napsat v Prosvěščenijt. Ale teď je nezbytné, abyste 1. uči
nil' dpatření. Je 'třeba celou·· věc vysvětlit, pohádat se 
s hloupými ·obhájci vperjodovství a Bogdanova (Danskij 
k nim zřejmě také patří) a varovat je. 2. je třeba bezpod- ' 
mínečně prosadit otištění Vašeho příspěvku[ 108) k Úvodu 
do politické ekonomie296 [11). Pusťte se hned do psaní. Ne
půjde-li do tisku Váš, pošlu svůj., .. _ 

Za druhé. Co je se sborníkem?[2 ť8) Napište pár slov 
(Marxismus a likvidátorství)297• 

* V textu perlustrace je chybně »Za druh�«- [J.ed.
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Za tř�tí. Co je,to za lumpáqm v-k�mi�� literáJ:'.ní_společ
nosti (boj proti tiskovému zákonií)298 

. • • Blok liberá
lů + likvidátoři (Chejsin, Stiva Novič, Guliko). Je tam 
i N. D. Sokolov . . . Podnikněte něco. Vyžeňte ho. Ale 
hlavně v souvislosti s tím �a každo1;1 .. cep.u rozpqutejte 
kampaň proti likvidátorům. Napište. 

Za čtvrté.Jak to bude s.projevy?il,lozpočet přece bude 
v dumě na program.u �ž 20. bř.ezna podle ·st. _kal., ne? Na-
pište mi ·o tom. 

. . . 
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REDAK CI ČASOPIS U PROSVĚŠČENIJE 

[27. února 1914] 

Soukromé Andrejovi Niko,lajevičovi*. 

Vážený kolego! Poslai'jsem_ dnes ještě Bucharinův člá-. 
nek. Všechno je pro 2. číslo*·,ic ,- Doufám, že zatím vystačí_
te. Na Bogdanovův odchod se zřejmě vytvořil mylný n_á-
zor, proti kterému.je tře):)<1; �ojovat. , ·: 

1. Kdo _kvůli němu oclešel? Nikdo. Takže to ,vypadá,.ja
ko byc�om my někoho vystrnadili; Jut? lež je třeba.vy-_ 
vrátit. 

2. On sám je minus (ale ně nula). Divín{ se,· že v Prtbo
ji hlásují pro Bogdan_ova, �le. nehájí jeho vyko_nstruované 
banality, ani se jeho banalit n��ás�áÝají v Úvodu do poli
tické ekonomie[11 ]. To není kolegiální. Na to jste zapo
mněl. Napište o tom. Vysvětlete to. _Uveďte argumenty. 
Ale hlasovat bez kolektivnivýIJlěny názorů?:.To je zbabě-. 
lé. Barbarské. Nemorál.ní. škbdlivé. Ať vysvětlí čl. 

* - A. I. Jelizarovové-,Uljanovové. Red.

** Jde o časopis Pros�ěščenij�. Red.
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G. G.*, proč zatahujou mezi dělníky prohnilou propa
gandu.

3. Existuje prý usnesení ve prospěch skupiny Vperjod.
To není pravda. Kde je? Dejte mi jejich dopisy, které po
slali Pravdě .. . Žádné nejsou. Jsou to báchorky senti
mentálních intelektuálských popletů ... 

Posílám pouze články schválené redakcí. Je mezi nimi 
i Pavlovův článek. Hodí se. Bogdanov je nicka a je směš
né mu věnovat velkou pozornost. 
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I. A. GURVIČOVI

Krakov 2 7. 2. 1914 

Velevážený kolego! 

Už dávno jsem dostal Vaši knihu Immigration and La
bour**[432] a pátral jsem po Vaší adrese, abych Vám po
děkoval. Ale zjistit Vaši adresu nebylo vůbec snadné. Do
stal jsem ji teprve dnes a hned píšu, abych Vám vyslovil 
vděčnost za to, že jste mi knihu poslal. Už jsem o ní a na 
jejím podkladě napsal článeček*** pro náš pitěrský sociálně 
demokratický list Pravda a ještě o ní napíšu. Podle mého 
názoru tato práce přináší spoustu cenného materiálu pro 
studium kapitalismu, přičemž zároveň jaksi přenáší nej
lepší metody naší zemstevní statistiky do západního pro
středí. 

Soudruh, který mi poslal Vaši adresu (Mr.John Ellert), 
mi píše, že můžete na základě svých styků získat veškeré 
materiály ze statistického úřadu ve Washingtonu. Dovol-

* Nepodařilo se zjistit, co je tím míněno. Red.

** Přistěhovalectví a práce. Red.

*** Viz V. I. Lenin, Kapitalismus a přistěhovalectví dělníků[ 150]
(Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 118-121). Réd.
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te tedy, abych se na Vás obrátil s prosbou - pokud Vás 
to ovšem nebude příliš zatěžovat a zdržovat od práce. 

Studoval jsem v Paříži americkou zemědělskou statisti
ku (vol. V. Agriculture - census of 1900(426]) a našel
jsem tam mnoho zajímavých věcí. Teď, když žiji v Krako
vě, nemohu tyto publikace sehnat. Kagan, redaktor ži
dovského socialistického listu v New Y orku299, který tu
před rokem byl, slíbil, že mi je pošle, ale zřejmě na to za
pomněl. 

Americký statistický úřad prý na přímluvu posílá své 
publikace bezplatně dokonce i do zahraničí.Je-li to prav
da, nemohl byste se za mě přimluvit? Uá bych mohl 
knihovně statistického úřadu poslat své knihy o vývoji 
kapitalismu[204] a o agrární otázce[ 125]* .) Zejména bych 
potřeboval Agriculture - vol. V. Census of 1900 - a ta -
ké Census oj 191 O[m] (pokud to ještě nevyšlo, tak
předběžné bulletiny). 

Není-li to možné, buďte tak laskav a napište korespon
denční lístek Mr. Johnu Ellertovi (c.lo. Novy mir300 , 140. 
East 4-th Street. New York) - pošlu mu peníze, aby mi 
poslal věci, které jsou pro mne nejdůležitější. 

Ještě jednou Vám děkuji za ·knihu a promiňte, že Vás 
obtěžuji. 

Se sociálně demokratickým pozdravem 
N. Lenin (V. Uljanov)

Adresa: Wl. Uljanow. 51. Ulica Lubomirskiego. Kra

kau (Galizien). Austria. 

* Viz V. I. Lenin: Vývoj kapitalismu v Rusku. Sebrané spisy 3, 
Praha 1980, s. 23-654; Agrární program sociální demokracie v první 
ruské revoluci 1905-1907. Sebrané spisy 16, Praha 1984, 

s. 205-423. Red.
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2'31 
F:-N.''-SAMOJLOVOVI 

[V únoru 1914] 

Milý Fjodóre Nikiťiči! Dostal· jsem Váš dopis a jsem· moc 
rád, že jste se ubytoval. 

.. 

A teď j�n' ten klid, slunce, spáne�· a jídlo. Dbejte ha 
tohle všechno. 1\1áte vydatnou stravu?· 

Musíte píťvíc mléka. Pijete ho? 
Můsíte se jednou. týdně zvážit a. váhu. si pokaždé za-

psat.
· · ·

Musíte aspoň jednou za deset dní zajít k místnímu lé
kaři, aby sledoval průběh léčby: Máte doktorovu·adresu? 
Když ne, napište, já Vám ji zjistím. 
' Ale hlavní je spánek (kolik [hodin}* sfJ'íte ?) - slun
ce a Liídlo ], zejména mléko. 

Napište nii ó tom všem podrobně. 
Pozdravuje·Vás Naďa. Tisknu Vám ruku a přeji Vám, 

abyste si pěkně odpočinµl. ;· ;

Váš Lenin 

P. S. Nestýská se Vám moc? Jestli ario, můžu z�řídit, aby 
Vás navštěvovali známí'ze Ženevy a z Lausanne. Ale ne
unaví Vás·'návštěvy? Napište> 

Máte v penziónu koupele? 

, . · ... 

* Okraje dopisu jsou otrhány. Slova v hranatých závorkách jsou 
doplněna podle smyslu. Red.

· · 
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I. F. ARMANDOVÉ

2. 3. 1914

Milá přítelkyně! Stále ještě prožíváme těžkou dobu: ne
máme noviny. V celém systému práce se po Kameněvově 
odjezdu rýsuje »obrat«, ale k čemu to nové spěje, jak se to 
rozběhne, to je ve-hvězdách. 

Z Pitěru přišly zprávy 1. od Mich. Stěp. (Olminskij), 
který si stěžuje, že jsme vynadali Bogdanovovi a vyhnali 
ho, že si prý lidé naříkají etc. Ach jo, je to ale nekňuba, 
ten náš M. St.! 

2. Přišel dopis od petrohradského výboru Či vlastně
o něm. Existuje a pracuje dobře. To hrozně .rád slyším.

3. Dopis od jednoho člena ÚV, který po dvou letech
přestávky (vězení a vyhnanství) »okřívá« na Sibiři. 

Abych nezapomněl. Nevíš, co je s Popovem v Bruselu? 
Už mi dva či tři týdny(!!) neodpovídá na spěšné a důležité 
dopisy. A přitom ho potřebuju! Neonemocněl? Nebo ne
zkomplikoval mu život jeho »příběh«, love-story*, nevy
hnal ho z Bruselu apod.? Jestli nic nevíš, tak to prosím Tě 
udělej takhle: počkej dva dny, a když v té době ode mne 
nedostaneš jinou zprávu, napiš do Bruselu prostřednic
tvím dalších známých jemu i o něm, abych se opravdu do
věděl, co se stalo. Je to něco neuvěřitelného a nemožné
ho! 

Pokud o něm něco víš, ihned mi napiš. 

Tisknu Ti ruku. Tvůj V. U.

P. S. Samojlov píše, že je mu v Montreaux trochu smut
no. Pořád mi dělá starost,.kde bych našel dobrého dokto
ra, který by tam na něho dohlédl (nervová choroba). Ne
zná někoho Kamskij? 

* - milostný příběh. Red.
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BYRU ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU SDDSR 
V RUSKU 

[4. 3. 1914] 

Pro J.* 

Milí přátelé, dlouho od vás nemám žádné zprávy. Situace 
není nijak růžová. Vždyť vlastně v posledních měsících 
po zatýkání nemáte ... nemáte kolektiv pro organizační 
práci. To je naprosto nemožná situace. Myslím, že byste 
měli kooptovat tři až čtyři pitěrské dělníky (z toho jedno
ho, který by všechno obstarával), jak jsem na to práv•em 
upozorňoval ... Jinak se nehnete kupředu. Přitom koop
tované je třeba co nejpřísněji držet stranou a izolovat je 
od vedení kolektivu a legálních akcí. Odpovězte co nej
dřív. Pozvali jsme sem písemně jednoho člověka, ale za
tím jsme nedostali odpověď. 

Dále vás moc prosíme, abyste nás určitě spojili přímo 
s petrohradským výborem. Je to nanejvýš důležité. Dále, 
pokud jde o »dopravce«. Dostali jste 1. číslo Bulletinu? 
Co je s tím člověkem, že nepíše? ... Celá věc se už skoro 
měsíc nehýbe z místa. To je neodpustitelné. Poptejte se 
po něm a zjistěte, je-li živ a zdráv. Kosťa přece ví, jak se 
jmenuje. 

A konečně prosíme, abyste nám také odpověděli, jak je 
to s penězi. 1. Co konkrétního jste se dověděli o perníku? 
Vyzvěďte všechno a pospěšte si. Objeli (a obešli) jste bo
háče a požádali je o peněžní příspěvek? Napište nám 
o tom ... 301 Pokladna zeje prázdnotou, takže na cesty tý
kající se organizačních záležitostí a na veškerou organi
zační práci nemáme ani vindru. Jsou lidi, kterých by se
dalo využít ... , ale protože nejsou peníze, nemůžeme za-

* - J. F. Rozmirovičovou. Red. 
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tím udělat nic. Napište, zda jste spokojeni s Volkovem, 
zda se všechno rozjelo, zejména projevy . 

Pozdravujte všechny. Frej 
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C. HUYSMANSOVI

Panu Huysmansovi

Krakov 7. března 1 914 

Milý Huysmansi! 

Za prvé - ponechávám stranou naprosto nepřípustný 
tón Vašeho dopisu302 

- uvedu fakty týkající se mé zprá
vy[131].

Druhého února 1914 jsem odjížděl z Bruselu; slib jsem 
dodržel, a zpráva už byla napsána. Čtvrt hodiny před 
svým odjezdem jsem Vám napsal dopis[ 189] (v přítomnosti 
soudruha Popova) v kavárně poblíž Severního nádraží; 
v tomto dopise jsem Vám sděloval, že zprávu[ 136] už mám 
hotovou (dvacet menších stránek a rezoluce* lotyšského 
sjezdu) a že se soudruh Popov uvolil ji přeložit a předat 
Vám ji.** 

Na obálce toho dopisu byla vytištěna adresa kavárny, 
a jestliže Vám dopis nebyl doručen, podám protest bru
selské poště. 

Pokud jste dopis dostal, velice mě překvapuje, že se 
o něm nezmiňujete.

Jestli Vám soudruh Pcmov překlad mé. zprávy dosud

* Viz V. I. Lenin, Návrh rezoluce o vztahu ·sociální demokracie
Lotyšského kraje k SDDSR[203J (Sebrané spisy 24, Praha I 985, 
s. 319-320). Red.

** Viz tento svazek, s. 293. Red.
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nepředal, pak tomu vůbec nerozumím. Psal jsem mu už 
několikrát v domnění, že se rozstonal, protože mi už ně
kolik týdnů nepíše. 

Dnes mu znovu posílám doporučený dopis s doručen
kou, aby se tato podivná historie definitivně vyjasnila. Pí
šu také soudruhu Karlsonovi (256. Rue Gray. Bruxelles) 
a prosím ho, aby Popova osobně navštívil. 

Za druhé. Výrazy, které jste ve svém dopise užil[57] 

(»uhýbání«, »politika průtahů« atd.), jsou urážlivé a vůči
soudruhovi jich nemáte právo užívat. Proto jsem nucen
Vás požádat, abyste tyto výrazy bezpodmínečně odvolal.
Jestliže to neuděláte, píšu Vám naposled.

Váš N. Lenin
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J. RUDISOVI-GIPSLISOVI

[Po 12. 3. 1914] 

Milý soudruhu Rude! 

Velice mě překvapuje, že píšete: »Nechápu postoj sou
druha Lenina k této záležitosti« (tj. můj postoj ke smířli
veckým rezolucím- lotyšského sjezdu303). 

Copak Vám German neřekl, že jsem bojoval ze všech 
sil? Jenže smířlivci zvítězili. Teď je třeba v boji pokračo
vat, bojovat dál, ale chytře. 

Zatýkání mě nepřekvapuje, protože likvidátoři uspořá
dali sjezd tak nekonspirativně, až to volá do nebe.304 Celý 
Brusel o něm věděl! Celá Paříž o něm věděla! 

Je to poučení propříště: střezte se likvidátorů! 
Dejte tento dopis přečíst Germanovi. Čekám zprávy, 
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kdy tedy otisknout rezoluce. Je třeba, aby to Pravda[311 ] 
učinila ze všech nejdřív.305 

Pozdravuje Vás N. K.! 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

2 3 6  

TAJEMNÍKOVI REDAKCE 
ENCYKLOPEDICKÉHO SLOVNÍKU 

VYDAVATELSTVÍ GRANATOVÝCH[411] 

Krakov 15. března 1914 

Velevážený pane tajemníku redakce! 

Přijímám nabídku redakce, abych napsal pro slovník stať 
o Marxovi[ 158]*. Sdělte mi laskavě, musím-li na konci sta
ti uvést bibliografii. Za prospekt a výstřižky ze slovní
ku[410] Vám srdečně děkuji.

S veškerou úctou 

Moje adresa: Herrn Wl. Ulianow, . 
51. Ulica Lubomirskiego. Krakau.

(Ale od května 1914: Poronin (Galizien). 
Rakousko.) 

V. Iljin

* Viz V. I. Lenin, Karel Marx (Stručný životopis a-výklad marxis
mu) (Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 67-115). O práci na této stati 
viz tento svazek, s. 332, 369 a 370. Red.
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C. HUYSMANSOVI

15. 3. 1914

Milý Huysmansi! 

Konečně jserp dostal od Popova vysvětlení a sdělení, že 
zprávu[ 136] už poslal. Protože jste »jenom tajemník (a 
správný chlap)«,• a ne »vysoce postavená osoba«, mohu 
Vám říct, že kdyby byl dopis, který jste poslal Popovovi 
10. března 1914, odešel o týden či dva dřív, nebylo by
k tomuto incidentu došlo.

Ale protože jsem od Vás dostal vtipný a přátelský do
pis306, nechci nic rozmazávat a mám především radost 
z toho, že tím je incident nadobro smazán. 

Váš V. L. 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Po 15. 3. 1914] 

. . . * Ale my bychom teď potřebovali mít svou sociál
ně demokratickou skupinu, třeba i malou. Napiš, můžeš
-li s někým navázat známosti a něco v tom směru udělat . 

Ve volbách do pojišťovací rady jsme dosáhli opravdu 
skvělého vítězství!307 Je to nádhera! Snaž se o tom lan
cer** noticku ve francouzském socialistickém (nebo od
borářském) tisku. A jak zkrásněla Pravda u brother***, 

* Začátek dopisu nebyl nalezen. Rukopis se zachoval až od třetí
stránky. Red.

** - uveřejnit. Red.

*** - bratra. Red.
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stává se z ní přímo krasavice! Radost pohledět. Poprvé 

je vidět vedení inteligentního redaktora, který věci rozu
mí a je na svém místě. 

Jaký dojem na Tebe udělalo le geste de M-me Cail
laux*?:ios Abych pravdu řekl, nemohu než říct, že je mi to 
jaksi sympatické. Myslel jsem, že v tomhle prostředí 
vládne jedině prodejnost, zbabělost a podlost. A tady na
jednou ženská jako břitva dá pořádnou- le�on**!! Jsem 
zvědav, co tomu řeknou porotci a jaké to bude mít poli
t-ické důsledky. Podá Caillaux demisi? Budou radikálové 
svrženi? 

Pevně, pevně Ti tisknu ruku. 
Tvůj V. U.
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REDAKCI LISTU PUŤ PRAVDY[283] 

[Před 23. 3. 1914] 

Milí kolegové! 

Srdečně zdravím list a vítám jeho zjevné zlepšení. Ko
nečně se přece jen publicistická ·stránka staví na nohy! 
Teď je řada na stránce hospodářské. Nemůžeme také ne
chávat »bez povšimnutí« otázku předplatitelů·: je třeba 
zveřejnit jejich počet, jinak se nepozvedneme od krouž
kaření k organizovanosti, ·od soukromého podnikání• ke 
kolektivnosti. 

Nemohu také přejít mlčky zjevnou chybu ve 22. čísle, 
kde vedle správné rezoluce vyborských[30i] (o Burjanovo
vi) je bez redakčního komentáře uveřejněna delší a od-

* - gesto paní Caillauxové. Red.

** - lekci. Red.
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porně intrikánská rezoluce curyšských309
• Slovo Pravdy je

zákonem, její mlčení dělníky mate, její nezúčastněnost
zasévá pochybnosti.

Pokud jde o Burjanova, je třeba být »chytrý jako had«, 
a redakce se touto. chytrostí neřídila. Chválíme. ho jedině 
za od.chod od likvidátorů, vůbec ne za individualistickou 
»nezávislost«. V tomhle směru mají likvidátoři pravdu,
a pro politika není v boji větší nebezpečí než zaujmout
nes právnou pozici.

Avšak curyšští Burjanova podpor ují v n«:!správné, faleš
né, intrikánské pozici!! A my jim dáváme slovo. Proč? 
I když víme, že curyšští tvoří v zahraničí menšinu! I když 
víme, že nemůžeme přimět celé zahraničí, aby se v Prav
dě vyslovilo!! 

Je třeba, aby si Burjanov uvědomil a pocítil, že jeho 
postoj je nevyhraněný. Odešel jsi od likvidátorů? Dobrá. 

Navrhl jsi rovnost? Dobrá. 
A co dál? Musíš si vybrat, ale v intrikánství (točit se ja

ko korouhvička) tě nepodpoříme. Likvidátoři proti tobě 
štvou, že jsi »nezávislý sociální demokrat«: mají pravdu 
a my tě v ochranu brát nebudeme. Tady máš náležitou 
lhůtu, po tu dobu máš naši pomoc (tichou nebo vyslove
nou apod.), al e nic víc. Buď si vybereš (během dvou až 
čtyř týdnů), nebo už žádná další .pomoc nebude. 

Jedině tak se dá postupovat. Jinak v nejbližš í budouc
nosti (na vídeňském kongresu i dřív) nám Burjanovůy 
postoj uškodí a právem nám budou moci vyt knout, 
že podporujeme »nezávislého«. 

Redakce se musí příležitostně vyjádřit, že 1. pravdu 
mají vyborští a ne curyšští; 2. že kromě určité části zahra
ničí (Curych) nikdo v Rusku neschválil a neschválí »ne
závislost«. 

To je třeba udělat. 
Přeji novinám všechno nejlepší, jejich všestranné zlep-

šení a hodně úspěchů! 

v. I.
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P. S. Burjanov za měsíc řekne: podpořili mě curyšští 
a odsoudili jenom vyborští! A všeobecného, masového vy
stoupení pro vyborské nedosáhneme. A přitom by to teď 
bylo tolik zapotřebí. 

Dostane-li od nás Burjanov »svobodu« a podporu, 
upevní se proti nám - a to by byl zločin spáchaný na vů
li většiny dělníků a na »marxistickém celku«. 

P. S. Můžete mi, až vyjde, urychleně poslat 2., číslo listu 
Naša zarja, abych mohl odpovědět L. Martovovi[232] 

v Prosvěščeniji? 

P. P. S. Prosím, abyste tento dopis ukázali spolupracovní
kům listu ze Sociálně demokratické dělnické frakce Rus
ka. 

Mohli byste mi poslat Miljukovův článek[239] z listu 
Russkije vědomosti, kde se vyslovuje o taktice nedůvěry 

v mírové řešení? 
Postrádaná kniha se našla. Trve jte na tom, aby se  

nezkracovalo. 

Pokud jde· o noviny, opakuji, že se obrovsky zlepšily: 
tisíckrát gratuluji. (Odevšad je slyšet totéž.) Laissez nous 
écrire plus souvent·l'opinion et les directives (les com
mandes meme) du rédacteur!* 

240 

I. I. SKVORCOVOVI-STĚPANOVOVI

24. 3. 19l4

Milý kolego! S konspirací jste to myslím trošinku pře
hnal, takže jsem dlouho nemohl přijít na to, kdo· jste. 

* Požádejte, aby nám častěji sdělovali názor a pokyny (dokonce
i příkazy) redaktora! Red. 
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Za zprávu mockrát děkuji.* Je velice důležitá. Myslím, 
Že• za podmínek, které jste uvedl, byla Vaše účast napros
to správná a pro věc užitečná. Vaší prosbě (abych, bude
-li to třeba, prohlásil, že jste nic nedělal za zády stejně 
smýšlejících soudruhů) ochotně vyhovím; samozřejmě 
počítám s tím, že mě budete podrobně informovat. Opa
kuji, jde o věc velice důležitou, jakožto symptom;, Vaše 
zmínky, že je ,,ohromně zajímavé sledovat proces nové 
nespokojenosti«, jsou zcela správné.Je naprosto nezbytné 
získávat- o tomto procesu informace. 

Za jedinou Vaši chybu považuji to, že jste se obrátil na 
»velkého« atd., »který silně tíhne k menševikům, je
úzkostlivě korektní« atd. »V případě potřeby prohlásí,«
píšete, »jak jsem se -na schůzkách choval.« Myslím, že ti
hle pánové chápou korektnost úplně jinak než my. To za
prvé. Nejsou s to pochopit, co to znamená zradit dělníky
buržoazii. Dále - zastání od takového individua nebu
dete nikdy potřebovat; už jen tím, že myšlenku takového
zastání připouštíte, přiznáváte (zbytečně, úplně zbytečně)
svou slabost či vratkost svého postavení apod. Tím se mě
ní cíl i smysl Vaší účasti na schůzkách. Člověk, který je
s to bezprostředně informovat ústředí organizované síly,
se informuje o smýšlení. kolísavců: a dokonce nepřátel. Na
tom není nic špatného, to je jedině správné. Ale obracet
se (a tím z něho dělat »sílu«!!) na intelektuála, který nedo
káže odlišit buržoazii od jejího antipodu, to jste neměl.
Právě z toho pravděpodobně vzejdou nesprávné dohady,
pomluvy a sváry.

Tahle chyba však není podstatná. Mnohem důležitější 
je sama věc (Vaše i naše informovanost). 

Snažně Vás- prosím, pište častěji a v zájmu toho navaž
te pravidelný styk. Odpovězte co nejdřív. Nedaly by se 
od »exempláře«** získat peníze? Moc je potřebujeme. 

* Viz dopis I. I. Skvorcova-Stěpanova V. I. Leninovi[360] (časopis
Istoričeskij archiv, č. 2, 1959, s. 14-1 7). Red.

** Jde zřejmě o A. I. Konovalova. Red.
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Méně než 1 O 000 rublů nemá smysl brát. Odpovězte. Dá
le sdělte, nakolik otevřeně můžete mluvit:'a) s »exemplá
řem«, b) s jeho jednotlivými přáteli a známými, s účastní
ky schůzek a tak podobně, c) se všemi účastníky »schů
zek«. Podle mého je třeba vybrat lidi, s nimiž se dá mlu
vit otevřeně, a těm otevřeně položit asi takovéhle otázky: 
aa) my hodláme použít takové a takové bojové prostřed
ky; mohli bychom vědět,jaké chcete použít vy? neoficiál
ně, soukromě!! bb) pokud jde o síly,' prostředky apod., 
my nasazujeme to a to; mohli bychom vědět, co můžete 
nasadit do boje »mimo dumu« vy? Říkáte přece: »exem
plář« konstatuje, že »v roce 1905 liberálové změnili fron
tu velmi záhy« - a tak byste se měl »informovat«,jsou-li 
všichni stejného mínění a na kdy asi tak hodlají změnu 
fronty odsunout (tady přirozeně nejde o čas a termín, tak 
se to vyjádřit nedá, nýbrž o odsunutí s ohledem na poli
tické změny). 

cc) jsou-li schopni poskytnout peníze
dd) " " založit ilegální orgán
atd.
Naším cílem je získat informace a podnítit k všestran

né aktivní podpoře revoluce a k tomu, aby se pokud mož
no přímo a otevřeně vyslovili (pro a nebo b nebo dokon
ce c: to uvidíte sám) právě k otázce revoluce. Bylo by 
dobré, kdybyste - bude-li to možné .:_ i Vy přednesl re
ferát, na jehož teze bych Vám y případě potřeby s radostí 
řekl svůj názor. 
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2,4 1 

V. B. STANKEVIČOVI

Krakov 24. 3. 1914 

Vážený V. B. ! 

Jelikož s programem Vašeho časopisu, jak jste ho vyložil, 
v podstatě nesouhlasím, jsem nucen- spolupráci s_ Vámi. 
odmítnout.310 

S veškerou úctou zůstávám k Vašim službám. 
V. lljin

Wl. Uljanow, 51. Ulica Lubomirskiego. Kraków. 
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I. F. ARMANDOVÉ

[l. 4. 1914] 

Milá přítelkyně! Posílám návrh ukrajinského provolá
ní(266] pro Šachťorskij listok311 a snažně Tě prosím, abys 
ho takticky prosadila (samozřejmě ne mým jménem a ra
ději ani ne svým)' prostřednictvím Loly a několika 
Ukrajinců (samozřejmě protiJurkevyčovi a pokud mož
no bez vědomí toho prašivého, odporného nacionalistic
kého maloměšťáka, který pod praporem marxismu pro
paguje dělení dělníků podle národností, zvláštní národní 
organizaci ukrajinských dělníků). 

Jistě chápeš, proč se nehodí, abych takový návrh _posí
lal já. Lola mi psal, že je se mnou zajedno protiJurkevy
čovi, ale Lola je naivní. Přitom věc nesnese odkladu. Je 
nesmírně důležité, aby se z řad ukraj inských sociál
ních demokratů ozval hlas za jednotu, proti dělení děl
níků podle národností - a Šachťorskij listok je třeba 
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k tomu účelu o kamžitě využít (dostal jsem ho teprve 
dnes, ve středu 1. dubna, je to příloha k nedělnímu číslu 
listu Puť pravdy). 

Přepiš můj návrh (souhlasím se všemi změnami, jen 
když tam pochopitelně zůstane výslovný protest proti dě
lení podle národností) - ať ho Lola sám nebo ještě s ně
kým atd. převezme a přeloží do ukrajinštiny, pak ať ho 
po$le mým prostřed�ictvím • do listu Put'. pravdy buď 
svým jménem, nebo (raději) jménem skupiny (třeba jen 
dvo·u-tříčlenné) ukrajinských marxistů (a ještě raději 
ukrajinských dělníků). 

Musí se to udělat takticky, rychle, proti Jurkevyčovi 
a bez jeho vědomí, protože ten šejdíř bude házet klacky 
pod nohy. 

(Dostal jsem Tvé vylíčení Stěpaňukova referátu a Jur
kevyčova projevu. Upřímně řečeno, zlobil jsem se na Te
be - nepochopilas totiž, oč Jurkevyčovi jde. A zase 
- - - kaju se - - - jsem Ti nadával do Panenky
Marie. Nezlob se prosím Tě, bylo to z lásky a přátelství,
ale nedá mi to, abych se nevztekal, kdykoli vidím »něco,
co mi připomíná 'Panenku Marii«.)

Odpověz co nejdřív, můžeš-li tenhle úkol šikovně spl
nit a jak rychle. 

V pondělí jsem Ti poslal sborník a připsal jsem pár 
slov k Nadinu dopisu. Dostalas to? 

Pevně Ti tisknu ruku. Tvůj V. U.

Kdyby se můj návrh volně reprodukoval v ukrajinském 
tónu a s několika výraznými ukrajinskými příklady, bylo 
by to vůbec nejlepší!! Pak už_bych zatlačil na P u t' prav
dy. 
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2 43 

REDAKCI LISTU PUŤ PRAVDY -

K článkům o Irsku 

[Mezi 7.'a 2-3. 4. 1914] 

Prosím redakci, aby mi sdělila, zda přijala můj druhý člá
nek*. ·Měl by vyjít. Není-li místo, napište mi pár slov. Ji
nak nemůžu psát pokračování. 

Snažně prosím, abyste mi bez zpoždění (ne jako to by
lo s 2. číslem Borby) poslali Jedinstvo312 • Mám za to, že 
tamější »ilegální straně věrné bolševiky« je třeba zesměš
nit a rovnou jim povědět, že jsou nuly, protože se ani 
v jedné jediné otázce nikdy nezmohli na jedinou souvis
lou myšlenku. A Plechanovovi je třeba povědět: škoda, že 
své velké zásluhy na boji proti likvidátorům v období 
rozkladu, na boji proti machistům v době rozmachu ma
chismu kompromituje teď heslem, které sám neumí vy
světlit: s kým vlastně jednotu? S časopisem Naša zarja, s lis
tem Severnaja rabočaja gazeta313? A za jakých podmínek? 

Jsme pro jednotu - za přesně vymezených a většinou 
dělníků už dávno schválených podmínek: pro jednotu zdo
la, to znamená jít do ilegality a prací dokázat nesouhlas 
s likvidací strany. 

Ne každý, kdo »vykřikuje« o jednotě, si uvědomuje, co 
je to jednota, a pomáhá ji �skutečňovat. Ti, co maří vůli 
většiny.dělníků, nejsou sjednocovateli, nýbrž rozvratníky. 

(Boji ,s Plechanovem, se ,nevyhneme, když už zabřed} 
do takové idiotské. záležitosti, ale je třeba ho izolovat- od 
Ljovy a Marka a zdůraznit:·měl zásluhy, ale je škoda, že 
zase sklouzl a otočil.) 

,Pište třeba jen,krátce, ale ,Častěji. Jinak se těžko nava
zuje spolupráce. 

* Viz V. I. Lenin, Angličtí liberálové a Irsko[ 127] (Sebrané spisy
24, Praha 1985, s. 394-397) a Ústavní krize v Británii[ 153] (Sebrané 
spisy 25, Praha 1985, s. 97-100). Red.
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Tisíc pozdravů listu, který je teď tisíckrát lepší!! Mno
ho zdaru,a úspěchu! 

Pošlete mi 8. a 36.-38. číslo listu Severnaja 
rabočaja gazeta 

43. číslo listu Puť pravdy.

Nedostal jsem Děborina a jiné knihy z Prosvěščenije, 
ačkoli jsem o ně už několikrát prosil. Napište mi o plánu 
nového sešitu. 
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I. F. ARMAND OVÉ

[Před 8. 4. 1914] 

. . .  * Pokud jde o oportunismus německých oportunistů, 
jsme s Grigorijem, jak se zdá, úplně zajedno, a v hodno
cení jejich odpornéh o počín ání jsem . se nesetkal 
s odlišnými názory. (Článek o Nových proudech jsem ne
četl.) 

Němci mají de facto dvě s trany, to mu�íme mít na 
zřeteli, aniž tím sebeméně kryjeme oportunisty (jak to-teď 
dělá Neue Zeit a Kautsky). •, ; 

Ale že německá strana je nejoportunističtější v Evropě, 
to není pravda. Je přece jen, nejlepší a naším úkolein1je 
převzít od Němců vš echno cenné .(spousta novin;, velký 
počet _členů strany, spousta členů v odborech, pravidelné 
předplácení novin, přísná kontrola nad poslanci parla
mentu - u Němců je tato kontrola přece jenom lepší než 
u Francouzů a Italů, nemluvěmž o Anglii - atd.), tohle
všechno musíme převzít, an iž oportunistům něco promi
neme.

*• Začátek dopisu nebyl nalezen. Rukopis se zachoval až od páté 

stránky. Red.
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Oportunisty ze Sozialistische Monatshefte (a tam _je 
spousta vůdců) nesmíme krýt ( jak to dělá Neue ZeiJ, Kaut-. 
sky a Vorstand Němců), nýbrž ze všech sil je tepat. A prá
vě to vžqycky qěl_á Grigorij ve svých článcích o Němcích. 
Čtu teď Legiena[440] (odborový předák) o cestě do Ame
riky a chystám se toho ničemného oportunistu roznést na 
kopytech.* 

Tisknu Ti pevně ruku. 
Tvůj V. U.

Samojlov v nejbližších dnech patrně změní adresu. Jak� 
mile se ji dovím, napíšu Ti ji.** 
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I. F. ARMAND OVÉ

Sobota 11. 4. 1914 

Milá přítelkyně!Ještě nevím, zda jsi dostala moje dopisy, 
v nichž jsem psal, že se ztratil dopis o Rachmetovovi, 
a co jsi. podnikla. 

Tiskopis (se začátkem sborníku Naifalo31-4) ,jsi · dostala, 
ale s .velikým zpožděním. Jestli jsi-nevyhodila obal, musí 
tam být poštovní razítka; radil bych, abys poslala na mi
nis�erstvo stížnost .a· t.en· obal přiložila. Strašně mě �štve, 
že se dopis o RachmetovovL:ztratil, a považoval bych za 
nutné stěžovat si, protestovat atd. Mám silné podezření; 
že se v Paříži k:i:adou dopisy ruských emigrantů (a než�je 

· doručí adresátům, dávají je přečíst policii). Je třeba dávat
pozor na dat� doručení 9-opi�ů.

Doufám, že s Alexinským jste to skoncovali. V podob-
'
* Viz V. I. Le�Ín, Co z ně�eckého dělnického' h�utí nenlipodo-

bovat (Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 129-133). Red.
· - ' 

** G. L. Šklovskij ·v dopisu z 9.-·dubna ·1914 sdělil V. I. Leninovi,
že umístil.F. N. Sainojlova v městském sanatoriu:v .Bernu. Red. · 
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ných případech (říkám to na 'základě dlouhých, víc než 
patnáctiletých zkušeností) existuje jediný ·prostředek 
- aby celá sekce vyhlásila absolutní bojkot Qenže v ní je
určitě hodně strašpytlů, kteří budou bojkot sabotovat,
takže sami ponesou vinu na »štvanici«).3 15. 

Jsem hrozně rád, že za Tebou jedou 'děti a že s nimi 
brzy odjedeš na letní byt. 

Pevně, pevně Ti tisknu ruku. Tvůj V. U.

P. S. Omlouvám se, že dnes píšu tak málo - moc pospí
chám. Sborník (Načalo) jsem ještě ·nedostal. Že by zase 
pošta!?? 
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I. F. ARMAND OVÉ

[24. 4. 1914] 

Milá přítelkyně! Posílám Ti Lolův dopis.316 Ihned po 
přečtení ho vrať. (Zjevně chytračí, ale s jeho pomocí pře
ce jen uděláme aspoň krůček kupředu. Moc Tě prosím, 
budeš-li v Curychu, všemožně se vynasnaž setkat se 
s ukrajinskými sociálními demokraty, zjisti jejich názor 
na otázku samostatné národní ukrajinské sociálně demo
kratické organizace a pokus se dát dohromady aspoň ma-
lou skupinku antiseparatistů:)- 1 

, Pokud Nik. Vas. v naší tiskárně ještě nebyl, ať je požá
dá: 

1. aby přilepili k papíru s tištěnou hlavičkou tiskárny
oba letáky, 

2. aby napsali německy (jestli neumějí, tak francouzsky)
přesriy cenový rozpočet (a) sazby, (8) papíru přesně tako
vého 5000 + 1000 a (y) tisku a ostatního.

Věřím, že uděláš všechno
,-
abychom našli (pro přípravu 
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»důležité věci«*) spojení (zejména pro korespondenci) jak
v Paříži, tak ve Švýcarsku.

Tvůj V. U.

P. S. Není možné soustředit před Tvým odjezdem všechny 
naše, knihy. (i od Karnského - z knihovny Orlovského) 
u Ni k. Vás. a donu,tit ho k přísaze, že nepř ipustí, aby
se  roztahaly? Jestliže.brothei; psal o. svých knihách, udě
lejte s nimi totéž. Zté. knihovny (Orlovského,je u Karnské
ho) laskavě vyzvedni nebo zařiď, aby ti vyzvedli, proto
kol [I. �j.ez du SDDSR[f1 ) a.co nejdřív mi ho pošli.

'Ještě něco: s: v.·:pl.*·* 
Je nutné znovu vydat program a stanovy strany[315)( se 

změnami,z ledna 1912)317• Prosím Tě, ať to výbor zahra
niční organizace dá do sazby (až zjistí-přesnou cenu) a po
šle nám druhou korekturu: pak řekneme, kolik je toho 
třeba dotisknout. 

[Program a stanovy SDDSR.] 
Není náhodou v Paříži 11. číslo Social,demokrata (II. 

nebo III. 1910)? Jestli ano, pošlete všechno.

. ( / 2 4.7 

REDAKCI ČAS OP I S  U DZVIN318 

(�6: 4: ·1914) 

P. S. S Jurkevyčem jsem nemluvil, ale musím říci, že jsem 
propagováním toho, aby se ukrajinští dělníci oddělili a vy
tvořili samostatnou sociálně demokratickou organizaci, 
hluboce pobouřen. 

Se sociálně demokratickým pozdravem Lenin

* Jde o přípravu svolání řádného sjezdu strany. Red.

** - s'il vous plait - prosím. Red.
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· ,2 4: 8 ..

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[Koncem dubna 1914] 

Milý příteli! Včera jsem dostal znepokojivý dopis od Sa
mojlova. Přitížilo se mu. Nespí. Stýská s e  mu. 

Členov mu: poradil studené (!?) koup�le. Po ,'čtyřech 
koupelích se Sainojlovicítil' j eště hůř.: .. 
· Je to hrozně nepříjemné, protože jsme si jaksi ·předse
vzali, že ho vyléčíme. Dnes mu posílám dopO'ručující do
pis zdejšího neurologa Landaua pro'doktora De Mónte
ta ve Vevey Mon Repos (sanatorium).

Samojlova je zřejmě třeba zavézt k nejlepšímu neuro
logovi a umístit ho v sanatoriu, kde by měl ·soustavnou 
péči a dohled. 

' · i 

Udělejte to, prosím Vás. Nešetřete penězi za telefon 
a za jízdné; bude-li třeba, všechno uhradíme, protože je 
nutné za každou cenu p0stavit :Samojlova na nohy. 

Je-li třeba, zajděte ješťě jednou k Sahlimu. Ale zřejmě 
je tu nutný neurolog. Doufám, že vyhledáte toho nejlep
šího ve Švýcarsku a Samojlova k němu zavezete. Totéž pí
šu Rivlinovi. Dohodněte ·se s ním, abyste postupovali 
společně a rozdělili s·i práci. :

Stesk prý působí na neurasteniky velice zhoubně. Ale 
co máme dělat? Vzít Samojlova do Poronina-Gedeme tam 
1. 5.) nebo do Zakopaného?Možné to je, ale tam celé lé-
to prší. 

. 
. I .: . 

Sdělte mi, jak dopadla návštěva�u lékaře a pro ·co jste 
se rozhodli. Teď by se mělo zkusit sanatorium Mon Re
pos. 

Pozdrav rodině. N .= K.• také pozdravuje. Váš Lenin 
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TELEGRAM REDAKCI LISTU 
PUŤ PRAVDY 

V DEN DRUHÉHO VÝROČÍ JEJÍHO 
ZALOŽENÍ319 

[Před 5. 5. 1914] 

Od spolupracovníků 

Vážení so�druzi! Srdečně zdravím Puť pravdy v den její
ho výročí, přeji dělnickému tisku další úspěchy a přiklá
dám při této příležitosti 6 rublů 68 kopějek jako příspě
vek ve výši denního výdělku dvou pravdovců a 2 ruble 
jako zvláštní příspěvek pravdovce Haneckého navíc 
k jednodennímu výdělku. 

Se soudružským pozdravem V. Iljin 

250 

G. L. ŠKLOVSKÉMU*

[12. 5. 1914] 

Milý G. L.! 

Proč neodpovídáte, co je se Samojlovem (rozhodně mu 
obstarejte fyzickou práci - najděte v okolí prostřednic
tvím socialistů nějakého rolníka nebo zahradníka320 

- a pokud jde o Zgr.**?)?
Zdravím! Váš V. I. 

* Tento text byl připsán k dopisu napsanému N. K. Krupskou.

Red. 

** - Zgragena. Red.
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I. F. ARMAND OVÉ

[V první polovině května 1914] 

... * a ne roku 1912, nýbrž roku 1911) jsme v redakci 
Social-demokrata dostali Vynnyčenkovu brožurku(27] 

v ruštině, v níž vyvrací obvinění, která proti němu vznes
li sociální demokraté za Čestnost vůči sobě samému(28]. 

Vynnyčenko žádal, abychom mu odpověděli v tisku i do
pisem. Pamatuji se, že na mě brožurka udělala dojem, 
a tak jsem chtěl odpovědět, jenže všelijaké drobné věci 
(ach, tyhle »drobné věci«, které mají s prací jen málo spo
lečného, tyhle náhražky práce, které brání skutečné prá
ci, jak já nenávidím shon, chvat a tyhle drobné věci, 
a přitom jak jsem s nimi pevně a navždycky spjat!! That 
is a sign more, that I am lazy and tired and badly humou
red. Generally I like my profession and now I often al
most hate it**) mi v tom zabránily. Mimochodem, tu bro
žurku (vydanou ve Lvově) jsem ztratil a zapomněl jsem 
její název. Jestli můžeš, sežeň ji, přečti si ji a pošli mi ji. 

Měl jsem dojem, že je Vynnyčenko bezelstný a naivní, 
když klade otázku, »má-li sociální demokrat právo (!!sic!!) 
chodit do veřejného domu«, a nejrůznějším způsobem tu-
to otázku omílá, ale stále individualisticky. Vypadá jako 
nějaký poloanarchista nebo úplný anarchista, a vperj<!l--• --,' 
<lovci ho určitě matou. Prý měl jednou v Paříži přednáš-
ku o Čestnosti vůči sobě samému a předsedal tomu Luna
čarskij. Nebo je·to tak, že Lunačarskij je pro Vynnyčenka 
a Alexinskij proti? I would like to know some more de-
tails about it***. 

* Začátek dopisu nebyl nalezen. Rukopis se zachoval až od třetí
stránky. Red.

** - To je další známka toho, že jsem lenivý a unavený a špatně 

naladěný. Vcelku mám svou práci rád, ale teď ji často téměř nenávi

dím. Red.

*** - Rád bych o tom věděl víc podrobností. Red.
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Before leaving Paris you must* projednat s Nik. Vas., 
Karnským a Ludmilou složení delegace na vídeňský kon
gres. Bylo by nanejvýš žádoucí, abychom měli více dele
gátů. Potíže jsou s penězi (výlohy na cestu + 15 franků za 
průkazku na kongres). Úkol: 1. napřed hledat lidi, kteří 
by byli vhodní jako delegáti a mohli by jet na vlastní ná
klady; 2. sehnat ještě peníze; 3. zjistit, kolik peněz chybí 
NN, MM atd. 

Pevně Ti tisknu ruku. Your Lenin 
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J. R UDISOVI -G.IPSLISOVI

[Mezi 15. a 31. 5. 1914] 

Milý příteli! 

Dostal jsem Váš dopis- z 15. 5. O lotyšské příloze k Prav
dě321 mám pochybnosti ... není to předčasné? Aje vůbec 
vhodné, aby se Rusové takovýmto způsobem vměšovali 
do lotyšských záležitostí?? 

Je-li to možné, pošlete překlad 1. svých neuveřejně
ných článků, 2. nejhorších »smířliveckých« článků z listu 
ZihIJa322 a z nynějšího legálního- lotyšského listu.

Ústřední orgán brzy vyjde. Pošlete článek o lotyšském 
sjezdu. 

Blahopřeji k úspěšným prvomájovým shromážděním, 
zejména v Rize a Pitěru! 

Zdravím Vás i Germana (snad jste se s ním nepohá
dal?). 

Váš Lenin 

* - Než odjedeš z Paříže, musíš. Red.
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N. N. NAKORJAKOVOVI 

18. 5. 1914

Milý soudruhu Nazare! 

Srdečně Vám děkuji za bulletiny 13. censu a za pátý sva� 
zek 12. ( 1900) censu[426]. 

· ·Stále jsem čekal, že v těchto dnech přijde i stejný sva
zek (Agriculture*) 13. censu (Census of 191 O), ale nějak 
nejde. Statistický úřad Vám ho patrně poslal, protože 
Gurvič mi psal, že tento svazek vyšel. Napište mi prosím 
Vás, máte-li tento svazek (Agriculture, Census of 
19 J 0[473

• 
474]) nebo můžete-li ho opatřit a poslat; v tom

případě Vám ihned pošlu peníze na poštovné. 
Upozorňuji Vás na svou novou adresu: Poronin (Gali

zien). 
Blahopřeji ke skvělým prvomájovým oslavám v Rusku: 

250 000 jen v Pitěru!! Puť pravdy z 1. 5. byl konfiskován, 
ale z listu Novyj inir jsem se dověděl, že dost často dostá� 
váte i konfiskovaná čísla. Zprávy z Ruska svědčí o tom, že 
revoluční nálada sílí nejen v dělnické třídě. 

Sima·odjíždí 15. 5. z Krakova (Zakl�d K�pielowy dr. 
Kadena w Rabce, Galiiien) pracovat na léto do jedné 
vesnice mezi Krakovem a Poroninem;je moc ráda, že dci� 
stala místo·. 

N. K. pozdravuje. Ze srdce Vám přeji, abyste se pře� 
léto zotavil a odpočinul si.

Váš V. I. 

P. S. Z Uralu jsme nedávno dostali zprávy z organizace, 

vypadá to tam velice slibně. Pořád ještě žije a vzkvétá! 

* - Zemědělství. Red.
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V. A. KAR PINSKÉMU

19. 5. 1914

Milý příteli! Mám k Vám prosbu: nemáte v knihovně ne
bo nemohl byste mi ve Švýcarsku sehnat první svazek 
Mezi knihami od Rubakina[343]? 

Abych nezapo:mněl: nebyl jste to Vy, kdo mi poslal 
první svazek?323 Pokud ano, znamená to, že jsem Vám 
neuhradil poštovné!! A Vy jste mi to nepřipomněl. Napiš
te mi prosím a já Vám pošlu za oba svazky. (První svazek 
potřebuji jen na velice krátkou dobu.) 

Čtete pravidelně Puť pravdy? 
Co se stalo s tím mladým bolševikem, vitmerovcem, ta

kovým nervózním vegetariánem, s kterým jsem se u Vás 
setkal před rokem?* 

Nemohl by někdo z Vašich známých jet na vlastní ná
klady (my bohužel nemáme peníze!) jako delegát do Víd
ně?324 Poohlédněte se po někom. Musíme sestavit delega
ci. 

Pevně Vám tisknu ruku. Pozdravujt_e soudružku Olgu. 
Také N. K. Vás oba pozdravuje. 

Váš Lenin

Wl. Uljanow 
Poronin (Galizien), Autriche. 

* Jde o A. F. Iljina-Ženevského. Red.
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S. G. ŠAHUMJANOVI 

19. 5. 1914325

Milý Surene! Dostal jsem Váš dopis ze 1 7. 4.[407] Dou
fám, že mi odpovíte, až si v Prosvěščeniji přečtete konec 
stati o sebeurčení národů (zrovna ho píšu)*. O své hro-• 
žuře proti Anovi rozhodně dejte do časopisu Prosvěščeni
je Selbstanzeige** nebo výklad.326 

Navrhuji Vám ještě takovýto plán. Abychom mohli bo
jovat proti hlouposti »kulturně národnostních autonomi
stů«, je třeba, aby Sociálně demokratická dělnická frakce 
Ruska předložila Státní dumě návrh zákona o rovnopráv
nosti národů a o ochraně práv národnostních menšin. 

Napišme tento návrh[201 ] společně.327 Obecná teze 
o rovnoprávnosti, - rozdělení země na autonomní
a samosprávné územní jednotky, mímo jiné podle národ
nostního principu (místní obyvatelstvo stanoví hranice,
celostátní parlament je schvaluje), - rozsah správy auto
nomních oblastí a okruhů a rovněž samosprávných míst
ních jednotek; - nezákonnost jakéhokoli porušení rov
noprávnosti národů v rozhodnutích autonomních oblastí,
zemstev atd.; - společné školské rady, demokraticky
zvolené apod., svoboda a rovnoprávnost jazyků - výběr
jazyků provádějí municipální instituce atd. - ochrana
menšin: právo na proporcionální část výdajů, na školní
učebny (zdarma) pro žáky neruských národů, na učitele
neruských národů, na zvláštní oddělení v muzeích,
knihovnách, divadlech aj. pro »jinorodce«; právo každé
ho občana domáhat se zrušení (před soude_m) jakéhokoli
porušování rovnoprávnosti, respektive jakéhokoli »upírá
ní« práv národnostním menšinám (sčítání obyvatelstva

* Viz V. I. Lenin, O právu národů na sebeurčení (Sebrané spisy
25, Praha 1985, s. 273-337). Red.

** - autorovo oznámení. Red.
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v národnostně pestrých oblastech jednou za pět let, v ce
lém státě jednou za deset let) atd. 

Podle mne by se takto dalo populárně vysvětlit, že kul
turně národnostní autonomie je hloupost, a definitivně 
tak potřít ty, kdo tuto hloupost hájí. 

Návrh zákona by mohli vypracovat marxisté všech ne
bo velmi mnoha národů Ruska. 

Napište ihned,jste-li ochoten pomoci. Vůbec pište čas

těji, nejméně jednou týdně. Je neodpustitelné, když 
dlouho neodpovídáte, mějte to na paměti, zejména teď!! 

Tisknu Vám· ruku. Váš V. I. 

256 

A. A. TROJANOVSKÉMU 

[20. 5. 1914] 

Milý A. A.! 

Váš návrh organizačního řádu se projednává.328 Je to 
zdlouhavá záležitost, musí se to projednat s Ruskem 
a s ústředním výborem. 

Diskusní článek nemá k organizačnímu řádu žádný 
vztah. Pošlete ho co nejdřív. Konec stati o sebeurčení[ 173] 

má vyjít v květnu, už byl odeslán. 

Váš N. Lenin*

P. S. Bylo by, dobře, kdybyste nám pro informaci poslal 
dopisy Pokrovského. Váš návrh dopisovat si s ním a tak 
ho dostat z nestoudné Borby je velmi zajímavý.329 

* Dopis podepsal také G.J. Zinovjev. Red.
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V. A. KARPINSKÉMU

[Po 23. 5. 1914] 

Milý příteli! Mnohokrát Vám děkuji za první svazek Ru
bakina[343). Vrátím Vám ho brzy. Spěchá-li to, napište. 
Velice mě těší, že nesympatizujete se Sovremennikem:je 
to hanebný podnik bloku dvojí pakáže, likvidátorů a na
rodniků, a my je budeme nelítostně potírat. (Pan Stanke
vič mě zval ke spolupráci; odpověděl jsem[ 198]: >tl"elikož 
v podstatě nesouhlasím, jsem nucen spolupráci s Vámi 
odmítnout.«*) 

Samozřejmě kvůli výdělku musíme všichni tu a tam 
přispívat do buržoazních publikací! Ovšem pánové Mar
tov a Dan uspořádali »demonstraci«!! I Plechanov je 
v tom ostudném podniku!330

Potvrzení, že jste naším delegátem, Vám rád pošlu: 
aby vyhovovalo cenzuře Gak?) nebo ilegální?? 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin

258 

I. F. ARMANDOVÉ

25. 5. 1914

Dear friend!**. Záležitost s Malinovským se rozbíhá. Není 
tady. Vypadá to na »zběhnutí«.331 To pochopitelně vzbu
zuje nejčernější podezření. Dostali jsme telegram od Ale
xeje z Paříže, že ruské noviny telegrafují Burcevovi o ob
viňování Malinovského z provokatérství. 

* Viz tento svazek, s. 312. Red.

** - Milá přítelkyně. Red.
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You can imagine what it means!! Very improbable but 
we are obliged to control all »oui-dire«. Wiring does· not 
cease between Poronin, SPB. et Paris.* Dnes poslal tele
gram Petrovskij, že »pomluvy jsou vyvráceny. Likvidátoři 
rozpoutali hnusnou kampaň«. 

Russkoje slovo telegrafovalo Burcevovi, · že podezření 
byla do značné míry rozptýlena,· ale »jiné noviny (???) 
(likvidátorské???) obviňují dál«. 

Y ou can easily imagine how much I'am worried. 

Your V. I.**

259 

G. I. PETROVSKÉMU

[Po 25. 5. 1914) 

Velevážený G. I.! 

Právě jsme od Vás dostali příspěvek, který jste nám dlu
žil. Děkujeme. Je nám divné, že nedostáváme zprávy 

a dopisy. 
Zdravím Vás a přeji všechno nejlepší. 

V.- Lenin 

Musíte se vypořádat se ·skandálním odchodem Malinov
ského chladnokrevněji a neztrácet nervy. Vylučovat ho je 
zbytečné. Vyloučil se sám.Je.odsouzen.Je to politická se
bevražda. Proč ještě trestat??·Proč?? Neztrácejte nervy. 

* - Dovedeš si představit, co to znamená!! Je to velice 11eprav
děpodobné, ale my jsme povinni všechny »pověsti« ověřovat. Telegra
my mezi Poroninem, Petrohradem a Paříží se netrhnou. Red.

** Snadno si dovedeš představit, jak mě to znepokojuje. Tvůj 

V. I. Red.
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Projevy jsou skvělé. Směle kupředu! Ale likvidátoři jsou 
málo pranýřováni za špínu a pomluvy. Proto je musíte 
denně tak častovat: špinavé noviny,.špinaví novináři. Je
jich jedinou starostí je špinit. Naší starostí je práce. 
S Malinovským je konec, dočista konec. Je mrtev. Spá
chal sebevraždu. Proč::se ještě trápit a ztrácet čas? Do 
práce a pryč se špinavými publicisty! 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Před 5. 6. 1914] 

Právě jsem si přečetl, my·dear friend*, nový Vynnyčen
kův román(26], který jsi mi poslala332 • To je ale slátanina! 
Snést na jednu hromadu co nejvíc všelijakých »hrůz«, 
smíchat dohromady i »neřest«, i »syfilis«, i románové zlo
dušské vydírání peněz za zachování tajemství (navíc udě
lat ze sestry vydíraného individua milenku), i soud nad 
lékařem! A to všechno s hysteriky, s nečekanými zvraty 
a ambicemi na »vlastní« teorii organizace prostitutek. Ta
hle organizace sama o sobě není nic špatného, jenže prá
vě autor, sám Vynnyčenk9, z ní dělá nechutnost, vyžívá se 
v ní, libuje si v ní. 

V Reči se o tomto románu říká, že je to napodobenina 
Dostojevského a že je to dobré. Napodobenina to podle 
mne je, a to nejmizernější napodobenina nejmizernějšího 
Dostojevského. Jednotlivě se samozřejmě všechny ty 
>!hrůzy«, které Vynnyčenko líčí, v životě vyskytují. Ale 
smíchat je všechny dohromady, a ještě k tomu takhle, 
znamená vyvolávat hrůzy, vybičovávat svou vlastní i čte
nářovu fantazii, »drtit« sebe i jeho. 

Stalo se mi, že jsem jednou strávil noc s nemocným 

* - moje milá přítelkyně. Red.
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soudruhem (delirium tremens) a jednou jsem »domlou
val« soudruhovi, který se pokusil o sebevraždu (po poku
su) a který později, po několika letech, sebevraždu přece 
jen spáchal. Obě tyto vzpomínky jsou a la Vynnyčenko. 
Ale v obou případech to byly jen malé úseky života těch
to soudruhů. Ovšem tenhle ambiciózní pitomec Vynny
čenko, obdivující sám sebe, z toho udělal sbírku samých 
hrůz - něco jako »šestákový krvák«. Brrr ... Hnus, ne
smysl, mám vztek, že jsem s tím ztratil čas. 

P. S. Ještě se chystáš na letní byt? 
Tvůj V. I. 

Franchement, continuez vous a vous facher OU non?* 

2 6 I 

• TAJEMNÍKOVI REDAKCE 
ENCYKLOPEDICKÉHO SLOVNÍKU 

VYDAVATELSTVÍ GRAN ATOVÝCH[ 411] 

Tajemníkovi redakce vydavatelství Granatových 

[Mezi 6. 6. a 21. 7. 1914] 

Velevážený kolego! 

Dostal jsem Váš dopis z 24. 5. Buďte tak laskav a sdělte 
mi, v jakém rozsahu a dokdy potřebujete můj životopis. 

Při této příležitosti Vás moc prosím, abyste mi sdělil 
také nejzazší termín pro odevzdání stati o Marxovi[ 158]. 

. S veškerou úctou jsem Vám k službám. 
V. Iljin

Adresa: Uljanow. Poronin (Galizien). Rakousko . 

* - Řekni mi upřímně, ještě se na sebe zlobíte nebo ne? Red.
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Z DOPIS U REDAKCI LISTU 

TRUDOVAJA PRAVDA 

[Po 18. 6. 1914] 

... Je pravda, že se mezi význačnými dělnickými stou
penci Pravdy vyskytují smířlivecké tendence, že jeden 
z nich - jmenuje se nějak jako Malinin či Dolinin 
- o tom dlouze diskutoval s dopisovatelem listu, publici
stou M. N.? Bylo by moc důležité zjistit, zda je to celý
proud a jaký, v čem je jeho podstata, jaké jsou jejich pod
mínky jednoty, nebo Či je to jednotlivec a nahodilý výmysl.

Pokud jde o Plechanova, v Jedinstvu je třeba nasadit 
hned od začátku takový tón, že velký teoretik s obrovský
mi zásluhami o boj proti oportunismu, Bernsteinovi 
a protimarxistickým filozofům, člověk, jehož chyby v tak
tice v letech 1903-1907 mu nezabránily v těžkých le
tech 1908-1912 chválit »ilegalitu« a pranýřovat její ne
přátele a odpůrce, že tento člověk teď bohužel znovu 
odhaluje svou slabou stránku. Možni že zmatenost jeho 
myšlení je částečně způsobena jeho naprostou neinformo
vaností: nemá jasno v tom, s kým si přeje jednotu 
- s narodniky (viz Sovremennik, kde se jeho jménem už
ohánějí páni Gimmerové) nebo s likvidátory z časopisu
Naša zarja a s panem Potresovem, a za jakých podmínek.
A položíme-li tyto otázky, můžeme klidně prohlásit: na
tyto přirozené otázky se čtenář sotva dočká jasné odpově
di. Vždyť z literatury je známo, že právě tyhle otázky jsou
Plechanovovi nejasné.

Ještě jednou Vás zdravím, blahopřeji k obrovskému 
úspěchu (jen to hospodaření, to hospodaření!!!) a přeji 
všechno nejlepší. 

Dopisovatel listu Put' pravdy 
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Před vídeňským kongresem je třeba změnit tón listu. Na
stalo období boje. Bijte hlava nehlava darebáky z různých 
skupinek a nemilosrdně jim zatrhněte pokusy o dezorgani
zaci. Oni se opovažují vrážet klín mezi čtyři pětiny!!* Na
pište pár slov, máte-li stejný názor a kdy vyjde číslo. 

Na likvidátory i na skupinky se·musí udeřit ihned.a co 
nejsilněji: 40 000 lidí musí znáť-i:iaše neochvějné stano
visko. Naší povinností je zesměšnit dobrodruhy .. . 
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I. F. ARMA ND OVÉ

[Před 4. 7. 1914]· 

Dear friend! Dnes přišla zpráva, že výkonný výbor mezi
národního socialistického byra svolal na 16., 17. a 18. 
července do Bruselu takzvanou »sjednocovací« poradu.3

:i:i 

Musíme sestavit delegaci. Zda pojedeme my, to ještě 
nevíme. Snad pojede Grigorij, ale spíš ne. 

Z pověření ústředního výboru se na Tebe obracím 
s prosbou, abys souhlasila se zařazením do deleg·ace. Vý
lohy na cestu uhradíme. 

Taktiku vypracujeme do všech detailů. 
Máš-li jen trochu možnost, aby se Ti někdo šest až· 

sedm dní (možná i kratší dobu, protože porada potrvá tři 
dny) postaral o děti; pak Tě já prosím, abys souhlasila. 
Znáš dobře situaci, mluvíš výborně francouzsky, čteš 
Pravdu. Uvažujeme ještě o Popovovi, Karnském a Jurijo
vi. Všem jsme už napsali. 

Tak tedy neprodleně odpověz. Řekni ano! 

Very truly** V. L 

* - tj. čtyři pětiny vyspělých dělníků semknutých kolem bolše
vické Pravdy. Red.

** - Tvůj oddaný. Red.
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Ještě jsme se nerozhodli a delegaci nesestavili: teprve 
hledáme. Prozatím to jsou všechno jen předběžná jedná
ní. Ale čas kvapí. Musíme si velice pospíšit!! 

Viď, že budeš souhlasit? Přijdeš na jiné myšlenky a vě
ci tím prospěješ!! 

G-rigorij má nemocnou ženu. Já jet nechci »ze zásady«. 
Němci (rozkacený Kautsky a spol.) nás zřejmě chtějí d,pa 

pálit. Soit!* My klidně (na to já se nehodím) jménem vět
šiny osmi desetin velice zdvořilou (na to já se nehodím) 
francouzštinou předložíme naše podmínky. Ty ses teď 
ostřílela, přednášela jsi, takže bys to svedla výtečně! 
Chtějí-li drazí soudruzi.jednotu, tady jsou podmínky vět

šiny uvědomělých dělníků Ruska. Nechtějí-li, jak je libo!! 
»Oni« s námi chtějí ve Vídni svést »bitvu« (rozhodují

cí)! Plané vyhrožování!! Nic nezmůžou!!
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MEZINÁR ODNÍMU S OCIALISTICKÉMU 

BYRU 

[Nejdříve 4. 7. 1914] 

Vážený soudruhu! 

Z pověření ústředního výboru jsem nucen Vám sdělit, že 
náš ÚV schválil zvláštní usnesení, podle něhož považuje 
za naprosto nemožné zúčastnit se bruselské porady ve 
dnech 16.-18. července, nebude-li pozvána polská opo
zice334 se stejnými právy, jaká mají <;>statní účastníci pora
dy. Pro nás není možné "projednávat dokonce ani ruské 
záležitosti, natožpak polské, bez účasti jedině reálné ná
rodní organizace sociálně demokratických dělníků v rus
kém Polsku. 

* Budiž! Red.
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Budu Vám velice zavázán, milý soudruhu, odpovíte-li 
mi na tento· dopis telegramem. Doufám, že se nemohou 
vyskytnout žádné překážky, které by pozvání této organi
zace znemožnily. 

Velice rádi bychom přesně věděli, které organizace 
a jednotlivce jste pozvali. 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Před 6. 7 . 1 914] 

Milá přítelkyně! Včera jsem si udělal výlet do hor (po ně
kolika týdnech dešťů je pěkné počasí), a proto jsem Ti 
včera neodpověděl na Tvůj dopis. Jsem velice rád, že jste 
všichni zdrávi, že nestůněte a že máte co dělat. 

Chtěl bych Tě poprosit, abys pro kongres připravila 
všechny potřebné odkazy (citáty) a dokumenty týkající se 
likvidátorů. Paříž i já bychom Ti chtěli pomoci. 
Stockholmské protokoly(324) - citáty o ilegalitě[20, 234] 

(3. číslo časopisu Naša zarja335 aj.) - náš Ústřední orgán 
a nejdůležitější články proti likvidátorům. Možná že se 
staneš účastnicí »konference« (všech »frakcí«) a budeš 
muset veřejně vystupovat jako žalobce likvidátorů i jako 
zastánkyně strany (ba dokonce jako představitelka ústřed
ního výboru). 

Pokud jde· o »výprask«, který dostal Alexinskij, nic 
jsem Pařížanům nepsal a ani psát nechci. Ale ... přečetli 
jste si výstřižek z ,novin, který jsem vám poslal?* Nik. 
Vas. neměl pravdu: pomáhal Alexinskému, který se teď 
bude vydávat za »oběť«. To je jasné. Bojkot a společná 
rezoluce. To je dobré. Výprask - to je špatné. Všichni

* Jde o otevřený dopis G. A. Alexinského[5] uveřejněný v listu Na
ša rabočaja gazeta, č. 41, z 21. června 1914. Red.
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nezúčastnění teď budou proti Nik. Vas. A »mravy« v emi
graci se mohou zvrhnout v úplné chuligánství, jestliže 
rvačka přeroste ve všeobecný boj .. . Rezoluče, bojkot 
- to jsou jedině ta správná opatření .. .

Tady není nic nového. Hosté ještě nepřijeli. Grigorijo
va žena je pořád ještě v nemocnici. 

Vám upřímně oddaný V. I. 
Přeju Ti všechno nejlepší ... 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Před 6. 7 . 1 914] 

Dear friend! Moc se bojíme, že odmítneš jet do Bruselu 
a přivedeš nás tím do naprosto nemožné situace. A tak 
jsem vymyslel ještě jeden »kompromis«, abys v žádném 
případě nemohla odmítnout. 

Naďa předpokládá, že Tvoje starší děti už přijely a že 
je můžeš bez obavy na tři dny opustit (nebo vzít Andrju
šu s sebou). 

Pro případ, že starší děti nepřijely a že absolut ně ne
můžeš děti na tři dny opustit, navrhuji: jeď tam na je
den den (16., nebo dokonce jen na půl dne, abys před
nesla zprávu), a buď nech děti jeden den samotné, nebo 
si v krajním případě na ten den pozvi K-vičovou. (Výlo
hy uhradíme.) 

Je totiž nes mírně důležité, aby aspoň hlavní zpráva 
byla přednesena o prav du na úrovni. K tomu je bez
podmínečně nutná s kvělá francouzština - skvělá, proto
že jinak to nezanechá žádný dojem - a francouzština, 
protože je třeba zapůsobit hlavně na výkonný výbor a při 
překladu se devět desetin.působivosti vytratí(Němci jsou 
k ničemu a třeba tam ani nebudou). 
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Kromě skvělé francouzštiny je samozřejmě potřeba ro
zumět podstatě věci a mít takt. Kromě Tebe nikoho 
nemáme. Proto Tě prosím, moc a moc Tě prosím, aby 
ses uvolnila aspoň na jeden den (předneseš zprávu, omlu
víš se, že máš nemoc v rodině, předáš věci Popovovi a od
jedeš). Pokud jsi už písemně odřekla, pošli telegram. (Ul
janow. Poronin - deset slov stojí 60 haléřů): »souhlasím 
na-,jeden den«, »souhlasím jenom :na 16.« apod. 
·:·.·Pevně Ti tisknu ruku. Tvůj -upřímně oddaný
.? ! . 

v. I.

. Zprávu .ústředního .výboru napíšeme.* Na Tobě bude, 
abys ji přeložila a přednesla s komentáři, na kterých se 
dohodneme. 

P:S. The· new chairman is not here but must come yery 
Šoon.** 

Kamskij, Popov a Ty, Safarov jenom jako tajemník 
- takhle si představuji složení delegace.

I hope you will not- now decline my demand. A good
»lecture« in French, in good French will help our party
extremely.*** 

.Brusel mi dělá veliké starostL Jedině Ty bys to zvlád
la•bezvadně. Grigorij bude asi sotva moci jet: Zina je po
řád ještě v nemocnici. (ošklivá »flegmóna«) a Grigorij má 
nervy nadranc. Já se na tohle ·1iehodím. A pak Grigorij 
·mluví jenom němeéky-(a to-ještě špatně), a nemít »Fran
couze« pro nás znamená ztratit devět desetin!!
·; �: 

. _,., * Viz V. I. Lenin, Zpráva ÚV SDDSR a směrnice delegaci ÚV na

l?tuselské poradě[':18) (Sebrané spisy �5, Praha 1985, s. 379-421) .

�td,
** Nový předseda tu ještě není, aie musí přijet co nevidět. Red.

• .:: *** Doufám, že teď mou prosbu neodmítneš. Dobrý »přednes« ve
francouzštině, v dobré francouzštině, naší straně mimořádně pomůže.
Red. 

. . 
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S. G. ŠAHUMJANOVI 

[Před 6. 7. 1914] 

Milý Surene ! :., . 

Divím se, že jste neodpověděl (nebo jste si toho nevšiml) 
na to podstatné v , návrhu zákona[201 ]. Jak určit 
proporcionální část výdajů na vzdělání různých národů 
(budeme-li žádat, aby tato část nebyla menší, než je podíl 
příslušného národa na počtu obyvatelstva celé země)? 

Nad tím se musíte zamyslet. Shromáždit údaje. Projít 
literaturu. Upřesnit. Uvést čísly .podložené příklady ze· ži
vota na Kavkaze. 

A zatím Vy o tom ani slovo! 
Zahrnovat autonomii do práva ; na sebeurčení není 

správné.Je to vyložená chyba. Viz mé statě v Prosvěščeni
ji.* Jste na vahách a cosi »hledáte«. Marně. Je nutné po
chopit program[316] a postavit se za něj. 

Napište mi kritiku na mé články v Prosvěščeniji - po
povídáme si. 

Prosazovat státní jazyk je hanebné. To je stanovisko 
policajtů. Ale propagovat mezi malými národy ruštinu 
- v tom není ani za mák policajtství. Cožpak nechápete
rozdíl mezi policejním karabáčem a propagací uskutečň•o
vanou svobodným člověkem? To je neuvěřitelné!

>1á zveličuji nebezpečí· velkoruského nacionalismu«,!!!
To se Vám povedlo! Trpí.snad 160 miliónů obyvatel Rus
ka arménským či polským nacionalismem? Nestydí se mar
xista v Rusku zastávat hledisko arménského hokynáře? 
Je to velkoruský nacionalismus, který utlačuje a řídí poli-
tiku vládnoucích tříd Ruska, anebo nacionalismus �"r-

* Viz Kritické poznámky k národnostní.otázce[ 155) (Sebrané spisy
24, Praha 1985, s. 143-178) ·a O .právu národů na sebeurčení[1 73,] 

(Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 273-337). Red.
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ménský či polský?? Z »arménské« zaslepenosti se stáváte 
Handlangerem* Puriškevičů a jejich nacionalismu! 

Teď o něčem jiném. Neprodleně sežeňte a pošlete přes
né údaje: 1. Odkdy a jak často vycházejí sociálně demo
kratické noviny v gruzínštině, arménštině a v jiných jazy
cích na Kavkaze (od toho a toho dne a roku do ... ). 
Vyšlo tolik a tolik čísel. Likvidátorské i naše. 2. Ná
klad všech těchto novin. 3. Počet dělnických skupin, kte
ré poskytovaly peněžní příspěvky. 4. Jiné údaje. - Po
spěšte si. Pro Vídeň potřebujeme fakty, ne fráze. Odpo
vězte obratem. 

Váš V. I. 
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A. S. JENUKIDZEMU** 

[6. 7. 1914] 

1. Kdy vyšlo první a kdy poslední číslo každých z těch
to novin? (od roku 1911).

2. Jsou v novinách peněžní výkazy? 
Kdy? 
Kolik? 
Všechno sečíst a shrnout. 

3. Zda existují dělni�ké skupiny a zda poskytují peněž
ní příspěvky.

(Všechno sečíst podle jednotlivých let.) 

4. Rovněž tak pozdravy a rezoluce od dělníků.
5. Rovněž tak ostatní rezoluce a pozdravy.
6. Rovněž tak hlasování pro »šestku« a »sedmu«.
7. Všechno obdobné.

* - přisluhovačem. Red.

** První část tohoto dopisu opsala N. K. Krupská z Leninova do
pisu S. G. Šahumjanovi (viz tento svazek, s. 339-340). Red.

340 



269 

I. F. AR MANDOVÉ

[Před 9. 7. 1914] 

Dear friend! Radím, abyste otázku společné delegace 
s likvidátory nebo dvou samostatných delegací teď neře
šili, tj. nemluvili o ní. »Delegátky rozhodnou samy.«336 

(My ovšem prosadíme dvě různé delegace: podle 
stanov internacionály je třeba zkusit to nejdřív spo
lečně, a jestliže se nedohodnou, pak o rozdělení 
hlasů rozhodne byro.) 

Pokud jde o referát Kollontajové, souhlasím s Tebou: 
ať zůstane, ale ne za Rusko. A Ty si v diskusi vezmeš slo
vo jako první nebo druhá. 

Best wishes. Y ours truly* V. I. 

Čekal jsem dneska od Tebe odpověď. Pořád nic. Dopisy 
jdou déle než do Bruselu! 

Zásilku jsme dostali. Many thanks. I've got your de
spatch. Many, many thanks! M-r chairman is not yet he
re!! And I do not yet know, if my proposition (to send 
you) will be voted (if not, Gregory will go himself). More 
thanks!!** 

* Všechno nejlepší. Tvůj oddaný. Red.

** - Mockrát děkuji. Dostal jsem Tvůj telegram. Moc a moc dě
kuji. Pan předseda tu ještě není!! A já ještě nevím, bude-li můj návrh 
(poslat Tebe) přijat (pokud ne, pojede Grigorij sám). Ještě jednou dě
kuji!! Red. 
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I. F. ARMANDOVÉ

·[Před 9. 7. 1914]
. ,.i MHá přítelkyně! Právě· jsem ·se definitivně domluvil s ,Grigorijem, že nepojede (Zina.je stále -nemocná!) (ani já nepojedu) a že Tebe a Popova (a pravděpodobně; + Karnského + Safarova . jenom jako tajemníka) 
0ústřední výbor schválil .. ,nZítra,pošlu začátek a konec zprávy['Ju].-Připravuji pro Tebe ještě spoustu rad: jsem přesvědčen, že parádně roz,biješ jak-Plechanova Gede!!), tak Kautského Gede). Dáme Jiin za vyučenou ... _bude to báječrté! 

�: ! : Tvůj. V. U.

2 7 I 

I. F. ARMANDOVÉ

[Před 1 O. 7. 1914] 
Dear friend! 

Právě jsem poslal, dopis Papašovi (Mr. Harrison. 35. Mornington Crescent. 35. London. N. W.),je členem mezinárodního socialistického hyna, aby poslal Popovovi (Popoff, rue du Beffroi. 2. A. Bruxelles) mandát pro pět osob. 
li 

.,,. 

{ Petrovová ( = Inessa; likvidátorům raději jméno neříkat!) Popov Vladimirskij Jurjev Volodin* (Sa(arpv:) 
* V rukopisu jsou jménajurjev a Volodin škrtnuta. Red.

342 



Poslední dva pravděpodobně nepojedou.Odpusť mi laskavě, že píšu tak zmateně. We have many guests and I am extremely nervous, almost ill. * Posílám doporučeně zprávu[ 138] ústředního výboru. Přelož ji prosím Tě, tj. hned ji začni překládat (snaž se, aby to vyšlo co nejzdvořileji, zmíriíuj -ostrá slóv.a a nadávky) a během překládání postupně posílej ruskýtext .Popovovi. ,; :"·· (Nechal jsem si svůj koncept,. abych mohl posílat opravy a doplňky a abych l could take a counsel·of · Mr. Chairman who is not yet here but must comesoon**).Radím Ti, překládej, to tak; aby, to vyhovovalo Tobě, a ne pro tisk ani pro byro' (Popov potom udělá· z Tvého konceptu čistopis a dá ho byru) - snaž se to udělat tak, jako bys mluvila spatra, jen podle poznámek. (Ruský text[ 138] si vezmi s sebou, ale likvidátorům ho nedávej; řekrii, že sis ho s sebou nevzala, že máš jen překlad.) Začni překládat od IV. části (»podmínky«). To je ze všeho nejdůležitější a je to také třeba co nejdřív poslat Popovovi (on si to musí prostudovat, sám se připravit a promluvit s Berzinem). 
NB [A! bude� d�lat ,koncept zprávy ve fr

a_,,
ncouzšti_ne, nechaveJ m1sto na opravy a doplnky. · Bylo by nejlepší, kdybýs byla v Bruselu 15. Ale nemůžeš-li, stačí i 16. Dohodni se písemně s Popovem. 

::: NB [Tužkou psané_ c��ry zm�menají str�nky mého· konceptu pro-1 ,pnpad,, ze bych delal opravy a změny. 
* Máme spoustu hostů, a tak jsem strašně nervózní, málem ne

mocný. Red.

** se mohl poradit s panem předsedou; který tu ještě není, ale 
musí přijet co nev.idět. Red.
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Informuj mě prosím Tě co �ejčastěji (třeba jen kra
tinkými dopisy), jak pokračují Tvoje přípravy, o ne
jasnostech etc. 

Y ours very truly V. I. 

P. S. Radím Ti, požádej, abys mohla přednést zprávu ja
ko první a v případě potřeby to odůvodni tím, že máš ne
mocné děti, takže kdyby Ti přišel telegram, musela bys 
ihned odjet domů. 

Píšu Karnskému a žádám ho, aby shromáždil všechny 
materiály. Zítra a pozítří odtud pošlu Tobě a Popovovi 
balíčky. 

Přečti si, co je na rubu, bude se Ti to hodit; omylem 
jsem totiž na zadní straně dopisu Tobě napsal Popovo
vi!!*[194] 

2 7 2 

I. F. POPOVOV I

[Před 1 O. 7. 1914] 

Všechny dokumenty, které dostanete z Paříže, Pit ěru 
a odjinud, uschovejte výhradně pro použití na poradě 
a potom mi je v pořádku vraťte. 

Jestli z Pitěru pošlou 18. číslo listu Stojkaja mysl337 

a.buržoazní noviny ze 4. a 5. dubna 1914,je třeba to při
pojit jako materiál ke zprávě[ 138] ústředního výb oru (o po
stoji likvidátorů k demonstraci ze 4. 4.338). Zprávu posílá
me Inesse.

Vy a Vladimirskij (Inessa přednese zprávu francouz
sky) budete mít jako hlavní úkol co nejpřesněji zapsat ce
lý průběh, hlavně vystoupení Němců a zejména Kaut
ského - a poslat o tom zprávu ústřednímu výboru. 

Důrazně požadujte, aby se všechno překládalo do fran
couzštiny, a neuznávejte (v tomto směru) němčinu. 

* Viz dokument č. 272. Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[Mezi 10. a 16. 7. 1914] 

My dear friend! The precedent letter I've sent in too 
much hurry. Now I can more quietly speak about our 
»business«. *

Doufám, že jsi zprávu rozluštila.339 Nejdůležitější jsou
podmínky, 1. - 13. (a dále 14. - pomlouvačná, méně 
důležitá). Ty je třeba vypíchnout. 

NB: Vsuvka o demonstraci 4. 4. 1914 patří do zprávy 
k otázce zastavení likvidátorského listu. O Plechanovově 
Jedinstvu do zprávy k otázce zahraničních skupin. 

Jsem přesvědčen, že patříš k lidem, kteří se rozvíjejí, 
rostou, stávají se silnější a odvážnější, když musí samo
statně řešit odpovědné úkoly, a proto absolutně nevěřím 
pesimistům, tj. těm, co říkají, že Ty ... že asi sotva ... 
To je nesmysl! Tomu nevěřím! Zvládneš to na výbornou! 
Skvělým jazykem je všechny napadrť rozbiješ a Vander
veldovi nedovolíš, aby Tě přerušoval a okřikoval. (Kdyby 
něco, podejte oficiální protest celému výkonnému výboru 
a pohrozte odchodem + podejte písemný protest jmé
nem celé delegace.) 

Přečíst zprávu[ 138] Ti musejí dovolit. Řekneš; že o to 
žádáš a že máš přesné praktické návrhy. Co už může být 
praktičtějšího a věcnějšího? My předložíme své, vy před
ložíte své, a pak se uvidí. Buď přijmeme společné, nebo 
budeme referovat svým sjezdům, my sjezdu naší s tra
ny. (Ve skutečnosti je však jasné, že nepřijmeme vůbec 
nic.) 

Podle mého je nejdůležitější dokázat, že jedině my 
jsme strana (tamti jsou fiktivní blok nebo skupinky), jedi-

* Milá přítelkyně! Předchozí dopis jsem poslal v příliš velkém spě
chu. Teď mohu mluvit klidněji o naší »záležitosti«. Red.
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ně my jsme dělnická strana (tamti jsou buržoazie, která 
poskytuje peníze a všechno schvaluje), jedině my jsme 
většina ,  čtyři pětiny. 

To za prvé. A za druhé je třeba co nejpopulárněji 
vysvětlit Gá bych to bez znalosti jazyka absolutně ne
svedl, ale Ty to dokážeš), _že organizační výbor= fikce. 
Realitou, kterou tato, fil«;:e zastírá, je pouze skupina lik
vidátorských publicistů v Petrohi:�du. Důkaz? PubHkova
n� materiály ... 
Ro zpad srpnového bloku. (Viz Prosvěščenije, č. 5, 

(NB Odchod Lotyšµ,) svou ·stať* posílám Popovovi.) 
· Jejich argument: .�ez� Lotýši máte (tj. vy bolševici)

. převahu malou, vaše většina je slabá. Odpověď na to: 
· '»Ano, slabá. Chcete·�li si �Šak počkat, zanedlouho bude
. écrasante. **« .· -

V lednu 1912 jsme vylouči�i skupinu likvidáto.rů ze 
strany. A výsledek? Vytvořili nějakou lepší stranu? Nevy
tvořili žád nou. Srpnový blok se jim úplně rozpadl, bur
žoazie jim pomáhá - dělníci od nich utíkají. Buď při
jmete naše podmínky, nebo nebude žádné rapproche
ment***, natož pak unité****!! 

Argumenty proti Jagiellovi: cizí strana. Nevěříme jí. 
Ať se Poláci sjednotí. 

Argument proti Rose Luxemburgové: reálná ne ní její 
strana, ale »opozice«. Důkaz: za Varšavu byli tři volite
l é  za dělnickou kurii: Zalewski, Bronowski a Jagiello. 
Ob a první patří k opozici. (Jestli se o tom Rosa nezmíní, 
je třeba to z ní vypáčit. Bude-li to popírat, je třeba žádat 
zaprotokolování a prohlásit, že nepr avdu Rosy L. od
h alíme.) To znamená, že všichni sociálně demokratičtí 
volitelé za Varšavu = opozice (volby do IV. dumy). 

* Viz V. I. Lenin, O porušování jednoty zastíraném pokřikem 
o jednotě[170) (Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 203-226). Red.

** - drtivá. Red.

*** - sblížení: Red.

**** - jednota!! Red.
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A v ostatním Polsku? Není z námo!!Vveďte jména vo
litelů!! 

�
Dopis Kautského[109) proti Rose a pro opozici byl 
Pravdě.340 Posílám toto číslo Popovovi. Může se oci
vat. 

Vcelku se mi zdá, že jsem Ti poslal »podrobnůstek« 
Gak jsi chtěla) spíš příliš mnoho než příliš málo. 

Ostatně jste tři a vždycky si najdete důkazy, argumen
ty a fakty, kromě toho vždycky máte právo poradit se 
zvlášť - koho určíte za mluvčího delegace etc. 

Organizační výbor a Bund budou drze lhát: 
»Že oni taky mají ilegalitu. Že to uznala srpnová konfe

rence ... « 
Není to pravda! Co zahraniční literatura? Tisk? 

Odchod Lotyšů? Jejich verdikt? 
Citáty z časopisu Naša zarja a listu Luč proti ilegalitě!! 

(Že to jsou »nepodařené -výroky«?? To není pravda! To ří
ká do le hlouček, h rstka likvidátorských dělníků, a je to 
do nebe volající dezorganizace.) 

Nebo: ani vy nemáte ilegalitu 

j 

a přitom Pravda ve 40 000 výtisků křičí o ilegální 
práci. Nebo se snad dělníci dají oklamat?? 

a co porada z léta 1913 a její usnesení[ 165]: šestka 
poslanců má vystoupit. A potom 6722 hlasů pro nás, 
2985 proti. Většina 70 %!! 

Do odborů a pojišťovacích pokladen se opřít co nej
víc: to na Evropany působí nejsilněji. Nedovolíme likvi
dátorům dezorganizovat naši pevnou většinu v odborech 
a pojišťovacích pokladnách!! 

I've forgotten the money question. We will pay for let
ters, telegrams (please wire oftener) & railway expenses, 
hotel expenses & so on. Mind it! 

If possible try to be on Wednesday evening already in 
Brussels in order to arrange, prepare the delegation, se
hrát se & so on. 

If you succeed to receive the first report, for 1 -2 
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hours, - it is almost alL* Pak už zbývá jen »stavět se na 
zadní«, tahat z nich »jejich« contrepropositions** (ke 
všem 14 otázkám) a prohlašovat: nesouhlasíme, předlo
žíme to sjezdu naší strany. (Nepřijmeme ani jeden jejich 
návrh.) 

·( Very truly. Yours V. I. 

Přijde-li řeč na držitelské-peníze, ,odvolejte se na rezoluci 
z-:ledna 1'912***[40• 178]' a odmítněte o tom dál mluvit.
Řekněte, že se svého .:práva nevzdáváme!! 

!'Posílám Popovov.i,·•Plechanovovy články. (z Pravdy) 
o likvidátorech****.Je třeba je,ocitovat a říci, že Pravda
je-i nadále stejného mínění. .'•,

2 7 4, 

VYDAVATELSTVÍ PRIBOJ 

[11. 7. 1914] 

Vážený kolego!Jsem Vám velice vděčný, že jste mi poslal 
konec knihy Marxismus a likvidátorství[218]. Mám k Vám
ještě jednu mimořádně -naléhavou prosbu. Buďte tak las
kav a pošlete okamžitě všechny vytištěné archy této kni-

* - Zapomněl jsem na finanční otázku. Zaplatíme dopisy, te

((!gramy (pr9sím Tě, telegrafuj častějita cestovné, pobyt v hotelu. atd. 
Pamatuj na to! _ ... 

Je-li to možné, snaž se být už've středu večer v Bruselu, abyste se 
mohli domluvit, připrat'it deléga:d; sehrát se atd. 

Podaří-li se Ti přednést zprávu na-1-2 hodiny jako první,je to té-
měř všechno. Red. ·;. 

** - protinávrhy. Red. 

*** Viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 185. Red. 

**** Jde o články G. V. Plechanova Pod gradom pul' (Běglyje za
metki) [Pod krupobitím střel (Letmé poznámky)[300]], otištěné v Prav
dě v dubnu až červnu 1913. Red. 
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hy (tj. celou knihu[218]) na adresu: rue du Beffroi. 2.,A:

Bruxelles. M-r Jean Popoff.Je to velice důležité a nesnese 
to ani minutu odkladu. Pošlete to expres, najměte doru
čovatele a pošlete ho speciálně na Varšavské nádraží. 
Všechny výdaje Vám na požádání ihned uhradím zvlášJ
ní poukázkou. 

Bude-li to jen trochu možné, sežeňte nám prosím Vás 
Ge to pro tak závažnou věc, jaká se vyskytne jednou za 
dva roky) další materiály (všechna čísla Pravdy a listu Se--.:: 
vernaja rabočaja gazeta ·za dva týdny, časopis Naša zarja 
a perly likvidátorské públicistiky, poraďte se s redaktQ� 
rem listu Trudovaja pr-avda341). · Pošlete všechno najed
nou. Věřím, že neodmítnete. Články Bulkina[20] .a Martb,
va[234) ve 3. čísle časopisu Naša- zarja, Axelrodovy člán�. 
ky[3) o stranické reformě - to jest o revoluci, 18. číslo 
listu Stojkaja mysl, petrohradské buržoazní večerníky ze 
4. 4. 1914 a raníky z 5. 4. 1914 a články o bloku narodni
ků s likvidátory v pojišťovací kampani. Všechno, co stih
nete do odjezdu (patrně �ečerního) poštovního vlaku Var
šavské dráhy.

275 

I. F. AR-MANDOVÉ

[12. 7. 1914) 

Milá přítelkyně! Dnes (v neděli) přijeli dva dělníci, skvělí 
hoši, z našeho hlavního města. ,Nový předseda* naší par:. 
lamentní skupiny přijede zítra neho v nejbližších dnech. 

Přicházejí-dobré zprávy. Teď.je nesmírně důležité, aby 
ses zúčastnila »sjednocovací« porady v Bruselu. ·Můžeš to 

* G. I. Petrovskij. Red.
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stihnout za krátkou, kratinkou dobu - přijedeš 16. ráno 
a odjedeš z Bruselu 18. večer. Souhlasíš, viď? 

Prosím Tě, souhlas. 
Tvůj V. I.

P. S. Teď Ti budu psát často, abys byla o všem informo
vána. 

276 

I. F. ARMAND OVÉ

[Před 13. 7 . 1 914] 

Milá přítelkyně! Jsem ti nesmírně vděčný za Tvůj sou
hlas. Jsem prostě přesvědčen, že své důležité poslání spl
níš na výtečnou a náležitě odpovíš Plechanovovi, Rose 
Luxemburgové, Kautskému i Rubanovičovi (tomu drzou
novi!), kteří jedou do Bruselu s nadějí, že proti nám všem 
a zejména proti mně uspořádají demonstraci. 

Situaci znáš dostatečně dobře, mluvíš dobře, a tak 
jsem přesvědčen, že teď dokážeš být patřičně »imperti
nentní«. Nevykládej si prosím »ve zlém«, jestliže Ti dá
vám nějaké soukromé rady, abych Ti ulehčil těžký úkol. 
Plechanov s oblibou přivádí přítelkyně »do rozpaků« tím, 
že jim »najednou« začne říkat galantnosti (francouzsky 
apod.). Musíš na to být připravena, abys dokázala poho
tově odpovědět - jsem u vytržení, soudruhu Plechano
ve, jste opravdu proslulý záletník (nebo galantní kavalír), 
nebo něco na ten způsob, abys ho zdvořile usadila. Při
prav se na to, že budou všichni strašně zuřit (a to mi dělá 
velikou radost!), až zjistí, že tam nejsem, a pravděpodob
ně si budou chtít vylít zlost na Tobě. Jsem však přesvěd
čen, že ukážeš »drápky«, jak nejlíp dovedeš. Předem se 
kochám představou, jak se veřejně shodí, až narazí na 
chladný, klidný a trochu přezíravý odpor. 

Plechanov rád »klade otázky« a přitom tázaného ze-
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směšňuje. Radím Ti, abys ho hned usadila - máte jako 
každý účastník porady právo klást otázky, ale já vůbec 
neodpovídám Vám osobně, nýbrž celé poradě, a proto 
Vás co nejuctivěji prosím, neskákejte mi do řeči - abys 
»kladení otázek« okamžitě zvrátila v útok ·proti němu.
Musíš neustále zaujímat útočný postoj. Nebo takhle: mís
to odpovědi a abych Vám odpověděla ( tak to bude lepší),
vezmu si slovo, až na mě přijde řada, takže budete plně
spokojen. Z vlastní zkušenosti vím, že tenhle způsob platí
na drzouny nejvíc. Jsou to zbabělci, kteří hned zkrotnou
a ztichnou.

Nemají rádi, když citujeme rezoluce. A přitom je to 
nejlepší odpověď: přišla jsem na toto shromáždění hlav
ně proto, abych vás seznámila s oficiálními usneseními 
naší dělnické strany. Koho tato usnesení zajímají, tomu 
jedno z nich přečtu. 

Zejména si nota bene předem přečti: 
1. Rezoluci lednové konference z roku 1912 o ustavení

konference.342 To k otázce pravoplatnost i lednové kon
ference roku 1912 (Rosa Luxemburgová pravděpodobně 
nadhodí otázku pravoplatnosti a jiní asi také). (Mimocho
dem: těší mě, že ... Němci Ti budou rozumět Špatně ne
bo vůbec ne - posaď se poblíž výkonného výboru 
a mluv k nim. Přitom Ty sama máš plné právo požádat 
Huysmanse po každém vystoupení Němců o překlad!) 

2. Rezoluce z let 1912( 176] a 1913(213] o pružných for
mách343 (pro Kautského: ten hlupák nedovede pochopit 
rozdíl mezi uznáním ilegality a hledáním nových forem, 
jak krýt tuto ilegalitu a její organizaci). 

3. Rezoluce z února 1913 o jednotě zdola344
• (»Vy

prý chcete vyloučit 670 skupin dělníků??« Nesmysl! My 
je zveme. - »Většina prý nemá právo vylučovat menši
nu.« - Jedině tehdy, když menšina maří vůli většiny 
a nepodřizuje se oficiálním usnesením. A právě to je náš 
případ.) 

Tvůj V. U.
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Radím Ti nezapomínat na oficiální (vezmi si od Popo
va nebo od Huysmanse francouzský text rezoluce mezi
národního socialistického byra z prosince 1 913) stanove
ní cíle konference: 

Vyjadřovat společně vlastní názor 
na sporné body!! 

Nic víc! Vyjadřovat společně vlastní názor - a to 
ostatně děláš. 

Pro populámí (s Francouzi musíš hovořit maximálně 
populárně) výklad Je velice důležité i téma o ilegální or
ganizaci, o to'm, že tato organizace vyžaduje mimořádnou 
důvěru, konspirativnost etc. Vám Evropanům je hej: má
te legální stranu, pracuje veřejně, máte seznamy členů 
strany, máte možnost veřejné kontroly a prověrky! To je 
pak všechno snadné!! 

U nás však není možné přesně a veřejně zjistit členství 
v ilegální organizaci strany a není možná veřejná kontro
la. Proto je potřebné maximum důvěry, aby se dala udr
žovat kázeň a mohlo se svorně pracovat, avšak likvidáto
ři, kteří ilegalitu zavrhují, maří samu možnost společné 
práce. 

Je však chybný názor, že se teď v Rusku nedá určit s í la 
jednotlivých směrů a pro koho je většina. 

Díky novinán1 a finančním přís pěvkům dělnický ch  
skupin etc. se to určit dá naprosto spolehlivě a nesporně. 

(Poslal jsem Popovovi řadu tabulek a dokumentů, 
aby přeložil jejich titulky a předložil je byru.) 

Grigorij si myslí, že by se nemělo odcházet jen proto, 
že bylo zamítnuto pořídit protokolární zápis-a publikovat 
ho; předložit písemné prohlášení je však nutné. Výkonný 
výbor je prostředníkem. To je třeba mít neustále na pa
měti Qe to v oficiální rezoluci mezinárodního socialistic
kého byra z prosince 1913[3:17]). Nikoli soudcem, nýbrž 
prostředníkem. Kdyby něco, je třeba prohlásit: děkujeme 
za prostřednictví, ochotně jsme je přijali, a ocitovat rezo-
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luci MSB (z prosince 1913). »Prostřednictví« je jenom
slovo, jenže my od prostředníka žádáme, aby odpůrci
předal: 1. naše pod mínky a 2. objektivní údaje. To je
všechno!! 

NB Jsme autonomní strana. To měj neustále na paměti.
Nikdo nemá právo vnucovat nám svou vůli, ani meziná
rodní socialistické byro na to nemá právo . Jestliže se
uchýlí k výhrůžkám, budou to jen prázdná slova. 

Zítra pošlu konec zprávy[ 138]. Teď čeká perná dřina Te
be, času je tak málo a práce hodně! Předem Ti děkuji.

Tvůj oddaný V. I.

2 77 

I. F. ARMANDOVÉ
[Před 14. 7. 1914]

Posílám materiály.
Přeložte 

_titulky

Milá přítelkyně!

1. peněžních sbírek
finančních výkazů Luče � toto X 2. 

§ vrátit � 3. " " ,Pravdy
4. Objektivní údaje 
A toto všechno předložíme byru. 

Ostatní je pro zprávu a pro diskusi. Všechno uschovej
te a potom vraťte. 

Připravujte se!!
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278 
G.J.ZINOVJEVOVI 

[Před 16. 7 . 1914] 

Hanecki dává »ultimátum«: Dejte nám 250 korun, jinak 
do Bruselu nepojedeme. - Nepo�leme! 

Jsem rozhodně proti. Když oni345 nepojedou, tím líp. 
Ať se Tyszka »smiřuje« s PSS, ale my čekáme odpověď 
od opozice. 

To je nádhera! 
Zavezte Raneckému zamítavou odpověď! 

279 
I. F. ARMANDOVÉ

[Nejpozději 16. 7. 1914] 

Milá přítelkyně! Právě sedíme na zvláštní schůzi s novým 
předsedou a dalšími dělníky.346 Situace je skvělá. Uděla
las mi nesmírnou radost; jsem Ti vděčný, žes mě zbavila 
mých povinností v Bruselu (Martov je v Bruselu. Tvůj 
úkol je ,_;.elice těžký, ale mimořádně důležitý). Jsem Ti 
neskonale vděčný za Tvou práci, která je tak nepříjemná 
a tak náročná. 

Náš sjezd se bude konat v srpnu.347 Skoro všechny po
třebné peníze už máme. 

Prosím Tě, promluv s Berzinem. Jaký má názor a plá
ny? Kdo z nich se může zúčastnit? Jejich ústřední výbor? 
Nebo ne? Nebo dokonce jejich delegáti z místních orga
nizací? Náš sjezd musí mít dobrý průběh. Promluv s ním 
otevřeně a o dalším se dohodneme písemně. 

V sobotu večer nám určitě pošli velice podrobný tele
gram o výsledcích, závěrech aj. V neděli má náš telegraf
ní úřad otevřeno jenom od 8 do 10 dopoledne. 
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Náš předseda tu bude do neděle. Musí znát výsledky. 
Zeptají-li se Tě na poradě, zda pozveme (tj. náš ÚV) 

na sjezd národní organizace, odpověz, že ano.

Tvůj upřímně oddaný V. I.

280 

G. L. ŠKLOVSKÉM.U

[Po 18. 7. 1914] 

Milý příteli! Jistě už víte, jak dopadla bruselská porada: 
polská opozice přešla k likvidátorům! 

Teď nastane období zrad, ale tím se nic nezmění. 
Je jasné, že se do »společného sjezdu« - likvidáto

ři + Rosy + Alexinští + Plechanovové - míchat nebu
deme.348 

Jak je na tom Samojlov se zdravím? Jde to podstatně 
k lepšímu? Bude do Vídně zdráv? (Abych nezapomněl, 
připravujete se Vy na Vídeň? Odpovězte mi zevrubně.) 
Napište mi o Samojlovovi co nejpodrobněji. 

Co mu zjistili při vyšetření žaludku? 

Pozdravujte rodinu! Váš Lenin
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2 8 1 

I. E. GERMANOVI

[Po 18. 7. 1914] 

Milý soudruhu Germane! 

Zdá se mi, že ve vztahu lotyšské sociální demokracie 
k SDDSR (reprezentované ústředním výborem - k naší 
části SDDSR - jak si.přejí vaši legitimisté, kteří chtějí 
tak trochu »počítat« s likvidátory) nastává důležitý oka
mžik. 

Tady je nezbytná jasnost a poctivost. 
V letech 1911-1914 byli Lotyši Gejich ÚV) likvidáto

ry. 
Na sjezdu roku 1914* vystoupili jako odpůrci likvidá

torství, ale jako neutrálové mezi organizačním výborem 
a ústředním výborem. 

Teď, po Bruselu, po rezoluci[�b0] z 32. čísla listu Trudo
vaja pravda:1•19, chtějí Lotyši vstoupit do naší strany a uza
vřít dohodu s ústředním výborem. 

Je to správné? 
Je to správné, pokud si jasně uvědomí, co dělají, a po

staví se k tomu poctivě. 
Není to správné, pokud si jasnP- neuvědomí, co dělají, 

pokud se pevně nerozhodnou a nezváží následky. 
Kdo touží po legitimitě ve smyslu obnovení 

stockholmsko-londÝnské (1906-1907) SDDSR[32'1], ten 
ať radši do naší st.rnny nevstupuje: nevzejde z toho nic 
než hádky, zklamání, urážky a vzájemné házení klacků 
pod nohy. 

To byla »federace nejhoršího typu« Gak se praví v re
zoluci[40· 180] lednové konference SD DSR z roku 1912)350. 

To je prohnilé. Pryč s takovou prohnilostí! 

* Na IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského kraje. Red.
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Má-li jít o hájení zbytků federalismu (například stock
holmské dohodyrm] a delegování zástupců z lotyšského
ústředního výboru do ústředního výboru sociální demo
kracie Ruska:151), pak nemá cenu cokoli začínat! Na to po
dle mého názoru nepřistoupíme. To je koketování, diplo
macie a la Tyszka (teď ji napodobují ničemové z polské 
opozice, kteří v Bruselu přeběhli k likvidátorům), a ne 
svorná práce. Existuje mezi námi zásadní shoda? Ano či 
ne? Pokud ano, musíme jít společně proti (1) likvidátor
ství, - (2) »nacionalismu« ( = [a] »kulturně národnostní 
autonomie« a [b] separatismus Bundu), - (3) proti fede
ralismu. 

My jsme tato hesla vytyčili jasně a otevřeně před veš
kerým dělnictvem Ruska už v lednu 1 91 2. Uplynula 
dost dlouhá doba. Každý si to mohl a musel nějak pro
myslet. 

Budeme se tedy domlouvat - máme-li se už domlou
vat - jasně a poctivě. Hrát si na schovávanou je podle 
mne nemístné a nedůstojné. Vedeme těžký boj; proti nám 
stojí všichni buržoazní intelektuálové, likvidátoři, nacio
nalisté a separatisté z Bundu, federalisté otevření -i skrytí. 
Buď uzavřeme dohodu pr:oti všem těmto nepřátelům, 
nebo to r aději odložíme. 

Raději zůstaneme jen při námluvách, než abychom se 
spoutali manželstvím, nemáme-li naprostou jistotu, že 
svazek bude trvalý!! 

To všechno je můj osobní názor. 
Ale velice rád bych se s vámi shodl a udělal si jasno. 

Jestliže jsme se v Bruselu v základních věcech shodli, mů
žeme a musíme se jeden druhého bez diplomacie zeptat, 
můžeme-li dosáhnout trvalé dohody. 

Velice mě znepokojuje, že část Lotyšů 
je pro kulturně národnostní autonomii nebo váhá, 
je pro bundovský federalismus nebo váhá, 
váhá, má-li vystoupit proti nacionalismu a separatismu 

Bundu, 
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váhá, má-li podpořit náš požadavek na zastavení likvi
dátorského listu kroužku dezorganizátorů v Pitěru352 atd. 

Je tato část velká? - vůbec a mezi členy ústředního 
výboru? - mezi dělníky a mezi inteligencí? 

Má vliv? 
Vždyť boj proti likvidátorům v Pitěru a v Rusku vede

me my. Co dál, jestliže nám s dobrým svědomím nemůže

te pomáhat vést boj proti likvidátorům a bundovcům?? 
Pak by bylo přece nesvědomité, ba přímo nerozvážné 
uzavírat trvalou dohodu! 

A teď ještě to hanebné kličkování polské opozice pro 
likvidátory (hlasování pro bruselskou rezoluci)353, pro na
cionalismus (považování kulturně národnostní autonomie 
za »sporný bod«), pro federalismus (požadování staré tysz
kovské smlouvy z roku 1906 s polskou sociální demokra
cií[324]). 

Jasnost, jasnost především! Kdo si neujasnil situaci 
a podmínky boje proletářské demokracie proti buržoazní 
( = likvidátoři a nacionalisté[321]), ať radši počká.

Chtěl bych znát Váš názor! 

Váš Lenin

Velice rád bych věděl, jak se na tyto otázky dívá »Para
graf«. Ukažte mu dopis! 

(Dejte prosím »14 bodů« našeho ÚV* na nějaký den 
Rudemu, ať si je přečte.) 

* Jsou míněny podmínky »jednoty«, které bolševici předložili na
bruselské »sjednocovací« poradě[ 138) (viz v.''r. Lenin, Sebrané spisy
25, Praha 1985, s. 401-413). Red.
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V. M. KAS PA ROVOVI

[Po 18. 7. 1914) 

Milý příteli! Snažně Vás prosím, ujměte se úkolu infor
movat nás po celou dobu revolučních událostí v Rusku.354 

Jsme tu bez novin. 
Prosím Vás 
1. posílejte nám ·každý den Gako obyčejný tiskopis)

berlínské noviny s nejvýznamnějším i zprávami 
z Ruska (Vorwarts a snad ještě lépe Berliner Tageblatt355

; 

vybírejte, kde je víc telegramů z Ruska); 
2. rovněž ruské noviny z Pitěru a Moskvy (máme je

nom list Kijevskaja mysl) - Reč, Novoje vremja (od za
čátku č ervencových událostí) ... 

3. telegramy o zvlášt: mimořádně důležitých událos
tech, kdyby k nějakým došlo, například k povstání v ar
mádě apod. 

Adresa pro všechno (i pro telegramy) Ulianow Gen dvě 
slova). Poronin. 

Výlohy uhradíme. Napište ihned korespondenční lí
stek, zda se toho ujmete (doufám, že neodmítnete) a kolik 
peněz máme poslat. 

(Poštovné i poplatek za telegram sem je stejný jako 
uvnitř Německa.)

Čekám tedy odpověď. 
Váš Lenin 

P. S. Posílejte prosím Vás také výstřižky z Vorwartsu 
o všem, co se týká bruselské porady ve dnech 16.-18. 7.
1914 a tamního »bloku« (Rosa+ Plechanov + Alexin
skij + likvidátoři atd.).
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I. F. ARMANDOVÉ

[19. 7. 1914] 

Huysmans a Vandervelde se uchýlili k všemožným vý
hrůžkám. Ubozí. diplomaté! Mysleli si, že nás (nebo vás) 
zastraší. Samozřejmě se jim to nepodařilo. 

Říkáme si s Grigorijem, že by bývalo bylo moudřejší 
účast vůbec odmítnout. Ale dělníci v Rusku by to nepo
chopili, a tak ať se ted� učí na konkrétním příkladu. 

Ty ses zhostila úkolu líp, než bych to byl dokázal já. 
Nemluvě už o jazyku, určitě bych byl vybuchl. Nevydržel 
bych to komediantství a vynadal bych jim do padouchů. 
A oni právě na to čekali - právě k tomu nás provoko
vali. 

Avšak vy ·a Ty také jste zachovali klid a rozhodnost. 
Extremely thankful and greeting you. *

Je mi divné, že dnes (v neděli) nepřišla depeše o ukon
čení porady. V sobotu ve čtyři hodiny měla skončit. Po
dali jste (tři delegáti, vy, Lotyši + polská opozice) písem
né prohlášení? 

Čekám na Tvé dojmy. Tvůj V. U.
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I. F. ARMANDOVÉ

Neděle 19. 7. [1914] 

Moje milá přítelkyně! Dnes poprvé jsem dostal dobrou 
zprávu (moc, moc dobrou!) - zřejmě ji psal Kamskij. 
Přijmi ode mne tisíceré díky!! Tvůj úkol byl těžký a ... 

* Jsem Ti nesmírně vděčný a blahopřeji Ti. Red.
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Huysmans podnikl všechno proti Tobě a naší delegaci, 
ale Tys jeho výpady velmi zdařile odrazila. Prokázala jsi 
naší straně obrovskou službu! Obzvlášť vděčný jsem Ti 
za to, že jsi mě zastoupila. V telegramu (včera) stojí, že 
jste se »vy (my) a Lotyši« účastnili hlasování o nabubřelé 
rezoluci o taktice a organizaci (už neexistují rozdílné ná
zory na taktiku etc.). Jsem přesvědčen, že je to přepsání. 
Vy a Lotyši jste se neúčastnil i  (stejně jako o programu). 

Posledním trumfem likvidátorů je pomoc zahraničí, 
ale i tenhle trumf přebijeme. 

Poslal jsem Tvému synovi 150 franků. Asi to bude má
lo, viď? Dej mi prosím Tě okamžitě vědět, o kolik víc jsi 
utratila. Hned to pošlu. 

Náš sjezd se bude konat tady-kolem 20.-25. srpna 
podle nového kalendáře. Máš být delegována 

1. za výbor zahraniční organizace
2. za bruselskou delegaci.

Bylo by lepší, kdybys přijela dřív. Práce je spousta. 
Dohodněme se předem písemně. 

Tvůj V. U 

... P. S. Vandervelde a Kautsky šíří pomluvy, že se prý 
Lenin »skrývá v Bruselu«[=1

:i
6]!! To jsou věci! Ach jo, tyhle 

sprosté drbny znají jen jeden způsob boje. 
Huysmanse jste s Popovem usadili znamenitě. To mu 

patří. Napiš, nejsi-li moc unavená, moc rozzlobená. Ne
zlobíš se na mě, že jsem Tě přesvědčil, abys jela? 
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TAJEMNÍKOVI REDAKCE 
ENCYKLOPEDICKÉHO SLOVNÍKU 

VYDAVATELSTVÍ GRAN ATOVÝCH[410, 411 ) 

21. 7. 1914

Velevážený kolego! 

Ke své veliké lítosti Vám musím .sdělit, že mě celá řada 
naprosto výjimečných a nepředvídaných okolností (počí
naje odchodem Malinovského) donutila přerušit hned na 
začátku práci na sťati o Marxovi356

, a po mnoha neúspěš
ných pokusech najít si čas k dalšímu pokračování jsem 
nutně dospěl k závěru, že tuto práci nemohu do podzimu 
napsat. 

Velice se Vám omlouvám a pevně doufám, že se redak
ci Vaší tak užitečné publikace podaří najít jiného marxis
tu, který by jí stať v termínu dodal. 

S veškerou úctou V. Iljin 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Před 24. 7. 1914] 

Milá přítelkyně. Dnes jsem dostal Tvůj dopis a dopis od 
Popova. Nemohu dost dobře pochopit, v čem se rozchází
te, ale předpokládám, že to není tak závažné. Závažné je 
jenom hlasování, a Tys jednala správně, že ses ho 
nezúčastnila. To je všechno. 

Proč je Ti »krajně nepříjemné« psát o plnění povinnos
tí zástupce delegace? Tomu nerozumím. Váš spor s Po-
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povem je malichernost. Proč jsi proti tomu, abys byla 
delegována??? Napiš mi to prosím Tě otevřeně!! 

Dík za podrobnosti o poradě! Soudruh z lotyšské stra
ny je tady.* Domluvíme se s ním přesně o jejich účasti na 
našem sjezdu. 

Bylo by velmi dobré, kdybys navázala písemný styk 
s Kautským Ge to padouch, absolutně bezcharakterní, 
podléhá nejrůznějším vlivům, neustále mění stanovisko 
podle záhadných pohnutek a je na mě nabroušený kvůli 
»případu s penězi«. Zvlášť hanebné je vystupovat jako
»nezaujatý« nebo si hrát na »nezaujatého«, když je zauja
tý a rozlícený především na mě po našem osobním sporu
kvůli penězům. To je hanebné!). Jestliže Tě žádal, abys
mu napsala, a můžeš-li přeložit do francouzštiny všechny
zprávy a poslat mu je (hlavně o 4. dubnu 1914), bylo 
by to velmi dobré. Je to samozřejmě věc velice složitá, 
a pokud jde o mne, nenaléhám na Tebe. Jestliže chceš 
Ty, udělej to! (Můj osobní názor je, že by bylo dobré in
formovat Kautského a zejména mu velice podrobně vy
světlit celou věc týkající se 4. dubna 1914 a statistiku 
skupin - statistika(430] je zkráceně uveřejněna v Leipzi
ger Volkszeitung z 21. 7. 1914. Jestli chceš, pošlu Ti ji, 
a jestliže si přeješ, pomůžu Ti soukromě připravit dopis pro 
Kautského. Teď je však velice obtížné zneškodnit haneb
né intriky a Kautsky je obětí intrik Rosy Luxemburgové, 
Plechanova a spol. Plechanov je nejhanebnější přeběhlík, 
jako vždycky. Četla jsi,jak jsem se do něho pustil v 7. čís
le listu Rabočij357 a v 6. čísle Prosvěščenije?**) 

Nemůžu teď najít adresu Neue Zeit. Chceš-li, můžeš 
psát na adresu vydavatelství Neue Zeit: Stuttgart, Furt
bachstrasse. 12 Jur Genossen Kárl Kautsky. 

Idioti a intrikáni chtějí za pomoci Kautského prosadit 

* Jde o E. Zvirbulise. Red.

** Viz V. i. Lenin, O avanturismu[ 177] a Metody boje buržoazní in
teligence proti dělníkům[200J (Sebrané spisy 25, Praha 1985,

s. 239-242 a 338-369). Red.
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na vídeňském kongresu rezoluci proti nám. Budiž!! Tomu 
zabránit nemůžeme. Ale zachováváme klid: To »usmiřu
je« oportunisty, kteří také chtějí zvítězit. 

Na poradě jste postupovali správně a straně jste proká
zali velkou službu. Popov mi píše, že jsi byla nemocná. 
Tvůj hlas byl velice slabý. Co Ti je? Napiš mi prosím Tě 
podrobněji!! Jinak nebudu mít klid. 

Srdečně Tě zdravím a přeji všechno nejlepší, hodně 
zdraví a spokojenosti. 

Tvůj V. I.
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JANSSONOVI NEBO STITZOVI 

Poronin 25. července 1914 
(Halič) 

Velevážený soudruhu! 

Odpusťte mi prosím, že jsem tak smělý a obracím se na 
Vás s prosbou, ačkoli se -s Vámi osobně neznám. Nutí mě 
k tomu nedávné revoluční události v Rusku. 

Našel jsem Vaši adresu, stejně jako adresu soudruha 
K. W. K. Janssona, ve (33_ čísle Vorwartsu (Berlín) z roku 
1913 (8. 2. 1913)[423) (Ze života strany: Němečtí členové 
strany žijící ve Stockholmu). Naše spojení s Petrohradem 
obvyklou cestou (přes Varšavu) je teď nemožné. 

Proto Vás prosím o několik spolehlivých konspirativ
ních adres nebo aspoň o jednu spolehlivou konspirativní 
adresu ve Stockholmu. Musí to být adresa na důvěryhod
ného a velmi pečlivého soudruha. Nejlepší by bylo, kdyby
chom dostali stálou adresu. Můžeme si dopisovat němec
ky, francouzsky nebo anglicky. 

Ten soudruh by měl za úkol nalepovat na dopisy, které 
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dostane od nás, švédské známky a odesílat je do Finska 
(nebo do Petrohradu). Rovněž tak posílat dopisy (s obál
kami), které dostane z Finska (nebo z Ruska), na naši 
adresu: Ulianow. Poro,tin (Galizien). Kdyby to byly tele
gramy, sděloval by nám je telegraficky. 

Budete-li tak laskav a zařídíte-li to, pošlu Vám okamži
tě potřebnou finanční částku na poštovné a telegrafní po
platky (rovněž tak na obálky atd.). 

Přikládám mezinárodní poukázku na odpověď. 
K ověření své totožnosti sděluji. že v letech 

1907-1911 jsem byl zástupcem SDDSR v mezinárod
ním socialistickém byru. Moje stranické krycí jméno je 
Lenin, pravé jméno Uljanov. Moje předchozí adresa, kte
rá je uvedena v mnoha tištěných dokumentech meziná
rodního socialistického byra: Oulianoff. 4. Rue Marie 
Rose. Paris. (XIV). 

Od té doby, co jsem se usadil na vesnici. v Haliči, jsem 
se této funkce vzdal. Naším zástupcem v mezinárodním 
socialistickém byru je teď soudruh Harrison (35. 
Mornington Crescent. London. N. W.). 

Vůdce švédské strany soudruh Branting mě zná. Mů
žete mu zatelefonovat. Pro případ, že není ve Stockhol
mu, přikládám k ověření své totožnosti poštovní pásky ze 
socialistických· novin, kteťé dostává_m. 

Z pověření ústředního výboru 
Sociálně demokratické dělnic;ké strany Ruska 

se stranickým pozdravem ,předem děkuje 
N. Lenin

(Vl. Uljanov) 

P. S. Prosím Vás, buďte tak laskav a pošlete přiložený do
pis do Finska. 

Wl. Uljanow 
Poronin (Galizien) 
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J. R U D I S O V I - G IP SL I"S O-V 1358 

[26. 7. 1914] 

Milý soudruhu Rudel Nedávno jsem mluvil s jedním ve
lice váženým a významným lotyšským sociálním demo
kratem*, který mi vyprávěl o takzvané levé opozici v lo
tyšské straně. Vás řadil k ní. 

Nevím, do jaké míry jste Vy a Vaši přátelé opravdu 
v »levé opozici« proti lotyšskému ústřednímu výboru. 
V každém případě jsem přesvědčen, že pokud je tomu 
tak, je to v duchu přísné loajality. 

Tak či onak z toho vyplývá zřejmý fakt: jde o posun lo
tyšského ústředního výboru doleva. Důkazem je rezolu
ce(260] v 32. čísle listu Trudovaja pravda a odmítnutí hla
sovat pro zatuchlou, nehoráznou rezoluci v Bruselu(336],
která kryla likvidátory. Polská opozice hlasovala pro; po
dle mého názoru je to zrada nebo hanebná »hra« či di
plomacie nejhoršího druhu. 

Slyšel jsem, že čtvrtý obvod v Rize je pro těsnější spo-
jení s naším ústředním výborem.359 

Je to pravda? 
Je většina lotyšských dělníků pro to, nebo není? 
Podle mého by bylo důležité seznámit lotyšské dělníky 

s našimi »14 podmínkami«[3i7• 397]. Poslal jsem je Germa
novi. Doufám, že neodmítne půjčit Vám je nakrátko, 
abyste si je mohl přečíst. 

Dále by bylo důležité vyjasnit náš zásadní postoj k fe
deraci. My jsme proti ní zásadně. Jsme pro demokratic
ký centralismus. A je-li-tomu tak, proč bychom měli hájit 
starou prohnilou »dohodu« s lotyšskými sociálními demo
kraty z roku 1906, v níž zůstávají body o federaci toho 
druhu, jako je delegování zástupců lotyšského ústředního 

* Je míněn E. Zvirbulis. Red.

368 



výboru do společného ústředního výboru?? Dokonce 
i Poláci ve Stockholmu (1906)[324] tento federalistický 
bod zásadně zavrhli. 

Nevěřím, že by uvědomělí lotyšští dělníci byli pro ten
to bod - vždyť usnadňuje hru, diplomacii a kroužkaře
ní. Pro práci je škodlivý. 

Dále. Je pravda, že uvědomělí lotyšští dělníci váhají, 
pokud jde o nutnost bojovat proti separatismu Bundu 
a proti kulturně národnostní autonomii?? To by bylo moc 
smutné! 

Byla přeložena do lotyštiny a publikována rezoluce na
ší letní (1913) porady o národnostní otázce ?360 

Polská opozice přešla v Bruselu na pozice likvidátorů 
a »tyszkovské« hry na diplomacii: nastavit nohu pravdov
cům, zasadit jim ránu do zad a »před Evropou« se od 
nich distancovat. Podle Tyszkova vzoru chtějí teď prosa
zovat federalistické body dohod a »krýt« nacionalismus 
Bundu (kulturně národnostní autonomii), hájit prohnilou 
(pro likvidátory užitečnou) »zákonnost« strany před ro

kem 1912 (tj. před tím, než se strana postavila proti likvi
dátorům). 

Doufám, že Lotyši touto cestou nepůjdou. Rád bych 
znal Váš názor i názor Vašich přátel z Rigy, ze čtvrtého 
obvodu i jiných. 

Tisknu Vám ruku. Srdečně Vás zdravím! 
Váš Lenin 
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TAJEMNÍKOVI REDAKCE 
ENCYKLOPEDICKÉHO SLOVNÍKU 

VYDAVATELSTVÍ GRAN ATOVÝCH[209, 411 ] 

[28. 7. 1914]. 

Vážený kolego! Před několika dny, kdy jsem přestal dou
fat, že budu moci prád[ 158] dokončit, poslal jsem Vám do
pis, v němž jsem se s omluvou práce vzdal.* Nyní se však 
politické okolnosti, na nichž jsem tolik závislý, najednou 
znovu podstatně mění: 'za prvé, výjimečný stav v Petro
hradu, jak jsem se dnes dočetl v ruských novinách, je vy
hlášen do 4. 9. 1914, což zřejmě znamená, že do té doby 
bude zastaven list; do •něhož jsem psal; za druhé,· válka 
zřejmě na čas odsune řešení celé řady naléhavých politic
kých záležitostí, které mě zatěžovaly. Proto bych teď 
mohl v započaté stati o Marxovi pokračovat a patrně 
bych ji zanedlouho dokončil. Pokud jste se zatím závazně 
nedohodl s jiným autorem, odpovězte mi prosím Vás te
legramem (na můj účet): Uljanow. Poronin. Pracujte. 

Pokud jste se již závazně dohodl s někým jiným, odpo
vězte mi laskavě lístkem; 

V dokonalé úctě V. lljin 
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G. L. ŠKLOVSKÉMU

[31. 7. 1914] 

Milý G. L.! Právě jsem-se dověděl, že mezinárodní kon
gres byl přeložen do Paříže na 9. srpna podle nového 
kalendáře. Doufám, že pojedete - a o něco dřív, abyste 

* Viz tento svazek, s. 364. Reij.
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mohl v Paříži všechno připravit (Kamskij byl členem de
legace v Bruselu a bude Vás podrobně informovat). Od
povězte ihned. Ještě důležitější je, zda pojede Samojlov. 
Bude moci jet? Je velice. pravděpodobné, že to z Ruska 
nikdo z členů Státní dumy nestihne. Proto by měl Samoj
lov rozhodně jet. Nejraději to zařiďte tak, abyste jel spo
lečně s ním. Je možné ho ubytovat (vyžaduje-li to léčba) 
poblíž Paříže (aby tam bylo telefonické spojení) v penzió
nu (nebo dokonce v léčebném ústavu) .ve vesnici vzdálené 
od Paříže přibližně tak půl hodiny jízdy vlakem. Do Paří
že bude muset zajet maximálně dvakrát až třikrát, .pokaž
dé na tři až čtyři hodiny (možná že ani ne na tak dl�uho), 
takže s ohledem na léčení to patrně půjde zařídit. Musí 
se to jen předem promyslet a písemně se dohodnout. (My 
nejedeme; v mezinárodním socialistickém byru bude Lit
vínov nebo Kamskij) - napište na adresu: doktor Wladi
mirsky (rue Baillon. 1 O. Paris), on. Vám poradí. 

Snažně Vás prosím, vynaložte veškeré úsilí, abyste to 
co nejpečlivěji připravil a zařídil. Pokud by proti očeká
vání byla Samojlovova cesta absolutně nemožná, okamži
tě mi pošlete telegram (adresa: Uljanow. Poronin) »není 
to možné«. A naopak, pokud je možné, aby Samojlov jel, 
a Vy si to všechno vezmete na starost, telegrafujte »jede« 
( = Samojlov jede), nebo »jedeme« ( = jedete Vy i Samoj
lov). Telegrafická odpověď je pro mě nezbytná (snadno 
se dovtípíte proč361). Kromě toho ihned napište. 

Zdravím Fjod. Nik. i Vaši rodinu. 

Váš V. I.

P. S.Je možné - vypukne-li válka-, že budete pro mě 
dostávat dopisy a peníze. Doufám, že pak zařídíme 
spolehlivý poštovní styk. Budu-li nucen odjet, pošlu Vám 
telegram. 

Absender: WI. Uljanow. Poronin (Galizicn). 
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V. M. KASPAROVO VI

[V druhé polovině července 1914] 

Milý soudruhu! 

Nemám Vorwarts, a přitom jsou tam teď (soudě podle 
výpisků z jiných socialistických novin) důležité věci 
- například ohlasy (a dopisy) o dělnickém hnutí v Petro
hradu, o demonstracích etc.

Velmi nutně to potřebujeme (pro ústřední orgán i pro 
jiné účely). 

Nemohl byste pořídit (a pořizovat) komplet výstřižků 
z Vorwartsu k těmto otázkám (s uvedením data listu) 
a posílat nám je? 

Můžete-li, pošlu Vám peníze na výlohy (napište kolik). 
Jestli jste zaneprázdněn nebo v žádném případě nemů

žete, dejte mi vědět. 
Doufám, že Vorwarts sledujete. Byl tam překlad Ple

chanovova článku[298• 461 ] z listu Za partiju?362 

Budu Vám velice zavázán. shromáždíte-li rovněž vý
střižky z buržoazních novin o nynějších bouřlivých udá
lostech v Pitěru. 

Pospěšte si! 

Čekám odpověď. 
Váš Lenin







ZAHRANIČNÍMU BYRU ÚSTŘEDNÍHO 
VÝBORU SDDSR 

Vážení soudruzi! 

Když zástupci bolševiků předávali podmínečně třem »dr
žitelům« majetek bolševického ústředí, napsali ve svém 
prohlášení, které poslední plenární zasedání ÚV(61] 

schválilo, toto: 
»Za okolnosti, které by nás donutily požadovat od dr

žitele vrácení peněz, považujeme: budou-li menševici po
kračovat ve vydávání svého hlavního frakčního orgánu, 
ponechají-li si menševici frakční pokladnu, odmítnou-li 
spolupracovat s celostranickými ústředími v Rusku i v za
hraničí.« 

Když plenární zasedání schvalovalo naše prohlášení, 
usneslo se: >Jestliže ... zástupci bolševického směru s od
voláním na motivy uvedené v jejich prohlášení požádají, 
aby jim byla vydána částka zbývající k danému datu, řeší 
tuto otázku v plném rozsahu ... definitivně tito držitelé, 
přičemž se za tímto účelem předem svolá plenární zasedá
tií, které k této otázce přijme usnesení.<<" 

Nyní tedy svým jménem a z pověření soudruha Meš
kovského vznášíme tento požadavek, který ústřední vý
bor schválil. Proto musí být plenární zasedání svoláno 
okamžitě. Žádáme zahraniční byro ústředního výboru, 
aby svolání pléna urychlilo, a jsme ze své strany připrave
ni tomuto urychlení všemožně napomáhat. 

Paříž 5. 12. 1910 

* Viz 11. číslo ústředního orgánu.

375 

Lenin 
Kameněv 
Zinovjev 



2 

MANDÁT I. F. ARMA ND OVÉ* 

[Mezi 17. 5. a 6. 6. 1914] 

Ústřední výbor ... jménem ženských organizací SDDSR 
a skupin sociálně demokratických žen, které jsou součástí 
odborových organizací a organizací SDDSR, jakož i jmé
nem časopisu Rabotnica (čísla 1-5, data), který vychá
zí legálně a nemůže přímo mluvit o straně, pověřuje za
stoupením v mezinárodním byru soudružku ... 

3 

C. HUYSMANSOVI

[Před 29. 6. 1914]. 

Soudruhu Huysmansovi, 
tajemníkovi mezinárodního socialistického byra 

Potvrzuji tímto, že ústřední výbor Sociálně demokratické 
dělnické strany Ruska jmenoval soudruha . Litvinova 
svým zástupcem v mezinárodním socialistickém byru. 

Jménem ústředního výboru 
Sociálně demokratické dělnické strany Ruska 

N. Lenin

* Na dokument N. K. Krupská napsala: Kopie mandátu daného
lně. Red.

376 



SEZNAM LENINOVÝCH DOPISŮ 
ZAŘAZENÝCH 

DO PŘEDCHOZÍCH SVAZKŮ 
SEBRANÝCH SPISŮ 

SEZNAM DOSUD NENALEZENÝCH 
LENINOVÝCH DOPISŮ 

POZNÁMKY 

ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM 
DOKUMENTŮM 

REJSTŘÍKY 





SEZNAM LENINOVÝCH DOPISŮ 

ZAŘAZENÝCH 

DO PŘEDCHOZÍCH SVAZKŮ 

SEBRANÝCH SPISŮ 

(Listopad 191 O - červenec 1914) 

OTEVŘENÝ DOPIS VŠEM STRANĚ VĚRNÝM SOCIÁLNÍM 
DEMOKRATŮM. Po 5. pmsi11ci 1910. * 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 47-59. 

DOPIS RUSKÉMU KOLEGIU ÚV SDDSR. Nejpozději 28. pmsi11-
ce 1910. 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 63-68. 

ÚSTŘEDNÍMU VÝBORU. Po 4. ú11oru 1911.
Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 125-127. 

RUSKÉMU KOLEGIU ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU. V únoru 1911.
Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 178-181. 

DOPIS PORADĚ ČLENŮ ÚV SDDSR V ZAHRANIČÍ. Mezi 1.
a 5. červnem 1911. 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 269-271. 

DOPIS TAJEMNÍKOVI MEZINÁRODNÍHO SOCIALISTICKÉ-
HO BYRA HUYSMANSOVI. V druhé polovi11ě března 1912.

Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 147-250. 

DOPIS ŠVÝCARSKÝM DĚLNÍKŮM. V červe11ci 1912.
Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 39. 

SEKRETARIÁTU MEZINÁRODNÍHO SOCIALISTICKÉHO 
BYR.A. 31. s,pna 1912.

Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 69-70. 

DOPIS PŘEDSTAVENSTVU SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 
STRANY NĚMECKA. 15. března 1913.

Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 29-33. 

* Data jsou uváděna podle nového kalendáře.
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K PŘÍPADU PANA BOGDANOVA A SKUPINY VPERJOD (Re-

dakci Pravdy). 16. června 1913. 

Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 270-271. 

O JEDNÉ NEPRA YD Ě (Dopis redakci). 20. června 1913. 
Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 302-303. 

DOPIS REDAKCI. 11. ledna 1914. 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 290. 

DOPIS REDAKCI. 13. února 1914. 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 336-337. 



SEZNAM DOSUD NENALEZENÝCH 

LENINOVÝCH D OP I S Ů* 

(Listopad 191 O - červenec 1914)

1 9 1 0

D V A D O PI S Y TAJ E M N Í K O V I 

MEZINÁRODNÍHO SOCIALISTICKÉHO BYRA 

C. H U Y S MAN S O V I D O B R U S E LU

Před 22. listopadem a 18. prosi11cem 1910

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 433 a tento svazek, s. 18 a 31. 

1 9 1 1

M. A. U LJ A N O V O V É D O S A R AT O V A
Před 19. led11em 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 434. 

DOPISY REDAKCI ČASOPISU MYSL 

DO MOSKVY 
Před 24. led11em 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 434. 

N. A. ROŽKOVOVI 
Před 4. květ11em 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 434. 

* Do seznamu jsou zařazeny rovněž dopisy uvedené mezi nenale
zenými Leninovými pracemi ve 20.-25. svazku Sebraných spisů. 
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M. V. OZOLINOVI
Mezi 30. květnem a 2. červ11em 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 434. 

ORGANIZAČNÍ KOMISI V ZAHRANIČÍ 
DO PAŘÍŽE 

Před 19. červ11em 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 435. 

REDAKCI LISTU Z-VĚZDA DO PETROHRADU 
Před 24. červnem 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 435. 

NEZNÁMÉMU ADRESÁTOVI 

Mezi červe11cem a prosi11cem 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 435. 

TAJEM N Í K O V I M E Z I N Á R O D N Í HO 
SOCIALISTICKÉHO BYRA 

C. H U Y S MAN S O V I D O BR U S E LU 
Před 11. zářím 1911

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1962 v časopisu Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 4, s. 661. V dopisu Lenin žádal, aby 
byl neprodleně zveřejněn ,jím poslaný text výzvy ústředního výboru 
demokratické strany Persie a aby o ní byly informovány členské strany 
byra. 

SJEZDU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE 
LOTYŠSKÉHO KRAJE 

Před 12. zářím 191 I 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 435. 
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TELEGR AM G. L. ŠKLOV SKÉMU DO BERNU 
Před 28. zářím 1911 

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 436 a tento svazek, s. 57-58. 

T AJEMNÍ K O V I ME ZIN Á RODNÍ HO 
SOCIALISTICKÉHO BYR A 

C. H U Y S M AN S O V I D O B R U SEL U
23. října 1911

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1962 v časopisu Cahiers du, 
Monde Russe et Soviétique, č. 4, s. 663. V dopisu Lenin prosil o zaslá
ní referátů z mezinárodních odborových kongresů a rezolucí z kongre
sů internacionály, aby se s nimi mohl seznámit; psal, že v případě 
nutnosti by mohl přijet a seznámit se s nimi v byru. 

I. A. PJ ATNICKÉMU DO LIP SK A

1. listopadu 1911

Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 436. 

1 9 1 2

M. V. KOBE CKÉMU DO DÁN SK A
Před 16. lednem 1912 

V dopisu neznámému adresátovi z 16. ledna 1912 Lenin psal: »Vy 
pravděpodobně znáte soudruha Kobeckého.- Poslali jsme mu několik 
dopisů, ale neodpovídá« (Ústřední stranický archív Institutu marxis
mu-leninismu při ÚV KSSS). 

T AJEM N Í K O V I M E Z I N Á R O D N Í HO 
SOCIALISTICKÉHO BYR A 

C. H U Y S M AN S O V I D O B R U S E LU
1. července 1912·

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1963 v časopisu Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 1/2, s. 72. V dopisu Lenin prosil, aby 
mu byly všechny dokumenty posílány na adresu: Herm Wl. Ulijanow, 
Zwierzyniec L. 218, Krakow, Oesterreich. 
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REDAKCI LISTU PRAVDA DO-PETROHRADU 

Před 6. červencem 1912 

V dopisu redakci Pravdy napsaném nejpozději 6. července 1912 
Lenin oznamoval: »Už v minulém dopisu jsem poslal seznam knih 
a prosil o odpověď, zda mi bude všechno posláno« (viz tento svazek, 
s. 84-85).

I. A. K I S E LJ O V O V I

Před 30. červencem 1912

O tomto dopisu se Lenin zmiňoval L. B. Kameněvovi 30. července 
1912: »Napsal jsem dlouhý ,Jímavý" dopis Kiseljovovi. Asi to nebude 
nic platné« (viz tento· svazek, s. 94). 

V. A. Ď O G O Ť O V I D O PAŘÍ ŽE

Před 8. srpnem 1912 

O tom, že tento dopis dostal, informuje Ďogoť Lenina v dopisu 
z 8. srpna 1912 (Ú střední stranický archív Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS ). 

A. V. AN.TO NOVOVI (B RITMA NOVI )

DO PAŘÍŽE 

Před 25. srpnem 1912 

V dopisu L. B. Kameněvovi, napsaném před 25. srpnem 1912, se 
Lenin ptá: »Proč mi Antonov (Britman) neodpovídá? Je v Paříži? Není 
nemocný?« (viz tento svazek, s. 106). 

REDAKCI LISTU PRAVDA DO PETROHRADU 

Před 8. zářím 1912 

Dne 8. září 1912 napsal Lenin redakci listu Pravda: »Znovu- mě 
upomínáte o adresu známého. Už jste mě o ni jednou žádal a já jsem 
Vám ji poslal. Připsal jsem ji - dobře se na to pamatuji - až docela 
na konec jednoho dlouhého dopisu« (viz tento svazek, s. 108). 
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TAJEM N Í K O V I M E Z I N Á R O D N Í H O 
SO CIALI STICKÉHO B YRA 

C. H U Y S MAN S O V I D O B R U S E LU
25. září 1912

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1963 v časopisu Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 1/2, s. 78. V dopisu Lenin sděluje svůj 
názor na termín svolání kongresu ve Vídni a upozorňuje, že příspěvky 
mezinárodnímu socialistickému byru budou vzhledem k volbám do 
IV. státní dumy zaplaceny později.

TAJEMNÍ KOVI MEZINÁRODNÍHO 
SOCIALISTICKÉHO BYRA 

C. H U Y S MAN S O V I D O B R U S E LU 
3. října 1912

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1963 v časopisu Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 1/2, s. 79. V dopisu Lenin sděluje, že 
se nemůže zúčastnit zasedání mezinárodního socialistického byra 
vzhledem k volbám do IV. státní dumy, a prosí o zaslání oběžníku 
č. 22 z roku 1912. 

M. A. S A VE L J  EV O V I D O P E T R O H R A D U
Po 18. Njnu 1912 

Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 425 a tento svazek s. 190-191. 

T ELEGRAM G. V. P LECHANOVOVI 
D O SAN REM A (I T Á LIE) 

17. listopadu 1912

V dopisu G. V. Plech_anovovi ze 17. listopadu 1912 Lenin oznamo-
- val: »Prá�ě jsem Vám poslal telegram, že jsme schválili kombinaci, na 

níž jste se dohodl s Rubanovičem« (viz tento svazek, s. 130-13 I). 

I. A. R U B A N O V I Č O V I

Před 19. listopadem 191 2

V dopisu C. Huysmansovi z 19. listopadu 1912 Rubanovič ozna
moval: »Dostal jsem dva dopisy od Plechanova, jeden od Lenina 
a rovněž Váš dopis s kopií Leninova dopisu« (viz časopis Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 1/2, 1963, s. 85). 
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TAJEM N Í K O V I M E Z I N Á R O D NÍ HO 
SOCIALI STICKÉHO BYRA 

C. H U Y S MAN S O V I D O B R U S E LU
V listopadu 1912 

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1963 v časopisu Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 1/2, s. 84-85. Dopis byl napsán 
v souvislosti s přípravami kongresu II. internacionály v Basileji. 

T A:JEM NÍ KOV! MEZINÁRO DNÍHO 
SOCIALI STICKÉHO BYRA 

C. HU Y S MAN S O V I D O BR U S E LU
V prosinci 1912 

Stručný obsah dopisu byl otištěn roku 1963 v časopisu Cahiers du 
Monde Russe et Soviétique, č. 1/2, s. 85. V dopisu Lenin potvrzuje, 
že ÚV ·SDDSR jmenoval L. B. Kameněva členem MSB a A. M. Ma
leckého jeho pomocníkem. 

1 9 1 3 

DOPORUČUJÍCÍ DOPIS 
G. M. V JAZ MEN S K É MU PR O N. V. K U ZN Ě CO V A

Po 22. lednu 1913 

Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 426 a tento svazek, s. 175. 

D ĚMJANOVI BĚ D NÉMU DO PETROHRA D U 
Před 25. únorem 1913 

Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 427. 

TELEGRAM L. B. KAMENĚVOVI DO PAŘÍŽE 
Před 6. květ11em 1913 

O tomto telegramu psal Lenin Kameněvovi před 12. květnem: 
,Ještě z Krakova jsem Vám minulé pondělí poslal telegram; prosil 
jsem Vás, abyste intenzívně psal do Pravdy, a ptal jsem se, jaké bu
do u projevy« (Ú střední stranický archív Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS). 
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PÍ SEM N Ý V Z K A Z A. S. JEN U K I D ZE MU 
4. června 1913

Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 480. 

N.D. KIKNADZEMU
Před 16. červ11em 1913

Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 481. 

PAŘÍŽSKft SEKCI BOLŠE VIKŮ 
Před 25. červnem 1913 

Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 481. 

D O PI S Y A N D R. K - ČOV I* 
Před 21. říj11em 1913 

Na tyto dopisy se Lenin dotazoval redakce listu Za pravdu 21. října 
1913: »Pozdravuji Andr. K-če. Dostal moje dopisy?« (Ústřední stra
nický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS.) 

A. M. GORKÉMU NA CA P RI (ITÁLIE)
V druhé polovi11ě listopadu 1913 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS je uložen neúplný ( od páté stránky) rukopis tohoto dopisu. 
V této podobě je dokument uveřejněn v tomto svazku, s. 261'--263. 

DOPI SY M. M. LIT VIN OVOVI 
Před 12. a 16. prosi11cem 1913 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 433-434. 

* Takto je uvedeno v textu perlustrace.Jde zřejmě o A. 1.Jelizaro
vovou-Uljanovovou, která měla krycí jméno Andrej Nikolajevič. 
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REDAKCI LI STU ZA PRAVDU 

DO PETROHRADU 

16. prosince 1913

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS je uložen neúplný (od druhé stránky) rukopis tohoto dopisu 
(otištěn v tomto svazku, s. 267-263).

I .  F .  ARMANDOVÉ DO PAŘÍŽE 
Koncem prosince 1913 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS jsou uložény pouze dvě stránky tohoto dopisu (otištěn 
v tomto svazku, s. 273-274).

1 9 1 4

I. F. A R MAN D O V É D O PAŘÍ ŽE
Před 11. led,iem 1914 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS jsou uloženy -pouze dvě stránky tohoto dopisu (otištěn 
v tomto svazku, s. 280-281).

D V A D O P I S Y I. A. PJAT NI C K É MU 
13. ledna a JO. března 1914

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 434.

I. F. A R MAN D O V É D O PAŘÍ ŽE

Před 22. lednem 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 434.

I. F. ARMANDOVÉ DO PAŘÍŽE

Před 26. lednem 1914 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV· KSSS jsou uloženy pouze dvě stránky tohoto dopisu (otištěn 
v· tomto svazku, s. 284-286).
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L F. AR MANDOVÉ DO PAŘÍŽE 
28. ledna 1914

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS je uložen neúplný rukopis tohoto dopisu, od třetí stránky. 
Tato část dopisu je otištěna v tomto svazku, s. 289-290. 

D O P I S V L. X R. 
28. ledna 1914

O tomto dopise se Lenin zmiňuje I. F. Armandové: »Přikládám do
pis pro VI. X R.« (viz tento svazek, s. 290). 

RE D A KCI ČA S O PI S U Z A RJ A PO V O L ŽJ A 
Před 2. březnem 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 435. 

DOPI SY I. F. POP O V O V I DO BR U SEL U 
Před 9. březnem 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 435. 

K. M. K A R L S O N O V I D O B R U S E LU
Před 9. březnem 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 436. 

I. F. A R MAN D O V É D O PAŘÍŽE
Po 15. březnu 1914 

V Ústředním strani�kém archívu Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS je uložen neúplný rukopis tohoto dopisu, od třetí strany. 
Tato část dopisu je otištěna v tomto svazku, s. 306-307. 

N.,V. ROMANOVOVI DO BRUSELU 
Před 16. březnem 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 436. 
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P. M. KE R ŽEN C EV O V I (LEB E D Ě V O V I)
Začátkem března 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 436. 

O. N. LOLOVI (V. STĚPAŇUKOVI) 
Před 23. březnem 1914 

Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 436 a tento svazek, s. 313. 

G. CYPEROVIČOVI DO PAŘÍŽE
Před 25. březnem 1914 

O tomto Leninově dopisu se ví z Cyperovičova dopisu �e dne 
25. března 1914: »Vážený soudruhu! Váš dopis jsem dostal. Články
o státním rozpočtu bohužel v žádném případě nemohu časopisu Pro
svěščenije dodat. Absolutně to nemohu stihnout včas« (Ú střední stra
nický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS).

.I. F. ARMANDOVÉ DO PAŘÍŽE
26. března 1914

, Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 43 7 . 

O. N. LOLOVI (V. STĚPAŇUKOVI) 
Před 5. dubnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 71. 

DOPI SY I. F. ARMANDOVÉ DO PAŘÍŽE 
Před 11. dubnem 1914 

O těchto dopisech píše Lenin Armandové: ><l"eště nevím, zda jsi do
stala moje dopisy, v nichž jsem psal, že se ztratil dopis o Rachmetovo
v.i« ( viz tento svazek, s. 316). 

A. A. BEK Z ADJ A N O V I 
Před 11. dubnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 471. 

390 



V. R. MENŽINSKÉMU

Před 13. dubnem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 72. 

V. M. ZAGORSKÉMU

Před 1 7. dubnem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 472. 

D O PI S Y I. E. G ERMAN O V I D O B ERL Í NA 

Před 22. dubnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha· 1985, s. 473. 

B. ANTONOVOVI

Před 28. dubnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 473. 

L. S. R I V L I N O V I D O Š V Ý C A R S K A

Koncem dubna 1914 

O tomto dópisu píše Lenin G. L. Šklovskému: »Totéž píšu Rivlino
vi« (viz tento svazek, s. 319). 

N. I. BUCHARINOVI

V dubnu 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 7 4. 

O. N. LOLOVI (V. STĚPAŇUKOVI) 

Před 13. květnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 474. 

G .  I .  ČUDNOVSKÉMU 

· Před 21. květnem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 474. 
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N. I. BUCHARINOVI
Před 21. květnem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 474 . 

N.I. PODVOJSKÉMU DO PETROHRADU
Mezi 23. a 31. květnem 1914 

. Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 7 4. 

G. L. ŠKLOVSKÉMU DO BERNU
Před 25. květnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 475. 

DOPIS REDAKCI ČASOPISU 
P R O S VĚŠ Č E N IJ E 

DO PETROHRADU 
V květnu až červnu 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 76. 

A. V. ANTONOVOVI (B RITMAN OVI)
DO.PAŘÍŽE 

Před 2. červnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 475. 

DOPISY S. D. SOKOVNINOVI DO PAŘÍŽE 
Před 4. červnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 475. 

M. M. LITVINOVOVI
Před 6. červnem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 7 5. 

A. A. TROJAN OVSKÉMU 
Před 7. červnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 475., 
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M. F. V LAD I M I R S K É M U D O PAŘÍ ŽE
Před 13. červnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 476. 

NEZNÁMÉMU DO MO SKVY 

20. června 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 476. 

O. N. LOLOVI (V. STĚPAŇUKOVI) 
20. června 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 476-477. 

N. V. K U ZN ĚCOVOVI DO PAŘÍ ŽE

Před 21. červnem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 77. 

G. L. Š KL O V S K É M U D O B E R NU
Po 21. červnu 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4, 77. 

M. F. V LAD I MI R S K É M U D O PAŘÍ ŽE 

Před 23. červnem 1914 

O tomto Leninově dopisu se ví z dopisu M. F. Vladimirského z 23. 
června 1914: »Váš dopis jsem dostal a rovněž dopis pro s. M.*« 
(Ú střední stranický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV 1 

KSSS). 

M. K. VLAD IM I ROYOVI
Před 29. červnem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 4 77. 

* - strýček Míša ( krycí jméno M. A. Michajlova):·
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DOPI SY VYDA VATEL STVÍ PRIBOJ 
DO P ETROHRADU 

Před 30. červnem a před 3. červe11ce111 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 477. 

M. M. LITVINOVOVI
Před 2. červencem 1914

O tomto Leninově dopisu.se ví z dopisu M. M. Litvinova z 2. čer
vence 1914: ,Jsem teď hrozně zaneprázdněn, proto jsem hned neod
pověděl na. Váš poslední dopis« (Ústřední stranický archív Institutu 
marxtsmu-leninismu při ÚV KSSS). 

A. V. ANTONOVOVI (B RIT:M:A�OVI) DO PAŘÍŽE
Před 3. červencem 1914 

A. V. Britman napsal Leninovi 3. července 1914: »Milý Vladimíre
Iljiči! Srdečný dík za hřejivá slova, která jste mi poslal po Nik. Vas. 
Váš postoj mi pochopitelně nesmírně pomůže, abych poměrně snadno 
snášel intriky Alexinského« (Ústřední stranický archív Institutu mar
xismu-leninismu při ÚV KSSS). 

A. A. B E K Z ADJ A N O V I 
Před 4. červencem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 478. 

N.V. KUZNĚCOVOVI DO PAŘÍŽE
Před 7. červencem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 478. 

V. M I C K E V I Č I U S O V I - K A P S U K A S O V I
Před 8. červencem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 478. 

M. M. LITVINOVOVI

Před 8. červencem 1914

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 478. 
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VYDAVATELSTVÍ PRIBOJ 
DO PETROHRADU 

Před 10. červencem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 478-479. 

M. M. LITVINOVOVI
1 O. července 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 479. 

TELEGRAM VÝKONNÉMU VÝBOR U 
MEZI.NÁRODNÍHO SOCIALISTICKÉHO BYRA 

DO BRUSELU 
Před 18. červencem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 479. 

D O P I S Y I. E. G E R M A N O V I D O B E R L Í N A 
Mezi 18. a 30. červe11cem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 479. 

I. F. PO PO V O V I D O B R U S E LU
Před 21. červe11cem 1914 

Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 479-480. 
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POZNÁMKY 

1 Rabočaja gazeta - ilegální populární orgán bolševiků; vycházel
nepravidelně v Paříži od 30. října (12. listopadu) 191 O do 30. 
července (12. srpna) 1912; celkem vyšlo devět čísel. Podnět k je
ho založení dal V. I. Lenin. Oficiálně se o jeho v ydávání rozhod
lo na poradě zástup�ů SDDSR - bolševiků, menševiků stoupen
ců zachování ilegální strany, zástupců sociálrtě demokratické 
frakce v durriě aj. Tato porada se konaia v době meziná1;pdního 
socialistického kongresu v Kodani v srpnu 191 O. V říjnu 191 O 
napsal Lenin Oznámení o vydávání listu Rabočaja gazeta (viz Se
brané spisy 19, Praha 1984, s. 429-435). 

List řídil a redigoval Lenin, přispívali do něj bolševici S. I. 
Gopnerová, P. A. Džaparidze, N. A. Semaško, S. G. Šahumjan 
a další a rovněž menševici stoupenci zachování ilegální strany. 
Tajemnicí redakce byla N. K. Krupská. Značnou hmotnou po
moc poskytoval listu A. M. Gorkij. Náklad dosahoval až 6000 vý
tisků. 

Šestá (pražská) celoruská konference SDDSR konstatovala, že 
list rozhodně a důsledně hájil stranu a její zásady, a prohlásila ho 
za oficiální orgán ÚV SDDSR. - J 7 

2 Během zasedání mezinárodního socialistického kongresu v Koda
ni (28. srpna až 3. září 191 O - podle nového kalendáře) zaslali 
členové ruské delegace V. I. Lenin, G. V. Plechanov a zástupce 
polské sociální demokracie A. Warski (A. S. Warszawski) protest 
vedení Sociálně demokratické strany Německa proti tomu, že se 
v jejím ústředním orgánu, v listu Vorwarts, objevil nepodepsaný 
článek Trockého obsahující pomlouvačné výpady proti SDDSR. 
Stejného obsahu byl i článek Trockého uveřejněný v Čisopisu 
Die Neue Zeit. 

Proti pomluvám Trockého vystoupil Lenin v 1 7. čísle listu So
cial-demokrat z 25. září (8. října) 191 O článkem Jak někteří 
sociální demokraté seznamují internacionálu se situací v SDDSR, 
a dále článkem Historický význam vnitrostranického boje v Rus
ku, uveřejněným ve 3. čísle přílohy Diskussionnyj listok z 29. 
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dubna (12. května) 1911 (viz Sebrané spisy 19, Praha 1984,

s. 375-377 a 378-395).

Vorwiirts - deník, ústřední orgán Sociálně demokratické stra
ny Německa; vycházel v Berlíně od roku 1891. Od druhé polovi
ny devadesátých let, po Engelsově smrti, přešla redakce listu do 
rukou pravého křídla strany a soustavně otiskovala články opor
tunistů. Vorwarts vysvětloval tendenčně boj proti oportunismu 
a revizionismu v SDDSR, čímž podporoval ekonomisty a pozdě
ji, po rozštěpení strany, menševiky. 

Die Neue Zeit - teoretický časopis Sociálně demokratické stra7 

ny Německa; vycházel ve Stuttgartu v letech 1883-1923. Po 
Engelsově- smrti začal časopis hlásat názory kautskistů a soustav
ně otiskoval články revizionistů. - 17 

3 V. I. Lenin má na mysli článek A. V. Lunačarského Taktické 
proudy v Sociálně demokratické straně Ruska, otištěný 23. srpna 
191 O v listu Le Peuple. 

Le Peuple - deník, ústřední orgán Belgické dělnické strany. 
Vychází od roku 1-_885 v Bruselu, nyní jako orgán Belgické socia
listické strany. - 17 

4 Naša zarja - legální měsíčník menševiků-likvidátorů; vycházel
v Petrohradu v letech 1910-1914. Stal se centrem likvidátorů 
v Rusku. 

Žizň - legální společenskopolitický časopis, orgán menševi
ků-likvidátorů; vyšla jen dvě čísla - v srpnu a září 191 O v Mo
skvě. - 17 

5 V. I. Lenin má na mysli přípravu k tisku legálního bolševického
měsíčníku Mysl. První číslo vyšlo v Moskvě v prosinci 191 O

v nákladu 3000 exemplářů. Časopis vycházel ·do dubna 1911;

celkem vyšlo pět čísel. 
Časopis byl založen z iniciativy V. I. Lenina; jeho úkolem bylo 

posílit boj proti legálním likvidátorským orgánům a vychovávat 
vyspělé dělníky a příslušníky inteligence v duchu marxismu. Le
nin řídil časopis ze zahraničí a byl v pravidelném písemném sty
ku s redakcí. 

Do časopisu nejvíce přispívali W. W. Worowski, M. S. Olmin
skij, I. I. Skvorcov-Stěpanov, dále menševici stoupenci zachování 
ilegální strany - G. V. Plechanov, Ch. Rappoport a jiní. Posled
ní, páté číslo časopisu Mysl bylo zkonfiskováno a vydávání zasta
veno. Zanedlouho začal v Petrohradu vycházet časopis Prosvěš
čenije, který byl faktickým pokračovatelem Mysli. - 17 
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6 Jde o vydávání legálního bolševické!J.o listu Zvězda.
Na podzim 1910 se v době zasedání mezinárodního socialistic

kého kongresu v Kodani konala porada, které se zúčastnili V. I. 
Lenin, G. V. Plechanov, člen·sociálně demokratické frakce ve III. 
státní dumě bolševik N. G. Poletajev a další. Na poradě bylo do
saženo dohody o vydávání legálního.orgánu v Rusku a o tom, že 
do něho budou přispívat ·menševici stoupenci zachování ilegální 
strany. První číslo listu Zvězda vyšlo 16. (29.) prosince 1910.
V té době byl list považován za orgán sociálně demokratické 
frakce v dumě. Od 25. čisla (od června' 1911) bylo vydávání list11 
rtačas přerušeno, ale už od ří

J

na 19_11 vycházela Zvězda znovu 
s pozměněným složením reda'.kce, bez �časti menševiků, stoupen
ců zachování ileglilní strany. Redak�riě a organizačně vykona
li v listu mnoho práce N. N. Baturin, N. G. Poletajev, K. S. 
Jere.mejev a M. S. Olminskij. Aktivně se na jeho vydávání podíle
lťV: D. Bonč-Brujevič, Děmjan Bědnyj a další. Lenin získal pro 
spolupráci A. M. Gorkého. 

Pod Leninovým vedením se Zvězďa stala bojovým marxistic
kým orgánem strany. Zpočátku byla vydávána v nákladu 
7 00,0-1 O 000 výtisků. Za událostí na· řece Leně v roce 1912 do
sahovala nákladu 50 000-60 000 výtisků. Redakce listu musela 
pracovat za neustálých represí ze strany carské vlády - konfiska
ce jednotlivých čísel, pokuty, zastavování listu a zatýkání redak
torů. Poslední číslo Zvězdy vyšlo 22. dubna (5. května) 1912. 
- 18

7 Znanije - vydavatelství založené roku 1898 v Petrohradu skupi
nou literátů; později s ním úzce spolupracoval a de facto ho řídil 
A. M. Gorkij. Ředitelem vydavatelství, který měl dispoziční prá
vo,·byl K. P. Pjatnickij. - 18

8 Ústřední orgán SDDSR - ilegální list Social-demokrat; vycházel
od února 1908 do ledna 1917. Podrobněji o listu Social-demo
krat viz V. I. Lenin, Sebrané spisy )6, Praha 1984, poznámka 
14?

( 
- 18 

9 Je- míněn list Golos social-demokrata,,zahraniční orgán menševi
ků; vycházel od února 1908 do prosince 1911 nejprve v Ženevě, 
později v Paříži. V souvislosti s tím, že se Golos social-demokrata 
otevřeně postavil na obranu likvidátorů, odešel G. V. Plechanov 
v květnu 1909 z jeho redakce; od té doby se list definitivně vy
hranil jako ideové centrum likvidátorů. - 19
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10 Reč - deník, ústřední orgán kadetské strany; vycházel v Petro
hradu od 23. února (8. března) 1906: Faktickými redaktory listu 
byli P. N. Miljukov a I. V. Gessen, jejich nejbližšími spolupra
covníky M. M. Vinaver, P. D. Dolgorukov, P. B. Struve a jiní. 
Vojenský revoluční výbor při petrohradském sovětu vydávání lis
tu 26. října (8. listopadu) 1917 zastavil. Později (do srpna 1918) 
vycházel dál pod názvy Naša reč, Svobodnaja reč, Věk, Novaja 
reč a Naš věk. - 19

11 Sovremenník - měsíčník pro literaturu, politiku, vědu, historii 
a umění; vycházel v Petrohradu v letech 1911-1915. Kolem ča
sopisu se sdružovali menševici-likvidátoři, eseři, lidoví socialisté 
a levicoví liberálové. Sovremennik neměl žádné spojení s dělnic
kými masami. Roku 19'14 charakterizoval Lenin zaměření Sovre
menniku jako »směsici narodnictví-a marxismu« (Sebrané spisy 
25, Praha 1985, s. 172). Významnou úlohu v počátcích existence 
časopisu sehrál A. V. Amfitěatrov; v letech 1913-1915 stál v je
ho čele N. Suchanov (N. N. Gimmer). 

Pod vlivem Leninova dopisu požádal A. M. Gorkij, aby 
v oznámení o Sovremenniku byla vypuštěna slova o jeho »•stálé 
spolupráci« (viz Lenin-Gorkij. Dopisy. Vzpomínky. Dokumen
ty. Praha 1962, s. 80). V srpnu 1911 se Gorkij se Sovreni.enni
kem rozešel. Roku 1912, kdy se Amfitěatrov vzdal redigování 
měsíčníku, začal v něm Gorkij znovu publikovat. - 19

12 Věstník Jevropy - historickopolitický a literární měsíčník 
buržoazně liberálního zaměření; vycházel v Petrohradu v letech 
1866-1918. - 19

13 Russkaja mysl - měsíčník pro literaturu a politiku; vycházel
v Moskvě v letech 1880-1918; do roku 1905 měl liberálně na
rodnické zaměření. V 90. letech občas uveřejňoval články mar
xistů. Po revoluci 1905 se stal orgánem pravého křídla_ strany 
kadetů. Řídil ho P. B. Struve. - 20

14 Russkoje bogatstvo - měsíčník; vycházel v letech 1876-1918
v Petrohradu. Počátkem 90. let přešel do rukou liberálních na
rodniků v čele s N. K. Michajlovským. Roku 1906 se stal orgá
nem polokadetské Lidové socialistické strany práce (enesů). 
- 20 

15 Sovremennyj mír - měsíčník pro literaturu, vědu a politiku; vy
cházel v Petrohradu od října 1906 do roku 1918. Velmi úzce 
s ním spolupracovali menševici. Po uzavření bloku bolševiků 
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,s menševiky stoupenci zachování ilegální strany přispívali do ča
sopisu Sovremennyj mír i bolševici. Za první světové války se 
stal orgánem sociálšovinistů. - 20

16 Skolu na Capri založili roku 1909 na italském ostrově Capri otzo
visté, ultimatisté a bohostrůjci. Porada rozšířené redakce listu 
Proletarij odhalila frakční charakter a protibolševické zaměření 
této školy a upozornila, že její organizátoři nesledují »cíle bolše
vické frakce jako ideového směru ve straně, ale své vlastní, skupi
nové ideově politické cíle«. Škola na Capri byla rozhodně odsou
zena jako »nové centrum frakce odštěpující se od bolševiků« (viz 
V. I. Lenin, Sebrané spisy 19, Praha 1984, s. 63).

Výuka ve škole byla zahájena v srpnu 1909; přednášeli v ní
G. Alexinskij, A. Bogdanov, V. A. Děsnickij, A. M. Gorkij, M. N.
Ljadov, A. V. Lunačarskij a M. N. Pokrovskij. Lenin odmítl ofi
ciální nabídku organizátorů školy, aby přijel na Capri před?ášet.
V dopise posluchačům školy, kteří naléhali, aby jim přednesl cy
klus přednášek, vysvětloval, že to nemůže udělat, protože tato
»škola, záměrně schovaná před stranou« do ·»emigrantské Zlámané
Lhoty«, má frakční ráz. Navrhl posluchačům školy, aby přijeli do
Paříže »studovat skutečně sociální demokratismus«, a ne »zvlášt
ní frakční „vědu"« otzovistů a bohostrůjců (Spisy 47, Praha 1989,

s. 216-225).

Podrobnou historii školy a její charakteristiku podává Lenin
v článcích O frakci stoupenců otzovismu a bohostrůjcovství 
a Ostudné fiasko (viz Sebrané spisy 19, Praha 1984, s. 96-129

a 152-154). - 20

17 Krasnoje znamja - buržoazní časopis pro politiku a literaturu .
založený A. V. Amfitěatrovem. Vycházel v Paříži v roce 1906.

Přispívali do něj A. M. Gorkij, K. Balmont, .t:,... Kuprin, M. Rej
sner a další. - 21

18 Protistranická škola v Bologni (listopad 1910 - březen 1911)

byla pokračováním školy na Capri. Přednášeli v ní Bogdanov, 
Lunačarskij, Trockij, Ljadov, Maslov, Sokolov a další. Pozvání 
k přednáškám v boloňské škole dostal i Lenin. Ten však odmítl 
přednášet s odůvodněním, že rozbíječské akce organizátorů této 
školy jsou namířeny proti straně; pozval posluchače, aby. přijeli 
do Paříže, kde pro ně uspořádá cyklus přednášek o taktice, 
o situaci ve straně a o agrární otázce. Přednášky v Paříži se ne
uskutečnily. - 21
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19 Jde o peníze nezbytné na vydávání listu Zvězda.,V dopisu V. D.
Bončovi-Brujevičovi z 9. prosince 191 O (viz tento svazek, 
s. 25-26) Lenin oznamoval, že odesílá 'pe11íze na vydávání no
vin. - 24

20 Dne 1 7. prosince 191 O dostal Lenin oběžník mezinárodního so
cialistického byra z 15. prosince 191 O, adresovaný stranám II. in
ternacionály; obsahoval žádost o přezkoumání jednoho z pozmě
ňovacích návrhů k rezoluci kodaňského kongresu (191 O) týkající 
se rozhodčího sO'Udu a odzbrojení, který kongres postoupil k po
souzení mezinárodnímu socialistickému byru. Protože se v návr
hu mluvilo o tom, že stávky dělníků zbrojního průmyslu jsou 
účelným prostředkem, který může válce zabránit, doporučilo 
MSB všem stranám, aby se obrátily na příslušné odborové orga
nizace a podaly zprávu mezinárodnímu socialistickému byru. Le
nin si udělal na oběžníku poznámky (viz Leninskij sbornik XXV, 
s. 260, 261). Když posílal oběžník mezinárodního socialistického
byra redakci Social-demokrata ke zveřejnění, doprovodil ho tím
to dopisem. Oběžník MSB ani Leninův dopis v Social-demokratu
uveřejněny nebyly. - 26-

21 Je míněn Plechanovův článek Karel Marx a Lev Tolstoj, otištěný 
v 19.-20. čísle listu Social-demokrat z 13. (26.) ledna 191 I. 
- 28 

22 Sozialistische Monatshefte - časopis, ústřední orgán německých 
oportunistů a jeden z orgánů mezinárodního revizionismu; vy
cházel v Berlíně v letech 1897 -1933. Za první světové války 
zaujímal sociálšovinistické stanovisko .. - 30

23 Lenin má zřejmě na mysli práci Agrární otázka v Rusku koncem
19. století, kterou napsal v roce 1908 pro Encyklopedický slovník
vydávaný ve vydavatelství Granatových. Z cenzurních důvodů
tehdy nebyla práce uveřejněna. Poprvé vyšla jako brožura roku
1918 ve vydavatelství Žizň i znanije.

Rukopis knihy se nedochoval. V Ústředním stranickém archí
vu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS je uloženo po
sledních šest stran této práce psaných na stroji. Na poslední 
stránce je uvedeno datum dokončení práce: »1. července nov. 
kal. 1908«. - 31

24 Leninův návrh odpovědi C. Huysmansovi, který Lenin poslal
Plechanovovi, nebyl nalezen. Obsah návrhu odpovědi se zřejmě 
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shodoval s Leninovým dopisem redakci listu Social-demokrat ze 
1 7. prosince 191 O (viz tento svazek, s. 26) .. - 31

25 Jedná se o Body dohody mezi polskou sociální demokracií na jed
né straně a bolševiky a smířlivci na straně druhé, schválené 11. 
února 1911 v Paříži. Šlo o složení a nejbližší úkoly ústředních 
stranických institucí, zejména o druhý bod dohody, který zněl: 
»ÚV bude mít toto složení: 4 bolševici + 1 polský sociální de
mokrat + 2 plechanovovci (varianta: 1 plechanovovec + 1 golo
sovec) + 1 bundovec + 1 Lotyš.« Dále následuje vysvětlivka,
kterou právě Lenin kritizuje, že anuluje všechen obsah první čá
sti bodu: »Teprve až Lotyš a bundovec jménem svých organizací
oficiálně prohlásí, že za takového složení z ústředního výboru vy
stoupí, požádají naši ultimativně jako minimum: 3 bolševici + 1

polský sociální demokrat + 1 golosovec + 1 plechanovovec +

1 Lotyš + 1 bundovec.« Dohodu podepsali L. Tyszka, A. Rykov,
G. Zinovjev a další. - 32

26 Jde o plenární zasedání ÚV SDDSR, známé jako »sjednocovací«, 
které se konalo ve dnech 2.-23. ledna (15. ledna-S. února) 
1910 v Paříži. Podrobněji o zasedání viz V. I. Lenin, Sebrané 
spisy 19, Praha 1984, poznámka 91. - 33

27 Je míněno prohlášení B. Goreva (Igora), které předložil zahranič
nímu byru ústředního výboru 1 7. února 1911; týkalo se místa ko
nání plenárního zasedání ÚV a kandidátů navržených menševiky 
(viz Leninskij sborník XVIII, s. 16-1 7)'. - 34 

28 Podle stanov ÚV schválených na lednovém plenárním zasedání 
ÚV SDDSR roku 1910 mohli být na zasedání pléna pozváni kan
didáti ÚV, zvolení na V. (londýnském) sjezdu SDDSR, kteří »pl
ní nějaký stranický úkol v Rusku«; menševici navrhovali jako 
kandidáta Romana (K. M. Jermolajeva), který již půldruhého ro
ku spolu s jinými likvidátory mařil _práci byra ÚV SDDSR·v Rus
ku. - 35

29 Jde o prostředky, z nichž byla financována druh,á vperjodovská 
škola; tyto prostředky poskytli převážně soudruzi z Uralu, kteří 
provedli miasskou expropriaci. - 36

30 Je míněn sborník Vperjod, orgán protistranické skupiny Vperjod; 
vycházel v Ženevě v letech 191 O-1911. - 36
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31 Jde o Leninovu stať Poznámky publicisty (kapitola II. »Sjednoco
vací krize« v naší straně) otištěnou roku 191 O ve 2. čísle přílohy 
Diskussionnyj listok(141] (viz Sebrané spisy 19, Praha 1984, 
s. 259-324).

Diskussionnyj listok vycházel na základě usnesení plenárního
(»sjednocovacího«) zasedání ÚV SDDSR z ledna 1910. Redakci
tvořili zástupci všech proudů, jež ve straně existovaly, a všech
národních organizací. Diskussionnyj listok vycházel jako příloha
ústředního orgánu SDDSR listu Social-demokrat v Paříži od
6. (19.) března 1910 do 29. dubna (12. května) 1911. Vyšla tři
čísla. - 37

32 58 menševiků - členové »I.« (menševické) pařížské skupiny pro
spolupráci s SDDSR, kteří na plenární schůzi skupiny y Paříži 
schválili jakožto rezoluci o situaci ve straně provolání nazvané 
Všem členům strany. Později bylo uveřejněno v příloze k 24. čís
lu listu Golos social-demokrata z února 1911. Toto provolání ob
sahovalo výpady proti bolševikům a označovalo je za viníky krize 
ve straně - 40

33 Jde o leták Dopis soudruhům, který vydala v únoru 1911 v Paříži 
redakce listu Golos social-demokrata. V letáku se uváděla celá řa
da opatření, která měla zajistit likvidátorům, jak se oni sami do
mnívali, vítězství nad bolševiky. Zejména se navrhovalo přijmout 
do redakce ústředního orgánu zástupce Bundu. - 41

34 Dne 20. března (2. dubna) 1911 se v Moskvě konaly doplňovací 
volby do III. státní dumy. Sociální demokraté navrhli pro tyto 
volby jako kandidáta I. I. Skvorcova-Stěpanova, který byl v Úno
ru zatčen a téměř ve stejné době, kdy se volby konaly, vypovězen 
na tři roky do Astrachaňské gubernie. - 42

35 Jde o protest bundovceJudina (člena byra ÚV SDDSR v Rusku) 
a bundovce Libera (Bera) (člena zahraničního byra ÚV) proti svo
lání plenárního zasedání ÚV v zahraničí. - 43

36 Dne 9. (22.) února 1911 byli v Petrohradu zatčeni L. M. Knipo
vičová, L. N. Radčenková, V. D. Bonč-Brujevič a další. - 43

37 Z Tyszkova dopisu Leninovi a Zinovjevovi z 20. března 1911 vy
plývá, že Noginův návrh přenést zasedání »ruské části« ústřední
ho výboru do zahraničí, který přednesl koncem února nebo za
čátkem března 1911 pod tlakem požadavků zahraničního ústředí 
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bolševiků, se setkal s protestem Judina a Lindova. Judin po něja
ké době odjel na Kavkaz za menševikem Adrianovem s tím, že 
po příjezdu svolá zasedání v Rusku. Zasedání se ale nekonalo, proto
že když Nogin zjistil, Že je sledován, zmizel na čas z Tuly. - 44

38 Jde o kampaň za svolání údajně »celostranické« konference.
Kampaň byla zahájena v Trockého vídeňské Pravdě v dvojčísle 
18/ 19 z roku 1911 a jejím výsledkem bylo nakonec svolání proti
stranické konference likvidátorů ve Vídni v srpnu 1912. - 44

39 Jde o Lindova (G. D. Lejtějzena), kterého Rykov v jednom ze
svých dopisů Leninovi v roce 1911 označil za »šosáka a zbaběl
ce«. Lindov jako člen byra ÚV SDDSR v Rusku byl v otázce svo
lání plenárního zasedání nerozhodný a kolísavý. - 46 

40 To znamená z osmi členů byra ÚV SDDSR v Rusku - čtyři bol
ševici + jeden zástupce polských sociálních demokratů. - 46

41 Úkolem stranické školské komise (ustavené na základě usnesení
lednového plenárního zasedání ÚV SDDSR v roce 1910) bylo 
zorganizovat v roce 1911 pro posluchače, kteří absolvovali vper
jodovskou školu, doplňkové přednášky v Paříži. 

M. L. Veltman-Pavlovič (Volontér), jeden z lektorů v.perjodov
ské školy v Bologni, byl v březnu 1911 členem stranické školské 
komise. Tím, že práci komise hodnotil jednostranně a z frakčního 
hlediska, poštval proti ní posluchače a způsobil zastavení výuky. 
- 46

42 Trybuna - orgán Sociální demokracie Království polského a Lit

vy (SDKPaL). Vycházela ve Varšavě v letech 1910-1911. Fak
tickým redaktorem listu byl L. Tyszka. - 47

43 V dopisu A. I. Rykovovi z 1 O. března 1911 (viz tento svazek,
s. 43-44) Lenin píše o tom, že posílá kopii dopisu N. A. Semaš
ka (Alexandrova) jako člena zahraničního byra ústředního výbo
ru. Zde se Lenin zřejmě dotazuje na tentýž dopis. - 47

44 Podpisy v závorkách - Pokrovskij + Gegečkori - patrně zna
menají předpokládané podpisy pod oficiální odpovědí frakce na 
daný dopis. Od frakce přišla odpověď tohoto znění: 

»6. dubna 1911, Petrohrad. Velevážený soudruhu Vladimíre
Iljiči. Projednali jsme podmínky k vypracování zprávy o činnosti 
frakce v dumě, jak jste je navrhl. 
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Pokud jde o složení redakční komise, považujeme za 'nutné 
upozornit na to, že účast.]. M. (Stěklova - Red.) v této komisi 
pokládáme za naprosto nezbytnou. Pokud jde o termín vypraco
vání zprávy, můžeme říci jen tolik, že je krajně žádoucí dokončit 
ji co nejdřív. Osnovu, kterou pošlete, projednáme a odešleme bez 
prodlení. V brzké době pošleme všechen potřebný materiál. Po
kud jde o naši hmotnou účast, jsme nuceni konstatovat, že naše 
situace je bez přehánění krajně tíživá, takže naše účast by měla 
být minimální. 

Z pověření frakce N. S. Čcheidze, N. Poletajev. 
P. S. Neprodleně nám sdělte, že jste tento dopis dostal.« 

Dopis napsal N. Poletajev a podepsal ho on a Čcheidze. - 48 

45 Lenin má na mysli ruský překlad Kautského brožury Taktische
Stréimungen in der deutschen Sozialdemokratie, Berlin 1911 
[Taktické směry v německé sociální demokracii], jehož začátek 
byl uveřejněn v 5. čísle časopisu Mysl (duben 1911) a který se 
stal �áminkou k zastavení časopisu·. - 50

46 Jde o článek K. Kautského Malthuziánství a socialismus[437], kte
rý vyšel v 18., 19. a 20. čísle časopisu Die Neue Zeit v únoru 
1911. - 50 

47 Sovremennaja žizň - bolševický legální časopis; vycházel v Baku 
v březnu-dubnu 1911. Vyšla tři čísla. - 53 

48 II. pařížská skupina pro spolupráci s SDDSR vznikla 5. (18.) lis
topadu 1908 oddělením od společné pařížské skupiny bolševiků
a menševiků. Roku 1911 byli členy II. pařížské skupiny bolševici
V. I. Lenin, N. K. Krupská, N. A. Semaško, M. F. Vladimirskij,
I. F. Armandová, L. N. ·stalová, S. I. Gopnerová, V. K. Taratuta,
N. V. Kuzněcov, A. S. Šapovalov a jiní, smířlivci A. I. Ljubimov,
M. K. Vladimirov a další, a rovněž někteří vperjodovci.

Na schůzi skupiny 18. června (1. července) 1911, které předse
dal M. F. Vladimirskij, se jednalo o situaci ve straně. Většinou 27 
hlasů byla schválena rezoluce, kterou napsal Lenin (viz Sebrané 
spisy 20, Praha 1984, s. 301-309). Pro smířliveckou rezoluci, 
kterou předložila menšina skupiny, hlasovalo deset osob. Vystou
pení smířlivců Ljubimova a Vladimirova na této schůzi označil 
Lenin za »nejhorší opakování nejhorších řečí ekonomisti'..", - 53

49 »Blok« smířlivců s polskými sociálními demokraty (v tomto dopisu
jde o Tyszku a Ledera) byl namířen proti bolševikům. Po po,radě
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členů ÚV SDDSR působídch v zahraničí (červen 1911) vyvolali 
smířlivci Ljubimov a Vladimirov spolu se zástupcem polských so
ciálních demokratů Tyszkou spor o složení organizační komise 
v zahraničí pro svolání sjezdu a ·snažili se za podpory polských 
sociálních demokratů zajistit v ní většinu pro smířlivce. 

»Sítě intrik« smířlivců a polských sociálních demokratů s golo
sovci se projevily v tom, že tito lidé podporovali Martova a Da
na, kteří po Červnové poradě vystoupili z redakce ústředního 
orgánu, z listu Social-demokrat. Pátý člen redakce Leder ultima
tivně žádal (vyhrožoval, že »odejde« z redakce), aby do redakce 
byli přijati další dva menševici. Smířlivci byli s polskými sociál
ními demokraty solidární. - 53

50 Jde o brožuru L. B. Kameněva Dvě strany, která vyšla v Paříži 
v srpnu 1911. 

Dne 2. srpna napsal Lenin k této brožuře předmluvu (viz Se
brané spisy 20, Praha 1984, s. 311-314); při provádění korek
tur doplnil vs'uvku (viz tamtéž, s. 315). - 54

51 Leninův dopis je odpovědí na dopis Huysmansův z 23. srpna
1911, v němž Huysmans žádá o opravení tabulky týkající se slo
žení III. státní dumy. - 55

52 Jedná se o stranickou školu v Longjumeau (obec poblíž Paříže, 
kterou na jaře 1911 založili pod Leninovým vedením bolševici 
pro pracovníky stranických organizací velkých proletářských cen
ter v Rusku. Podrobněji o škole viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 20, 
Praha 1984, poznámka 129. - 56

53 ,:Jarmarkem« se zřejmě rozuměla porada členů ÚV SDDSR v Pa
říži 28. května-4. Června(l0.-17. června) 1911. -. 56 '

54 Kijevskaja kopějka - buržoazní deník. Vycházel roku 1911. 
- 56

55 Jde o brožuru L. Martova Spasitěli ili uprazdnitěli? (Spasitelé, 
nebo ničitelé?); vyšla roku 1911. - 56

56 Referát na téma Stolypin a revoluce přednesl Lenin v Bernu 28. 
září 1911. V Ženevě přednesl referát na stejné téma 2. října 
1911. -57 

57 Lenin má na mysli tyto- publikace: všechna čísla listu Soci�l-de-
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mokrat, brožuru L. B. Kameněva Dvě strany s přeclmluvou V. I.

Lenina (viz Sebrané spisy 20, Praha 1984, s. 311-314), Plecha
novův Dněvnik social-demokrata a knihu S. T. Arkomeda Děl
nické hnutí a sociální demokracie na Kavkaze, díl I., s předmlu
vou G. V. Plechanova, Ženeva 19 l O. - 58

58 Jde o přípravu VI. celoruské·konference SDDSR, která se konala 
5.-17. (18.-30.) ledna 1912 v Praze. 

Čeští sociální demokraté značně pomohli při organizaci stra
nické konference. Nejenže poskytli místnost pro konání konfe
rence, ale také ubytovali delegáty v bytech českých dělníků a vel
mi dobře se o ně starali. V budově, kde se pražská konference 
konala (Hybernská ulice 7), je dnes Muzeum V. I. Lenina. 

Podrobněji o konferenci viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 21, Pra
ha 1985, poznámka 65. - 58

59 Jde o telegram ústředního výboru demokratické strany Persie 
z 5. prosince 191 l, který obdržel ústřední výbor SDDSR. Obsa
hoval protest proti vměšování ruského carismu a anglického im
perialismu do vnitřních záležitostí perského lidu. - 61

60 Jsou míněny rezoluce VI. (pražské) celoruské konference 
SDDSR[4°, 334]. Rezoluce a Zprávu o konferenci vydal v únoru 
1912 v Paříži jako brožuru ústřední výbor SDDSR (viz rovněž 
KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenárních 
zasedání ÚV, 1898-1924, Praha 1984, s. 187-211). - 62

61 V listu Zvězda bylo v letech 1911 a 1912 otištěno sedm povídek 
z cyklu Zkazky o Itálii od A. M. Gorkého. - 65

62 Živoje dělo - legální týdeník menševiků-likvidátorů; vycházel 
v Petrohradu od 20. ledna (2. Února) do 28. dubna (11. května) 
1912. Vyšlo celkem 16 čísel. Do týdeníku přispívali L. Martov, 
F. Dan, P. Axelrod a další. - 65

63 Irkutskoje slovo - týdeník menševicko-likvidátorského zaměření; 
vycházel v letech 1911-1912. - 66

64 Jsou míněny referáty o VI. (pražské) celoruské konferenci 
SDDSR (leden 1912). G. L. Šklovskij referoval o konferenci 
v Bernu a v Lausanne. Přednáškové turné po celém Švýcarsku se 
neuskutečnilo. - 67
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65 Lenin má na mysli rezoluci, která byla 26. listopadu 191 O schvá
lena na schůzi takzvaného stranického sociálně demokratického 
klubu ve Vídni[338] (tvořili ho převážně trockisté) a byla namíře
na proti listu Rabočaja gazeta. Rezoluce navržená Trockým vyzý
vala bez vědomí a proti vůli ÚV SDDSR zapojit se do příprav 
celostranické konference. - 68 

66 Za sociálně demokratickou frakci ve III. státní dumě byli na praž
skou konferenci strany delegováni N. G. Póletajev a V. J. Šurka
nov (později odhalený jako provokatér); na konferenci se dostavi
li opožděně. Lenin se se sociálně demokratickými poslanci dumy 
setkal v Lipsku. - 68

67 K dopisu připsala _N. K. Krupská následující text:
»P. S. Tato rezoluce tiskem ještě nevyšla, takže v referátu není

možné se na ni odvolávat, to je jen pro informaci, kdyby oni s ní 
vyrukovali. 

Pokud jde o ruské organizace, nikdo nedokázal nic říct, odbý
vali to větou, že „se mnoho důležitých organizací nezúčastnilo". 
Poukazovali na to, že jekatěrinoslavský delegát dostal jen hlas 
poradní, ale vůbec se nezmínili o tom, Že právě tenhle delegát 
předložil rezoluci, že nebyla opomenuta ani jedna organizace, že 
organizační komise udělala všechno, co mohla, a její činnost za
sluhuje plné uznání.« - 69

68 Na poradě zástupců zahraničního výboru Bundu, skupiny Vper
jod, listu Golos social-demokrata, Trockého vídeňské Pravdy, 
menševiků stoupenců zachování ilegální strany a smířlivců, kona
né 12. března 1912 v Paříži, byla přijata protistranická pomlou
vačná rezoluce, zaměřená proti VI. (pražské) celoruské konferen
ci SDDSR a jejím usnesením. Porada se usnesla seznámit s touto 
rezolucí mezinárodní socialistické byro, ústřední výbory a ústřed
ní orgány německé, francouzské a rakouské socialistické strany, 
jakož i »držitele«.Jako leták ji otiskla vídeňská Pravda a bundov
ský lnformacionnyj listok číslo 4. Na základě této rezoluce napsal 
Lenin jako zástupce ÚV SDDSR v mezinárodním socialistickém 
byru dva dopisy tajemníkovi MSB C. Huysmansovi (viz V. I. Le
nin, Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 24 7-250 a tento svazek, s. 
73-74). - 69

69 Je míněn článek G. V. Plechanova Ať odpočívá v pokoji![293], otiš
těný ve 2. příloze k 15. číslu Dněvniku social-demokrata. 

Dněvnik social-demokrata - neperiodický orgán, který vydával 
s velkými přestávkami G. V. Plechanov v Ženevě od března 1905 
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do dubna 1912. Vyšlo celkem 16 čísel. V roce 1916 začal Dněv
nik znovu vycházet v Petrohradu, ale vyšlo jen jedno číslo. - 69

70 Leninův dopis Redakci listu Zvězda z 25. nebo 26. března 1912
byl průvodním dopisem k článku Vyložte karty!, který Lenin na
psal v březnu 1912. Článek ve Zvězdě nevyšel a poprvé byl otiš
těn až 21. ledna 1935 v 21. čísle Pravdy (viz V, I. Lenin, Sebrané 
spisy 21, Praha 1985, s. 217-221). Dopiš nemá přímou souvis
lost s obsahem článku. - 70 

71 Lenin má na mysli R�čenku 1910[369], vyd. 2, Petrohrad 191 O

(Státní duma, třetí volební období, 3. zasedání). - 70

72 Brožura Průvodce pro voliče (Náš volební zákonf 71 l) vyšla roku
1912 v Petrohradu. 

Lenin přikládal vydání této brožury značný význam a vybíral 
a redigoval pro ni materiály (viz tento svazek, s. 78-79). - 70

73 Jde o legální bolševický deník Pravda, jehož první číslo vyšlo
v Petrohradu 22. dubna (5. května) 1912. Usnesení o nutnosti 
vydávat masový dělnický deník schválila VI. (pražská) celoruská 
konference SDDSR. 

Pravda začala vycházet za nového revolučního rozmachu, kdy 
celou zemi zachvátila vlna masových stávek v souvislosti se stříle
ním do dělníků na řece Leně. 

List byl vydáván z dělnických peněžních sbírek v nákladu ko
lem 40 000 výtisků, některá čísla dosahovala nákladu až 60 000 

výtisků. Založení dělnického deníku charakterizoval Lenin jako 
významný historický čin petrohradských dělníků. Pravdu ideově 
vedl Lenin, téměř denně do ní psal a dával pokyny její redakci. 

Členy redakce a jejími aktivními přispěvateli v různých do
bách byli: N. N. Baturin, Děmjan Bědnyj, K. S.Jeremejev, M. I. 
Kalinin, N. K. Krupská, S. V. Malyšev, L. R. a V. R. Menžinští, 
V. M. Molotov, V. I. Něvskij, M. S. Olminskij, N. I. Podvojskij,
N. G. Poletajev, K. N. Samojlovová, M. A. Saveljev,J. M. Sver
dlov, N. A. Skrypnik,J. V. Stalin, P. I. Stučka, A. I. Uljanovová
-Jelizarovová a jiní. Do Pravdy přispívali i bolševičtí poslanci ve 
IV. státní dumě. Své práce v ní publikoval A. M. Gorkij. - 70

74 Savkovo město - Jekatěrinoslav [Dněpropetrovsk], kde pracoval
J. D. Zevin, který měl krycí jméno Savka. - 72 

75 V listu Vorwiirts z 26. března 1912 byl otištěn nepodepsaný po-
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mlouvačný článek Trockého proti VI. (pražské) celoruské konfe
renci SDDSR a jejím usnesením. Němečtí oportunisté z Vorwiirt
su odmítli uveřejnit Leninovu odpověď na výpady Trockého. 
Aby byli němečtí dělníci správně informováni o významu praž
ské konference, vytiskla redakce listu Social-demokrat Leninovu 
odpověď v němčině a vydala ji jako brožuru pod názvem Der 
Anonymus aus dem Vorwiitts und die Sachlage 'in der sozialde
mokratischen Arbeiterpartei Rul3lands [Anonym z listu Vorwiirts 
a situace v SDDSR[442]]. Brožura byla rozeslána na 600 adres 
- redakcím německých sociálně demokratických tiskovin, míst
ním výborům a knihovnám. - 73

76 Je míněna pomlouvačná rezoluce porady protistranickýc.h zahra
ničních skupin v Paříži z 12. březria 1912. - 73

77 Jde o rezoluce pražské stranické konference z roku 1912 O likvi
dátorství a o skupině likvidátorů a O stranické organizaci v za
hraničí[40· 168· 172) (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 21, Praha 1985,

s. 182-184 a 186). - 73 

78 Je míněn Dopis tajemníkovi mezinárodního socialistického byra
Huysmansovi[ 195) (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 21, Praha 1985,

s. 247-250). - 74

79 Jde o rezoluci O volbách do IV. státní dumy[ 164], kterou schválila
VI. (pražská) celoruská konference SDDSR (viz V. I. Lenin, Se
brané spisy 21, Praha 1985, s. 169-173). - 77 

80 Novoje vremja - deník, vycházel v Petrohradu v letech
1868-191 7. Zpočátku byl umírněně liberální, ale od roku 1876, 

kdy se jeho vydavatelem stal A. S. Suvorin, se změnil v orgán re
akčních šlechtických a byrokratických kruhů. Od roku 1905 byl 
orgánem černosotňovců. Po únorové revoluci 1917 podporoval 
kontrarevoluční politiku buržoazní prozatímní vlády a štval proti 
bolševikům. Vojenský revoluční výbor při petrohradském sovětu 
ho 26. října (8. listopadu) 191 7 zastavil. - 79 

81 Výraz »herky rozvážející vodu« souvisí s touto epizodou. V létě
roku 1907 žil Lenin z konspirativních a zdravotních důvodů na 
chatě u N. M. Knipovičové ve Styrs Udde (Finsko) (dnes Ozerki 
- vyborský obvod Leningradské oblasti). Knipovičova rodina
vozila vodu na zalévání květin na zahrádce v konvích ze vzdále
né studny. Kdykoli Lenin viděl, že se chystají pro vodu, připojo-
val se k nim. - 83

410 



82 Něuskaja zuězda - legální bolševický list; vycházel v Petrohradu 
od· 26. února (10. března) do 5. (18.)října 1912. Vyšlo 27 čísel. 
Něvskaja zvězda vycházela zpočátku souběžně s listem Zvězda 
a měla jej v případě jeho zastavení nebo konfiskace nahradit; po 
22. dubnu (5. květnu) 1912 vycházela místo zastavené Zvězdy.
V redakci listu pracovali N. N. Baturin, M. S. Olminskij a jiní.
Ideově jf!j řídil ze zahraničí Lenin. Vláda list neustále pronásle
dovala: z 27 čísel jich bylo devět zkonfiskováno, dvě pokutována
a redaktoři byli nejednou soudně stíháni. - 84

83 Něuskij golos - legální týdeník menševiků-likvidátorů; vycházel
v Petrohradu od 20. května (2. června) do 31. srpna (13. září) 
1912. Vyšlo celkem devět čísel. Vydával jej D. F. Kostrov místo 
listu :Zivoje dělo. Do listu přispívali P. B. Axelrod, L. Martov, 
A. Martynov, J. Čackij a jiní. - 85 

84 Vídeňské Arbeiter-Zeitung - deník, ústřední orgán rakouské
sociální demokracie. Založil jej W. Adler roku 1889 ve Vídni. 
V roce 1934 byl list zastaven. Znovu začal vycházet roku 1945 ja
ko ústřední orgán Socialistické strany Rakouska. - 8 7 

85 Ve 25. čísle vídeňské Pravdy Trockého z 23. dubna (6. května)
1912 byla uveřejněna redakční poznámka obviňující bolševiky 
z toho, že svůj list nazvali Pravda, ačkoli tento název patří vídeň
ské Pravdě. Zároveň redakce vídeňské Pravdy prohlásila, že se 
»oficiálně« obrací na Pravdu s žádostí, aby od tohoto názvu upus
tila. - 87

86 Von.viirls - deník; začal vycházet v květnu 1911 v Liberci jako
orgán levého křídla rakouských sociálních demokratů. Na počát
ku první světové války byl zastaven proto, že vystupoval proti 
válce; vydávání listu obnovila skupina levicových sociálních de
mokratů roku 1918. Od roku 1921 se Vorwarts stal orgánem ně
mecké sekce Komunistické strany Československa. - 88

87 Články Drobné úskoky (Odpověď Blankovi) a Nehynoucí naděje,
o nichž se Lenin zmiňuje, nebyly dosud nalezeny. - 89

88 V 6. čísle likvidátorského listu Něvskij golos z 5. července 
1912[99] byla zpráva, že se v Petrohradu konaly porady zástupců 
různých sociálně demokratických směrů (mezi nimi údajně 
i stoupenců listů Pravda a Něvskaja zvězda) o volební kampani 
do IV. státní dumy. Redakce obou listů prohlásily, že se jejich zá
stupci těchto porad nezúčastnili. - 89 
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89 Je míněn článek P. B. Axelroda Na aktuální témata (Z dopisů
P. B. Axelroda přátelům) otištěný v 6. čísle týdeníku Něvskij go
los z 5. července 1912 a v 6. čísle časopisu N aša zarja z roku 
1912. Lenin tento článek kritizuje ve své práciJak P. B. Axelrod 
usvědčuje likvidátory (viz Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 
444-445). - 90 

90 Russkije vědomosti - list, který tlumočil názory umírněné liberál
ní inteligence; vycházel v Moskvě od roku 1863. Od roku 1905 
byl orgánem pravého křídla kadetské strany. V roce 1918 byly 
Russkije vědomosti zároveň s jinými kontrarevolučními listy za
staveny. - 91 

91 Kijevskaja mysl - buržoazně demokratický deník; vycházel v le
tech 1906-1918. - 94 

92 Prosvěščenije - legální společenskopolitický a literární měsíčník,
teoretický orgán bolševiků. Vycházel v Petrohradu od prosince 
1911 do června 1914. Byl založen z Leninova podnětu místo bol
ševického časopisu Mysl, který carská vláda zastavila. Náklad ča
sopisu dosahoval až 5000 výtisků. Jeho vydávání řídil Lenin 
z Paříže a později z Krakova a Poronina. 

Krátce_ před první světovou válkou carská vláda časopis Pro
svěščenije zastavila. Znovu začal vycházet na podzim 191 7, avšak 
vyšlo pouze jedno dvojčíslo. - 94 

93 Leninův článek O volební platformě, poslaný v červenci 1912 re
dakci Pravdy, tiskem nevyšel a dosud se nenašel. - 95 

94 Leninův článek o 9. listopadu (odpověď dopisovatele) se dosud 
nenašel. - 98 

95 Příspěvek na téma, o němž Lenin mluví, nebyl v Pravdě uveřej
něn. - 99 

96 Počin - časopis narodnicko-likvidátorského zaměření, vydávaný 
skupinou eserů. Vyšlo pouze jedno číslo (v červnu 1912 v Paříži). 
- 99

97 lzvěstija zagraničnoj oblastnoj organizacii - přesný název: Izvě
stija oblastnogo komiteta zagraničnoj organizacii, časopis, orgán 
skupiny eserů; vycházel v Paříži v letech 1908-1911. - 99 

96 Revoljucionnaja mysl - orgán skupiny eserů; vycházel v zahrani-
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čí od dubna 1908 do prosince 1909. Celkem vyšlo šest čísel. 
- 99

99 Reuoljucionnaja Rossija - ilegální list; vydával ho koncem roku
1900 v Rusku Svaz socialistů-revolucionářů (první číslo s datem 
roku 1900 vyšlo ve skutečnosti v lednu 1901). Od ledna 1902 do 
prosince 1905 vycházel list v Ženevě jako oficiální orgán eserské 
strany. - 99

100 Jde o romány V. Ropšina (B. Savinkova): Plavý kůň[351 ], otištěný
roku 1909 .v 1. čísle časopisu Russkaja mysl, a To, co nebylo[352], 

který vycházel na pokračování v 1.-8. čísle časopisu Zavěty 
v dubnu až listopadu 1912 a v 1. čísle v lednu 1913. - 99

101 Věchi (v českém překladu Na rozcestí nebo také Mezníky či Milní
ky) - sborník statí význačných kadetských publicistů, představi
telů kontrarevoluční liberální buržoazie: N. A. Berďajeva, S. N. 
Bulgakova, S. L. Franka, M. O. Geršenzona, A. S. Izgojeva, B. A. 
Kisťakovského a P. B. Struveho. Vyšel v Moskvě na jaře 1909. 
Kritický rozbor a politické zhodnocení sborníku kadetských čer
nosotňovců podal Lenin v článku O sborníku Věchi (viz Sebrané 
spisy 19, Praha 1984, s. 186-196). - 99 

102 Zaprosy žízni - týdeník; vycházel v Petrohradu v letech 
1909-1912. Přispívali do něj kadeti, lidoví socialisté a menševi
ci-likvidátoři. - 101 

103 Jedná se zřejmě o článek L. B. Kameněva O povinnostech demo
krata (Odpověď V. Černovovi[ 106]), uveřejněný v časopisu Pro
svěščenije v č. 8-9 za červenec a srpen 1912. - 103 

104 Jde o takzvanou srpnovou·konferenci·likvidátorů, která se konala
v srpnu 1912 ve Vídni. Na ní se zformoval protistranický srpno
vý blok, jehož organizátorem byl Trockij. Podrobněji o srpnové 
konferenci likvidátorů viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 21, Praha 
1985, poznámka 157. - 104 

105 Jde o list Varšavskije poslednije novosti, vydávaný od 13. červen
ce do 19. srpna 1912 za redakce V. N. Čudovské a za spolupráce 
A. Amfitěatrova. - 104

106 Je míněna brožura V. I. Lenina K současné situaci v SDDSR,
která byla vytištěna v Lipsku roku 1912 (viz Sebrané spisy 21, 
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Praha 1985, s. 473-496). Brožura byla poslána delegátům sjez
du sociálně demokratické strany Německa, který se konal ve 
dnech 15.-21. září 1912 v Chemnitzu [dnešní Karl-Marx
-Stadt]. - 105

107 Russkoje slovo - deník; vydával jej I. D. Sytin v Moskvě od roku 
1895. Byl to list formálně nestranický, hájil však zájmy ruské 
buržoazie z umírněně liberálních pozic. 

V listopadu 191 7 byl za uveřejnění pomlouvačných protisovět
ských informací zastaven. Od ledna 1918 vycházel určitou dobu 
pod názvy Nové slovo a Naše slovo, až v červenci 1918 byl zasta
ven definitivně.·- 106 

108 Zavěty - legální měsíčník pro literaturu a politiku eserského za
měření. Vycházel v Petrohradu od dubna 1912 do července 
1914. - 107

109 Je míněn článek M. S. Olminského (A. Vitimského) Kulturní lidé 
a špatné svědomí, otištěný 23. srpna 1912 v 98. čísle Pravdy. 
- 109 

110 Bremer Biirger-Zeitung - sociálně demokratický deník. Vycházel 
v letech 1890-1919. Do roku 1916 byl pod vlivem brémslsých 
levicových sociálních demokratů, později přešel do rukou sociál
šovinistů. 

Leninův článek Rosa Luxemburgová a polský »Partei« vor
stand ve stopách Martova viz Spisy 41, Praha 1968, s. 236-241. 
- 113

111 Jde o obvinění K. Radka z celé řady amorálních činů, které proti 
němu vznesl stranický soud ustavený hlavním vedením Sociální 
demokracie Království polského a Litvy. Na základě rozhodnutí 
soudu byl Radek vyloučen z SDKPaL i ze Sociálně demokratické 
strany Německa. 

Počátkem září 1913 byla v Paříži z podnětu byra zahraničních 
sekcí SDKPaL (»rozlamovců«) vytvořena komise, která měla roz
hodnutí soudu přešetřit. Členy komise byli: W. Leder za byro za
hraničních sekcí SDKPaL, M. Edišerov za ÚV SDDSR, M. Pa
vlovič za organizační výbor SDDSR; za Bund byli později do 
komise kooptováni A. V. Lunačarskij aj. Frenkel. Hlavní vedení 
neuznalo tuto komisi za kompetentní a všemožně bránilo, aby jí 
byly poskytnuty obviňující materiály. Leder jako tajemník komi
se se 21. října 19-13 obrátil- na Lenina dopisem, v němž ho prosil 
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o pomoc při řešení tohoto problému na zasedání mezin·árodního
socialistického byra.

Lenin podporoval revizi Radkova případu. Soudil, že Radkovo 
obvinění souvisí s ostrým bojem, který hlavní vedení vede proti 
»rozlamovcům«.

Komise pracovala pět měsíců a dospěla k závěru, že nebyl dů
vod, aby byl Radek předán stranickému soudu a vyloučen ze 
strany; navrhla považovat Radka i nadále za člena SDKPaL
i SDDSR (viz brožuru Sprawozdanie komisji badajl}cej spraw�
czlonka S. D. K. P. i L. Karola Radka (Zpráva komise prošetřují
cí případ člena SDKPaL Karla Radka] vydanou'v březnu 1914

byrem zahraničních sekcí Sociální demokracie Království polské
ho a Litvy).

O rozporech mezi hlavním vedením SDKPaL a »rozlamovci«
viz Leninův článek Rozkol v polské sociální demokracii (Sebrané
spisy 22, Praha 1985, s. 308-313). - 113

112 Jde o XIX. mezinárodní mírový kongres, který se konal 22.-28.

září 1912 v Ženevě. - 116

113 Je míněn Leninův článek uveřejněný s podpisem »Ústřední vý
bor Sociálně demokratické dělnické strany Ruska« v Leipziger
Volkszeitung ze dne 9. října 1912. Článek byl odpovědí na po
známku likvidátorů o konferenci ze srpna 1912, kterou otiskl týž
list 28. září 1912. Tato poznámka překrucovala skutečný charak
ter srpnové konference likvidátorů a mátla německé sociální de
mokraty. Lenin ve svém článku odhalil protistranickou podstatu
konference. Když článek vyšel, poslal jej tajemníkovi mezinárod
ního socialistického byra C. Huysmansovi s tímto dopisem.

Rusky byl článek poprvé uveřejněn 21. dubna 1963 v 111. čís
le Pravdy. 

Leipziger Volkszeitung - deník, zpočátku orgán levého křídla 
německé sociální demokracie. Vycházel v letech 1894-1933.

Řadu let jej redigoval F. Mehring a R. Luxemburgová. V letech
191 7 -1922 byl orgánem německých »nezávislých«. Po roce
1922 se stal orgánem pravicových sociálních demokratů. - 11 7

114 Jsou míněny volby do IV. státní dumy, které skončily 7. (20.) lis
topadu 1912. - J 18

115 Luč - legální deník menševiků-likvidátorů. Vycházel v Petro
hradu od 16. (29.) září 1912 do 5. (18.) července 1913. Vyšlo 237

čísel. V podstatě existoval z finančních přís.pěvků liberálů. Ideo-
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vě ho vedli P. B. Ax'elrod, F. I. Dan, L. Martov a A. Martynov: 
- 118

116 Děň - liberálně buržoazní deník. Vycházel v Petrohradu od ro
ku 1912. Přispívali do něj menševici-likvidátoři a po únorové re
voluci 191 7 přešel zcela do jejich rukou. Byl zastaven 26. října 
(8. listopadu) 191 7. - 118

117 Metallist - týdeník, orgán odborového svazu kovodělníků. Vy
cházel v Petrohradu od 26. září (9. října) 1911 do 12. (25.) červ
na 1914. Celkem vyšlo 45 čísel. Do roku 1913 byly vedení 
svazu i re_dakce časopisu v rukou likvidátorů. Po nových volbách 
do vedení svazu v květnu 1913 přešlo řízení svazu i redakce časo
pisu do rukou bolševiků. Carská vláda časopis pronásledovala 
- některá čísla byla zabavena. Po vyjití 24. čísla bylo vydávání
týdeníku na čtyři měsíce pozastaveno. Z cenzurních důvodů mě
nil časopis svůj název: Kuzněc, Naděžda, Jedinstvo, Naš puť
a další. - 119

118 Krugozor - měsíčník pro literaturu a politiku buržoazně liberál
ního zaměření. Vycházel v Petrohradu počátkem roku 1913 (vy
šla dvě čísla). A. M. Gorkij byl uveden mezi spolupracovníky, ale 
do časopisu nepřispíval. - 121

119 O vývoji rozkolu v polské sociální demokracii píše Lenin v pro
hlášení Sekretariátu mezinárodního socialistického byra, v člán
ku Rozkol v polské sociální demokracii a v dopisu I. A. Pjatnické
mu (viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 69-70, 308-313 
a tento svazek, s. 170-172). - 122

120 Jedná se o knihu V. P. Litvinova-Falinského Nové zákony o děl
nickém pojištění, Petrohrad 1912, a knihu I. Čisťakova Stracho
vanije rabočich v Rossii. Opyt istorii strachovanija rabočich, 
v svjazi s někotorymi drugimi merami ich obespeče_nija. (Dělnic
ké pojištění v Rusku. Zkušenosti z historie dělnického pojištění 
v souvislosti s některými dalšími opatřeními k zabezpečení dělní
ků.] Moskva 1912. - 123

121 Jde o volební kampaň do IV. státní dumy. Dne 17. (30.) října 
1912 se konal druhý sjezd zmocněnců za dělnickou kurii Petro
hradu, aby zvolil volitele, z nichž pak měl být zvolen dělnický 
poslanec do N. státní dumy . ...,.. 123

122 P. I. Sudakou - dělník, na prvním sjezdu zmocněnců za dělnic-
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kou kurii Petrohradské gubernie 5. (18.) října 1912 byl zvolen dí
ky hlasům stoupenců Pravdy. 6. (19.) října uveřejnil ve 136. čísle 
Pravdy noticku Na shromáždění zmocněnců, v níž o sobě mluví 
jako o stoupenci Pravdy a Zvězdy. Den nato, 7. (20.) října se 
v 19. čísle Luče objevil jeho Dopis redakci, v němž se distancuje 
od svého výroku v Pravdě. O incidentu se Sudakovem viz V. I.

Lenin, O politické bezcharakternosti (Dopis redakci) (Sebrané 
spisy 22, Praha 1985, s. 165-166). - 123 

123 Tento Leninův dopis se uchoval ve strojopisné kopii ověřené 
A. M. Gorkým v soukromém archívu V. A. Děsnického. Dopis
byl odpovědí na záměr Gorkého shromažďovat materiály k ději
nám revoluce. O tomto záměru psal Gorkij 8. října (nov. kal.)
1912 V. V. Veresajevovi: »Máte-li Vy nebo Vaši známí nějaké
dokumenty k dějinám společenského hnutí v Rusku v 19. století
- dokumenty, publikace, dopisy, předměty, které Vám k ničemu
nejsou a jednou by mohly nadobro zmizet, pošlete to prosím Vás 
všechno mně! Tady se zřizuje spolehlivé skladiště takových věcí,
časem se z něho stane muzeum dějin osvobozeneckého hnutí od 
dob Kateřiny až po současnost. Dokumenty pravicových sil
- zejména důvěrné - by bylo také dobré mít pokud možno
úplné« (M. Gorkij, Sobranije sočiněnij v 30 tomach, sv. 29, s.
255).

A. M. Gorkij chtěl pro muzeum získat knihovnu a archív kpí
žete I. D. Bebutova, který sympatizoval se sociálními demokraty. 
Bebutov odkázal knihovnu a archív SDDSR a předal je do úscho
vy hlavnímu vedení Sociálně demokratické strany Německa. Sou
časně s dopisem Leninovi napsal Gorkij Kautskému a ten odpo
věděl, že knihovnou a archívem disponuje Bebutov: »Bude-li kní
že souhlasit, aby byla knihovna předána Vám, to jest ruskému 
socialistickému archívu, 'vorstand ji s velkou radostí předá.« 
Nato se Gorkij obrátil prostřednictvím redaktora časopi-sú-Sovre0• •.

mennik v Petrohradu•ifa I. D. Bebutova, který odpověděl, že pro-
ti předání své knihovny spolehlivé instituci nic nenamítá, avšak 
konečné řešení otázky bylo odloženo do osobního setkání. 

O dalším osudu Bebutovovy knihovny není dodnes nic známo. 
- 124

124 Jde o sjezd Sociálně demokratické dělnické strany Rakouska, kte
rý se konal ve Vídni ve dnech 31. října-4. listopadu 1912. 
- 128

125 J Jagiello - člen Polské socialistické strany (PSS); byl zvolen po-
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slancem IV. státní dumy za Varšavu. Bolševici k ategoricky prote
stovali proti přijetí Jagiella do sociálně demokratické frakce, pro
tože se dostal do dumy díky podpoře buržoazie a bloku PSS 
Bundem. Při prvním hlasování se sociálně demokratická frakce 
rozštěpila: šest poslanců (menševiků) hlasovalo pro přijetí Jagiel
la, šest (bolševiků) bylo proti. Po příjezdu poslance za Irkutsk 
- pravicového menševika I. N. Maňkova - získali menševici
většinu a Jagiello byl přijat -za člena sociálně-demokratické frak
ce. Pod tlakem bolševických poslanců však byla jeho práva ve
frakci omezena: při všech jednáních o vnitrostranických otázkách
měl pouze poradní hlas.

Rezoluce sociálně demokratické frakce ve IV. dumě o přijetí 
Jagiella do frakce byla uveřejněna 1. (14.) prosince 1912 v listech 
Pravda (č. 182) a Luč (č. 64). Tuto rezoluci zhodnotil Lenin 
v článku Dělnická třída a její »parlamentní« zastoupení a rovněž 
v rezoluci krakovské-porady ústředního výboru SDDSR se stra
nickými pracovníky O sociálně demokratické frakci v dumě (viz 
Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 253-257, 282-283). - 128

126 Jde o mimořádný mezinárodní socialistický kongres II. internacio
nály, který se konal v Basileji 24.-25. listopadu 1912. Kongres 
byl svolán, aby rozhodl, jak bojovat proti hrozícímu nebezpečí 
světové imperialistické války, které ještě zesílilo po vypuknutí 
první balkánské války. Přítomno bylo 555 delegátů. ÚV SDDSR 
vyslal šest delegátů. 

Do komise pro vypracování manifestu proti válce bylo zvoleno 
po jednom zástupci za Francii, Německo, Anglii, Rakousko 
a Rusko. Po dohodě se zástupci SDDSR a s mezinárodním socia
listickým byrem byl v komisi jako zástupce za Rusko I. Rubano
vič (eser). 

Na zasedání kongresu 25. listopadu byl manifest jednomyslně 
přijat. Odhaloval loupeživé cíle připravované imperialistické vál
ky a vyzýval dělníky všech zemí, aby zahájili rozhodný boj za 
mír proti nebezpečí války, aby »proti kapitalistickému imperjalis
mu postavili sílu mezinárodní solidarity a proletariátu«. Manifest 
doporučoval socialistům, aby v případě vypuknutí války využili 
hospodářské a politické krize vyvolané válkou k boji za socialis
tickou revoluci. 

Hned na počátku první světové války však vůdcové II. interna
cionály zapomněli na basilejský manifest a postavili se na stranu 
svých imperialistických vlád; - J 28

127 Lenin má na mysli článek K. Kautského Der Krieg und die Inter-
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nationale [Válka a internacionála], uveřejněný 8. listopadu 1912 
v 6. čísle časopisu Die Neue Zeít, s. 191-192. - 129

128 Ve svém dopisu ze 7. listopadu 1912 upozorňoval Huysmans Le
nina na datum svolání basilejského kongresu a doporučoval mu, 
aby se postaral o jmenování delegátů. Psal, že ve velkých evrop
ských městech proběhnou možná 17. listopadu 1912 demonstrace 
proti rozšíření válčiště, a žádal Lenina, aby neodmítal pronést 
projev na táboru lidu, pokud se na něho s touto prosbou některá 
strana obrátí. Sděloval mu složení komise pro redakci návrhu re
zoluce a žádal ho, aby do komise jmenoval zástupce. - 129 

129 Jde o zasedání mezinárodního socialistického byra, které se kona
lo v Bruselu 28.-29. října 1912 za Leninovy nepřítomnosti. Na 
tomto zasedání bylo rozhodnuto svolat mimořádný socialistický 
kongres. Za Rusko se zasedání zúčastnili G. Plechanov a I. Ruba
novič. Zvláštní neveřejné zasedání mezinárodního socialistického 
byra bylo věnováno záležitostem Ruska. Oficiální zpráva o zase
dání však vydána nebyla. Lenin se o něm dověděl z článku 
L. Martova Mezinárodní byro o jednotě sociální demokracie[233], 

otištěného v 37. čísle Luče. Odpověděl Martovovi článkem Lépe
pozdě než nikdy (viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, 
s. 297-298). - 130

1 30 Záležitost A. Ekka (Muchina) - obvinění z nepřístojných činů 
- projednala roku 1909 zvláštní komise, které shledala, že ».ne
existují podklady pro předání Ekka stranickému soudu«. Přesto 
byl později Ekkův případ znovu přetřásán. Poslední komise svou
práci nedokončila, protože vypukla první světová válka. - 132

131 Mandát petrohradských dělníků svému dělnickému poslanci byl
schválen na schůzích dělní�ů největších petrohradských podniků 
a na sjezdu dělnických zmocněnců 17. (30.) října 1912. - 133 

132 Jde o pozvání zástupců opozice SDKPaL (»rozlamovců«) na basi
lejský kongres II. internacionály (listopad 1912). - 135 

1 33 Jde o podpis poslance IV. státní dumy M. K. Muranova na dopi
su sociálně demokratické frakce v dumě obsahujícím protest proti 
válce. Telegram, že Muranov připojuje svůj podpis, poslal Lenin 
do Basileje 24. (27 .) listopadu 1912. - 136 

134 Je míněno 166. číslo Pravdy, které vyšlo 11. (24.) listopadu 1912.
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Toho dne byl v Basil_eji zahájen mimořádný mezinárodní socia
listický kongres II. internacionály. 

Telegram A. J. Badajeva a dalších se zdravicí basilejskému 
kongresu a s protestem proti válce byl ve 16 7. čísle Pravdy uve
řejněn 13. (26.) listopadu 1912. - 138

;·1 135 Dne 15. (28.) listopadu 1912 poslal D. Bědnyj Leninovi tento do-
pis: 

»Demjan Bědnyj Vás srdečně pozdravuje. Chci s Vámi navázat
přímý písemný styk: Čekám na odpověď s uvedením té či oné 
spolehlivé adresy. Vy pište na adresu: Petrohrad, Naděždinská 
33, byt č. 5. Redakce časopisu Sovremennyj mir, Demjanu Běd
nému. - Ale zároveň prosím o potvrzení prostřednictvím redak
ce Pravdy, že jste skutečně dostal tento dopis a že na něj odpoví
dáte opravdu Vy. Píšu Vám poprvé, a proto jsem opatrný. Budu 
rád, odpovíte-li na tento dopis méně upjatě, než - bezděky 
- píšu já. V hluboké úctě D. Bědnyj.« - 139

136 Je míněno zatčení redaktora Pravdy N. N. Baturina v listopadu 
1912. - 139

137 Leták k 9. lednu 1913 Všem dělníkům a dělnicím Ruska![372] na
psal]. V. Stalin v prosinci 1912 na základě Leninových pokynů; 
vydán byl s podpisem ústředního výboru SDDSR. - 140

138 Několik dní před zasedáním IV. státní dumy byl v podnicích roz
šířen leták vyzývající dělníky, aby na 15. (28.) listopadu 1912 vy
hlásili jednodenní politickou stávku a zorganizovali demonstraci 
před Tavridským palácem. Likvidátoři v Luči se proti demonstra
ci postavili. 13. (26.) listopadu svolala sociálně demokratická 
frakce poradu za účasti zástupců petrohradského výboru, redakce 
Pravdy, řídícího centra likvidátorů - organizačního výboru 
a likvidátorského listu Luč. Na poradě podpořili bolševici návrh 
dělníků uspořádat v den zahájení zasedání černosotňovské dumy 
stávku a demons.traci. Likvidátoři se vyslovili kategoricky proti. 
Po po'radě vystoupila sociálně demokratická frakce v tisku s poli
ticky chybným prohlášením, v němž vyjádřila své záporné stano
visko ke stávce. Přes odpor likvidátorů a politickou chybu sociál
ně demokratické frakce stávkovaly v den zahájení zasedání dumy 
desetitisíce dělníků. Na mnoha závodech se konala blesková 
shromáždění, na nichž se dělníci usnášeli bojkotovat Luč. Po de
monstraci vystoupili bolševičtí poslanci dumy na dělnických 
shromážděních a uznali svou chybu. 
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V. I. Lenin napsal na toto téma článek K události z 15. listopa
du (Nepřednesený projev) (viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, 
s. 226-228). - 140

139 Je míněn poslanec IV. státní dumy menševik-likvidátor I. N. 
Maňkov, který byl zvolen za Irkutskou gubernii. - 140

140 Je míněno zasedání ·w SDDSR v Krakově 12. nebo 13. (25. ne
bo 26.) listopadu 1912, které řídil V. I., Lenin. - 144

141 Leninův dopis byl odeslán Stalinovi z Krakova do Petrohradu 
28. listopadu (11. prosince) 1912. N. K. Krupská ho přepsala ne
viditelným inkoustem. Cestou policie dopis zachytila, dešifrovala
a přepsala na stroji. Kopie dopisu byla objevena v policejním ar
chívu. Při dešifrování nebyla některá slova rozluštěna, a tak jsou
v dopisu vynechávk-1. -' 145 

142 Děň - fiktivní název listu Pravda.·- 145 

143 Před sjezdem zmocněnců za dělnickou kurii Petrohradské guber
nie (sjezd byl svolán na 5. ((8.) října 1912), na němž měli být 
zvoleni volitelé do IV. státní dumy, vydala vláda takzvané 
vysvětlení týkající se 21 podniků (ze 44 továren a závodů, které 
se účastnily voleb), že volby zmocněnců v těchto podnicích jsou 
neplatné. V odpověď na vládní »vysvětlení« odpověděli dělníci 
mnoha petrohradský�h závodů a továren politickou stávkou, kte
rá se rozšířila na všechny petrohradské obvody a byla provázena 
masovými mítinky a demonstracemi. Vláda byla nucena ustoupit 
a vyhlásila doplňovací volby. Ve všech podnicích, kde se doplňo
vací volby konaly, schválili dělníci bolševický Mandát petrohrad
ských dělníků svému dělnickému poslanci. 1 7. (30.) října Mandát 
schválila nová guberniální schůze, ale při druhé volbě volitelů se 
nehlasovalo podle platforem, takže byli zvoleni tři bolševici a tři 
likvidátoři. Aby mohl být určen kandidát na poslance do dumy 
za dělnickou kurii, bolševici navrhli likvidátorům losování. Likvi
dátoři to odmítli. Na guberniálním sjezdu volitelů byl poslancem 
za dělnickou kurii petrohradské gubernie zvolen bolševik A. J.

Badajev. - 148

144 Družstvo - v konspirativní korespondenci znamená sociálně de-
mokratickou frakci ve IV. státní dumě. - 149

145 Čísly byli z konspirativní�h důvodů označováni sociálně demo
kratičtí poslanci IV. státní dumy: číslo 1 - A. J. Badaj ev, číslo 3 
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- R. V. Malinovskij (později byl odhalen jako provokatér), číslo
4 - N. R. Šagov, číslo 5-- M. K. Muranov, číslo 6 - G. I. Pe
trovskij, číslo 7 - F. N. Samojlov. - 149

146 Míšovo kolegium - zřejmě krycí název pro petrohradský výbor 
SDDSR. - 149

147 Koncem roku 1912 se dostalo hospodaření spojené s vydáváním 
Pravdy vinou pracovníků účtárny do tak zanedbaného stavu, že 
to budilo podezření ,z rozkrádání a zpronevěry. - 150

148 Dopisy 107 a 110 byly uveřejněny roku 1960 v časopisu Istori
českij archiv, č. 2 jako dopisy, které psala N. K. Krupská. 

Při přípravě tohoto svazku bylo podle jejich obsahu a porov
náním s jinými dopisy z tohoto období zjištěno, že je i;iapsal Le
nin a jen z konspirativních důvodů je Krupská vepsala neviditel
ným inkoustem mezi řádky legálních dopisů. - 150

149 Jde o deklaraci sociálně demokratické frakce ve IV. státní dumě, 
jejímž základem se staly Leninovy teze K některým projevům 
dělnických poslanců (viz Sebrané spisy 22, Praha 1985, 
s. 217-221.)

Přijetí deklarace předcházel urputný boj bolševických poslan
ců se sedmi menševickými poslanci ve frakci. Na základě Lenino
vých pokynů byly do deklarace zařazeny téměř všechny hlavní 
body minimálního programu. Menševikům se tam však přesto 
podařilo prosadit bod požadující kulturně národnostní autono
mii. 7. (20.) prosince 1912 byla deklarace sociálně demokratické 
frakce přednesena na zasedání Státní dumy. 

V prosinci 1912 se na naléhání likvidátorů jednalo v sociálně 
demokratické frakci IV. státní dumy o sloučení Pravdy a Luče 
v »nefrakční dělnický list«. Na základě těchto jednání uveřejnili 
bolševičtí poslanci IV. státní dumy A.J. Badajev, G. I. Petrovskij, 
F. N. Samojlov a N. R., Šagov v 78. čísle Luče z 18. prosince 
1912 prohlášení, že se zařazují mezi přispěvatele Luče, a sedm 
likvidátorských poslanců mezi přispěvatele Pravdy. Avšak už 30. 
ledna 1913 bolševičtí poslanci přestali do Luče přispívat a pro
hlásili, že nesouhlasí s likvidátorským zaměřením listu (viz tento 
svazek, poznámka 182). � 155

150 Je míněna zpráva delegace ÚV SDDSR o basilejském kongresu 
II. internacionály. Tato zpráva byla uveřejněna ve 30. čísle listu
Social-demokrat z 12. (25.) ledna 19 I 3. - 156
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151 Lenin má na mysli vystoupení šesti zástupců ústředního výboru 
z podsekce SDDSR na basilejském kongresu, kteří tím vyjádřili 
svůj protest proti toniu, že podsekce schválila mandát zástupce 
petrohradské »iniciativní skupiny«; tato skupina byla nepřátel
skou organizací a bojovala proti straně. - 156 

152 Šestka kuriových dělníků - šest bolševických poslanců, členů so
ciálně demokratické frakce ve IV. státní dumě. - 157 

153 Viz Pjatyj (Londonskij) sjezd RSDRP. Protokoly. Moskva 1963,

s. 660. - 157

154 Jde o článek L. Martova Mezinárodní byro o jednotě sociální de
mokracie(233], v němž se uvádělo, že G. V. Plechanov prohlásil na 
zasedání mezinárodního socialistického byra v Bruselu 28.-29.

října (podle nového kalendáře) 1912, že »není daleko doba, kdy 
dojde ke sjednocení ruských sociálních demokratů nejen mezi se
bou, ale i_s esery<<. - 158 _ 

155 Večerňaja počta - fiktivní název listu Luč. - 159

156 V dopisu z 5. prosince (podle nov. kal.) 1912 sdělil Huysmans
Leninovi, že výměnu zástupce SDDSR v mezin�rodním socialis
tickém byru považuje za dočasnou a že s konečnou platností mů
že být o zastoupení rozhodnuto, až se Lenin dohodne »s druhou 
sociálně demokratickou frakcí« (tj. s likvidátory). - 160 

157 Je míněna stranická škola v Poroninu pro členy sociálně demo
kratické frakce, stranické pracovníky a dělníky. O něco později 
ÚV SDDSR navrhl, aby byla zřízena v létě 1913, v době prázd
nin Státní dumy. Studium ve škole bylo plánováno na šest tý
dnů. Za tu dobu mělo být předneseno 100 přednášek o agrární 
otázce, politické ekonomii, filozofii marxismu, dějinách sociální 
demokracie v Německu, Polsku, Lotyšském kraji aj. Kromě před
nášek se měla provádět praktická cvičení vě�ovaná vypracování 
konspektů projevů v dumě, vypracovávání zpráv pro voliče .a po
sluchači měli být -důkladně obeznámeni s činností Ill. dumy. 
Osnovy školy byly vypracovány za přímé Leninovy účasti. On 
sám se chystal přednést nejdůležitější cykly přednášek - o poli
tické ekonomii, o teorii a praxi socialismu v Rusku a o agrární 
a národnostní otázce. Pro mnoho nepříznivých okolností (nedo
statek prostředků apod.) se školu nepodařilo zřídit. - 163 
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158 Na žádost A. M. Gorkého přijel Lenin na Capri v dubnu 1908
a strávil tam několik dní. V. té době sdělil A. Bogdanovovi, V. Ba
zarovovi a A. V. Lunačarskému, že se s nimi v otázkách filozofie 
absolutně rozchází. - 164

159 Je míněna porada ÚV SDDSR se stranickými pracovníky, nazva
ná z konspirativních důvodů »únorová«. Konala se ve dnech 26.
prosince 1912-1. ledna 1913 (8.-14. ledna 1913) v Krakově. 
Podrobněji o této poradě viz-V. I. Lenin, Sebrané spisy 22, Praha 
1985, poznámka 125. - 166

16
° Federací, nejhoršího typu jsou v usneseních pražské konference 

strany z 1roku 1912 označeny vztahy s národními sociálně demo
kratickými organizacemi, které existovaly v SDDSR od IV. (sjed
nocovacího) sjezdu, kdy příslušníci ťěchto organizací pracovali 
»zcela nizávisle na ruských orga!1izacích«, což mělo krajně nepří
znivý vliv na veškerou činnost SDDSR. Přestože sociálně demo
kratické organizace Polska a Litvy, Lotyšského kraje a Bund byly 
součástí SDDSR, fakticky působila každá z nich samostatně. Je
jich zástupci se nepodíleli na řízení celoruské stranické práce; 
přímo n�bo nepřímo napomáhali protistranické činnosti likvidá
torů (o tom viz Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 165-166; Se
brané spisy 22, Praha 1985, s. 248-249). - 171

161 Sociálně demokratická strana Rakouska přestala existovat jako 
jednotná strana roku 1897 na wimberském (vídeňském) sjezdu 
a místo ní byl ustaven federativní svaz šesti národních »sociálně 
demokratických skupin«: německé, české, polské, ru�ínské, ital
ské a jihoslovanské. Všechny tyto skupiny měly společný pouze 
sjezd a ústřední vedení. Na brněnském sjezdu v roce 1899 bylo 
ústřední vedení reorganizováno ve federativní orgán, složený 
z výkonných výborů národních sociálně demokratických stran. 
- 171

162 Jiskra (»stará«) - první celoruský ilegální marxistický list, který 
v roce 1900 založil V. I. Lenin. Vycházel v letech 1900-1903
(od čísla 52 ho menševici změnili ve svůj orgán a od té doby vy
cházela »nová«, menševická Jiskra). Jiskra sehrála významnou 
úlohu ve vytváření revoluční marxistické strany, byla centre_m 
sjednocování stranických sil, sous·třeďování a výchovy stranic
kých kádrů. Z Leninova podnětu a za jeho přímé účasti vypraco
vála redakce Jiskry návrh programu strany a připravila II. sjezd 
SDDSR. - 172
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163 V. I. Lenin má na mysli Návrh podmínek pro sjednocení Bundu
s SDDSR, schválený na IV. (sjednocovacím) sjezdu SDDSR, kte
rý se konal ve dnech 10.-25. dubna (23. dubna-8. května)
1906 (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí
a plenárních zasedání ÚV, 1898-1924, Praha 1984, s. 134).
- 172

164 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 24, Praha 1986, s. 503. - 173

165 Hamburger Echo - deník, ústřední orgán hamburské organizace 
Sociálně demokratické .. strany Německa (byl založen roku 18 7 5 
jako Hamburg-Altonaer Volksblatt). Od roku 1887 dodnes vy
chází pod názvem Hamburger Echo. V březnu 1933 ho nacistic
_ká vláda zastavila. Začal znovu vycházet v dubnu 1946. - 173

166 Haaseho dopis byl uveden v Leninově článku Lépe pozdě než ni
kdy, otištěném v 8. čísle Pravdy 11. ledna 1913 (viz Sebrané spi
sy 22, Praha 1985, s. 297-298). - 174

167 Tento Leninův dopis je odpovědí na dopis G. M. Vjazmenského, 
správce archívu ruské sociální demokracie v Berlíně. Vjazmenskij 
Lenina žádal, aby mu zaslal k doplnění archívu polskou ilegální 
literaturu a také všechny ilegální tiskoviny SDDSR; nabízel se, 
že mu pošle Izvěstija CK RSDRP za rok 1907, které Lenin viděl 
za své první návštěvy archívu v létě 1912 a které nutně potřebo
val. - 175

168 lzvěstija CK RSDRP - ilegální bolševický list. Vycházel v Petro- · 
hradu od 16. (29.) července do 11. (24.) října 1907. Vyšla tři čís
la. Jak se uvádělo v I. čísle, Izvěstija vycházely dočasně, protože 
»není možné přistoupit okamžitě k vydávání ústředního orgánu
strany«. List uveřejňoval výňatky z protokolů ÚV SDDSR, rezo
luce petrohradské a moskevské organizace SDDSR k aktuálním
politickým otázkám a informace o revolučních událostech v_ Rus
ku. - 175

169 Je míněn doporučující dopis V. I. Lenina G. M. Vjazmenskému 
pro N. V. Kuzněcova (Sapožkova), odeslaný do Paříže. Lenin 
v něm zřejmě žádal Kuzněcova, aby Vjazmenskému předal ile
gální sociálně demokratickou literaturu pro socialistický archív 
v Berlíně. Jak sdělil Vjazmenskij, byl v Paříži v lednu až únoru 
1913 a Kuzněcov mu předal několik vzácných čísel ilegálních tis
kovin uralských bolševických výborů. - 175

425 



170 Jde o článek O bolševismu, který Lenin napsal pro druhý díl kni
hy N. A. Rubakina Mezi knihami (viz· Sebrané spisy 22, Praha 
1985, s. 299-300). 10. ledna (podle nového kalendáře) 1913 žá
dal Rubakin v dopisu Lenina, aby »stručně (ne na víc než jednu 
stránku dopisního papíru) ... vyložil samu podstatu bolševismu 
a upozornil na knihy, v nichž je podán výklad této podstaty« 
(Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV 
KSSS). Leninův článek v 2. dílu publikace Mezi knihami byl otiš
těn beze změn, ale s touto poznámkou: »Výklad podal na naši žá
dost N. Lenin. Leninův dopis ... otiskujeme bez jakýchkoli 
změn a odpovědnost za některé polemické formulace pana Leni
na ponecháváme na autorovi.« - I 76

171 Ve 4. čísle Luče z 5. ledna 1913 Lenina zřejmě zaujala noticka
O zastoupení v mezinárodním byru, která byla odpovědí na no
ticku uveřejněnou pod stejným názvem ve 201. čísle Pravdy z 23.

prosince 1912. Likvidátoři v Luči prohlašovali, že považují za
stoupení SDDSR v mezinárodním socialistickém byru (Lenin 
a Plechanov) za jednostranné, a poukazovali na to, že v byru není 
zástupce menševického organizačního výboru. - J 77 

172 Jde o reorganizaci redakce Pravdy na základě usnesení krakovské
porady ÚV SDDSR se stranickými pracovníky. Lenina vážně 
znepokojovalo, že nemá o zahájení této reorganizace žádné zprá
vy, protože v lednu 1913 se Pravda opět dopustila řady chyb. 15.

a 23. ledna byly v listu uveřejněny dopisy redakci poslance za 
Polskou socialistickou stranuJ.JagieUa, ve kterých se prohlašoval 
za zástupce polské dělnické třídy; 1 7. a 24. ledna ohlašovala 
Pravda na první stránce, že vyšla další čísla orgánu Bundu - lik
vidátorského týdeníku Cajt. Byla nerozhodná v boji proti likvidá
torům, nedbala pokynu krakovské porady a neuveřejnila několik 
článků, které zahraniční byro ústředního výboru zaslalo k uveřej
nění aj. 

Hlavní překážkou, která petrohradským stranickým pracovní
kům znemožňovala rychle reorganizovat redakci, byla skuteč
nost, že v té době nebyli v Petrohradu legální pracovníci, kteří 
by mohli aparát redakce doplnit. Do redakce pronikli smířlivci 
a maskovaný provokatér Malinovskij a všemožně mařili její prá
ci. 22. ledna (podle starého kalendáře) se konalo společné zasedá
nÍ'Členů byra ÚV SDDSR v·Rusku s pracovníky redakce Pravdy. 
Zúčastnilo se ho dvanáct osob, mezi nimi členové ústředního vý
boru]. M. Sverdlov, G. I. Petrovskij, F. I. Gološčokin, tajemník 
byra ÚV SDDSR V. N. Lobov a další. Na zasedání byla předne-
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sena zpráva o usneseních ústředního výboru a krakovské porady 
· o reorganizaci redakce; redaktorem listu s právem veta a cenzury 
všech článků byl jmenován]. M. Sverdlov, do redakce byl koop
tován člen petrohradského výboru, aby se posílilo spojení s pe
trohradskou bolševickou organizací, tajemnicí redakce byla jme
nována K. N. Samojlovová.

Díky těmto opatřením už od počátku února celková úroveň lis
tu stoupla, na stránkách P,ravdy téměř denně vycházely Leninovy 
články, značně se oživily rubriky jako Dělnické hnutí, Státní.du
ma a Život rolníků. Do listu začali aktivně přispívat bolševičtí 
poslanci. Od 1 O. února (podle starého Kalendáře) začala vycházet 
nedělní příloha. Zvýšil se náklad listu. V celé řadě pozdějších do
pisů Lenin konstatoval, že se práce redakce podstatně zlepšila. 

Cajt - týdeník, orgán Bundu, vycházel v jazyce jidiš od 20.
prosince 1912 (2. ledna 1913) do 5. (18.) _května 1914 v Petrohra
du. - 177

173 Lenin má zřejmě na mysli noticku Drobná pomluva[230], otiště
nou v 6. čísle Pravdy z 8. ledna 1913. V této noticce odhalila 
Pravda nesprávný postoj listu Luč, ale dopustila se chyby tím, že 
si pro podružné věci znepřátelila redakci časopisu Rabočij golos. 

Časopis Rabočij golos - orgán. odborového sdružení tkalců 
a tkadlen - připravovaný k tisku, nakonec nevyšel. - 177

174 Jde o list Naš put'. Na nutnost vydávat legální dělnický list v Mo
skvě upozorňoval Lenin již v létě 1912 (viz Sebrané spisy 21, 
Praha 1985, s. 465). Avšak sbírka finančních prostředků na mos
kevský list byla zahájena teprve v listopadu 1912. Ve 176. čísle 
Pravdy z 24. listopadu (podle starého kalendáře) l 912 byl uveřej
něn Dopis skupiny moskevských dělníků, v němž se upozorňova
lo, že se naskýtá možnost a pravá chvíle založit dělnický list 
v Moskvě. Výzvu pořádat sbírky na fond listu dělníci vřele pod
pořili. Vydávání listu se však zdrželo, protože v únoru 1913 byla 
skupina bolševiků, iniciátorů založení listu, zatčena. 

První číslo listu s názvem Naš puť vyšlo 25. srpna (7. září) 
1913. V. I. Lenin s listem aktivně spolupracoval. Přispívali do 
něho A. M. Gorkij, Děmjan Bědnyj, M. S. Olminskij, I. I. Skvor
cov-Stěpanov a rovněž bolševičtí poslanci IV. státní dumy. -Naš 
puť byl mezi dělníky velmi oblíben. Svými peněžními příspěvky 
jej podporovalo 395 dělnických skupin. 12. (25.) září 1913 ho po
licie zastavila. Celkem vyšlo 16 čísel. Moskevští dělníci odpově
děli na zastavení listu stávkou, ale obnovit jeho vydávání se ne
podařilo. - 1 77 
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175 Nouaja Sibir - společenskopolitický a literární deník liberálního 
zaměření. Vycházel v Irkutsku od 6. (19.) prosince 1912 do 
1. ( 14.) ledna 1913. Celkem vyšlo 46 čísel. Faktickým redaktorem
listu byl likvidátor N. Rožkov. - 178

176 Jde o dopis od A. A. Trojanovského, který tehdy žil ve Vídni 
a byl členem zahraniční redakce časopisu Prosvěščenije. - 180 

177 Jsou zřejmě míněny fámy o možnosti povstání v turecké Arménii 
pod vedením arménské buržoazně nacionalistické strany Dašnak
cutjun. Na možnost povstá_ní upozorňoval článek Turečtí Arméni 
a Rusko, který byl otištěn v 7. čísle listu Russkoje slovo 9. ledna 
1913. - 180 

178 Lenin má na mysli úvodník Dělnické masy a podzemí[115], otiště
ný v 15. (101.) čísle menševicko-likvidátorského listu Luč 19. led
na 1913. Článek byl zaměřen proti ilegální dělnické straně. Toto 
vystoupení likvidátorů demaskoval Lenin v článku Sociálním de
mokratům, vydaném v Krakově jako hektografovaný leták (viz 
Sebrané spisy 22, Praha 1985, s. 330-333). - 182 

179 Jde o Leninovu knihu Za 12 let. Sborník článků. Svazek první.
Dua směry u ruském marxismu a sociální demokraci11 139]. Vy
dalo ji v Petrohradu vydavatelství Zerno v polovině listopadu 
1907 (na titulním listě je uveden rok 1908). Z předpokládaných 
tří svazků se podařilo vydat pouze první svazek a první část dru
hého. První svazek byl zkonfiskován krátce po vydání, ale znač
nou část nákladu se podařilo zachránit a kniha se dál rozšiřovala 
ilegálně. Roku 191-8 vyšla ve II. vydání. - 183 

180 30. ledna (podle starého kalendáře) 1913 byl ve 24. čísle Pravdy 
otištěn dopis A. Bogdanova redakci, v němž pisatel protestoval 
proti tomu, že stoupenci Pravdy odmítli dohodnout se s likvidá
tory při navrhování dělnického poslance do IV. státní dumy. 
V poznámce k tomuto dopisu se redakce omezila jen na konstato
vání, že k dohodě nedošlo vinou likvidátorů. - 184 

181 Dotaz rižských dělníků z 19. ledna,_1913 byl uveřejněn ve 24. čísle 
Pravdy 30. ledna 1913. Podepsaní, »Skupina narodnických dělní
ků a sociálních demokratů - Čtenářů Pravdy«, žádali redakci, 
aby se vyjádřila k otázce »sjednocení s levým narodnictvím«. Le
ninův článek O narodnictví, s nímž doporučoval spojit tento do
taz, byl uveřejněn v 16. a 1 7. čísle Pravdy ve dnech 20. a 22. 
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ledna 1913 (viz Sebrané .spisy 22, Praha 19'85, s. 325-329). 
- 185 

182 Je míněn tento dopis bolševických poslanců IV. státní dumy AJ.

:eadajeva, G. I. Petrovs.kého, F. N. Samojlova a N. R. Šagova 
o tom, že vystupují z řad přispěvatelů likvidátorského listu Luč: 
»Dne 18. prosince 1912 jsme na přání sociálně demokratické
frakce z 15'. prosince přijali návrh listu Luč, abychom byli zařaze
ni mezi jeho přispěvatele.

Od té doby uplynul víc než měsíc. Po celou tu dobu nepřestal 
Luč vystupo;vat jako zavilý odpůrce antilikvidátorství. Jeho pro
pagování „veřejné" dělnické strany a jeho výpady proti ilegalitě 
považujeme za nynějších podmínek života v Rusku za nepřípust
né a škodlivé. 

Protože pokládáme za nemožné krýt svými jmény likvidátor
ské názory hlásané Lučem, žádáme redakci, aby nás vyřadila 
z řad svých přispěvatelů« (Luč, č. 24·, 30. ledna 1913). - 186

183 Jde o podezření A. M. Gorkého, že K. P. Pjatnickij, ředitel petro
hradského vydavatelství Znanije, který měl dispoziční právo, ne
vykonává svou práci svědomitě. Až k soudu se případ nedostal. 
- 187

184 Osnova projevu o státním rozpočtu, kterou Lenin připravil pro vy
stotlpení jednoho z bolševických poslanců ve IV. státní dumě 
o státním rozpočtu na rok 1913, nebyla nalezena; zachovaly se
pouze dva úryvky a jsou uloženy v Ústředním stranickém archí
vu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS.

Ve 22. svazku Sebraných spisů jsou uveřejněny teze k projevu 
o rozpočtu, které se staly podkladem pro vystoupení zástupce so
ciálně demokratické frakce na 45. zasedání IV. státní dumy 13. 
(26.) května 1913 (viz s. 419-422). - 188 

185 Jsou míněny dopisy bolševických poslanců IV. státní dumy, uve
řejňované v lednu a únoru 1913 v Pravdě pod společným ná
zvem Dojmy poslanců sociálně demokratické frakce z jednotli
vých míst. - 188

186 Leninovy články Odpověď Majevskému, Bulgakov o rolnících 
a dva články o morálce, o nichž je v dopisu zmínka, nebyly nale
zeny. - 189 

187 Russkaja molva deník, orgán strany progresistů; vycházel 
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v Petrohradu od 9. (22.) prosince 1912 do 20. srpna (2. září) 
1913. 

V. I. Lenin má zřejmě na mysli rubriku Přehled tisku ve 48.

čísle listu z 28. ledna 1913, kde se uvádějí citáty z článku Na 
cestě k jednotě, uveřejněného ve 22. čísle Luče 27. ledna 1913. 

Autor rubriky uvádí citát z dopisu člena Státní dumy N. R. Šago
va (Pravda, č. 22, 27. ledna 1913) o tom, že »dělníci Kostromské 
gubernie považují sjednocení za nezbytné, ale jen za podmínky, 
že bude probíhat „zdola" a že likvidátoři nebudou bojovat proti 
,,ilegalitě", nýbrž sami se do něho zapojí«, a poznamenává: 
»Vždyť ilegalita je právě to hlavní zlo, proti němuž menševici bo
jují.« - 190

188 V den 30. výročí úmrtí K. Marxe, l. března 1913, byl v 50. čísle 
Pravdy uveřejněn Leninův článek Historický osud učení Karla 
Marxe (viz Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 25-28). Jubilejní 
číslo Pravdy vyšlo 3. (16.) března 1913; na titulní straně listu by
ly portréty K. Marxe a B. Engelse. - 190

189 Jde o články P. N. Dněvnického O tom, jak krátkou a proč tak 
krátkou paměť mají likvidátoři[68]. Uveřejněny byly v Pravdě 
v číslech 30, 32, 33, 35, 36 a 37 ve dnech 6., 8., 9., 12., 13. a 14. 

února 1913. - 190

190 Leninův článek obsahující kritiku bojkotismu, o němž je v dopisu 
zmínka, nebyl nalezen. - 191

191 Jde o nesprávné stanovisko N. G. Poletajeva k vystoupení bolše
vických poslanců z řad přispěvatelů likvidátorského listu Luč. 
Poletajev se domníval, že je přípustná vzájemná spolupráce bol
ševiků a likvidátorů jak v Pravdě, tak v Luči. Lenin takovéto sta
novisko odsoudil. - 193

192 Když vyšlo první číslo Pravdy, odjel N. G. Poletajev z Petrohra
du a zanechal práce v novinách. Bez něho přestala vycházet Něv
skaja zvězda (»velká sestra«). Lenin přikládal Poletajevově práci 
v Pravdě velký význam. - 193

193 V roce 1913 začíná A. Bogdanov vydávat svou práci Všeobecná 
organizační věda (tektologie)[ 12]. Byla dalším rozvinutím jeho 
empiriomonistických názorů. - 194

194 Je míněna Zpráva o stranické konferenci ve dnech 21., 22. a 23.
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července 1907(93] Vyd_al ji úy SDDSR jako leták (viz KSSS v re
zolucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenárních zasedání, 
díl I, Praha 1954, s. 148-154). - 195

195 Je míněn výnos o amnestii, zveřejněný u příležitosti 300. výročí 
vlády Romanovců. - 196

196 Jde o protest delegace SDDSR na basilejském kongresu proti ne
správnému postupu sekretariátu mezinárodního socialistického 
byra, který prohlásil, že delegáti SDDSR neměli právo potvrzo
vat mandáty delegátů polské opozice na basilejském kongresu 
a že ve zprávě o kongresu budou jména pěti delegátů polské opo
zice, kteří se zasedání účastnili, označena písmenem X. - 197

197 V březnu až dubnu 1913 pracuje V. I. Lenin na článkuJak Rosa 
Luxemburgová nezdařile doplňuje Marxovu teorii, píše si jeho 
osnovu, sestavuje statistické tabulky a dělá si výpisky z Marxova 
Kapitálu. Článek o knize R. Luxemburgové se v tisku neobjevil. 
- 199

198 Sedma - sedm poslanců z řad menševiků-likvidátorů, kteří byli 
členy sociálně demokratické frakce ve IV. státní dumě. - 200

199 Jde o rezoluci petrohradského výboru SDDSR, schválenou na 
schůzi v únoru 1913. V této rezoluci petrohradský výbor konsta
toval, že politická linie bolševických poslanců ve IV. státní dumě 
je správná, a odsuzoval počínání menševických poslanců, kteří 
podporovali likvidátorský Luč (viz Social�demokrat č. 31, 15. 
(28.) června 1913). - 201

200 Petrohradský výbor se na své schůzi v únoru 1913 rozhodl vydá
vat Izvěstija PK RSDRP a nastínil obsah prvního čísla; vydávání 
se však nepodařilo uskutečnit (viz Social-demokrat č. 31, 15. (28.) 
června 1913). - 201

201 Jde o uvedení jmen autorů, kteří publikovali články v leninské 
Jiskře• a v listech Proletarij a Social-demokrat bez podpisu. 

Proletarij - ilegální bolševický list. Vycházel za Leninovy re
dakce od 21. srpna (3. září) 1906 do 28. listopadu (11. prosince) 
1909. Byl fakticky ústředním orgánem bolševiků. Podrobněji 
o listu viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 15, Praha 1983, poznámka
1. - 201
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202 Sevemyje zapiski - měsíčník pro literaturu a politiku. Vycházel
v Petrohradu v letech 1913-1917. - 202

203 Jde zřejmě o brožuru L. B. Kameněva O podstatě likvidátorství,
která měla vyjít ve vydavatelství Priboj. - 203

204 

205 

206 

Dne 13. (26.) dubna 1913 přednášel Lenin v Lipsku na téma 
Společenský vzestup v Rusku a úkoly sociálních demokratů. 
- 203

Není přesně zjištěno, o jaký »leták« ÚV Sociální demokracie Lo
tyšského kraje jde. Patrně to bylo oznámení o svolání IV. sjezdu 
SDLK, které bylo vydáno krátce předtím v zahraničí a 29. břez
na 1913 uveřejněno v ústředním orgánu ZihI)a. 

Vedoucí představitelé lotyšských bolševiků přetiskli toto ozná
mení ve svém tiskovém orgánu Biletens a připojili k němu celou 
řadu kritických připomínek k pořadu sjezdu, který vypracoval 
likvidátorský Ústřední výbor s cílem vyhnout se nejdůležitějším 
zásadním otázkám. Zvlášť ostře vystoupili proti bodu usnesení, 
v němž ÚV prohlašuje, že je ochoten přistoupit k přípravě sjezdu 
teprve tehdy, až bude k tomuto účelu vloženo do pokladny 
ústředního výboru 3000 rublů. Lotyšští bolševici v tom viděli 
další snahu oddálit svolání sjezdu, který převážná většina členů 
strany naléhavě požadovala. - 204

Na Leninovo doporučení předložili lotyšští bolševici před IV. 
sjezdem Sociální demokracie Lotyšského kraje vlastní platformu 
a návrh rezolucí. Návrh platformy pro sjezd napsal Lenin v květ
nu 1913. Uveřejněn byl v srpnu 1913 ve 4. čísle listu CiI)aS Bie
drs. V listopadu 1913 byl vydán jako separát pod názvem Naše 
platforma k IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského kraje. Po
té byl návrh platformy uveřejněn jako úvodník Bulletinu č. 9/10, 

který vyšel 20. listopadu 1913. Redakce Bulletinu podlehla vlivu 
smířlivců ze svých řad a při uveřejňování Leninova textu vypu
stila důležitý oddíl věnovaný národnostní otázce; jiné oddíly čás
tečně zkrátila a pozměnila. 

V Sebraných spisech V. I. Lenina se návrh platformy uvádí 
v plném znění podle dochovaného rukopisu psaného rusky (viz 
Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 225-234). - 205

207 V květnovém čísle časopisu Ptosvěščenije žádný příspěvek A. M.
Gorkého není; v červnovém čísle vyšla jeho povídka Krádež. 
- 206
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208,_ Volby do vedení petrohradského odborového svazu kovodělníků 
se konaly 21. dubna (4. května) 1913. Shromáždění se zúčastnilo 
kolem 800 lidí a dalších více než 400 lidí se už do místnosti ne

vešlo. Bolševici předložili seznam kandidátů do vedení; byl 
uveřejněn v 91. čísle Pravdy a rozdán přítomným. Navzdory po
žadavku likvidátorů, aby. se volilo »bez rozdílu zai;něření«, hlaso
vala většina účastníků pro kandidátku Pravdy. Z celkového počtu 
14 členů vedení bylo 10 zvoleno z bolševické kandidátky. - 207 

209 Jubilejní číslo Pravdy (č. 92), věnované prvnímu výročí vydávání 
listu, vyšlo 23. dubna (6. května) 1913. Byly v něm uveřejněny 
Leninovy články Výročí Pravdy a Něco o výsledcích a faktech 
(viz Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 119-122 á I 23-126). 
- 207 

210 V. I. Lenin posílal dopis A. A. Trojanovského z 15. května (podle 
nového kalendáře) 1913: Trojanovskij v tomto dopisu žádal Ka
meněva, aby napsal odppvěď na článek menševika-likvidátora 
S. Semkovského (S. J. Bronštejna) Obrození ruského proletariátu
[Die Wiederbelebung des russischen Proletariats ], otištěný
v 8. čísle časopisu Der Kampf I. května 1913. Sliboval, že otiště
ní článku v časopisu Der Kampf podpoří D. B. Rjazanov.

Der Kampf - měsíčník, orgán rakouské sociální demokracie; 
vycházel ve Vídni v letech 1907 -1934. Zaujímal oportunistické, 
centristické stanovisko, které maskoval levičáckými frázemi. Re
daktory časopisu byli O. Bauer, A. Braun, K. Renner, F. Adler 
a další. - 208

211 Jde o mezinárodní kongres II. internacionály, který se měl konat 
ve Vídni v srpnu 1914. Protože vypukla světová válka, kongres 
se nekonal. - 208 

212 Lenin má na mysli článek M. S. Olminského (A. Vitimsk�ho) 
Kdo s kým?[272], uveřejněný ve 106. čísle Pravdy 1 O. (23.) května 
1913. Článek polemizoval s Lučem ohledně porady redaktorů 
buržoazních periodik se zástupci dělnického tisku. Cílem porady 
bylo schválit protest proti zostření tiskového zákona. Zástupci 
Pravdy předložili svůj návrh rezoluce, ale předseda o něm nedo
volil hlasovat. Zástupci Pravdy spolu se zástupci řady odboro
vých orgánů odmítli podepsat rezoluci liberálních redaktorů. 
Kromě zástupců listů Reč, Russkaja molva, Sovremennoje slovo, 
Děň atd. podepsali rezoluci pouze zástupci listů Luč a Naša zar
ja, čímž se postavili proti dělnickým listům zastoupeným na po
radě. - 210 
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213 Článek A. A. ·Bogdanova Ideologie (z cyklu Ze slovníku cizích 
slov) nebyl na Leninovo naléhání v Pravdě uveřejněn, protože 
byl protimarxistický. Následovalo Bogdanovovo prohlášení, že se 
rozchází s Pravdou; Lenin toto prohlášení komentoval Dopisem 
redakci, uveřejněným v 9. čísle listu Puť pravdy z 31. ledna 1914

(viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 336-337). - 210

214 Generální stávka v Belgii probíhala od 14. do 24. dubna (podle 
nového kalendáře) 1913. Belgičtí dělníci požadovali změnu ústa
vy a všeobecné a rovné volební právo. Stávka se nesmírně roz
rostla: z celkového počtu přes milión dělníků se jí zúčastnilo 
400-500 tisíc dělníků. Pravda soustavně informovala o jejím
průběhu a přinášela zprávy o výsledcích sbírek ruských dělníků
na podporu stávkujících. Podrobněji o stávce viz Leninův článek
Poučení z belgické stávky (Sebrané spisy 23, Praha 1985,

s. 170-171). - 211

215 Jde o druhý článek]. A. Berzina z cyklu Poznámky o taktice[422] 

otištěný v květnu 1913 v dvojčísle 2/3 Bulletinu byra zahranič
ních skupin Sociální demokracie Lotyšského kraje[423] s podtitu
lem Základy jednoty strany. Berzin v něm nesprávně vyložil 
usnesení IV. (sjednocovacího) sjezdu SDDSR z roku 1906 o pod
mínkách sjednocení Lotyšské sociálně demokratické strany 
s SDDSR. - 212

216 Jsou míněna usnesení IV. (sjednocovacího) sjezdu SDDSR: 
1. Podmínky pro sjednocení sociální demokracie Polska a Litvy 
s SDDSR; 2. Návrh podmínek pro .sjednocení Lotyšské sociálně 
demokratické dělnické strany s SDDSR; 3. Návrh podmínek pro 
sjednocení Bundu s SDDSR (viz KSSS v rezolucích a usneseních
sjezdů, konferencí a plenárních zasedání ÚV, 1898-1924, Pra
.ha. 1984, s. 131-134). - 213

217 Viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenár
ních zasedání, d. I, Praha 1954, s. 172. - 213

218 Lenin má na mysli rezoluci VI. (pražské) celoruské konference 
SDDSR O nepřítomnosti delegátů národních ústředí na celostra
nické konferenci[180J (viz Sebrané spi�y 21, Praha 1985, s. 165).

- 213

219 Jde o nové volby do vedení petrohradského odborového svazu 
kovodělníků; shromáždění se konalo 25. srpna (7. září) 1913
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a účastnilo se ho kolem tří tisíc lidí. Přestože.se likvidátoři snažili 
ovlivnit shromáždění proti bolševickému v�dení svazu, byla vel
kou většinou hlasů a za potlesku schválena rezoluce, v níž se vy
slovoval dík vedení za jeho práci. Kandidátka likvidátorů získala 
jen asi 150 hlasů. Bolševická kandidátka, která byla předem uve
řejněna v listu Severnaja pravda, byla schválena převážnou větši
nou hlasů. - 215

Tajemníkem vedení petrohradského odborového Svazu kovoděl
níků byl do 25. srpna (7. září) 1913 likvidátor V. Abrosimov, 
později odhalený jako provokatér. - 215

221 V rozšířeném formátu začala Pravda vycházet od 29. května (11. 
června) 1913 (od čísla 122). -'-- 216

222 Na zasedání IV. státní dumy 22. května (4. června) 1913 se po 
debatě o rozpočtu poštovní a telegrafní správy hlasovalo o poža
davku frakce kadetů zavést sedmihodinový pracovní den pro za
městnance pošt a telegrafů. Sociálně demokratická frakce se na 
základě bodu 3(h) rezoluce O-sociálně demokratické frakci ·v du
mě, schválené na V. �celorůské) konferenci SDDSR roku 1908, 
hlasování zdržela. Tí!Il byl požadavek kadetské frakce zamítnut. 
Pravda polemizovala s Lučem v článcích Liberální neúspěch 
(v čísle 11 7 z 23. května a Luč proti sociálně demokratické frakci 
v čísle 119 z 25. května 1913) a obhajovala nesprávný postup so
ciálně demokratické frakce v dumě. 

Na Leninův pokyn byla chyba napravena: ve 131. čísle 
z 9. června uveřejnila Pravda nepodepsaný článek Duma a takti
ka sociální demokracie s poznámkou, že rozšířená redakce pře
zkoumala otázku hlasování sociálně demokratické frakce o rozpoč
tu poštovní a telegrafní správy a ve 132. -čísle z 11. června otiskla 
sdělení sociálně demokratické frakce v dumě, že »svůj postup, 
kdy se zdržela hlasování o 3. bodu formule kadetů _týkající se roz
počtu poštovní a telegrafní správy ... na zasedání Státní dumy 
22. května ... kvalifikovala na svém zasedání 23. května· jako
chybný«.

V rezoluci poroninské porady ústředního výboru SDDSR se 
stranickými pracovníky roku 1913, nazvané O práci sociální de
mokracie v dumě, byl bod 3(h) revidován a schválen v nové, do
konalejší verzi (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konfe
rencí a plenárních zasedání ÚV. 1898-1924, Praha 1984, 
s. 238-239). - 216
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Článek M. S. Olminského (Vitimského) Pravda, věnovaný vydá
vání listu v rozšířeném formátu, vyšel ve 123. čísle 30. května 
1913. 

V témže čísle Pravdy byl otištěn úryvek z poémy amerického 
básníka, bývalého dělníka Trobela, Muži a ženy pc;mze ... Poé
mu přeložila L. Stalová. - 217

Lenin má na mysli prohlášení A. Bogdanova Faktické vysvětlení, 
otištěné ve 120. čísle Pravdy 26. května 1913. Bogdanov se 
v něm snažil vyvrátit fakt, který Lenin uvedl v stati Sporné otáz
ky, že totiž zavrhování činnosti sociální demokracie v dumě a vy
užívání dalších legálních možností bylo spojeno s »vperjodov
stvím« (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 23, Praha 1985, s. 97). 

Redakce Pravdy uveřejnila Bogdanovovo prohlášení s poznám
kou: »Redakce se plně ztotožňuje s názorem uvedeným v 95. čís
le v stati Sporné otázky, avšak v zájmu nezaujatosti považuje za 
možné uveřejnit níže uvedené prohlášení svého stálého spolupra
covníka soudruha Bogdanova.« Lenin proti této redakční po
známce ostře protestoval. Posla) do Pravdy současně s dopisem 
K případu paná Bogdanova a skupiny Vperjod (viz tamtéž, 
s. 270-271) noticku, v níž se vyslovil proti Bogdanovovu zkres
lování dějin strany (tato noticka nebyla tehdy uveřejněna a do
dnes se nenašla). Ve svých dopisech Lenin nejednou upozorňoval
redakci Pravdy, že je nepřípustné, aby Bogdanov nadále přispí
val do bolševického listu. Když Bogdanov napsal článek Ideolo
gie, v němž otevřeně propagoval názory machistů, byl z řad-do
pi�ovatelů Pravdy vyloučen. - 218

225 V dubnu až červnu 1913 vycházely v Pravdě Plechanovovy člán
ky V krupobití střel (Letmé poznámky).Jeden z nich byl namířen 
proti A. N. Potresovovi: Pan Potresov v roli mého žalobce (v čís
lech 112 a 114 ze 17. a 19. května 1913). Potom až do 7. června 
Pravda Plechanovovy články neuveřejňovala, avšak Potresov ve 
fejetonu V zajetí vlastní minulosti (O Plechanovovi), otištěném 
v Luči (čísla 119, 121 a 122 z 25., 28. a 29. května 1913) dál »há
zel špínu« na Plechanova. Lenin kritizoval Potresovovy útoky na 
Plechanova v člárÍku Dělnická strana a samolibí liberální polo
vzdělanci (O Potresovovi) (viz Sebrané spisy 23, Praha 1985, 

s. 246-247). - 219

226 Bulletin périodique du Bureau Socialiste lntemationa(427 • 467] vy
cházel ve francouzštině, angličtině a němčině v Bruselu v letech 
1910-1914. - 223
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227 Jde o vydání zprávy o činnosti sociálně demokratické frakce ve 
IV. státní dumě. K tomuto vydání nedošlo. - 224 

228 Lenin má na mysli neshody v otázce přijetí poslance IV. státní 
dumy za Varšavu J. I. JagieUa za člena sociálně demokratické 
frakce (viz tento svazek, poznámka 125). - 224 

229 Je míněno zatčení J. M. Sverdlova a K. T. Novgorodcevové 
(Sverdlovové) v bytě člena IV. státní dumy G. I. Petrovského 1 O. 
(23.) února 1913 na udání provokatéra Malinovského. - 225 

230 »Nikitič« - krycí jméno revolucionáře L. B. Krasina. Mohlo jít 
o sociálního demokrata V. N. Maljantoviče (bratra moskevského
advokáta P. N. Maljantoviče), který žil v letech 1901-1907
v Oděse. - 226

231 A. M. Gorkij byl delegátem V. (londýnského) sjezdu SDDSR,
který se konal ve dnech 30. dubna-19. května (13. května až
1. června) 1907. - 228

232 Je míněn konflikt mezi IV. státní dumou a vládou, vzniklý v sou
vislosti s vystoupením černosotňovce Markova II., který prohlásil 
na adresu ,zástupců ministerstva financí: »Okrádat nelze.« Duma 
na toto prohlášení nijak nereagovala. Rada ministrů se však do
mnívala, že tím byla uražena celá vláda; navrhla, aby byl Markov 
II. pohnán před soud za pomluvu, a žádala, aby předseda Rod
zjanko jeho vystoupení z tribuny dumy odsoudil. - 229

233 Pravda byla zastavena 5. (18.) července 1913 výnosem petro
hradského soudního dvora na návrh ministra vnitra N. A. Makla
kova. Od 13. (26.) července téhož roku začala Pravda vycházet 
pod názvem Rabočaja pravda. - 229 

234 Leninův článek K případu pana Bogdanova a skupiny Vperjod 
(Redakci Pravdy) byl poprvé uveřejněn roku 1930 (viz Sebrané 
spisy 23, Praha 1985, s. 270-271).-229 

235 Jde o druhou konferenci zahraniční organizace SDDSR, která se 
konala v Bernu 20.-21. července (2.-3. srpna) 1913. 21. čer
vence (3. srpna) na ní Lenin přednesl referát O situaci ve straně. 
Text referátu se dodnes nenašel; zprávičku o něm přinesl Bjulle
teň Komiteta Zagraničnoj Organizacii PCDRP číslo 3 z 2. (15.) 
října 1913. - 231
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236 Je -zřejmě míněn článek P. Griščenka Internacionalismus ,a sepa
ratismus v ukrajinském sociálně demokratickém hnutí. - 231

237 Jde o II. celoukrajinský sjezd studentstva, který se konal ve 
dnech 19.-22. června (2.-5. července) 1913 ve Lvově. Časově 
byl přizpůsoben oslavám výročí Ivana Franka, velkého ukrajin
ského spisovatele, vědce, veřejného Činitele a revoiučního demo
krata. Sjezdového jednání se účastnili také zástupci ukrajinských 
studentů v Rusku. Na sjezdu přednesl referát Ukrajinská mládež 
a současné postavení národa ukrajinský sociální demokrat Don
cov, který prosazoval heslo "samostatné,( Ukrajiny. Toto heslo 
získalo podporu národních demokratů, ale vyvolalo protest sku
piny ukrajinských sociálních demokratů, kteří emigrovali z Rus
ka. Sjezd tento protest nepodpořil a po diskusi byla schválena 
Doncovova rezoluce, v níž byl formulován program ukrajinských 
separatistů. - 232

'238 Živaja žizň - legální deník menševiků-likvidátorů. Vycházel 
v Petrohradu od 11. (24.) července 1913 jako pokračování likvi
dátorského listu Luč. Celkem vyšlo 19 čísel. I. (14.) srpna byl list 
zastaven. Článek V. I. Zasuličové O jedné otázce Lenin kriti�ky 
rozebral ve své práciJak Zasuličová potírá likvidátorství (viz Se
brané spisy 24, Praha 1985, s. 49-71). - 235

239 Jde o inženýra B. N. Smirnova, který tehdy žil v Bernu. Kaspa
rov se domníval, že by mohl Smirnov poskytnout straně finanční 
podporu. - 236

240 Sevemaja pravda - jeden z názvů, pod nímž vycházela bolševic
ká Pravda od I. (14.) srpna do 7: (20.) září 1913. Vyšlo 31 čísel. 
- 236

241 Rabočaja pravda - bolševický deník; vycházela v Petrohradu od 
13. (26.) července do I. (14.) srpna 1913 místo Pravdy, která byla
5. (18.) srpna 1913 zastavena. - 236

242 Novaja rabočaja gazeta - deník menševiků-likvidátorů. Vychá
zel v Petrohradu od 8. (21.) srpna 1.913 do 23. ledna (5. února) 
1914 místo listu Živaja žizň. Lenin tento list často nazýval .Nový
mi likvidátorskými novinami. - 236

243 V ,odpověď na tento dopis dostal Lenin Šahumjanův dopis 
z Astrachaně napsaný 7. září 1913 .. Šahumjan sděloval, že stati-
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stiku kavkazských národností pošle; zatím mu oznamoval celkové 
počty - muslimů pět miliónů, Arménů a Gruzínců po_ dvou 
miliónech. Pokud jde o rozdělení národností podle újezdů, gu
bernií a měst - Tiflisu ·(Tbilisi], Baku, Batumi, Jelizavetpolu aj. 
- doporučoval Leninovi, aby využíval ročenku Kavkazský ka
lendář. Posílal mu slíbenou brožuru a překlad dvou referátů o ar
ménských záležitostech. - 23 7

Živaja mysl - legální list.levicových narodniků (eserů). Vycházel 
v Petrohradu od srpna 1913 do července 1914. Několikrát měnil 
název: Věrnaja mysl, Mysl truda, Severnaja mysl, Stojkaja mysl 
aj. -'-- 238 

245 Je míněn sjezd Sociálně demokratické strany Německa, který se 
konal ve dnech 14. -20. září (podle nového kalendáře) 1913 
v Jeně. Zástupcem SDDSR na sjezdu byl A. Bekzadjan. 

246 

Bolševici chtěli využít sjezdu a skoncovat záležitost s »držitel
skými« penězi. Případ se vlekl, protože L. Tyszka a R. Luxem
burgová, kteří využívali svého blízkého vztahu k »držitelům« 

(K. Zetkinové, K. Kautsk'ému a F. Mehringovi) a sympatizovali 
se smířlivci, všemožně bránili tomu, aby byly peníze vráceny bol
ševikům. - 239 

Podle sdělení G. M. Vjazmenského využíval Kasparov. roku 1913 
materiály z archívu ruské sociální demokracie v Berlíně na zákla
dě doporučujícího Leninova dopisu. - 236 

247 Jde o telegram A. M. Gorkého k úmrtí A. Bebela, odeslaný z Ri
mini na adresu ÚV SDDSR. Telegram byl otištěn ve 4. čísle listu 
Severnaja pravda 4. srpna 1913. - 240 

248 

249 

250 

Pravda truda - bolševický deník; vycházel v Petrohradu od 11. 
(24.) září do 9. (22.) října 1913 místo listu Severnaja pravda, za
staveného 7. (20.) září. Vyšlo celkem 20 čísel. - 241 

V odpověď na tento dopis dostal Lenin dopis od H. Dietze, který 
v něm děkoval Leninovi za blahopřání. Psal: »Upřímně děkuji za 
četné projevy přátelských sympatií, které mi byly ;irojeveny 
u příležitosti mých sedmdesátin.« - 242

Za pravdu - jeden z názvů, pod nímž vycházela bolševická 
Pravda od 1. (14.) října do 5. (18.) prosince 1913. Vyšlo celkem 
52 čísel, z nich 21 bylo konfiskováno a dvě pokutována. 
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Finanční zpráva(285], o níž je v dopisu zmínka, byla otištěna
13. řijna v 9. čísle listu. Za pravdu. - 242

251 Ólánek Porada marxistů[404], uveřejněný v 8. čísle listu Za pravdu 
12. října 1913, informi:ije podrobně o poroninské poradě ÚV
SDDSR se stranickými pracovníky, která se konala ve ,:lnech 23.
září-1. října (6.-14. října) 1913. Autor článku M. Óernomazov
byl, jak se později ukázalo, agentem tajné policie. - 243

252 Jde o články G. I. Petrovského K mým dojmům (o cestě do Kyje
va, do Jekatěrinoslavi (Dněpropetrovsk] a do Chersonské a Pol
tavské gubernie), Špinavý prostř�dek (k Beljisovu případu) 
a o článek »bývalého smířlivce« N. Borina (N. Krestinského) Dvě 
morální kritéria( 120J. Ólánky nebyly přetištěny. - 243

253 

254 

X - K. A. Komarowski (B. G. Danski). Roku 1911 vstoupil do 
SDDSR, přispíval do listů Zvězda a Pravda, účastnil se pojišťova
cího hnutí. V letech 1913-1914 redigoval bolševický časopis 
Voprosy strachovanija. Likvidátoři ve snaze zkompromitovat bol
ševiky obvinili Danského ze spolupráce s buržoazn!m tiskem. 
Stranická komise tent-0 případ prošetřila, konstatovala, že od do
by, kdy Danski vstoupil do bolševické strany, přestal psát do bur
žoazního tisku, a dospěla k závěru, že je čestným členem strany 
a obvinění likvidátorů jsou pomluvou. 

O pomlouvačné kampani likvidátorů proti Komarowskému se 
Lenin zmiňuje ve zprávě ÚV SDDSR na bruselské poradě (viz 
Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 410). - 245

Podruhé projednávala případ Komarowského komise složená ze 
zástupců listu Za pravdu, časopisů Prosvěščenije a Voprosy stra
chovanija, šesti dělnických poslanců spolupracujících s vydava
telstvím Priboj a zástupce »organizovaných marxistických dělní
ků«. Ve 32. čísle listu Za pravdu bylo 10. listopadu 1913 uveřej
něno závěrečné stanovisko této komise pod názvem Konec po
mluvám. Praví se v něm: »Komise neshledává absolutně žádné 
překážky, pro něž by X nemohl spolupracovat s marxistickým 
tiskem a být mezi soudruhy.« - 247

255 Voprosy strachovanija - bolševický legální časopis. Vycházel 
s přestávkami od října 1913 do března 1918 v Petrohradu. Usilo
val nejen o zavedení pojištění dělníků, ale prosazoval také bolše
vická »neokleštěná hesla« - osmihodinový pracovní den, konfis
kaci statkářské půdy a demokratickou republiku. Do časopisu 
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přispívali významní organizátoři pojišťovací kampaně, bolševici 
N. A. Skrypnik, P. I. Stučka, N. M. Švernik, A. N. Vinokurov 
a další. - 24 7

V. I. Lenin má na mysli Prohlášení bolševických poslanců, uve
řejněné v 13. čísle listu Za pravdu 18. října 1913. Bolševičtí po
slanci v něm žádali menŠ!!vickou část sociálně demokratické frak
ce ve IV. státní dumě, aby uznala rovnost »šestky« a »sedmy« při
řešení všech otázek v sociálně demokratické frakci v dumě. Ve
své výzvě k dělníkům bolševičtí poslanci doporučovali, aby dělní
ci posoudili požadavky »šestky« a podpořili dělnické poslance při
obnovování jednoty sociálně demokratické frakce v dumě. Z Le
ninova podnětu rozvinul Hst Za pravdu rozsáhlou kampaň proti
rozbíječské činnosti »sed�y«. Vysvětloval smysl boje uvnitř frak
ce á uváděl číselné údaje potvrzující, že za bolševickými poslanci
stojí převážná většina dělníků.

Dne 19. října (1. listopadu) 1913 byl na zasedání ÚV SDDSR 
předložen návrh rezoluce, v němž se na základě. usnesení poro
ninské stranické porady »šestce« ukládalo, aby se okamžitě usta
vila jako samostatná sociálně demokratická frakce ve IV. dumě 
a aby zastupovala SDDSR v dumě. 

Dne 25. října (7. listopadu) odmítla »sedma« ve své oficiální 
odpovědi uznat rovnost »šestky«. Bolševičtí poslanci proto uve
řejnili dvě výzvy Všem dělníkům (byly otištěny v 15. a 20. čísle 
listu Za pravdu 20. a 26. října), v nichž vyložili, jak došlo k roz
tržce, a vyzvali dělníky, aby je podpořili. V odpovědi »sedmě« 
bolševičtí poslanci oznámili; že se ustavili v samostatnou frakci. 
Na Leninovo doporučení přijali název Sociálně demokratická 
dělnická frakce Ruska ve IV. státní dumě (viz tento svazek, 
s. 255). - 248

257 Lenin má na mysli článek Jednota sociálně demokratické frakce 
je ohrožena!, otištěný 18. října 1913 v 60. čísle likvidáto1"ského 
listu Novaja rabočaja gazeta. - 248

258 V. I. Lenin odpovídá na dopis C. Huysmanse z 29. října (podle
nového kalendáře) 1913, v němž se Huysmans dotazoval, kdo za
stupuje SDDSR v mezinárodním socialistickém byru. - 251 

259 Jde o rezoluci O sociálně demokratické frakci v dumě, 
schválenou na poroninské poradě ÚV SDDSR se stranickými 
pracovníky. Byla otištěna ve 12. čísle listu Za pravdu 1 7. října 
1913 (viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 83-84). - 252
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260 Jde o rezoluce petrohradských dělníků, které byly od 22. října
(4. listopadu) otiskovány v listu Za pravdu. Lenin je celkově hod
notí v článku Reakce dělníků na vytvoření sociálně demokratické 
dělnické frakce Ruska ve Státní dumě (viz .Sebrané spisy 25, Pra
ha 1985, s. 422-430). - 253

261 Ú
ryvek z románu Volny [Vlny] od V. Vojtinského, nazvaný Papr

sek světla uprostřed noci, byl uveřejněn ve 4. čísle časopisu Pro
svěščenije roku 1914. Z Leninova dopisu Gorkému z poloviny 
listopadu 1913 (viz tento svazek,- s: 260) je patrné, že se Gorkij 
vyslovil proti uveřejnění Vojtinského románu v Prosvěščeniji. 
Zda se korespondence týkala právě tohoto úryvku, nebylo zjiště
no. - 254 

262 Prohlášení bolševických poslanců (Odpověď sedmi poslan
cům[282]) o tom, že se ustavili v samostatnou Sociálně demokra
tickou dělnickou frakci-Ruska ve IV. státní dumě, bylo uveřejně

.• no ve 22. čísle listu Za pravdu 29: října 1913. - 255

263, Leninův dopis byl reakcí na Gorkého článek ve 219. čísle listu
Russkoje slovo z 22. září 1913 O karamazovovštině, v němž Gor
kij protestuje proti inscenaci reakčního románu F. M. Dostojev
ského Běsi[7°] v Moskevském uměleckém divadle. Buržoazní tisk 
se Dostojevského zastal. Gi>rlcij odpověděl novým článkem na
zvaným Znovu o ·karamazovovštině, který byl uveřejněn ve 248.

čísle listu Russkcije slovo 27. října 1913.

Rozsáhlé úryvky této odpovědi Gorkého, avšak bez závěrečné
ho odstavce, otiskla 28. října (1 O. listopadu) ve svém 295. čísle 
Reč[280]. Příštího dne byl tento článek Gorkého včetně závěrečné

. ho odstavce, který Lenin cituje v dopisu v plném znění, otištěn 
v 69. čísle likvidátorského listu Novaja rabočaja gazeta. - 256

264 . Leninova stať Materiály o boji uvnitř sociálně demokratické frakce
v dumě, poprvé uveřejněná ve 22. čísle listu Za pravdu 29. října 
1913 (viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 122-139), nebyla po
druhé v listu uveřejněna. Byla přetištěna až roku 1914 ve sborní

. ku Marxismus a likvidátorství pod názvem Materiály k historii 
-vzniku Sociálně demokratické dělnické frakce Ruska v dumě.

22. číslo listu Za pravdu bylo zkonfiskováno kvůli úvodníku
s názvem Bejlis ospravedlněn. - 259

265 Lenin má na mysli Engelsovy výroky v článku Ke kritice návrhu
sociálně demokratického programu z roku 1891 (viz Marx, En-
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gels, Lenin O programech dělnických stran. Praha, Svoboda 
1979, s. 182-191). - 265

V. I. Lenin přednášel o národnostní otázce v Curychu, Ženevě,
Lausanne a Bernu ve dnech 26., 27., 28. a 30. června (9., 10., 11.

a 13. července) 1913. Teze o národnostní otázce a osnovy k před
nášce jsou otištěny v. Sebraných . spisech 23, Praha 1985,

s. 338-348 a 472-476. - 266

267 Dopis redakci listu Za pravdu byl druhým dopisem, který Lenin 
napsal od doby, kdy došly první zprávy .o usneseních prosincové
ho zasedání mezinárodního socialistického byra II. internacioná
ly týkajících se sjednocení SDDSR (viz též Leninův dopis 
K usnesením byra, Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 21 7-219). 

Prosincové zasedání mezinárodního socialistického byra se ko
nalo v Londýně 13. a 14. prosince 1913 (podle nového kalendá
ře). Jednalo o sjednocení anglických· socialistických a· dělnických 
stran, o vídeňském kongresu, o ruských záležitostech aj. Otázka 
sjednocení sociálně demokratické strany v Rusku byla dána na 
pořad krátce před ukončením ,zasedání. Pro nedostatek času ne
byla záležitost projednána podrobně a byro se omezilo jen na 
schválení rezoluce, kterou předložil za německou delegaci Kaut
sky. Ukládalo se v ní výkonnému výboru mezinárodního socialis
tického byra svolat poradu zástupců »všech frakcí dělnického 
hnutí v Rusku včetně_ Polska pod ruským záborem, které -uznávají 
program strany nebo jejichž programy nejsou v rozporu s pro
gramem sociální demokracie, k vzájemné výměně názorů (Aus
sprache) na-sporné otázky«. Když Kautsky tuto rezoluci ve svém 
projevu 14. prosince zdůvodňoval, prohlásil, že »stará sociálně 
demokratická strana v Rusku je mrtvá«. Je nutné ji vzkřísit za 
podpory dělníků Ruska, kteří si přejí jednotu. V článcích Správ
ná rezoluce a špatný projev a O nepřípustné chybě Kautského 
analyzoval Lenin podstatu rezoluce a -projev Kautského označil 
za politováníhodný (viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, 

s. 239-242 a 259-261),

Na poradě, která se konala na základě usnesení mezinárodní
ho socialistického byra v. červenci 1914 v Bruselu, naléhali ve
doucí představitelé II. internacionály pod záminkou »smíření« 
bolševiků s likvidátory na bolševiky, aby přestali likvidátory kri
tizovat. Bolševici odmítli podřídit se tomuto požadavku a pokra
čovali v nesmiřitelném boji proti likvidátorům, nepřátelům děl
nického hnutí. - 267
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268 V souvislosti s prosincovým zasedáním mezinárodního socialis
tického byra uveřejnili likvidátoři v 97. čísle svého listu Novaja 
rabočaja gazeta 3. prosince 1913 telegram z Londýna, v němž se 
oznamovalo, že prý mezinárodní socialistické byro zamítlo poža
davek bolševiků, aby b'ýl.zástupce »šestky« začleněn do mezipar
lamentní sekce II. internacionály. Mezinárodní socialistické byro 
však tuto otázku vůbec neprojednávalo a bolševici takový poža
davek ani nevznesli, protože podle statutu meziparlamentní sek
ce v ní má zastoupení pouze jedna socialistická frakce z každého 
parlamentu, a to ta, která má víc poslanců. Za Státní dumu Rus
ka byl tudíž členem sekce zástupce likvidátorské »sedmy«, která 
měla oficiální většin�. Lenin tuto otázku podrobně· vysvětlil 
v článlmJak likvidátoři klamou dělníky (Sebrané spisy 24, Praha 
1985, s. 233-235). - 268

269 Je míněno vystoupení K.. Kautského na zasedání mezinárodního 
socialistického byra 14. prosince 1913 (viz tento svazek, poznám
ka 267). - 269

270 Proletarskaja pravda - jeden z názvů, pod nímž vycházel list 
Pravda od 7. (20.) prosince 1913 do 21. ledna (3. února) 1914. 
Celkem vyšla 34 čísla. - 2 72

271 Jde zřejmě o jeden z Leninových článků týkajících se usnesení
prosincového zasedání mezinárodního socialistického byra a po
mlouvačné kampaně, kterou rozpoutaly likvidátorské listy kolem 
rezoluce zasedání o svolání »sjednocovací« porady SDDSR. Dne 
1 7. (30.) prosince 1913 byl v listu Proletarskaja pravda otištěn 
Leninův článek Rezoluce o usnesení mezinárodního socialistické
ho byra, v němž byl formulován oficiální postoj bolševiků k této 
otázce (viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 262-264). 

V usnesení krakovské porady ÚV SDDSR se stranickými pra
covníky O reorganizaci � práci redakce listu Pravda se praviio; •že 
všechny »články, které považuje ÚV za nutné uveřejnit, musí být 
(s dohodnutým podpisem) uveřejněny ihned« (V. I. Lenin, Sebra
né spisy 22, Praha 1985, s. 290). Tímto dohodnutým podpisem 
byla právě písmena KKK. Na zasedání ÚV SDDSR v prosinci 
Í913 bylo toto usnesení znovu potvrzeno: »Nadále platí dřívější 
usnesení, že zasílané články podepsané třemi dohodnutými pís
meny musí být uveřejněny okamžitě a beze změn« (Istoričeskij 
archiv, č. 4, 1959, s. 42). - 272

272 Jde o článek N. I. Bucharina Hokusy-pokusy pana Struveho, uve-
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reJneny ve 12. čísle časopisu Prosvěščenije z roku 1913. Článek 
byl recenzí knihy P. B. Struveho Hospodářství a cena, č. I. Hos
podářství a společnost. - Cena - hodno.ta. Petrohrad - Mo
skva, vyd. Rjabušinského, 19 I 3(386]. Pasáž o hospodářství založe
ném na nevolnictví byla na Leninovu radu vypuštěna. - 2 72 

273 Důvěrníci - vysoce svědomití dělníci, kteří udržovali neustálé 
spojení mezi ÚV a místními sociálně demokratickými skupinami 
a také zajišťovali pružné formy řízení místní p_ráce ve velkých 
centrech dělnického hnutí. Úkol vytvořit systém důvěrníků vyty
čila krakovská porada ÚV SD DSR roku 1913 a nezbytnost jeho 
realizace potvrdila poroninská porada (viz V. I. Lenin, Sebrané 
spisy 22, Praha 1985, s. 281 a Sebrané spisy 24, Praha 1985, 
s. 79). - 273

274 Sputnik rabočego na 1914-god - kapesní kalendář, který vydalo 
stranické vydavatelství Priboj v prosinci 1913. Náklad byl roz
prodán během jediného dne. V únoru 1914 vyšlo druhé, přepra
cované vydání. 

Lenin zde uveřejnil článek Stávky v Rusku (viz Sebrané spisy 
24, Praha 1985, s. 243-247). - 274 

275 Lenin má na mysli přípravy k vydávání časopisu Rabotnica, je
hož první číslo vyšlo v Petrohradu 23. února (8. března) I 914. 
- 274

276 :Jde o cestu delegáta na IV. sjezd Sociální demokracie Lotyšského 
kraje, který se konal ve dnech 13.-26. ledna (26. ledna-8. úno
ra) 1914 v Bruselu. O koho konkrétně jde, se nepodařilo zjistit. 
Podrobněji o sjezdu viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 24, Praha 
1985, poznámka 110. - 275 

·277 V. I. Lenin jel do Berlína v lednu 1914, aby se sešel s lotyšskými
bolševiky u příležitosti svÓlání IV. sjezdu Sociální demokracie
Lotyšského kraje. - 2 76 

278 V. I. Lenin se setkal s J. Rudisem-Gipslisem a I. E. Germanem 
v Berlíně, v Germanově bytě. - 2 78 

279 V. I. Lenin patrně žádal V. P. Miljutina, aby mu poslal ,článek 
O některých rysech filozofie A. Bogdanova. Tento článek byl uve
řejněn v únoru 1914 ve 2. čísle časopisu Prosvěščenije a pode
psán VI. Pavlov (V. P. Miljutin). - 283 
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280 Dne 9. (22.) ledna 1914 promluvil Lenin v Paříži na dvou shro
mážděních sociálních demokratů u příležitosti výročí 9. ledna 
1905. - 284 

281 V předvečer zahájení IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského 
kraje 25. ledna (podle nového kalendáře) 1914 přednášel Lenin 
v Bruselu sjezdovým delegátům o národnostní otázce. Ve své 
přednášce vysvětlil teorii a taktiku bolševismu v národnostní 
otázce. Vyzval lotyšské marxisty, aby upevňovali skutečnou, a ni
koli domnělou jednotu strany, aby chránili její řady před kolísav
ci a likvidátory. Přednáška byla vyslechnuta s obrovským zá
jmem. ·Leninovo setkání s delegáty sjezdu proběhlo,; neobyčejně 
srdečném duchu. 

282 

Sjezd, který byl příštího dne zahájen, znamenal přelom v ději
nách SDLK. Téměř ke všem otázkám přijal rezoluce bolševické
ho charakteru, menševikům a smířlivcům se podařilo . prosadit 
jen několik pozměňovacích návrhů. Největším ,úspěchem sjezdu 
bylo zvolení bolševicky orientovaného ústředního výboru a rov
něž přechod ústředního orgánu Sociální demokracie Lotyšského 
kraje listu Zihl}a do rukou stoupenců bolševiků. - 284

Bulletin ústředního výboru SDDSR byl vydán na základě usnese.ní 
poroninské porady. Jeho úkolem bylo informovat o činnosti 
ústředního výboru a o práci místních organizací. Lenin přisuzo
val bulletinu velký význam. Vypracoval instrukci k jeho vydává
ní, redigoval materiály pro první číslo a sám prováděl korekturu. 

První číslo vyšlo v lednu 1914 v Paříži. Bulletin měl malý for
mát a byl tištěn na cigaretovém papíru. Pro nedostatek prostřed
ků vyšlo pouze první číslo. - 285

283 Jde o protokol V. (londýnského) sjezdu SDDSR[224], který se ko
nal ve dnech 30. dubna-19. května (13. května-I. června) 
1907. - 288

284 V lednu 1914 byl I. F. Popov v Bruselu a navázal prostřednic
tvím místních organizací Belgické dělnické strany spojení s bel
gickými námořníky, kteří se plavili na obchodní lodi z Antverp 
do jihoruských přístavů. Popov námořníky požádal, aby do Rus
ka dopravili ilegální stranické tiskoviny. Lenin tento Popovův 
návrh schválil, a když přijel do Bruselu na IV. sjezd Sociální de-

· •mokracie Lotyšského kraje, setkal se se dvěma zástupci belgic
kých námořníků a hovořil s nimi o podmínkách revoluční práce
v Rusku. - 289 
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285 V dopisu z 29. ledna (podle nového kalendáře) 1914 vyjádřil 
C. Huysmans politování, že se s Leninem nesetkal na sjezdu So
ciální demokracie Lotyšského kraje; žádal ho, aby před sjezdem 
v Bruselu osobně vypracoval stručnou zprávu o situaci v SDDSR, 
a navrhl, aby se setkali ve 20.30 hod. v bruselském Lidovém do
mě. - 291 

286 Jde zřejmě o rezoluci VI. (pražské) celoruské konference SDDSR 
O majetku v rukou bývalého držitele a o finančních výkazech (viz 
Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 185-186). - 292

287 Put' pravdy - jeden z názvů, pod nímž vycházel list Pravda od 
22. ledna (4. února) do 21. května (3. Června) 1914. Celkem vyšla
92 čísla. - 293

288 Tajemnice redakce Pravdy K. N. Samojlovová ve svém dopisu 
z 25. ledna (7. února), 1914 oznamovala ústřednímu výboru 
SDDSR, že byl zastaven list Proletarskaja pravda a že možná bu
de zastaven list Puť pravdy. Příčinou této obavy byla skutečnost, 
že byl volán k odpovědnosti G. I. Petrovskij za článek Kvůli to
mu existuje .. . , který Puť pravdy otiskla 23. ledna 1914 s podpi
sem M. F. (M. Firin, později odhalený provokatér M. J. Černo
mazov); článek prozrazoval, že Rabočaja pravda, Severnaja prav
da, Pravda truda atd. jsou jen různé názvy zastaveného listu 
Pravda. - 293

289 

290 

V. I. Lenin má na mysli cestu do Paříže, Bruselu, Lutychu a Lip
ska, kterou podnikl v lednu - začátkem února v souvislosti se
svoláním IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského kraje
a s přednáškami o národnostní otázce. - 293

Borba - časopis Trockéh'o. Vycházel v Petrohradu od 22. února 
(7. března) do července 1914. Vyšlo 7 čísel. Do časopisu přispíva
li trockisté, likvidátoři a část »vperjodovců«. Pod rouškou »ne
frakčnosti« bojoval Trockij v časopisu proti Leninovi a bolševické 
straně. - 293

291 Na IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského kraje, který se ko
nal ve dnech 13.-26. ledna (26. ledna-8. února) 1914 v Bruse
lu, se podařilo díky usilovnému boji Lenina a lotyšských bolševi
ků proti smířliveckým tendencím dosáhnout toho, že lotyšští so
ciální demokraté vystoupili z menševického O'rganizačního výbo
ru. Odchod Lotyšů ze srpnového bloku hodnotil Lenin jako 
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»smrtelnou ránu« trockistickému bloku (viz Sebrané spisy 25,

Praha 1985, s. 243-245). - 294

292 Lenin má na mysli brožuru Z dějin dělnického tisku v Rusku, 
která vyšla 22. dubna 1914 jako l. číslo listu Rabočij. Celé číslo 
bylo věnováno dějinám dělnického tisku v Rusku. Byly v něm 
otištěny ,i Leninovy články Z minulosti dělnického tisku v Rusku 
a Naše úkoly (viz Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 116-124 

a 125-128). - 295

293 Je míněna recenze o knize V. Levického (V. Cederbauma) August 
Bebel.Jeho život� dílo, kterou napsal V.Jan-skij (S. S. Danilov). 
V recenzi se říká: »Levickij se snaží zaměřit hlavní pozornost čte
náře na Bebelův postoj ke „kompromisům", k dohodám s liberá
ly a tím chce dávat Bebela leckomu za vzor ... výklad Levického 
není prost frakčnosti, !lčí velikého německého vůdce a jeho názo
ry v nesprávném světle ... «. - 295

294 

295 

296 

V. I. Lenin dostával Vorwarts výměnou za bolševické noviny.
4. března (podle nového kalendáře) 1914 odpověděl V. M. Ka
sparov Leninovi, že byl v expedici Vorwartsu, kde mu sdělili, že 
tiskoviny Leninovi posílají pravidelně, a jestliže je nedostává,
znamená to, že jsou konfiskovány. - 295 

Pribojovci - pracovníci legálního bolševického vydavatelství Pri
boj, které bylo založeno počátkem roku 1913 v Petrohradu a pra
covalo pod vedením ústředního výboru strany. Reagovalo svými 
publikacemi na aktuální otázky dělnického hnutí. Protože vznik
lo v období takzvané »pojišťovací kampaně«, vydalo mnoho pu
blikací k otázkám sociálního pojištění dělníků. Později věnovalo 
na pokyn ústředního výboru strany značnou pozornost populár
ním agitačním a propagačním brožurám k sociálně politickým 
a stranickým otázkám. Na počátku první světové války, kdy car
ská vláda zesílila represe proti dělnickému tisku, muselo vydava
telství Priboj svou činnost zastavit. Obnovilo ji až v březnu 191 7.

Roku 1918 se sloučilo s vydavatelstvím Kommunist, které také 
vzniklo sloučením několika vydavatelství (Volna, Žizň i znanije 
aj.). - 296

Ve 3. čísle časopisu Prosvěščenije z března 1914 byla otištěna 
Kameněvova noticka o knize A. Bogdanova Úvod do politické 
ekonomie, která vyšla ve vydavatelství Priboj. - 296
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297 Marxismus a likµidátorství. Sborník článků o základních otázkách
současného dělnického hnutí. Část II. - vyšel v červenci 1914 ve 
stranickém vydavatelství Priboj. Ve svém rukopisném edičním 
návrhu tohoto sborníku uvedl Lenin články, které pokládal za 
nutné do sborníku zařadit, a také seznam čísel listů, z nichž měly 
být články převzaty (ve sborníku Lenin u některých článků název 
změnil). Podle tohoto edičního návrhu měl mít sborník dvě části, 
jejichž obsah byl oznámen. ve 42. čísle listu Puť pravdy .z 21. 
března 1914. 

První část sborníku nevyšla. Několik desítek výtisků druhé čá
sti, které vydavatelství nestačilo včas z tiskárny odvézt, bylo 
zkonfiskováno. Podstatnou část nákladu se však podařilo vyexpe
dovat. Do druhé části sborníku bylo kromě předmluvy a doslovu 

':I zařazeno 14 Leninových prací. - 296 

298 Jde o poradu, kterou svolala v lednu 1914 Celoruská literární
společnost v souvislosti se sílící perzekucí tisku a s připravova
ným reakčním vládním návrhem tiskového zákona.· Na poradě 
měli hlavní slovo zástupci liberálů a likvidátorů; byla přijata libe
rální rezoluce. - 297 

·299 Je míněn socialistický židovský list Vorwarts, vycházející v New
Yorku od roku 1897. 

300 

Materiály (Census Reports. Twelfth Census of the United Sta
tes, taken in the year 1900. Vol. V. Agriculture. Washington, 
1902(417]. Thirteenth Census of the United States, taken in the 
year 191 O. Vol. V. Agriculture. Washington, 1913), o nichž se tu 
Lenin zmiňuje, dostal z USA zčásti v květnu 1914 (viz tento sva
zek, s_. 323), zbytek krátce před vypuknutím první světové války; 
staly se podkladem jeho práce Nové údaje o zákonech vývoje ka
pitalismu v zemědělství. I. část. Kapitalismus a zemědělství Spo
jených států arrié{i�kých (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986;· 
s. 147-246). - 299

Novy mir - noviny menševického zaměření; vydávala je skupina 
ruských emigrantů v New Yorku v letech 1911 -191 7. V letech 
1912-1916 redigoval tento list J. Ellert (N. N. Nakorjakov). 
- 299

301 Jde o sbírku prostředků ke svolání sjezdu strany. Finanční výpo
moc byla domluvena s některými předáky liberálně buržoazní 
strany progresistů, zejména s A. I. Konovalovem (»Perník«) (viz 
časopis Istoričeskij archiv, č. 6, 1958, s. 8-13). - 302 
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Dne 3. března (podle nového kalendáře) 1914 poslal C. Huys
mans Leninovi dopis[5.7], v němž ho žádal, aby co nejdřív poslal 
mezinárodnímu socialistickému byru svou zprávu, a zároveň mu 
sděloval, že dostal od likvidátorů informace o situaci v SDDSR. 
- 303

Ve svém dopisu z 12. března (podle nového kalendáře) 1914 kri
tizoval I. Rudis-Gipslis smířlivecký charakter některých rezolucí 
IV. sjezdu SDLK, zejména větu o vztahu Sociální demokracie 
Lotyšského kraje k SDDSR, která byla do rezoluce pojata na ná
vrh smířlivcejansonse-Braunse a zavazovala Sociální demokracii
Lotyšského kraje dočasně, »dokud nebude mít sjednocení pevný
základ«, nespojovat se organizačně ani s ústředním výborem, ani
s organizačním výborem. Sděloval, že soudruzi v místních orga
nizacích také nejsou spokojeni se smířliveckými rezolucemi sjez
du a jsou toho názoru, že v boji proti smířlivcům bude nutno
pokračovat. - 304

Po návratu ze IV. sjezdu SDLK do Ruska byla část jeho delegátů, 
mezi nimi členové nově zvoleného ústředního výboru, zatčena. 
Při organizování sjezdu porušil menševický ÚV SDLK a zahra
niční výbor nejzákladnější principy konspirace. 

Zprávy o delegátech sjezdu mohla tajná policie dostávat i od 
provokatérů přítomných na sjezdu - Malinovského Qakožto zá
stupce »šestky« v dumě) a delegáta za Libavu Kalnetise (Augul
se), odhaleného krátce po sjezdu. - 304

Články o IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského kraje s citá
ty ze sjezdových rezolucí byly uveřejněny"v příloze k 50. číslu lis
tu Puť pravdy z 30. března 1914 pod názvem Pobaltský kraj. 
- 305

V dopisu z 1 O. března (podle nového kalendáře) 1914 žádal 
Huysmans I. F. Popova, aby mu co nejdřív dodal Leninovu zprá
vu pro mezinárodní socialistické byro. 

Téhož dne poslal Huysmans dopis Leninovi, v němž se mu 
omluvil za ironický tón svého předchozího neoficiálního dopisu. 
- 306

307 Volby do pojišťovací rady v Petrohradu se konaly 2. (15.) března 
I 9 I 4. Kolem voleb se rozpoutal ostrý boj mezi bolševiky na stra
ně jedné a likvidátory a levicovými narodniky (esery) na straně 
druhé. Významnou úlohu v tomto boji sehrála Pravda. V souvis-
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310 

losti s volbami do pojišťovací rady uveřejnil list Proletarskaja 
pravda, časopis Voprosy strachovanija a později Puť pravdy dis
pozice bolševiků zástupcům dělníků v pojišťovacích institucích 
a v pojišťovací radě. Likvidátoři uveřejnili v listu Novaja raboča
ja gazeta vlastní dispozice s požadavkem, aby dělničtí zástupci 
vytvořili samostatnou skupinu, nezávislou na straně. 

Dne 2. (15.) března se k volbám dělnických zástupců do poji
šťovací rady dostavilo 4 7 zmocněnců. Většinou hlasů byli zvoleni 
kandidáti zapsaní v seznamu listu Puť pravdy. Ve volbách do po
jišťovací rady utrpěli likviďátoři naprostou porážku: tři čtvrtiny 
účastníků shromáždění volitelů se vyslovily pro mandát l?olševi
ků a odmítly mandát bloku likvidátorů a eserů. Likvidátoři neus
pěli ani ve volbách do celoruské pojišťovací instituce. Z 57 zmoc
něnců bylo 82 % pravdovců. - 306

Paní Caillauxová - manželkajosepha Caillauxe, francouzského 
státníka, radikála, v roce 1913 ministra financí. V odvetu za štva
nici, kterou proti jejímu muži rozpoutal nacionalista Calmette, 
redaktor listu Le Figaro, paní Caillauxová .v březnu 1914 Cal
metta výstřelem z revolveru smrtelně zranila. V důsledku toho 
byl]. Caillaux nucen odejít do výslužby. - 307 

V. I. Lenin má na mysli rezoluci skupiny dělníků vyborského ob
vodu K vystoupení soudruha Burjanova ze »sedmy« a Otevřený
dopis A. F. Burjanovovi, podepsaný curyšskou skupinou pro spo
lupráci se SDDSR.

Vyborští dělníci ve své rezoluci uvítali Burjanovovo vystoupe
ní ze »sedmy« jako další potvrzení její politické neudržitelnosti, 
ale Burjanovův neutrální postoj odsoudili jako nesprávný. Curyš
ská skupina, v níž většinu tvořili menševici, naopak hodnotila je
ho čin jako významný krok ke sjednocení sociálně demokratické 
frakce v dumě. Oba dokumenty byly uveřejněny ve 22. čísle listu · 
Puť pravdy 26. února 1914. - 308

Leninův dopis je odpovědí na dopis V. B. Stankeviče, člena re
dakce časopisu Sovremennik, z 9. (22.) března 1914. V tomto do
pisu Stankevič psal, že časopis »bude orgánem zásadně mezifrak
čním«, že »budeme dokazovat nutnost naprosté organizační jed
noty všech socialistických směrů«, a žádal Lenina, aby »připojil 
své jméno k seznamu přispěvatelů«. O Leninově vztahu ke skupi
ně, semknuté kolem časopisu Sovremennik, viz jeho článek Jed
nota dělníků a »směry« inteligentů (Sebrané spisy 25, Praha 
1985, s. 170-173). - 312
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311 Šachťorskij listok[408]'vyšel 16. března 1914 jako·příloha k 38. čís
lu listu Puť prnvdy. Byl.vydán z podnětu horníků za peníze, které 
sami vybrali. Druhý Šachťorskij listok byl otištěn v 77. čísle listu 
Puť pravdy 4. května 19 i 4. 

Provolání k ukrajinským dělníkům vyšlo v ukrajinštině s podpi
sem Oxena Loly ve 28. čísle listu Trudovaja pravda z 29. června 
1914. Rukopis Leninova návrhu Provolání se nedochoval. Podle 
obsahu dokumentu uveřejněného v listu Trudovaja pravda lze 
předpokládat, že jeho autorem byl V. I. Lenin. 

»Redakční« poznámku k »Provolání k ukrajinským dělníkům«
Oxena Loly napsal Lenin (viz -Sebrané spisy 25, Praha 1985, 
s. 377). - 312

312 Jedinstvo - legální list, který vydávala od května do června 1914 
skupina menševiků stoupenců. zachování ilegální strany v čele 
s G. V. Plechanovem a skupina bolševiků-smířlivců. Vyšla čtyři 
čísla. - 314

313 

314 

Sevemaja rabočaja gazeta - deník menševiků-likvidátorů; vychá
zel v Petrohradu místo listu Novaja rabočaja gazeta od 30. ledna 
(12'. února) do 1. (14.) května 1914. - 314

Sborník Načalo[247] vyšel v Saratově roku 1914. První článek 
v tomto sborníku nazvaný Setkání a úvahy byl od N. Vladimiro
va. Autor v něm popisoval setkání s G. V. Plechanovem, P. B. 
Axelrodem, V. I. Leninem, L. Martovem, A. N. Potresovem 
a A. M. Gorkým. - 316

315 Jde o kampaň, kterou rozpoutala skupina Vperjod a G. A. Ale
xinskij proti členu výboru zahraniční organizace SDDSR A. V. 
Antonovovi (Britmanovi). Byl obviněn, že roku 1906 při výslechu 
ve věci kronštadtské organizace SDDSR vyzradil ostatní zatčené. 
Toto obvinění vyvrátila jako neopodstatněné již v roce 1907 de
setičlenná komise složená z bývalých odsouzenců k nuceným pra
cím (bolševiků, menševiků i bezpartijních),jejímiž členy bylo šest 
lidí souzených společně s Antonovem. O rozhodnutí komise byl 
téhož roku informován V. I. Lenin a ÚV SDDSR, který byl pře
svědčen o Antonovově nevině a nijak neomezoval jeho práva ja
ko člena strany. V letech 1912-1914 Alexinskij znovu rozvířil 
»případ« Antonov, aby ho využil proti bolševikům, kteří údajně
»kryjí zrádce«.

Dne 18. dubna (podle nového kalendáře) 1914 schválila paříž
ská sekce zahraniční organizace SDDSR rezoluci, v níž vyjádřila
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316 

317 

318 

nespokojenost s jednáním Alexinského a prohlásila, že s_ ním pře
rušuje veškeré styky. Ve své rezoluci z IO. června 1914 vyzval 
výbor zahraniční organizace socialistické organizace v Paříži 
a všechna stranická ústředí (ruské i ostatních národních stran), 
aby' rozhodně odsoudily provokační výpady Alexinského a členů 
skupiny Vperjod, aby nepokládaly skupinu Vperjod za politickou 
organizaci a nenav�zovaly s ní žádn� styky. K' této rezoluci výbo
ru zahraniční organizace se 20. června připojiÍa plenární schůze 
pařížské sekce zahraniční organizace SDDSR. Len�n o_ tom píše 
ve zprávě ÚV SDDSR pro bruselskou po'radu (viz Sebrané spisy 
25, Praha 1985, s. 411-412). - 317. •.·i 

V. I. Lenin poslal I. Armandové dopis O. Loly (Stěpaňuka)
z 22. dubna (podle nov�ho kalendář.e) l914, v němž Lola psal, že 
plně souhlasí s obsahem »Prohláš��í, k 1-!krajinským <;J.,ě.lníkům«,
ale žádal, aby bylo otištěno jménem redakce, nikoli s jeho podpi
sem. - 317 

Program a stanovy Sociálně demokratické d�lnické strany Ruska se 
změnami, které do stanov vnesla VI. (pražská) konference strany 
roku 1912, vydal ÚV SDDSR roku: 1914 v Paříži. -:- 318

Leninův text byl připsán k Zinovjevovu dopisu redakci časopisu 
Dzvin(412], v němž Zin�vjev oznamoval, že jednal s členem re
dakce L.Jurk_evyčem o podmínkách případné spolupráce bolševi
ků s časopisem. 

Výroky o oddělení ukrajinských dělníků a vytvoření'samostat
né sociálně demokratické organizace, které Lenina pobouřily, se 
objevily v Jurkevyčově předmluvě ke knize Levynského Narys 
rozvytku ukrajinskoho robiti;iyčoho ruchu· v Halyčy�i, Kyjiv, 
1914 (Nástin vývoje ukrajinského d�lnického hnutí v Haliči (Ky
jev, 1914)]. Názory buržoazního naci�nalisty Jurkevyče na ná
rodnostní otázku podrobil Lenin -?st�é kritice ve sta�i _o právu 
národů na sebeurčení (viz Sebrané spisy 25, Praha ! 985, 
s. 273-337).

Dzvin - legál�í naciona\istický,�ěsíčník menševického zamě
ření. Výcházel v ukrajinštině od fedna I 9 I 3 do poloviny roku 
19 I 4 v Kyjevě. Vyšlo celkem i 8,_ čfsel. D,<;> _.časopisu přispívali 
V. Levynskij, V. Vynnyčenko, L. J�,rkevyč (Rybalka), D. Doncov,'
S. Petljura, G. Alexinskij, P. Axelriid, L. Trockij a jiní. Začiitkem
první světové války přestal časopis"vyéházet. - 318 

319 Tento telegram poslal Lenin reda.�ci u příležitosti oslav Dne děl-
'. r •. .-� , 
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nického tisku, který byl časově přizpůsoben druhému výročí za
ložení listu Pravda, jehož první číslo vyšlo 22. dubna (5. května) 
1912 (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 25, Praha 1985, poznámka 
152). - 320 

320 Dne 3. května (podle nového kalendáře) 1914 napsal F. N. 
Samojlov Leninovi dopis, v němž mu sděloval, že je v městském 
sanatoriu v Bernu a neurolog mu radí, aby se trochu věnoval fy
zické práci. 

12. května G. L. Šklovskij Leninovi sdělil, že se pro Samojlova
našla práce na čerstvém vzduchu. - 320 

321 V dopisu z 15. května (podle nového kalendáře) 1914 schvaloval 
J. Rudis-Gipslis plánované vydávání příloh k Pravdě, které by
byly věnovány situaci v jednotlivých oblastech Ruska, a navrho
val vydat přílohu v lotyštině. Psal, že poslal své články do lotyš
ského »marxistického« časopisu, že však nebyly otištěny, protože
v redakci mají převahu smířlivci; dále se ptal, kdy vyjde ústřední
orgán Social-demokrat, a nabízel se, že pošle článek o sjezdu So
ciální demokracie Lotyšského kraje. Jak vyplývá z pozdějších do
pisů Rudise-Gipslise, slíbený článek nenapsal.

322 

Na Leninův dotaz, jaký je jeho vztah kJ. E. Germanovi, Ru
dis-Gipslis odpověděl, že ho považuje za jednoho z nejlepších lo
tyšských marxistů. - 322

Zih7Ja - ústřední orgán lotyšské sociální demokracie. Byl zalo
žen v březnu 1904. Do srpna 1909 vycházel ilegálně s velkými 
přestávkami v Rize, později v zahraničí. Od dubna 1917 vychá
zel legálně v Petrohradu jako ústřední orgán lotyšských bolševi
ků, poté vycházel v Rize a dalších městech. Od srpna 1919, po 
dočasném vítězství kontrarevoluce v Lotyšsku, začal znovu vy
cházet ilegálně v Rize. Po nastolení sovětské moci v Lotyšsku 
v červnu 1940 se list stal orgánem ÚV Komunistické strany Lo
tyšska a Nejvyššího sovětu Lotyšské SSR. - 322

323 Jde zřejmě o druhý svazek knihy N. Rubakina Mezi knihami, na 
nějž Lenin napsal recenzi. Byla uveřejněna ve 4. čísle časopisu 
Prosvěščenije z dubna 1914 (viz Sebrané spisy 25, Praha 1985, 
s. 134-136). Jak je zřejmé z dopisu, první svazek Lenin neměl.
- 324 

324 Jde o cestu na mezinárodní socialistický kongres, který se měl ko
nat v srpnu 1914 ve Vídni. - 324
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325 Datum »19. 5.« N. K. Krupská škrtla a místo něho napsala da
tum odeslání dopisu: »4. 6.« . Po straně připsala: »Kvůli Gedno 
slovo je silně přeškrtnuto - Red.) pilně.« K dopisu Krupská ješ
tě připsala: »Vzhledem k „návrhu zákona" ležel dopis dva týdny 
neodeslaný. Dostal jste předchozí dopis, kte"rý byl odeslán na 
stejnou adresu? Proč neodpovídáte? Srdečně Vás zdravím!« 
- 327

326 Jde o brožuru S. G. Šahumjana O kulturně národnostní autono
mii, kterou napsal arménsky roku 1913. Brožura byla odpovědí 
na články arménského buržoazního nacionalisty D. Ananuna 
(Ana) Národnostní otázka a demokracie. 

Autorovo oznámení o obsahu brožury se v časopisu Prosvěšče
nije neobjevilo. Překlad Šahumjanovy brožury viz S. G. Šahum
jan, Izbrannyje proizvěděnija v dvuch tomach, t. 1, 195 7, 
s. 417-460. - 327

327 Teze návrhu zákona, které Lenin vyložil v dopisu, se staly zákla
dem článku Návrh zákona o rovnoprávnosti národů a ochraně práv 
národnostních menšin (viz Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 
157-159). Návrh zákona měla přednést bolševická frakce ve IV.
státní dumě, ale nepodařilo se to. - 327

328 

329 

Dne 12. května (podle nového kalendáře) 1914 napsal A. A. Tro
janovskij Leninovi dopis, v němž mluvil o tom, že je třeba zavést 
pořádek v práci redakce časopisu Prosvěščenije, a přikládal ná
vrh »organizačního řádu«, jímž by se měla redakc!! ve své činno
sti řídit. 

Článek Trojanovského o národnostní otázce v Prosvěščeniji 
nevyšel. - 328

V časopisu Borba uveřejnil M. N. Pokrovskij několik Črt Z dějin 
společenských tříd v Rusku (viz čísla 1/2, 4/5, 7 /8 v měsících 
únoru-březnu, dubnu-květnu a červenci 1914). - 328

330 Jde o spolupráci L. Martova, F. I. Dana a G. V. Plechanova s ča
sopisem Sovremennik. - 329

331 V květnu 1914 se R. V. Malinovskij z obavy před odhalením 
vzdal poslaneckého mandátu a odjel do zahraničí. Později vyšlo 
najevo, že byl provokatérem. Roku 1918 byl na základě rozsudku 
Nejvyššího tribunálu Celoruského ústředního výkonného výboru 
zastřelen. - 329
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332 Jde o román ukrajinského spisovatele, buržoazního nacionalisty 
V. Vynnyčenka Zavěty otcov (Odkazy otců]. - 331

333 Je míněna 1lruselská »sjednocovací« porada, kterou svolal výkon
ný výbor mezinárodního socialistického byra na 16.-18. červen
ce (podle nového kalendáře) 191.4. Podrobněji o poradě viz V. I. 
Lenin, Sebrané spisy ·25,.Praha 1985, poznámka 142. - 334 

334 N� naléhání ÚV SDDSR dostala »polská opozice« U- S. Hanecki, 
A. M. Malecki a jiní) od mezinárodního socialistického byra po
zvání na bruselskou »sjednocovací« poradu. - 335

335 Jsou míněny protokoly IV. (sjednocovacího) sjezdu SDDSR, kte
.rý se konal v dubmi�květnu 1906 ve Stockholmu. 

Ve 3. čísle časopisu•Naša zarja z března 1914 byly uveřejněny 
články F. A. Bulkina a L. Martova zaměřené proti bolševikům. 
Lenin je podrobil ostré kritice v článcích Ideový boj v dělnickém 
hnutí, Plechanov·neví, cď chce, O porušování jednoty zastírané 
pokřikem o jednoťě, Metody boje buržoazní inteligence proti 
dělníkům (viz Sebrané spisy 25, Praha 1985, s. 153- I 56, 
186-189, 203-226 a 338-369). - 336

336 Jde o delegátky na mezinárodní socialistickou konferenci žen ve 
Vídni, která se měla konat v srpnu 1914, ale protože vypukla vál
ka, sešla se až 26.-28. března 1915 v Bernu. - 341 

337 Stojkaja mysl - jeden z názvů listu levých narodniků (eserů) Tru
dovoj golos. \'.'ycházel v Petrohradu roku 1914 třikrát týdně. 
- 344

338 ·Dne 4. (17 .) dubna 1914 se na výzvu petrohradského výboru
SDDSR konala demonstrace v odpověď na hromadné propouště
ní, k němuž se uchýlili petrohradští továrníci. Demonstrace se
konala u příležitosti druhého výročí střelby do bezbranných děl
níků na řece Leně. Toho, dne ·vyšel v listu Puť pravdy Leninův
článek · (jako redakční) O formách dělnického hnutí (Výluka
a marxistická ťaktika) (viz Sebrané spisy 25, Praha 1985,
s. 80-83). Ve zprávě úv'SDDSR pro bruselskou poradu věno
val Lenin značnou pozornost významu této demonstrace a odha
lil jednání likvidátorů (viz tamtéž, s. 396-399). - 344

.I 

339 Je míněna zpráva ÚV SDDSR, kterou vypracoval Lenin pro bru
selskou »sjednocovací« pořadu. Z Leninova pověření ji na poradě 
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přednesla I. Armandová (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 25, 
Praha 1985, s. 379-421). - 345

340 Dopis Kautského proti Rose Luxemburgové ohledně zprávy o za
sedání mezinárodního socialistického byra byl uveřejněn 24. pro
since (podle nového kalendáře) 1913 ve 3,39. čísle Ústředního 
orgánu německé sociální demokracie, listu Vorwiirts, a přetištěn 
20. prosince (podle starého kalendáře).1913 ve 12. čísle.listu Pro
letarskaja pravda s Leninovým doslovem (vi;r. Sebrané spisy 24, 
Praha 1985, s. 284-285). Dopis Kautského.byl odpovědí na do
pis Rosy Luxemburgové redakci listu Vorwiirts. - 349

34 1 Trudovaja pravda - jeden z názv�, pod nímž vycházela bolše
vická Pravda, pronásledovaná carskqu, vládqu, od 23. května 
(5. června) do 8. (2J..) července 1914. Vyšlo:35 čísel. -;,351

342 Rezoluci VI. (pražské) konference SDDSR Q. ustavení konferen
ce[ 167] (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 1 21, Praha 1985, 
s. 163-164). - 353

343 Jsou míněny rezoluce VI. (pražské) konference SDDSR O charak
teru a organizačních formách stranické práce a rezoluce krakov
ské (»únorové«) porady ústředního výboru SDDSR se stranický
mi pracovníky roku 1913 Výstavba ilegální organizace (viz V. I.

Lenin, Sebrané spisy 21, Praha 1985, s. 174-175 a svazek 22, 
Praha 1985, s. 28O-28Í). - 353

344 Jde o rezoluci krakovské (»únorové«) porady ústředního výboru
SD DSR se stranickými pracovníky roku 1913 O vztahu k likvidá
torství°a o jednotě (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 22, Praha 1985, 
s. 285-287). - 353

345 J. S. Haneckého a A. M. Maleckého delegovala na bruselskou
»sjednocovací« poradu takzvaná· opozice . SDKPaL. Jednou ze
sporných otázek mezi hlavním vedením polské sociálně dempkra
tické strany,jehož členem byl Tyszka,.a »rozlamovci« byla otázka
vztahu k likvidátorům a k PSS. Lenin ostře kritizoval politiku

· hlavního vedení a sympatizoval s ,irozlamovci«. - 356

346 Ve dnech 12.-19. července (podle nového kalendáře) 1914 se
v Poroninu konalo zasedání úy i �DD�R, které řídil. ,Lenin. 
Z Ruska přijeli na zasedání G. I. f'.e.trovskij, A. S. Kiseljov, N. P. 
Glebov-Avilov a A. N. Nikiforovová. Hlavním bode.m zasedání 
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byla příprava sjezdu strany - termín svolání, způsob dopravy 
delegátů přes hranice atd. - 356

347 V srpnu 1914 se měl konat řádný sjezd SDDSR. Bolševici věno
vali přípravám mno�o práce. Ke konci července byla většina de
legátů zvolena, byly vypracovány instrukce a shromážděny man
dáty. I po technickoorganizační stránce byl sjezd zcela připraven 
- tajné byty, trasy cest a osobní doklady. Vypuknutí první svě
tové války však svolání sjezdu znemožnilo. - 356

348 Je míněna porada, kterou roku 1914 svolaly organizační výbor, 
skupiny Vperjod a Jednota, Bund, hlavní vedení SDKPaL, PSS 
a další. - 35 7

349 

350 

Ve 32. čísle listu Trudovaja pravda ze 4. července 1914 byla otiš
těna rezoluce O současné situaci a o jednotě, podepsaná Řídící 
orgán Sociální demokracie Lotyšského kraje (ÚV SDLK). Zdů
razňovala »nezbytnost jednoty sil a činnosti dělnické třidy« a ja
ko základ jednoty uváděla I. »neokleštěné požadavky«; 2. uznání 
ilegality; 3. jednotu zdola; 4. »uznání demokratické většiny, a ne 
federace«; 5. boj »proti likvidátorství jak zprava, tak zleva«. 
- 358

Lenin má na mysli rezoluci O nepřítomnosti delegátů národních 
ústředí na celostranické konferenci, schválenou na VI. (pražské) 
celoruské konferenci SDDSR (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 21, 
Praha 1985, s. Í65-166). - 359 

351 Je míněn Návrh podmínek pro sjednocení Lotyšské sociálně de
mokratické dělnické strany s SDDSR, schválený na IV. (sjedno
covacím) sjezdu SDDSR v dubnu-květnu· 1906 ve Stockholmu 
(viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenár
ních zasedání ÚV. 1898-1924, Praha 1984, s. 132-133). 
- 359

352 Jde o list menševiků-likvidátorů' Naša rabočaja gazeta, který vy
cházel v Petrohradu od května do července 1914. - 360 

353 Polská opozice, která na bruselské poradě stála na straně bolševi
ků a lotyšských sociálních demokratů, hlasovala na posledním za
sedání pro rezoluci mezinárodního socialistického byra vypraco
vanou K. Kautským (o tom viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 25, 
Praha 1985, s. 444, 445-446). - 360 
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354 Revoluční události v Rusku - jsou míněny stávky a demonstrace
během července 1914 v Petrohradu, Baku, Rize a v dalších měs
tech. - 361

355 Berliner Tageblatt und Handelszei{ung - německý buržoazní list; 
vycházel v letech 1872-1939. - 361

356 Na Leninův dopis odpovědělo vydavatelství Granatových 12.
července (podle starého kalendáře) 1914 toto: »Právě s touto sta
tí[ 158] spojujeme celou řadu momentů důležitých pro celkový cha
rakter Slovníku, a proto nemůžeme připustit, aby toto téma -bylo 
vyloženo všedně a průměrně; dlouho jsme usilovali o jeho vědec
ky fundované a přesvědčivé zpracování ... Probíráme ruské i za
hraniční kapacity, ale vhodného .autora jsme nenašli. Proto Vás 
moc a moc prosíme, abyste tuto stať přece jen zpracoval ... Jsme 
ochotni . . . podstatně Vám prodloužit termín - do 15. 
srpna ... Znovu a znovu Vás velice prosíme, abyste napsání sta
tě neodmítal, vždyť Vy, stejně jako my, ji považujete za cennou 
a potřebnou věc« (Ústřední stranický archív Institutu marxismu
-leninismu při ÚV KSSS). - 364

357 Rabočij - jeden z názvů, pod nímž vycházela od 22. dubna
(5. května) do 7. (20.) července 1914 bolševická Pravda, pronásle
dovaná carskou vládou. Vyšlo devět čísel. - 365

358 

359 

Na Leninovy otázky, které nadhodil ve svém dopisu, odpověděl 
J. Rudis-Gipslis 29. července 19 I 4. Napsal, že v Lotyšsku skuteč
ně existuje »levá opozice« proti lotyšskému ÚV a že on sám je je
jím stoupencem; vystupování opozice proti ústřednímu výboru je
přísně loajální a lotyšský ÚV zaznamenává posun doleva. Gipslis
oznamoval, že nejen 4. rižský obvod, ale všichni uvědomělí lotyš
ští dělníci považují za nutné navázat těsnější spojení s ruským
ústředním výborem, že Bund má mezi lotyšskými dělníky jen
zcela nepatrný vliv a že většina jich »bude vždy podporovat ener
gický a nelítostný boj ruských soudruhů proti separatistům, na
cionalistům a oportunistům, ať je to kdokoli«. Gipslis psal, že
dostal »14 podmínek«, které zformuloval Lenin pro bruselskou
»sjednocovací« poradu. - 368

Čtvrtý obvod rižské organizace Sociální demokracie Lotyšského 
kraje byl v Rize největší. Na jaře a v létě 1914 se konaly konfe
rence a schůze místních organizací SDLK. 4. obvod rižské orga
nizace a další místní organizace se vyslovily pro to, aby se SDLK 
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sjednotila s SDDSR okamžitě a bez jakýchkoli podmínek. - 368 

360 Je míněna R'ezoluce o národnostní otázce[208J schválená na letní 
po-radě ÚV SDDSR se stranickými pracovníky roku 191S (viz 
Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 85-87). - 369

361 Lenin potřeboval telegrafickou odpověď zřejmě proto, aby v pří
p;idě, že by F. N. Samojlov nemohl jet na kongres, stačil povolat 
na kongres někoho jiného z Ruska. - 3 71

362 Jde o Plechanovův článek Nový rozmach[298], uveřejněný v 5. čís
le listu Za partiju, který vydávaly pařížské skupiny menševiků 
a smířlivců. V 59. čísle Vorwartsu z 1. března 1914 byl otištěn 
překla.d první části tohoto článku. - 3 72
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ÚDAJE K JEDNOTLIVÝM 
DOKUMENTŮM 

Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

2 Odesláno z Paříže do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

3 Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publi
kaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 

4 Na psáno v Paříži. Poprvé otištěno roku 1911, Otčot vtoroj vysšej 
social-demokratičeskoj ·propagandistsko-agitatorskoj · školy dlja 
rabočich. Vydala skupina Vperjod. Podle textu zprávy porovna
ného s kopií pořízenou N. K. Krupskou. 

5 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XXV. Podle strojopisné kopie (per
lustrace). 

6 Napsáno v Paříži. Poprvé otištěno roku 1933 v publikaci Lenin
skij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

7 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XXV. Podle strojopisné kopie (per-
lustrace). 

8 Odesláno z Paříže a.o Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle strojopisné kopie (per
lustrace). 

9 Napsáno v Paříži. Poprvé otištěno roku 1933 v publikaci Lenin
skij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

l O Odesláno z Paříže do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu.

11 Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publi
kaci Leninskij sborník I. Podle rukopisu. 

12 Odesláno z Paříže do San Rema. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

13 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku 1931 v publi
kaci Leninskij sborník XVIII. Podle rukopisu. 

14 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku 1931 v publi
kaci Leninskij sborník XVIII. Podle rukopisu. 
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15 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku 193 l v publi
kaci Leninskij sbornik XVIII. Podle· rukopisu. 

16 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XX.V. Podle strojopisné kopie (per
lustrace). 

l 7 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku 1931 v publi
kaci Leninskij sbornik XVIII. Podle rukopisu.

18 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku l 93 l v publi
kaci Leninskij sbornik XVIII. Podle rukopisu. 

19 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku 1931 v publi
kaci Leninskij sbornik XVIII. Podle rukopisu. 

20 Odesláno z Paříže do Berlína. Poprvé otištěno roku 1933 v publi
kaci Leninskij sbornik XX.V. Podle rukopisu. 

21 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé oti:štěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XX.V. Podle. rukopisu. 

22 Napsáno v Paříži, Otištěno poprvé, podle rukopisné kopie. 
23 Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publi

kaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 
24 Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publi

kaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 
25 Napsáno v Paříži. Poprvé otištěno roku 1933 v publikaci Lenin

skij sbornik XX.V. Podle rukopisu. 
26 Napsáno v Paříži. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
27 Odesláno z Paříže do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky roku 

1962 v časopisu Cahiers dti Monde Russe et Soviétique, č. 4. 
Rusky otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo z francouzšti
ny. 

28 Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1925 v publi
kaci Leninskij sbornik III. Podle rukopisu. 

29 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

30 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

31 Odesláno. do Prahy. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

32 Odesláno z Paříže do Bukurešti. Poprvé otištěno roku 1924 v ča
sopisu Kommunist, -č. 33 (Oděsa): Podle strojopisné kopie (perlu-
strace). 

33 Odesláno do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
34 Odesláno z Paříže do Londýna. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
35 Odesláno z Paříže do Bruselu. Poprvé otištěno v neúplném znění 

roku 1961 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 5. V plném znění 
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otištěno francouzsky roku 1962 v časopisu Cahiers du Monde 
Russe et Soviétique, č. 4. Rusky v plném znění otištěno poprvé, 
podle rukopisu. Přeloženo z francouzštiny. 

36 Odesláno z Paříže do Baku. Poprvé otištěno 5. května 1927 
v Pravdě, č. 99. Podle rukopisu. 

37 Odesláno z Paříže na Capri. Poprvé otištěno roku 1925 v publi
kaci Leninskij sborník III. Podle rukopisu. 

38 Odesláno z Paříže na CaprL Poprvé otištěno 21. ledna 1927 v lis
tu Bakinskij rabočij, č. 1 7. Podle rukopisu. 

39 Odesláno z Paříže do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky roku 
_ 1963 v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, č. l /2. 
Rusky otištěno poprvé, podle strojopisné kopie. Přeloženo z fran
couzštiny. 

40 Odesláno z Paříže do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornrk XIII. Podle rukopisu. 

41 Odesláno z Paříž°e do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

• 

42 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé· otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XXV. Podle rukopisu. 

43 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1948, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 1 7, 4. vydání. Podle rukopisu. 

44 Odesláno z Paříže do Tiflisu. Poprvé otištěno roku 1934 v časo
pisu Krasnyj archiv, č. 1. Podle kopie pořízené]. D. Stasovovou. 

45 Odesláno z Paříže do Bruselu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. Přeloženo z fran
couzštiny. 

46 Odesláno z Paříže do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky roku 
1963 v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, č. 1/2. 
Rusky otištěno poprvé, podle strojopisné kopie. Přeloženo z fran
couzštiny. 

47 Odesláno z Paříže do Tiflisu. Poprvé otištěno roku 1950, Sočině
nija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle kopie pořízené J. D. 
Stasovovou. 

48 Odesláno z .Paříže. Poprvé otištěno roku 1950, Sočiněnija V. I. 
Lenina, sv. 35, 4. vydání. P_odle kopie pořízené N. K. Krupskou. 

49 Odesláno z Paříže do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky roku 
1963 v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, č. l /2. 
Rusky otištěno poprvé, podle strojopisné kopie. Přeloženo z fran
couzštiny. 

50 Odesláno z Paříže do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize iz epochi Zvězdy i Pravay (1911-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

463 



51 Odesláno do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

52 Napsáno v Pařrži. Poprvé otištěno roku 1928 v časopisu Bolše
vik, č". 7. Podle rukopisu. 

53 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
54 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1 933 v publikaci 

Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 
55 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 

v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 
56 Odesláno do Reichenbergu [Liberec]. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. Přeloženo z němčiny. 
5 7 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 

v knize lz epochi Zvězdy i Pravdy (I 911-1914), III. Podle ruko
pisu. 

58 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
59 Odesláno ze Salvatoru (poblíž Krakova) do Petrohradu. Poprvé 

otištěno v neúplném znění roku 1930, Sočiněnija V. I. Lenina, 
sv. XVI. 2. a 3. vydání. V plném·znění otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

60 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
61 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1950, 

Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 
62 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1930, 

Sočiněnija V. I. Lenina, sv. XVI, 2. a 3. vydání. Podle rukopisu. 
63 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le

ninskij sbornik I. Podle rukopisu. 
64 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1950, 

Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 
65 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu-

blikaci Leninskij sborník I. Podle rukopisu. 
66 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
67 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
68 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
69 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
70 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 

v knize lz epochi Zvězdy i'Pravdy (I 911-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

71 Odesláno z Krakova do Chemnitzu [Saské Kamenice, dnes Karl
Marx-Stadt] (')tištěno poprvé, podle rukopisu. 

72 Odesláno z Krakova. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
7 3 Odesláno do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsk

ý 

roku 1963 
v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, č. 1/2. Rusky 
otištěno poprvé, podle textu časopisu. Přeloženo z francouzštiny_. 

464 



7 4 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956

v časopisu Kommunist, č. 5. Podle rukopisu. 
75 Odesláno z Krakova do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 
76 Odesláno z Krakova do Bruselu. Poprvé otištěno 21. dubna 1963 

v Pravdě, č. 111. Podle strojopisné kopie. Přeloženo z francouz
štiny .. 

77 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno 21. ledna 1927 v listu Bakin
skij rabočij, č. 1 7. Podle rukopisu. 

78 Odesláno z Krakova do Petrohradu. _Poprvé otištěno roku 1956

v časopisu Kommunist, č. 5. Podle rukopisu. 
79 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le

ninskij sborník I. Podle rukopisu. 
80 Odesláno z Krakova do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky ro

ku 1963 v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, 
č. 1/2. Rusky otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo z fran-

' couzštiny. 
81 Odesláno z Krakova do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky ro

ku 1963 v časopisu Cahiers ·du Monde Russe et Soviétique, 
č. 1/2. Rusky otištěno poprvé, podle strojopisné kopie. Přeloženo 
z francouzštiny. 

82 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933

v publikaci Leninskij sborník XXV. Podle strojopisné kopie (per
lustrace). 

83 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno 21. dubna 1960

v listu Komsomolskaja pravda, č. 95. Podle strojopisné kopie 
ověřené A. M. Gorkým. 

84 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923

v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy (1911-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

85 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956

; časopisu Kommunist, č. 5. Podle rukopisu. 
86 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956

'V časopisu Kommunist, č. 5. P_odle rukopisu. 
87 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
88 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
89 Odesláno z Krakova do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky ro-

ku 1963 v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, 
č. 1/2. Rusky otištěno poprvé, podle rukopisu porovnaného 
s textem časopisu. Přeloženo z francouzštiny. 

90 Odesláno do San Rema. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci 
Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

91 Napsáno v Krakově. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
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92 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
93 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno 5. května 1932 

v Pravdě, č. 123. Podle rukopisu. 
94 Odesláno z Krakova do Pařiže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
95 Odesláno z Krakova do Belgie. Poprvé otišť�no roku 1960 v ča

sopisu Novaja i novějšaja istorija, č. 3. Podle kopie pořízené ne
známou osobou. Přeloženo z němčiny. 

96 Odesláno z Krakova· do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize lz epochi Zvězdy i Pravdy (1911-1914), sv. III. Podle 
strojopisné kopie (perlustrace). 

97 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
98 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956 

v časopisu Kommunist, č. 5. Podle rukopisu. 
99 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 

v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy (191 1-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

100 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
1 O 1 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960 

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

102 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize lz epochi Zvězdy i Pravdy ( 1911 -1914), III. Podle kopie 
pořízené N. K. Krupskou. 

103 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
104 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1948, 

Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 18, 4. vydání. Podle strojopisné kopie 
(perlustrace). 

105 Odesláno z Krakova do Charkova. Otištěno poprvé, podle strojo
pisné kopie (perlustrace). 

106 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960 
v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle kopie pořízené N. K. 
Krupskou. 

107 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960 
v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Jako dopis V. I. Lenina otiště
no poprvé, podle kopie pořízené N. K. Krupskou. 

108 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960 
v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

109 Odesláno z Krakova do Charkova. 0tištěno poprvé, podle strojo
pisné kopie (perlustrace). 

11 O Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960 
v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Jako dopis V. I. Lenina otiště
no poprvé, podle kopie pořízené N. K. Krupskou. 
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111 Odesláno z Krakova do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XUI. Podle kopie pořízené G. L. Šklov
ským. 

112 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy (1911-1914), sv. III. Podle 
strojopisné kopie (perlustrace). 

113 Odesláno do Bruselu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přelože
no z francouzštiny. 

114 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publiléaci Le
ninskij sbornik I. Podle rukopisu. 

115 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1925 v pu-
blikaci Leninskij sbornik III. Podle rukopisu. 

116 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
11 7 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
118 Od�sláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
119 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
120 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
121 Odesláno do Brém. Otištěno poprvé, podle -rukopisu. Přeloženo 

z němčiny. 
122 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu-

blikaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 
123 Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle strojopisné kopie. 
124 Odesláno do Clarensu (Švýcarsko]. Poprvé otištěno roku 1930 

v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
125 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno v časopisu 

Krasnaja letopis, č. 1. Podle rukopisu. 
126 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu; 

blikaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 
127 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé. Podle rukopisu. 
128 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 

v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy (l 911-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

129 Odesláno do Clarensu (Švýcarsko]. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

130 Odesláno z Krakova do Moskvy. Poprvé otištěno roku 1960 v ča
sopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle strojopisné kopie (perlustra
ce). 

131 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1950, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

132 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 

133 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé, otištěno roku 1923
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v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy (1911-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

134 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy (1911-1914), III .. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

135 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize Iz <;pochi Zvězdy i Pravdy ( 1911-1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

136 Odesláno do Berlína. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přelože
no z něměiny. 

13 7 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XXV. Podle strojopisné kopie (per
lustrace). 

138 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno v neúplném zně
ní roku 1950, Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. V plném 
znění otištěno poprvé, podle rukopisu. 

139 Odesláno do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

140 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sborník I. Podle rukopisu. 

141 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno v neúplném zně
ní roku 1960 v časopisu Novaja i novějšaja istorija, č. 3. V plném 
znění otištěno poprvé, podle rukopisu. 

142 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno v neúplném zně
ní roku 1950, Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle ru
kopisu. 

143 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1923 
v knize Iz epochi Zvězdy i Pravdy ( 1911 -1914), III. Podle stro
jopisné kopie (perlustrace). 

144 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
145 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
146 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
147 · Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča-

sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 
148 Odesláno do Bernu. Poprvé otištěno roku 1925 v časopisu Prole

tarskaja revoljucija, č. 8. Podle rukopisu. 
149 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le

ninskij sborník I. Podle rukopisu. 
150 Odesláno z Poronina do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
151 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 v publikaci 

Leninskij sborník XXV. Podle rukopisu. 
152 Odesláno z Poronina do Br�selu. Poprvé otištěno. roku 1960 
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v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 5. Podle rukopisu. Přeloženo 
z francouzštiny. 

153 Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu P,roletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

154 . Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

155 Odesláno z Poronina do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
156 Odesláno z Poronina do Peťrohradu. Poprvé otištěno r�ku 1960 

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

15 7 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XX.V. Podle rukopisu. 

158 Odesláno z Poronina' do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1930, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. XVI, 2. a 3, vydání. Podle rukopisu. 

159 Odesláno z Poronina do Paříže. Otištěno poprvé, ·podle rukopisu. 
160 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1924 

v časopisu Krasnaja letopis, č. 1. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

161 Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

162 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le-
ninskij sborník I. Podle rukopisu. 

163- Odesláno do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sborník XIII. Podle rukopisu.

164 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le
ninskij sborník I. Podle rukopisu. 

165 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 v publikaci 
Leninskij sborník XX.V. Podle rukopisu. 

166 Odesláno z Bernu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
167 Odesláno z Bernu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu 
168 Odesláno z Bernu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu.· 
169 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le

ninskij sborník I. Podle rukopisu. 
1 70 Odesláno z Mnichova do Simferopolu. :Poprvé otištěno rolcu 

1960 v časopisu Vop-rosy istorii KPSS, č. 2. Podle rukopisu. 
1 71 Odesláno z Poronina do Bern�. Poprvé otištěno roku 1925 v ča

sopisu Proletarskaja revoljucija, ·Č. 8. Podle rukopisu. 
172 Odesláno z Poronina do Berlína. Otištěno německy 17. srpna 

1913 v listu Vorwlirts, č. 211. Podle textu novin. Přeloženo 
z němčiny. 
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173 Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

174 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

175 Odesláno z Poronina do Astrachaně. Poprvé otištěno roku 1925 
v publikaci Leninskij sbornik III. Podle rukopisné kopie (perlu
strace). 

176 Odesláno do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

177 Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

1 78 Odesláno do Krakova. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

1 79 Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Leninskij sbornik XIII. 
Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

180 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le
ninskij sbornik I. Podle rukopisu. 

181 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

182 Odesláno do Stuttgartu. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci 
Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

183 Odesláno z Krakova ,do Petrohradu. Poprvé otištěno 5. května 
1927 v Pravdě, č. 99. Podle rukopisu. 

184 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 v publikaci 
Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

185 Odesláno do Paříže. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

186 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

187 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno 5. května 
1932 v Pravdě, č. 123. Podle rukopisu. 

188 Odesláno z Krakova do Bruselu. Otištěno poprvé, podle rukopi
su. Přeloženo z francouzštiny. 

189 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

190 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

191 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1924 
v časopisu Krasnaja letopis, č. 1. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

192 Odesláno na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci Le
ninskij sbornik I. Podle rukopisu. 
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193 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskii sbornik XXV. Podle rukopisu. 

194 Odesláno z Krakova do Petrohradu.' Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

195 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno 2. března 1924 
v Pravdě, č. 51. Podle rukopisu. 

196 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

197 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 

198 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sbornik XXV. Podle rukopisu. 

199 Odesláno z Krakova na Capri. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sbornik I. Podle rukopisu. 

200 Odesláno z Krakova - do Astrachaně. Poprvé otištěno 15. (2.) 
března 1918 v listu Bakinskij rabočij, č. 48. Podle r ukopisu. 

201 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé v plném znění otiště
no roku 1962 v časopisu Istoričeskij archiv, č. 1. Podle rukopisu. 

202 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1962 
v knize V. I. Lenin i Pravda. 1912-1962. Podle textu telegrafní
ho blanketu. 

203 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno roku ·1950, Soči
něnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

204 Odesláno z Krakova do Irkutska. Poprvé otištěno roku 1938 v ča
sopisu Bolševik, č. 2. Podle rukopisu. 

205 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1962 
v knize V. I. Lenin i Pravda. 1912-1962. Podle rukopisu. 

206 Odesláno z Krakova do Vídně. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

207 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno roku 1·950, ·Soči
něnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

208 Odesláno do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v časopisu Pro
letarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

209 Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

210 Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

211 Napsáno v Krakově. Poprvé otištěno roku 1935 v časopisu Prole
tarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

212 Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

213 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé,.podle rukopisu. 
214 Odesláno do Amsterdamu. Poprvé otištěno 21. ledna 1934 
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v Pravdě, č. 21. Podle rukopisu. Přeloženo z francouzštiny. 
215 Odesláno z Krakova 'tlo. Vologdy. Poprvé otištěno roku 1924

v časopjsu Sever, č. 1 (Vologda). Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

216 Odesláno do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
217 Odesláno z Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo 

z angličtiny. 
218 Odesláno do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
219 Odesláno do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
220 Odesláno do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
221 Odesláno z Bruselu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
222 Odesláno do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky roku 1963

v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, č. 1/2. 
Rusky otištěno poprvé, podle rukopisu. 

223 Odesláno z Paříže do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
224 Poprvé otištěno francouzsky roku 1963 v časopisu Cahiers du 

Monde Russe et Soviétique, č. 1/2. Rusky otištěno poprvé, podle 
strojopisné kopie. Přeloženo z francouzštiny. 

225 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956

v časopisu Kommunist, číslo 5. Podle rukopisu. 
226 Odesláno z Krakova do Vídně. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
227 Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII..Podle rukopisu. 
228 Odesláno z Krakova do• Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

229 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

230 Odesláno do New Yorku. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci 
Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

231 Odesláno z Krakova do Montreux (Švýcarsko). Poprvé otištěno 
roku 1960 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 2. Podle rukop,su. 

232 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
233 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1960

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 2. 'Podle strojopisné kopie (perlu-
strace). 

234 Odesláno do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky roku 1963

v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique, č. 1/2. Rusky 
otištěno poprvé, podle strojopisné kopie. Přeloženo z francouzšti
ny. 
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235 Odesláno z Krakova do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

236 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1959 v časopisu 
Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 

237. Odesláno z Krakova do Bruselu. Poprvé otištěno francouzsky ro
ku 1963 v časopisu Cahiers du Monde Russe et Soviétique,
č. 1/2. Rusky otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo z fran-
couzštiny.

238 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
239 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956 

v časopisu Kommunist, č. 5. Podle rukopisu. 
240 Odesláno z Krakova do Moskvy. Poprvé otištěno roku 1959 v ča

sopisu Istoričeskij archiv, č. 2. Podle rukopisu. 
241 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku !930 v publikaci 

Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
242 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno roku 1950, Sóči

něnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 
243 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1956 

v časopisu Kommunist, č. 5. Podle rukopisu. 
244 Odesláno z Krakova do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 

. 245 Odesláno z Krakova d"o Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
246 Odesláno z Krakova do Paříže. Poprvé otištěno roku 1950, Soči

něnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 
247 Napsáno v Krakově. Poprvé otištěno roku 1937 v publikaci Le

ninskij sbornik XXX. Podle rukopisu. 
248 Odesláno z Krakova do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle ruk.opisu. 
249 Odesláno z Krakova do Petrohradu. Otištěno 22. dubna (podle 

starého kalendáře) 1914 v listu Puť pravdy, č. 67. Podle textu no
vin. 

250 Odesláno z Poronina do Bernu. Poprvé otištěno roku 1925 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 8. Podle rukopisu. 

251 Odesláno z Poronina do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
252 Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča

sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 
' 253 Odesláno do New Yorku. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci

Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
254 Odesláno do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le

ninskij sbornik XIII. Podle ru½opisu. 
255 Odesláno z Poronina do Baku. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikad Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
256 Odesláno z Poronina do Vídně. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
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257 ·Odesláno z Poronina do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 

v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 
258 Odesláno z Poronina do Lovranu (Jugoslávie). Otištěno poprvé, 

podle rukopisu. 
259 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1962

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 1. Podle rukopisu. 
260 Odesláno z Poronina do Lovranu. Poprvé otištěno roku 1950,

Sočiněnija V. I. Lenina, sv'. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 
261 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1959 v časopisu 

Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
262 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno 22. dubna 

1962 v listu Pravda, č. 112. Podle rukopisu. 
263 Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko-

pisu. (

264 Odesláno z Poronina do Bruselu. Otištěno poprvé, podle rukopi
su. 

265· Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. Přeloženo z angličtiny. 

266 Odesláno z Poronina do Lovranu. Poprvé otištěno v neúplném 
znění roku 1959 v časopisu Voprosy i'storii KPSS, č. 5. V plném 
znění otištěno poprvé, podle rukopisu. 

267 Napsáno v Poroninu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
268 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1959 

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 4. Podle rukopisu. 
269 Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
270 Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
271 Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
272 Odesláno z Poronina do Bruselu. Poprvé otištěn!) v neúplném 

znění roku 1959 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 5. V plném 
znění otištěno poprvé, podle rukopisu. 

273 Napsáno v Poroninu. Poprvé otištěno roku 1950, Sočiněnija V. I. 
Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

27 4 Odesláno z Poronina do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1959

v časopisu Istoričeskij archiv, č. 4. Podle strojopisné kopie (perlu
strace). 

275 Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. Přeloženo z angličtiny. 

276 Odesláno z Poronina "do Lovranu. Poprvé otištěno v neúplném 
znění roku 1959 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 5. V plném 
znění otištěno poprvé, podle rukopisu. 
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277 Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, .podle ruko
pisu. 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

Napsáno v Poroninu. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 
Odesláno z. Poronina do Bruselu. Otištěno poprvé, podle rukopi
su. Přeloženo z angličtiny. 
Odesláno z Poronina do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 

Odesláno do Berlína. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le
ninskij. sborník XIII. Podle rukopisu. 
Napsáno v Poroninu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
Napsáno v Poroninu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přelože
no z angličtiny. 

Odesláno z Poronina do Moskvy. Poprvé otištěno roku 1930

v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 
Odesláno z Poronina do Lovranu. Otištěno poprvé, podle ruko-
pisu. Přeloženo z angličtiny. 

Odesláno do Stockholmu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Pře
loženo z němčiny. 

Odesláno z Poronina do Berlína. Poprvé otištěno roku 1935 v ča
sopisu �roletarskaja revoljucija, č. 5. Podle rukopisu. 
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i 913, .N'2 22, 29 OKTH6pH, CTp. 1, 2-3. - 252, 255, 
259, 298 

- 1913, ,N'g 25, i HOst6pH, CTp. 2. - 260

(8 1] «3aeeTbL», Cn6. - 107, 190

- 1912, ,N'g,N'g 1-8, anpeJib - HOH6pb. - 202

- 1912, N2 I, anpeJJb, cTp. 64-82; N2 2, MaH, cTp. 33-
55; ,N'g 3, HIOHb, CTp. 31-46; N2 4, HIOJ!b, CTp. 5-43;
,N'g 5, aarycT, CTp. 5-20; ,N'g 6, CeHTH6pb, CTp. 5-41;
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N2 7, OKTH6pb, CTp. 5-47; N2 8, �0H6pb, CTp. 5-40; 
1913, N2 1, HHBapb, CTp. 83-112. -99, 107, 162, 202 

1912, N2 8, HOH6pb, CTp. 144-145. -162 

1912, N2 27, 6 HIOJIH, CTJI6. 1585-1586. -101

[82] «:3anpocbt )Ku311,u», Cn6. -104 

- 1911, N2 11, 16 ,ueKa6pH, cTJI6. 655-658; 1912, N2 7, 
17 cpeapaJIH, CTJI6. 385-394; N2. 11, 16 Ma pTa, CTJI6.
641-646; N2 13, 31 MapTa, CTJI6. 769-772; N2 27,
6 HIOJIH, CTJI6. 1569-1580; N� 29, 20 HIOJJH, CTJI6.
1697-1702. -104

- 1912, N2 26, 29 HIOHH, CTJIÓ. 1525-1530. -101

3anpoc pu,teCKIIX pa60'lUX - CM. ITpocb6a BblCKa3aTbCH. 

[83] €3apR», Stuttgart. - 242 

[84] 3acyAutt, B. H. II o nosoay oanozo sonpoca. - «)KHaaH 
)KH3Hb», Cnó., 1913, N2 8, 19 HIOJIH, CTp. 2-3. - 235 

[85] 3a!lBMHUe {aenyTaTOB-60AbUle8UK08]. - «3a TTpaa,uy»,
Cn6., 1913, N2 13, 18 OKTHÓpH, CTp. 2. no.u oóm. 3arn.: 
B cou.-.n.eMOKpaTH'leCKOH cppaKUHH. - 248 

[86] f3aRBAenue c.-a. cppaKu,uuJ. - «TTpa's,ua», Cnó., 1912, 
N2 169, 15 HOHÓpH, CTp. 2. -146

[87] «:3se3aa», Cnó. -18, 24, 25, 41, 42, 47, 51, 56, 65, 68,

70, 72, 84, 109, 191 

1910, N2 1, 16 ,ueKaópH. 4 CTp. - 24, 29, 31 

1910, N2 2, 23 ,ueKaópH, CTp. 1-2. - 24 

1911, N2 4, 6 HHBapH, CTp. 3.-31 

1911, N2 7, 29 HHBapn, cTp. l; N2 21, 7 Man, cTp. 1; 
N2 29, 12 HOHÓpH, CTp. l; 1912, N2 l (37), 6 Sl.HBapH, 
CTp. l; N2 6 (42), 2 cpeapann, CTp. l; Nsi 17 (53), 
13 MapTa, CTp. 1. - 65 
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1911, .N2 24, 28 MaH. 4 CTp. - 79

1911, .N2 25, 11 HIOHH. 4 CTp. - 79

- 1911, .N2 32, 3 H0H6pH, CTp. 1-2. -103, 177

"'- 1911, .N2 34, 17 .n.eKa6pSI, CTp. 1-2.-78 

"' - 1911, .N2 36, 31 .n.eKa6pSI, CTp. 1-2. - 78

1912, Mi 18 (54), 15 MapTa. 4 CTp. - 79

1912, .N2 19 (55), 18 MapTa. 4 CTp. - 79

1912, .N2 22 (58), 25 MapTa. 4 CTp. - 79

1912, Mi 23 (59), 29 MapTa. 4 CTp. - 79

[881 3u11.oabeB, I'. E. B rynw,e. - «3ae3.na», Cn6., 1910, .N2 2, 
23 .neKa6pH, CTp. 1-2. - 24

Haopb - CM. fopea, B. 11. 

[891 H36upareAbH.aR 1caMna11.uR.· IleTep6ypr. - «HeacKHH ro
noc», Cn6., 1912, .N'2 6, 5 HIOJISI, cTp. 3. - 89

H36upareAbH.btú 3aKoH. 3. Vl.07 a. - CM. nonomeHHe o Bbl· 
6opax a rocy.napCTBeHHYIO ]J,YMy ... 

<rH3BeCTUR 3a2paH.U'lH.0Ú o6AaCTH.OÚ opaaH.u3al{UU> - CM. 

«l-faaeCTHH O6JiaCTHOro KoMHTeTa sarpaHH'IH0H op
raHH3aU.HH». 

[901 <rH3aecruR O6Aacrnoao KoMuTeTa 3a2pa11.u1111oú op2a11u-
3aquu», IlapHm. - 99

[
911 <rH3aecTUR IJ,K PCJJ.Pll,, Cn6., 1907, N2 1, 16 HIOJIH, 

8 CTp. -175

- 1907, N2 2, 17 aarycTa. 4 CTp. - 175

[
921 H3BeU{enue o BcepoccuúcKoú KOH.<pepe11.quu PCJJ.Pll. -

B KH.: BcepoccHíicKaSI KoHq:iepeHU.HH Poc. cou..-.n.eM.
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· pa 6. na pTHH I 912 ro;1a. l13JJ.. UK. Paris, Koon. THn.
«l-1..'lea,1», 1912, cTp. 3-13. (PC.UPTT).-67, 72

[9:i] f13aew,eH11e o rzaprniiHoti K01-u/JepeHU,UU 21, 22 u 23 UJ-OA!! 
1907 é!Ocia. [.-1HCTOBKa l. t'Í3,D.. UK PC.LI.Pn. 6. M., 
I 1907]. 4 CTp. (PC.LI.Pil). - 196 

[
94

] l1HrepHau,uoHa.1 o poccuúcKoů coqua11-cieM01Cparuu. -
«HosaH Pa6oLJa51 fa3eTa», Cn6., 1913, N11 97, 3 .n.e
Ka6pH, CTp. I. - 268 

[
95] / l1opcJaHcKu1,, H. 11.J flporueope'lue. - �3sea.n.ai>, Cn6.,

1911, N2 4, 6 ílHBa pH, CTp. 3, B 0TJJ.,: O6aop ne•rn
TH. -31 

[
96

] «HpKyrcKoe C,weo». - 66 

[
97

] <t/1c,-:pa» (cTapaíl, JieHHHCK851), [JleftnuHr- MIOHXeH -
J10HJ].OH - )l(eHeBa ]. - 172, 201, 242 

[98] K eonpocy o napruil1-toú iu,co.11e. ("YeTb1pe 11.oKyMeHTa). 
[J1HCTOBKa J. l13Jl.. napT. WK0Jlbl. 6. M., 1909. 2 crp. 
(PC.UPTT).-22 

[
99] K Bbt6opaM a flerep6ypze. - «HeBCKHŘ fonoc», Cn6., 

1912, N2 6, 5 HIOJHI, CTp. 1-2. - 89

[100] K oTBery! - «HoaaH Pa6oLJaH faaeTa», Cn6., 1913, M 55, 
12 0KT516pSI, CTp. 3. - 246 

[101] K oTBeryl- «HoaaH Pa6otJaSI faaera», Cn6., 1913, N11 56, 
13 0KT516p51, CTp. 4. - 246 

[102] K no3op1-1.0My croA6y! - «HoaaH Pa6oqasi raaera,;,, Cn6.,
1913, N2 60, 18 OKT516psi, CTp. 2.-246 

[103] K TOBapuw,aM 60llbtUeBUICQM. [JlHCTOBKa. Paris, K00D. rtm.
«COI03», 1910]. 2 CTp. (PC.UPTT).-86 

[104] / Ka,ue1-tee, JI. E.J P,ee napruu. C npeJJ.HCJI. H. Jlemma H
npHJI0>K. rmceM H aaHBJieHHH TT. B. BHJibílMOBa, 
An. Bnacoaa, l1HHOKeHTHeaa, 3. H rpynnbI pa6o'IHX. 
l13JJ.. peJJ.. «Pa6otJeii fa3eTb1». [Paris], 1911. XH, 155, 
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XXIII crp. (PC,IJ,PTT). TTepe.u. aarJI. aBT.: IO. KaMe
HeB. - 54, 56, 58, 143, 203, 288

[10"] - [O 'JlcypHaAe «CoepeMeHHUfC»]. - «TTpaa.u.a», Cn6., 
1912, N2 64, 13 HIOJIH, crp. 1, B or.u..: 3aMeTKH. TTo.u.
nHcb: IO. K. - 93

[' 06] - 06 o6Jlaamwcrflx ae1,w,cpara. (OTBeT B. lJepHoay). -
«TTpocaemeHHe», Cn6., 1912, N2 8-9, HIOJib- aBrycT, 
crp. 73-80. TTo.u.nHcb: IO. KaMeHeB. - 103

[107] - Ilpua11.a1-1.UR e. AAe1CceeH1CO. - «TTpaa.u.a», Cn6., 1913, 
J\J\! 123 (327), 30 MaH, CTp. 2. TTO.!I.IlHCb: IO. K.-217

[108] - f Peu,eHauR Ha ,rnuey:J A. Eoeaa1-1.oe. Bae.u.eHHe B no-
JIHTHtiecKyIO 3K0H0MHIO (B B0npocax H . OTBeTax). 
U. 40 Kon. 11a.u.. «TTpH6oíi». - «TTpocaemeHHe», Cn6.,
I 914, N2 3, CTp. 111-113. TTo.u.nHcb: C. Kopcoa. - 296

[109] f Kayrcxuu, J(.J II ucbM0 Kayrc,weo no noeoay aaceaaHuR 
MCE,opo. - «TTponerapcKaH TTpaa.u.a», Cn6., 1913, 
Ne 12, 20 .u.eKa6pH, crp. 2. no.u. o6m. aarn.: Poce. 
c.-.n.. pa6. cppaKU.HH. - 349

[110] - TaK.rÚ11ec1we HanpaeAeHUR e eepM.aHcKou col{uaii-ae-
1,1,0,cparuu. - «MbICJib», M., 1911, N2 5, anpenb, 

, CTp, 1-18. -50

[1 1 1] «KueecKaR J(oneúKa». - 56

[112] «KueecKaR MbtCAb.». - 94, 361

- 1912, M ?57, 25 .n.eKa6pH, CTp. 3. -177, 186, 207

[113] * KHunoeu11, E. H. K eonpocy o am/HpepeHv,uav,uu pyccKo
eo KpecrbRHcrea. (llHcpcpepeHunaunH B ccpepe aeMJie
,1e.1b1IecKoro xo3HHCTBa). Cn6., 1912. 112 crp. (Tpy
·.D.bI 3K0H. ceMHHap11H no.n. pyKoao.n.. M. 11. TyraH-Ba
paHOBcKoro npH 10pHJ1.. cpaK. C.-TTerep6yprcKoro yH-Ta. 
Bbm. I). - 81-83

[111] Ko ece1,1, ttAeHaM napruu. Or co6paHHH MeHbllieBHK0B B 
f1ap11}Ke. - «fonoc Cou.Han-,lJ,eMoKpaTa», [)I(eHeBa -
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TTapH>K], 191 l, N2 24, qieBpaJib. TTpHJIO>KeHHe K N2 24 
«ronoca CouHaJI-.Ll.eMoKpaTa», cTp. 5-7. - 40, 41 

Ko6a - c.M. CTaJIHH, H. B. 

f115] f KoAbU,OB, P,.J Pa6ottue Maccbt u noéJnoAbe. - «Jlyt1»,
Cn6., 1913, N2 15 (101), 19 HHBapH, cTp. 1.-182, 219

(116] 
*- CpeéJu a,cyp1-taAOB.-«HalUa 3apH», Cn6., 1913, J\fo 3,

CTp. 44-52. TTo.u.nHCb: JI. Ce.U.OB. - 220

(117] Koiteu, 6e3 x:oitu,a. [TTepe.u.oBaH]. -«Jiyt1», Cn6., 1913, 
N2 101 (187), 1 MaH, CTp. 1.- 204 

[1 18] Ko1tcpepe1tu,uR c.-éJ. - «Pycc1we CJioBo», M., 1912, J\J'g 183,
9 (22) aBrycTa, CTp. 3, B OT,!I,.: K BbI6opaM. - 106

[119] «KpaCHoe 31ta1,rn», TTapmK. - 21

[120] f Kpecruitcx:uu, H. H.J P.ae MopaAbHbtX M.ep,cu. - «3a
TTpaB.ny», Cn6., 1913, N2 8, 12 OKTH6pH, CTp. 1-2. 
TTo.nnHcb: H. EopHH. - 243

[121] «Kpyzo3op», Cn6. - 121

[122] JlapuH, 10. Hanpaao - u x:pyzoM. (K coBpeMeHHOMY no
JIO>KeHHIO). - «.Ll.eJio. )KHJHH», Cn6., 191 l, N!! l, 22 HH
aa pH, CTJI6. 47-58; N2 2, 2 MapTa, CTJI6. 9-20. - 178

[123] - flyru co3uiJa1tuR. - «.LI.eJio )KHJHH», Cn6., 1911, 1-fa 5,
31 MaH, CTJI6. 13-20; N2 6, 25 HIOHH, CTJI6. 13-20.-
178 

[124] Jleauu,Kuů, B.' Aazycr Be6eAb. Ero >KHJHb H .u.eHTeJih•
HOCTb. 1840-1913 r. C nopTp. Ee6eJIH. Cn6., 1914. 
79 CTp. -295

[125] JI eituH, B. H. AzpapHbtu aonpoc. q_ I.-Cn6., 1908. 264 cTp.
TTepe.n Jarn. aaT.: BJI. I1JJbHH. - 299

['26] - AzpapHbtu aonpoc a Poccuu x XOHijy XIX eexa. Ilep•
BaH nOJIOBHHa 1908 r. - 81 
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[127] - AneAuúc,cue AU6epaAbt u HpAa11.aw1.. - «TiyTb TipaB-
.D.bI», Cn6., 1914, N2 34, 12 MapTa, cTp. 1. - 313 

[128] - AH.eAUÚCICUe cnopb_t o AU6epaAbH.OÚ pa6011eú noAUTU·
,ce. 5 (18) OKTH6pSI 1912 r. -190-191 

(129] - B peaa,cu,u,o eaaeTbt «3a flpaeay». Me)K.ny 2 H 7 HO·
SI6pSI 1913 r. -252 

[130] - B peaa,cu,u10 eaaeTbt «flpaeaa». PaHee 26 HOSI6pSI
1912 r. -138 

[131] - B peaa,cu,u10 eaaeTbt <1:llpaeaa». 16 HIOHSI 1913 r. -
222, 223 

(132] - Bo3!Cab AUICBuaaTOpOB O AUICBuaaTOpCICUX ycAOBURX
<1:eauH.CTBa». - «TiyTb TipaB.D.b!>>, Cn6., 1914, N2 12, 
4 qieapaJISI, CTp. 2. Tio.nnHCb: K. T. - 293 

[133] - BoapaCTalOU{ee H.eCOOTBeTCTBUe. 3aMeTKH ny6JIHU,H·
cTa. - «TipocaemeHHe», Cn6., 1913, N2 3, cTp. 71-77; 
N2 4, CTp. 67-73. Tio.nnHCb: B. l1JibHH. - 189, 191 

(134] - I'epou <roeoeopo11,cu». - «MbICJib», M., 1910, N2 l, .ne-
Ka6pb, CTp. 69-73. Tio.nnHCb: B. I1. - 29 

(135] - P,ee yTOnuu. PaHee 5 (18) OKTH6pH 1912 r. -191

- P,oKAaa e MCE o Bbt6opax e IV P,y1rty- CM. Le

nin, W. I. Les élections a la rve Douma.

(136] - P,o!CAaa Me3!Caynapoa11.0My COU,UaAUCTU'leCICOlrty 6,opo.
31 HHBapH - l qieBpaJISI 1914 r. -.291, 293, 303, 306 

('37] - P,olCAaa Me3!Cay11.apoano1rty COU,UaAUCTU'l.eCICOM.y 6,opo
o Bcepoccuúc,wú ,co11.</)epenu,uu PCP,Pfl. Haqano
MapTa 1912 r. - 303

[
'38] - P,OICAaa IJ,K PCP,Pfl U UHCTPYICTUBHbte y,caaaH.UR, ae-

Aeeau,uu Il,K na Bp10cceAbC1COM coee14anuu. 23-
30 HIOHH (6-13 HIOJIH) 1914 r.-338, 342,343,344, 
345, 355, 360, 368 
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( 1391 *- 3a 12 AeT. Co6paHHe cTaTeiL T. l. ,[f.aa HanpaaJJeHHH 
B pyccK0M MapKCH3Me H pyccKOH counaJJ-JI.eMoKpaTHH. 
Cn6., THn. Beao6pa3oaa, [1907). XII, 471 cTp. TTepe.u. 
aarn. aBT.: BJJ. l1JJbHH. Ha THT. JI. ro.u. Ha.u..: 1908. -
183 

( 1401 - 3aMeTKa K eonpocy o Teopuu pwucoe. (TTo noao.u.y
noJJeMHKH rr. TyraH-BapaHoBcKoro H ByJJraKoaa). -
«Hay•rnoe O6oapeHne», Cn6., 1899, Jlfg 1, cTp. 37-45. 
CTo,nnHCb: BJJaJI.HMHp l1JJbHH. -173, 199 

( 14 11 - 3aMeTKU ny6,1Ul{UCTa. II. «O6'beJI.HHHTe.TibHblÍI KpH·
3HC» B Haweil napTHH. - «JI.HcKyccHOHHblH JlHCTOK», 
[CTapH>K], 1910, Jlfg 2, 25 MaH (7 HIOHH), CTp. 4-14. 
no.u.nHCb: H. JleHHH. Ha raa. .u.aTa: 24/7 HIOHH. -
37, 41 

[ 1421 *- 1136upare11b1taJ1 KaMnaH.UR e IV I'locyaapcree11.11.y10J
ayMy. III. KpeCTbHHCTBO H KpeCTbHHCKHe Bb160pW.HKH 
H0H KaMnaHHH. - «3aea.ua», Cn6., 1911, Jlfg 34, 17 .u.e
Ka6pH, CTp. 1-2. iloJI.nHCb: B. <l>pett. -: 78 

( 143] *- Hs6upare11bH.aJ1 KaMnaH.UR e IV I'{ocyaapcree11.11.y10J 
JI.YMY, II I. KpeCTbHHCTBO H KpeCTbHHCKHe BblÓOpW.HKH 
a H36npaTeJlbHOII KaMnaHHH. - «3aea.u.a», Cn6., 1911, 
M 36, 31 .u.eKa6pH, CTp. 1-2. no.u.nHCb: B. <I>peit. -
78 

( 144] - Hs6upareAbH.aR n11arcpopMa PoccuúcKoú c.-a. pa6oiteú 
napruu. [JlHCTOBKa. l1a.u.. B10po UK PC,IT.PCT B Poc
cnH. Tnq>JJHC). rnn. UK, [MapT 1912). 4 CTp. 
(PC,[f.PTT). no.u.nHCb: UK PGJI.PTT. - 70, 71, 72, 77 

( 1451 - Hseew,e11.ue u pe30AIOU,Uu coeew,a11.uR. Il.eHTpaAbH.ozo
KoMuTeTa PC/1. Pn c napruúH.bUtu pa6oTH.UKaMu. <I>ea
paJJb 1913. Ha.u. UK PC,IT.Pn. [TTapn>K, nepaaH no
JJ0BHHa q>eapa.�H 1913). 24 cTp. (PC,[f.PCT). - 168, 

169, 180, 181, 187, 200, 353 

( 1461 - HTozu abt6opoe. - �npocaew.eHHe», Cn6., 1913, .N'2 1,.
CTp. 10-28. ilOJI.IlHCb: B. l1JJbHH. -191

( 1471 - Hrozu no11yzoaoeoú pa6orbt. - «npaa.u.a», Cn6., 1912,
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,N'g 78, 29 HIOJISI, CTp. 1; ,N'g 79, 31 HIOJIH, CTp. 1; ,N'g 80, 
I aarycTa, cTp. I; .N'2 8 I, 2 aarycTa, cTp. I. CTo,!1.nHcb: 
CTaTHCTHK. - 92, 102 

( 1 48] - K 0onpocy o z. EoziJaH.00e u zpynne «BnepeiJ». (.[I.JISi
pe,laKU.HOHH0ÍI K0JIJierHH «CTpaB,!J.bl»). 3 ( 16) HIOHSI 
1913 r.-218, 222,229 

( 149] - Ka,c B. 3acyAu<t y6u0aer AUKl3UiJaropcr00. - «npo-
caemem1e», Cn6., 1913, ,N'g 9, CTp. 46-61. no.unHCb: 
B. H.TJbHH; B. H. - 236 

( 150] - KanuraJLU3M. u UMMuzpau,uR pa6ottux. - «3a CTpaa-
.uy», Cn6., I 913, ,N'g 22, 29 OKTSI6pSI, CTp. I. CTO,!i.IlHCb: 
B. H.-298

( 151] - KanuraJLU3M u «napAaMeH.T». - «He�cKasi 3aea,!l.a»,
Cn6., I 912, .N'2 13, 17 HIOHSI, cTp. 2. CTo,!1.nHch: HeJIH· 
6epaJibHblÍI CKenTHK. - 85

( 152] - Ko 0ceM zpa�iJaH.aM Poccuu. OKTSI6pb, pattee 1 O (23),
1912 r. -122, 134 

[ 153] - KoH.CTUTYU,UOH.H.blU KpU3UC 13 AH.Z/LUU. - «CTyTb npaB-
,!J.bl», Cn6., 1914, .N'2 57, IO anpensi, cTp. 1.-314 

( 154] - KpecTbRH.CTl3O u 13bt6opbt 13 4-y10 J].yMy. - «Pa6oqasi
raaeTa», [CTapH)K], 1912, .N2 8, 17 (30) MapTa, 
CTp. 3. -76 

( 155] - Kpuruttec,cue 3aM.eTKU no 11.au,uoH.a/LbH.OMy 0onpocy. -
«npocaemettHe», Cn6., 1913, .N'2 IO, CTp. 95-105; 
,N'g 11, CTp. 55-59; *,N'g 12, CTp. 56-64. CT0,!1.IlHCb: 
B. YiJibHH. - 266, 339

( 156] - Jlu6epaAbt u iJeM.OKpaTbt 13 0onpoce o R3btKax. - «Ce-
aepttasi npaa.ua», Cn6., 1913, .N'2 29, 5 ceHTSI6psi, 
CTp. I. CTo.nnHCb: B. l1. - 264 

( 157] - Manu<pecr Au6epaAbH.ot1 pa6ottet1 napruu. - «3aea-
,!1.a», Cn6., I 911, ,N'g 32, 3 HOSI6psi, CTp. 1-2. no,!l.nHCb: 
Bn. YiJibHH. - 103, 178 
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[158] *- Map,cc, KapA. - B KH.: 3HU.HKJ1one,nH11eCKHH cJioaapb 
T-Ba «Bp. A. H 11. fpaHaT H K0». 7-e, coaeprneH. ne
pepa6oT. H3JJ.. no.n pe.n. IO. C. faM6apoaa H .np. T. 28.
M., (1914], CTJl6. 219-243, 243'-246'. Ilo,nnHCb:
B. l1JibHH. - 305, 332, 364, 370

['59) - MaTepuaAU3M u 3Mnupuo,cpuTUU,U3M. KpHTH'leCKHe
3aMeTKH 06 OJJ.H0H peaKU.HOHHOH cf>HJIOC0q>HH. M., «3ae
H0», [Mail] 1909. III, 438 CTp. nepe.n 3arJI. 8BT.: 
BJI. J1JibHH. - 202 

[160) - MaTepuaAbt ,c aonpocy o 6opb6e BH.yTpu c.-a. ďyM-
c,coú </Jpa,w,uu. - «3a llpaa,ny», Cn6., 1913, .N'� 22,
29 OKT.H6pll, CTp. 2-3. - 252, 259 

[161) - Hautu ynpa3ďH.uTeAu. (O r. iloTpecoae H B. Ba3a-
poae); - «Mb1C.TJb», M., 1911, .N'2 2, HHBapb, CTp. 37-
46; J\fg 3, cpeapaJib, CTp. 45-53. no.u.nHCb: B. l1J1b
HH. -52 

(162) - O 6oAbuteBU3J.te. - B KH.: Py6aKHH, H. A. CpeJJ.H
KHHr. OnblT o63opa pyccKHX KHH)KHblX 6oraTCTB B CB51-
3H C HCT0pHeil H8Y'IH0-q>HJIOC0q>CKHX H JIHTepaTypH0-
o6mecTBeHHblX H.u.eil. Cnpaao11Hoe noco6He JJ.JIH ca
Moo6pa3oBaHHH H JI.JIH CHCTeMaTH38U.HH H K0MnJieKT0-
BaHHll o6meo6pa30BaTeJlhHb!X 6H6JIHOTeK, a TaK)Ke 
KHH)KHbIX Mara3HH0B. T. II. l13JJ.. 2-oe, .non. H nepe
pa6. M., «HayKa», 1913, CTp. 772-773, B CT.: «npe.n
BapHTeJibHble 3aMe'l8HH51» K no.u.pa3JJ.. B. «Cou.HaJIH3M 
Hay'IHblH. focy,napcTBeHHblH C0U.H8JIH3M H COU.HaJI-pe
cpopMH3M». - /76 

('163) - O «Bexax». - «Hoablil .LI.eHb», Cn6., 1909, .N'2 15,
13 ,neKa6pH, CTp. 3. ilOJJ.IlHCb: B. J1JibHH. - 103

[164) - O Bbt6opax a 4-y,o I'ocyďapcTBeH.H.y10 ďy1tty. [Pe3o
JIJOU.HH, npHHHTaH Ha lllecTOil (ilpa)KCKoil) Bcepoc
CHHCK0H K0HcpepeHU.HH PC.LI.Pn B 51HBape 1912 r.]. -
B KH.: BcepoccHHCKaH KOHcpepeHU.HH Poc. cou.-.u.eM. 
pa6. napTHH 1912 ro.u.a. l13,n. UK. Paris, Koon. THn. 
«11.u.eaJI», 1912, cTp. 18-21. (PC)l.Pn). - 77 

(165) - 0 ďyMCKOÚ c.-ď. <ppllKU,UU. [Pe30JIIOU.H51, npHHHT851 Ha
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JJeTHeM 1913 r. coaew.aHHH UI< PC,llPD c napTHHHbI· 
MH pa60THHKaMH]. - B KH.: l13aemeHHe H peaoJIIOU.HH 
JJeTHero 1913 ro.11.a coaemaHHH UeHTpaJJbHoro I(oMH· 
TeTa PC,llPTT c napTHHHbIMH pa6oTHHKaMH. l1a.11.. UK. 
[TTapH)K, .11.eKa6pb] 1913, cTp. 18-19. (PC,llPTT). -
252, 349 

( 1661 - {O ayMCKOU c.-a. </JpaKU,UU. PeaOJJIOU.HH, npHHHTaH Ha 
JJeTHeM 1913 r. coaew.aHHH UI< PC,llPD c napTHHHbI· 
MH pa6oTHHKaMH]. - «3a TTpaa.11.y», Cn6., 1913, N2 12, 
17 OKTH6pH, CTp. 2, B CT.: Pa601rne H c.-.u.. <ppaK
U.HH. -252 

( 1671 - o KOH.CTUTYUPOBllH.UU KOH.</JepeH.U,UU. [PeaOJJIOU.HH, npH
HHTaH Ha lllecTofi (TTpa)KCKOH) BcepoccHHCKOH KOH· 
<pepeHU.HH PC,llPTT B HHBape 1912 r.]. - B KH.: Bce
poccHficKaH KOH<pepeHU.HH Poc. cou..-.u.eM. pa6. napTHH 
1912 ro.11.a. Ha.u.. UK. Paris, Koon. THn. «11.11.eaJJ», 1912, 
CTp. 14-15. (PC,llPTT).-353 

[ 1681 *- o AUKBuaaTopcTBe u o zpynne AUKBUOllTOpOB. [Peao
JIIOU.HH, npHHHTaH Ha lllecTofi (TTpa.>KcKoH) Bcepoc
CHHCKOH KOH<pepeHU.HH PC,llPTT B HHBape 1912 r.]. -
TaM )Ke, CTp. 28-29. - 73 

( 1691 - O H.apoaH.wtecTBe. II. - «TTpaa.u.a», Cn6., 1913, N2 17
(221), 22 l!HBa pH, CTp. 1-2. TTo.u.nHCb: .a. 11. - 78

( 1701 - o H.apyw.eH.UU eauH.CTBa, npuKpbtBaeMOM KpUKllMU 
o eauH.cTBe. - «TTpocaew.eHHe», Cn6., 1914, N2 5,
cTp. 89-103. TTo.11.nHcb: B. l1JJbHH. - 346

( 17 11 - o «H.aU,UOH.llAbH.blX» c.-a. opzaH.U3aU,UR.X. [PeaOJJIO· 
U.HH, npHHHTaH Ha I(paKOBCKOM coaew.aHHH UI< 
PC,llPTT c napTHHHbIMH pa6oTHHKaMH]. 1913 r. -170

( 1721 JleH.uH., B. H. O napTut1H.ot1 opzaH.u3au,uu 3a zpaH.uu,eu. 
[PeaoolOU.HH, npHHHTaH Ha llleCTOH (TTpa)KCKOH) Bce
poccHHCKOH KOH<pepeHU.HH PC,llPTT B HHBape 
1912 r.]. - B KH.: BcepoccHHCKaH KOH<pepeHU.HH Poc. 
cou..-.u.eM. pa6. napTHH 1912 ro.u.a. Ha.u.. UK. Paris, 
Koon. THn. «11.11.eaJJ», 1912, cTp. 30-31. (PC,llPTT). -
73 
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[ 173] - O npaee ,wiiuu Ha ca,1wonpeaeAeflue. - «Ilpocaeme-
HHe», Cn6., 1914, "'N2 4, CTp. 34-47; .N'2 5, CTp. 57-
71; .N'2 6, CTp. 33-4 7. TIO!i.ITHCb: B. l1JibHH. - 327, 

328, 339 

[ 1 7·1] - O crarucruKe cra'l.eK e Poccuu. - «Mb1c.!Jb», M., 1910,
N2 I, .ueKa6ph, cTp. 12-23; 1911, J\J2 2, HHBapb, 
cTp. 19-29. Ilo,nnHch: B. l1JihHH. - 52 

[ 175] - Q TOM, KaK fleK.0T0pbte coiiua,i-aeMOK.paTbL 31-taK0MRT
flHrepHau,uoHaA c no,10:11CeHueM aeA e PCD.PII. -
«CouHaJI-.lI.eMoKpaT», IlapH)K, 1910, .N'2 17, 25 ceH
rn6pH (8 OKTHÓpH), CTp. 10-11. - 36-37 

[ 176] - O xapaKrepe u opcaHu3aiiuoHHbLX <jJopMax napruu-
H0U pa60Tbl. [ Pe30.'IIOUHH, npHHHTaH Ha lliecTOli 
(ITpa)KcKoií) BcepoccHiícKoií KOHcpepeHUHH PC.UPIT 
B HHBape 1912 r.). - B KH.: Bcepocc11i1cKa·H KOHcpe
peHUHH Poc. cou.-.ueM. pa6. napTHif 1912 ro,1a. l13ll.. 
UK. Paris, Koon. THIT. «l1.uea.1>>, 1912, CTp. 22-23. 
(PC.UPIT). - 353 

[ 177] - 06 aea1mopu3,11e. - «Pa601rnií», Cn6., 1914, .N'2 7, 
9 HJOHH, cTp. 2-3. ITo.nnHch: B. l1Jib!IH. - 365 

[ 178] *- 06 u,11ytu,ecree, HaxoaRtu,eMcR s pyKax 6btBtueeo aep
�careAR, u o aeH.e[JICH.bLX or'l.erax. I Pe3oJIJOU.HH, npH
HHTaH Ha lliecToií (ITpa>KCKoií) BcepoccHHCKOH KOH
cpepeHUHH PC.LI.PTI B HHBape 1912 r.J. - B KH.: Bce
poccHiícKaH KOHcpepeHilHH Poc. COU.•.ll.eM. pa6. napTHH 
1912 ro.ua. l13,n. UK. Paris, Koon. nm. «l1.ueaJI», 1912, 
CTp. 30. (PC.UPIT). - 292, 350 

[ 179] - 06 0TH.0tueH.UU K AUK.BuaaropCT8lj U 06 eaUHCTBe. 
[Pe30JIIOUHH, npHHHTaH Ha KpaKOBCKOM coaemaHHH 
UK PC,llPIT c napTHHHbIMH pa6oTHHKaMH]. - B KH.: 
[JieHHH, B. 11.) l13BemeHHe H pe30JJIOUHH coaemaHHH 
UeHTpaJihHOro KoMHTeTa PC.UPIT c napTHHHbIMH pa-
6oTHHKaMH. <l>eapaJib 1913. 1'13.u. UK PC.UPIT. [TI a
pH)K, rrepBaH IlO,lOBHHa cpeapa,lH 19131, CTp. 18-21. 
(PC.UPIT). -168, 180, 200, 353 

[ 180] - 06 0TCljTCT8UU aeAe2aT08 0T H.aijU0HaAbH.bLX tjeHTp08 
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Ha 0614enapTUUH.OÚ KOH<pepe1t11,uu. [Pe30JIIOU.HSI, npH
H51TaH Ha lllecTott (Ilpa)KCKOH) BcepoccHHCKOH KOH
cpepeHU.HH PC.D.PTI B HHBape 1912 r.J. -B KH.: Bce
poccHHCKaH KOHcpepeHI.UIH Poc. cou..-.n.eM. pa6. napTHH 
1912 ro,u.a. l-fa,u.. UK. Paris, Koon. THn. «H,u.eaJI», 1912, 

CTp. 15-16. (PC.D.PTI).-171, 213,359 

[181] - OpzaH.U308aH.Hbte MapKCUCTbl O BM.eutareAbCTBe Me:>1C-
ďy1tapoď1tozo 610po. 15 anpeJIH 1914 r. - 291 

[182] . - IlepBOHa•WAbHblÚ 1ta6p0C0K pe30AIOU,UU «-06 0THOUle-
1-tuU K, AUKBUďaropcrey ll 06 eoUHCTBe». .lleKa6pb 
1912 r. -200 

[183] - IlucbAto A. M. I'opbKOAty. 14 HOH6psi 1910 r. -19 

[184] - IlucbMo A. M. I'opbKOAty. Kotteu. anpeJIH 1911 r. - 53

[185] - IlucbMO A. M. I'opbKOMy. 17 OKTH6pH 1912 r. -126 

[186] - IlucbMO A. M. I'opbKOAty. Pattee 8 HHBapH 1913 r. -
175 

[ 187] - IlucbMO A. M. I'opbKOMy. 13 HJIH 14 HOH6pH 1913 r. -
260 

[ 188] - IlUCbl,10 K. I'IOUCMaH.cy. 17 OKTH6pH 1910 r. - 18 

[189] - IlucbMO K. I'10uc1,ta1tcy. 2 q>eBpam1 1914 r. - 303 

[190] - Ilucb1,10 O. H. JloAe. 20 tt10.1rn 1913 r. - 231

[191] - IJucMto M. C. O.ibMUHCKOMy. 16 HIOHH 1913 r. -217 

[192] - 17ucb,M r. B. II-iexaH0By. 17 HOH6"p51 1912 r. -132

[193] - IlUCbMO r. B. IlAeXaHOBy. He n03,U.Hee 22 HIOHH 
1913 r.-230 

[194] - Ilucb,110 H. r:fJ. Ilonoey. I110Jib, pattee IO, 1914 r. -
344 

[ 195] - Ilucb1r10 ce,cperap10 Me:>1Cďy1tapoď1tozo cou,uaAucruitec-
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xoeo 610po I'IOUCM.aHcy. BropaH llOJIOBHHa Mapu 
1912 r. - 73, 74 

[196] - flucbMO H. H. Cxeopv,oey-Crena,wey. 2 JJ.eKa6pH 
1909 r. -178 

[ 197] - flucbM.O H. B. Cra11,u1-1,y. 11 )l.eKa6pH 1912 r. - 151

[ 198] - flucbM.O B. E. Cra1-1,xeeu1ty. 24 MapTa 1914 r. - 329

, [ 199] - flUCbM.O I'. JI. lllXA0BCXOM.y. 12 MapTa 1912 r. -69

[200] - n pueM.bL 6opb6bt 6yp:»eyaa,-wu UHTeAAueeH.l{UU np0TUB 
pa6oitux.. - «TipocaemeHHe», Cn6., 1914, N2 6,
CTp. 63-84. f10JlllHCb: B. l1J1bHH. - 365 

[201 ] - flpoexr aaxo1-1,a o pae1-1,onpaeuu Hav,uu u o aaU{UTe 
npaB 1-1,av,uoH.aAbH.b"tX M.eH.bUJUH.CTB. TTo3}lHee 6 ( 19) MaH 
1914 r. - 327, 339 

[202] - flpoexr nAaTCpopMbt x IV c?Jeaay Cov,ua11,-aeMoxpa-
rnu JI aTbtUJcxozo xpaR.. Maii, paHee 25 (7 HIOHH), 
1913 r. -_212, 214 

[203] - flpoexr peao11,10v,uu 06 ornowe1-1,uu Cov,ua11,-aeM.oxpa-
ruu Jiarbtwc1coeo xpaR. x PCP,Pfl. - 303 

[204] - Paaeurue xanura11,uaMa B Poccuu. TTpouecc o6paao-
aamrn BHyTpeHHero pbIHKa JI.JIH KpynHOH npOMblWJleH
HOCTH. Cn6., B0J1.oaoa0Ba, 1899. IX, IV, 480 cTp.; 2 JI. 
JI.Harp.; VIII cTp. Ta6JI. TTepeµ. aarn. aaT.: BnaJ1.HM}!P 
l1JibHH. - 299

[205] - Paa1-1,oe11,acu11. e eeponeucxoM. pa6oiteM. aewtee1-1,uu. -

«3aea}la», Cn6., 1910, Ne I, 16 J1.eKa6pH, cTp. 3, B OTJI..: 
3arpaHHtJHble IlHCbMa. TTOJlllHCb: B. l1JibHH. - 23

[206] JieH.UH, B. H. PeBOAIOV,UOH.HblU noa'beM., CTat.txu U aaaat.tu
napruu. [PeaoJ110U.HH, npHHHTaH Ha KpaKOBCKOM co
BeIUaHHH UK PC)lPTT c napTHHHbIMH pa6oTH-KKaMH]. 
1913 r. - 167, 168, 180 

[207] - ·pe3011,10v,,uu, [npUHR.Tbte 1-1,a -KpaxOBCXOJ,t C08eU{aHUU
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I.I.K PCJJ.Pfl c napruilHbt.Mu pa6ornu1ea.Mu}. - B KH.: 
[JleHHH, B. 11.J l13aemem1e H pe30JIIOr..um coaemaHHH 
UeHTpaJibHoro KoMHTeTa PC]lPTT c napTHHHbIMH pa-
6oTHHKaMH. cJ)eapaJib I 913. l13Il.. UK PCD.PTI. [TTa
pH)K, nepaaH n0JI0BHHa cpeapaJIH 1913 ], CTp. 9-23. 
(PC]lPTT). - 168, 169, 180, 187

[2081 *- ,Pe30AIOl{Wl no Hlll{U0HllAbH0M.y aonpocy, {npUHJlTaJl
Ha AeTHeM 1913 z. coaew,a1tuu I.I.K PCJI,Pf1 c napruil
HbtM.u pa60TH.UKaJ.tu). - B "KH.: l13aemettHe H pe30JIIO
UHH JieTHero I 913 ro..'l.a coaemaHHH UeHTpaJibHoro 
KoMHTeTa PC]lPTT c napTHHHblMH pa6oTHHKaMH. 
l13Il.. UK. [TTapH>K, I1.eKa6pb] 1913, cTp. 20-23. 
(PC]lPTT). - 285, 369

(2091 - Ce,cperap,o peaaKl{uu 31tl{U1CAoneauttec1wzo c,1,oaapR 
roaapuw,ecraa 6parbea I'paHaT. 21 HIOJIH 1914 r. -
370 

(2101 - COl{UaA-aeJ.toKparutteCKOU </JpalCl{UU II I I'ocyaapcr
BeHHOÚ ayM.bt. PaHee 19 anpeJIH 1911 r. - 48

[211 1 - CnopHbte aonpocbt. - «TTpaaI1.a», Cn6., 1913, N2 85 
(289), 12 anpeJISI, CTp. 1-2; N2 95 (299), 26 anpe.'IH, 
CTp. 2; N2 110 (314), 15 MaSI, CTp. 2. CTOil.IlHCb: 11. -
209, 218, 220 

[2121 - CroAbtnUH u peaoA101{UJl. - «CouHaJI-]leMoKpaT», [TTa
pH)K), 191 I, N2 24, 18 (31) OKTH6pH, CTp. 1-2. -
57 

[213] - CrpouTeAbCTBO HeAeZlll!bH0Ú opzaHU3llt{UU. [ Pe30JIIO-
UHH, npHHS!TaH Ha KpaKOBCKOM coaemaHHH UK 
PC]lPTT C napi-HHHbIMH pa60THHKaMH). - B KH.: 
[JleHHH, B. 11.] l 13BemeHHe H pe30JIIOUHH coaemaHHH 
UeHTpaJibHOro KoMHTeTa PC]lPTT c napTHHHbIMH pa-
6oTHHKaMH. <l>eapaJib 1913. 113)1.. UK PCD.PTT. ma
pH>K, nepaaH Il0JI0BHHa cpeapaJIH 1913 I, CTp. 12-14. 
(PC]lPTT). - 353

[2141 - C'beaa UTllAbJlHCICUX C0l{UllAUCT0B. - «npaana», Cn6., 
1912, N2 66, 15 HIO.TIH, CTp. I. TTOil.IlHCb: 11.-93
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[215] - Toaapuw,aM - cAyiuareARM tuKOilbt B EoAOHbe. 3 ,11.e-
1rn6pn 1910 r. - 31 

[216] *- 3cepoBcKue J.WHbiuesww. - «ITpo.!JeTapHii», [Bb1-
6opr I, 1906, J\fo 4, I 9 cearn6pH, cTp. 3-6. Ha raa. 
MecTo 1-1a,11..: M. - 203

[217] {JleHUH, B: H. u 3uHOBbeB, I'. E.J lf3 ucropuu pa6oitet1 
nettaru a Poccuu. - «Pa601rni1», Cn6., 1914, N2 l, 
22 anpeJJn, cTp. 1-32. - 295 

[218] {JleHUH, B. H. u op.] MapKCll3M u .lUKBUOQTOpCTBO. C6op
HHK CTaTeÍI .06 0CH0BHblX B0npocax C0BpeMeHH0ro pa-
6oqero JJ.BH)KeHHH. 4. II. Cn6., «flp116oi1», 1914. IV, 
214 CTp. flepe,11. 3arJJ. 3BT.: f. 3HHOBbeB, B. l1JJbHH, 
IO. KaMeHeB. - 296, 351

[219] - fl paBAeHU/0 COl{UQ,l-OeJ.toKpGTU'ieCKOU napTUU I'ep-
J.taHllU. KoneHrareH, 2 ceHrn6pH 191 O r. ITo,11.nHch: 
r. fl.!JeXaHOB, A. BapCKHl1, H. J1eHHH (B.1. YJibH
HOB). -17

[220] J/epAtoHTOB, M. IO. A. O. C.wupHoBot1. - 270

[�21] JI.11Cel{bt! - «3a flpaa.ny», Cn6., I 913, .N'l! 12, 17 OKTH6pn, 
CTp. 2, u 0T,.'l.: BonpOCbl CTpaxoaamrn. -- 245 

[222] «J/ucro,c «I'oAoca Col{ua,1-/ieJ.toKpara»», [TTapmK], 1912, 
N2 4, cjJeapaJJb, CTp. 7-9. - 68 

Jlucro,c zpyllnbt ((Bnepea» - c.-11. K T0Bap1u.uaM 60.'lhwe
BHKaM. 

Jlucro,c 58-Mu - CM. Ko áceM q.!JeHaM napTHH. 

[223] JIUTBUHOB-<PaAUlf,C/CUU, B. n. HoBbte 3aKOHbl O crpaxoaa
HUU pa60'illX. TeKCT 3aK0H0B C M0THBaMH H no,11.po6-
HblMH pa3bHCHeHHHMH. Cn6., THn. CyaopHHa, 1912 .. 
VIII, 364 CTp. - 123, 155 

[224] * JioHooHcKut1 cie3o Poccuuc,coú col{.-oe1,w,cp. pa6 .. nap
Tuu ( COCTOflB/,UUUCR 8 1907 z.). TToJJHblH TeKCT np0T0-
K0JI0B. vl3.u.. UK. Paris, 1909. 486 CTp. (PC)].PIT). -
157, 288 
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[225] Jlonarun, r. A. He namu. - «CoBpeMeHHHK», Cn6., 1911, 
N2 l, CTp. 60-82. - 28, 29 

JI ljl-ta'l.apc,cuú, A. B. Me:»eay crpaxoM. u naae:»eaoú - CM.. 
J1yuatJapcK11H, A. B. CTpax H Ha.ne>K.na. 

[226] .,.,... Crpax u naae:HCáa. Po>K.necTBeHCKHÍi paaroBop. -
«KHeBcKaH MbICJib», 1912, N2 357, 25 .neKa6pH, 
CTp. 3. - 177, 186 

[227] «Jly'I.», Cn6. -115, 118, 119, 121, 127, 134, 135, 139, 140,

145, 146, 147, 155, 156, 157, 159, 168, 175, 177, 188, 
190, 191, 192, 198, 199, 200, 207, 208, 210, 216, 219, 
220, 221, 222, 285, 349, 355 

1912, N2 4, 20 ceHTH6pH, CTp. 4. -115 

1912, N2 28, 18 OKTH6pH, CTp. 1. -125 

- 1912, N2 37, 28 OKTH6pH, CTp. 2. -158, 174

- 1912, N2 40, 2 H0H6pH, crp. 2. - 152

- 1912, N2 43, 6 ÍÍoH6pH, crp. 2. -144

1912, N2 53, 17 H0H6pH, CTp. 1. -J40

1912, N2 56, 21 HOH6pH, CTp. 1, 2. -140, 143

1912, N2 65, 2 .neKa6pH, CTp. 1. -140

1913, N2 4 (90), 5 HHBapH. 4 CTp. -177

1913, N2 7 (93), 9 HHBapH. 4 CTp.-189

1913, N2 8 (94), 11 HHBapH. 4 CTp. - 190

1913, N2 15 (101), 19 HHB3.pH, crp. 1.- 182, 204, 220

1913, N2 21 (107), 26 HHBapH. 4 CTp.-;- 189

1913, N2 24 (ll0), 30 HHBapH. 4 crp. - 186, 189
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- 1913, .N'2 95 (181), 26 anpem1, crp. 2.-219, 221
.. 

-· 1913, .N'2 101 (187), 4 Mali, crp. I.-;- 204

- 1913, N2 109 (195), 14 Mali, crp. 2. -219, 221

- 1913, N2 119 (205), 25 Mali, crp. 2; N2 121 (207),
28 Mali, crp. 2; N2 122 (208), 29 Mali, crp. 2. - 219

[2281 d/y'I.» np0TUB c.-a. <ppaJCl{UU. - «npaa.11.a», Cn6., 1913, 
N2 119 (323), 25 Mali, CTp. l. - 217

[2291 M. [opbKUú o «,capaMa3oew,uH.e». - «HoBal! Pa6011aH ra
·3era», Cn6., 1913, N2 69, 29 OKTH6pll, CTp. 1-2. -
256-259, 261

[2301 MaAeH.bKaR KARy3a. - «npaa.11.a», Cn6., 1913, N2 6 (210), 
8 _llHBapH, crp. 2. -177

[231 1 * Map,cc, K. KanuTaA. KpHTHKa noJIHTH'leCK0H 9K0H0MHH. 
Tio.11. pe.11.. <l>. 3HreJibca. Tiep. c HeM. T. 2. KH. II. Tipo
uecc 06pameH1rn KanHTana. Cn6.,' rHn. MHHHcrepcrBa 
nyreii coo6meHHH (BeHKe), 1885. XXI, 403 crp. -173

[2321 / Maproe, Jl.J BMetuaTeAbCTBo HH.r_epH.al{UOH.aAa u c.-a. 
eouH.creo e Poccuu. II. - «Hawa 3apH», Cn6., 1914, 
N2 2, crp. 81-88. no.11.nHcb: JI. M. - 309

[2331 - Me3!CayH.apoa. 610po 06 eauH.CTBe c.-a. - «Jiy11», Cn6.; 
1912, N2 37, 28 0KTH6pll, CTp. 2; - 158, 173

[2341 - Oreer EyAKUH.y. - «Hawa 3apll», Cn6., 1914, N2 3, 
crp. 64-70. no.11.nHcb: JI. M. - 336, 351

[2351 - CnacureAu uAu ynpa3aH.uTeAu? (Kro H KaK Hapywan 
PC,llPil). 113.11.. «fonoca CouHan-)leMoKpara». na
pH>K, imp. Gnatovsky, HH 1. 47 crp. (PC,llPTT). :.-. 56

[2361 { MeAeH.eec,cuú, M. H.J Co103 ceAbCKUX pa6o'l.ux e I'ep
MaH.uu. - «npaB.11.a», Cn6., 1912, N2 65, 14 HlOJill, 
CTp. 1. Ilo.11.nHCb: l1BaH ÍHJibKa. - 93

[2371 «MeTaAAUCT», Cn6. - 119, 215 
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[238] MUA/0/COB, n. H. HH.TeAAUZeH.U,UR U ucropuiteC/CaR rpaou
U,UR. - B KH.:,.HHTeJIJIHreHU.HH B PoccHH. C6. CTaTeů. 
Cn6., «3eMJIH», 1910, CTp. 89-191. - 99 

[239] - Ha pacnyrbe. - «PyccKHe Be.noMoCTH», M., 1914,
N2 57, 9 MapTa, CTp. 3. - 309 

[240] / MuA10run, B. ll.J O ne,coropbtX 'leprax </]uAococfJuu
A. Eozďanoea. - «TTpocsemeHHe», Cn6., 1914, N2 2,
cTp. 22-31. TTo.nnHCb: Bn. TTaBJIOB. - 283, 298

[241] Mypafi,OB, M. K. OrtteT ICU31iUl/.eR c.-a. ayM.CICOU c/Jpa,c
U,llU. - «TTpas.na», Cn6., 1913, N2 101 (305), 4 Masi, 
CTp. 6; N2 102 (306), 5 MaH, CTp. 6; N2 109 (313), 
14 MaH, CTp. 2; N2 116 (320), 22 MaH, CTp. 6. - 211 

[242] Mbt �iJeM. oreera. - «TTpas.na», Beaa; 1912, N2 25, 23 an
pe.•rn (6 MaH), CTp. 6. - 87 

[243] <fMbtCAb», M. - 17, 25, 29, 41, 49, 51, 52, 294

- N2N2 1-4, .neKa6pb 1910 - MapT 1911. - 49

1910, N2 1, .neKa6pb. 96 CTp. - 17, 29, 31

1910, N2 I, .neKa6pb, CTp. 12-23, 69-73; 191 I, N2 2, 
HHBapb, CTp. 19-29. - 29, 52

1911, N2 2, HHBapb, CTp. 37-46; M 3, <jleBpaJib, 
CTp. 45-53. - 52

1911, N2 5, anpeJib. 80 CTp. - 50

[244] "'Ha reMbt OH.R», TTapH.lK. - 194

[245] { HaraH.COH., M. A. u ap.} B peoa1eu,u10 <f3aeeroe». - «3a
BeTbl», Cn6., 1912, N2 8, HOS16pi,, CTp. 144. - 162 

[246] "'Hay'lnoe O6o3penue», Cn6., 1899, N2 1, CTp. 37-45. -
172, 199 

[247] Ha•taAo. C6opHHK cTaTeů. CapaTOB, «fopH30HThI», 1914. 
279 CTp.-313, 316 
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[
248

] «Haui llyrb», M. -177, 183, 194, 238, 241 

- 1913, .N'2 7, I cettrn6píl. 4 crp. - 241

- 1913, .,'-fo 9, 4 CeHrn6píl. 4 CTp. - 241

[
249] «Hauia 3apR», Cnó. -17, 28, 41, 69, 285, 314, 333, 349, 

351 

1911, J\fo 9-10, CTp. 31-35. -178 

1912, .i'l!/ 6, CTp. 8-20. - 351 

* 1913, .N2 3, CTp. 44-52.----:-- 2/9

- 1914, ,N'g 2, CTp. 81-88. -309

- 1911. J\"Q 3, CTp. 5-5-70. - 336, 35/

[
250

] «Hawa Paóo'laJI. I'a3era», Cn6. - 331, 345, 360 

- 1914, ,Ng 41, 21 HIOHSI, CTp. 3. - 336

[
251

] «li e0cKaR. 3ee3aa», Cn6. - 84, 89, 92, 93, '95, 102, 103, 
107, 109, 110, 118, 120, 193, 198 

--- 1912, ,N'g }3, 17 HIOHSI. 4 CTp. -84, 85 

- 1912, ,N'g 14, 24 HIOHSI. 4 CTp. - 98

- 1912, ,rfg 16, 8 HIOJHI. 4 CTp.-90

- 1912, ,N'g 17, 15 HIOJISI. 4 CTp.-90, 98, 102

1912, ,N'g 18, 22 HIOJISI. 4 CTp. - 102

1912, .N2 26, 16 cearn6psi. 4 cTp. -127

- 1912, ,N'g 27, 5 OKTS!ÓpS!. 4 CTp. - 127

[
252

] «H eecKuu I'oAOC», Cn6. - 85, 89, 98, 109 
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1912, N2 4, 6 HIOHH, 4 CTp, - 85

1912, N2 5, 28 HIOH!l. 4 CTp, - 85

I 

1912, N2 6, 5 HIOJIH, 4 CTp. - 85, 89, 90, 92

1912, N2 7, 17 aarycTa, CTp. 3.-109

1912, N2 8, 24 aarycTa. 4 cTp. -109

(253] HeCICOAblCO CA08 T08apuw,aM.-pa60<tUM. [JlHCTOBKa. na
pH.>K], Koon. THn. «CoJOa», [1910]. 2 CTp. {OT pe.D.aK-
U.HH «Pa6oqeif raaeTbl»). -17 '"'· 

(254
] «HoeaR Pa6otta!l I'a3eTa», Cn6. - 286, 238, 241, 246, 268, 

270, 271 

1913, MN2 1-14, 8-24 aarycTa. - 238

1913, N2 7, 15 aarycTa. 4 cTp. - 241

1913, N2 55, 12 OKTH6p11, CTp. 3. - 246

1913, N2 56, 13 OKT>16p11, CTp. 4, - 246

1913, N2 60, 18 OKT116p11, CTp, 1, 2. -246, 248, 252

1913, N2 69, 29 OKTH6pH, CTp. 1-2. _,, 256-258, 261

1913, N2 97, 3 .D.eKa6pH, CTp. l. - 268

1913, N2 108, 15 .D.eKa6pH, CTp. l. - 298

1914, N2 8 (126), 11 HHBapH. '4 CTp. - 294

(255] «Hoea!l Cu6upb», HpKyTcK. - 178

(256] «Hoeoe BpeMR», Cn6. - 79, 190, 861

(257] «Hoebtt1 P,eH.b», Cn6., 1909, N2 15, 13 .D.eKa6pH, cTp. 3. -
108 

(258] Q napTUiiH.OU LUICOAe. [Pe30JIIOU.HH,' npHHHTaH Ha flJieHyMe
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UI< PC,llPTI B HHBape 1910 r.]. - «Cou.HaJI-,lleMo
KpaT», [I]apH.lK], 1910, N2 11, 26 (13) q>eBpaJISI, 
CTp. 10. -22

(259] o nopR.8/Ce npOU3808CT8a 8eA 8 3e.MCICUX, aeopRH.CICUX u 
zopo8c,cux 06U{eCT8eH.H,btX u C0CA0BH.btX co6paH.UJI.X. 
ŮT,ll. 1. o npaBax H o6H33HHOCTSIX npe,llce.11.aTeJISI co-
6paHHSI. - B KH.:- CBO.ll 3aK0H0B PoccHilcKoil HMne
pHH. T. 2. CBO.ll ry6epHCKHX yqpe.lK,lleHHii. 113.ll. 
1892 ro,lla. Cn6., 1892, cTp. 28-29. - 124

[260] o TeJCyU{e.M .M0.MeH.Te u 06 e8UH.CT8e. - «Tpy.llOBaSI I1paB
,ll3:i>, Cn6., 1914, .N'!! 32, 4 HlOJISI, CTp. 2. -358, 368

[26 1] 0 </JpaKl{UOHHbtX l{eH.Tpax. [Pe30JIIOU.HSI, npHHS!TaH Ha nJie
HyMe UI< PC,llPTI B SIHBape 1910 r.]. -«CouHaJI-,lle
M0KpaT», [I]apH.lK], 1910, .N'!! 11, 26 (13) q>eBpaJISI, 
CTp. 11, B 0T,ll'.: 113 napTHH. - 42

[262] 06 06?>e8u1-teH.uu 1-tal{UOH{ aAbHbtX/ opzaH.{ usal{ut1/ H.a .Me
cTax. I Pe30JIIOU.HH, npH1{S1TaS1· Ha I1siToil K0Hq>epeHU.HH 
PC,llPTI (O6mepoccHHCKoil 1908 r.) ]. -B KH.: Bce
poccHHCKasi KOHq>epeHU.HSI Poc. C0U,.-,lleM. pa6oqeil 
napTHH. (B ,llexa6pe 1908 ro.lla). 113.ll. ra3. «TipoJie
TapHii». Paris, 1909, CTp. 46. (PC,llPTI). - 213

(263] 06 06?>e8u1-teH.UU C «AeBUl{eÚ» flflC. [Pe30JIIOU.HH, npHHSI
TaSI Ha TisiToil K0Hq>epeHU.HH PC,llPTI (O6mepoccHil
cxoil 1908 r.) ]. -TaM .lKe, CTp. 46. - 213

(264] 06 o6?>e8uH.eH.uu c COi{{ uaA/-8e.M{ o,cpaTUttec,co,1/ napTueú
JluTBbt. I Pe30JIIOU.HSI, • npHHHi'asi Ha TisiToil K0Hq>epeH
UHH PC,llPTI (O6mepoccHilcxoil 1908 r.) ]. - TaM .>Ke, 
CTp. 46. - 213

(265] O6sop nettaTu. -«PyccKasi MoJIBa», Cn6., 1913, N2 48, 
28 SIHBapsi (10 q>eBpaJIH), CTp. 2.-190

(266] O6paU{eH.ue ,c y,cpauH.CJCU.M pa6ottu.M. -«Tpy.lloBaSI TipaB
.lla», Cn6., 1914, .N'!! 28, 29 HIOHSI, CTp. 3. -3J2

(267] {O67>RBAeH.ue o Bbtxoae M 1 :»CypH.aAa «Coepe.MeHHUJC»/. -
«Pe%», Cn6., 1910, N'!! 347, 18 (31) ,lleKa6psi, 
CTp. 3.-28 

505 



[268) [O67>RB11e11.ue o Bbtxoae otlepe8H.btX 11.01,1epoa opza11.a By11.
aa - «I.I.aúT»}. -«flpaBJI.a», Cn6., 1913, N2 13 (217), 
17 HHBapsi, CTp. I; N2 I 9 (223), 24 stHBapst, crp. 1. -
177, 182 

[269] fO6'bRBAeH.ue 06 usaa11.uu 'JICyp11.a11a <{CoepeMe11.11.ux» J. -
«Pe'lh», Cn6., 1910, N2 305, 6 (19) Hosi6psi, crp. 2. -
19, 20 

[270] [O6'bRBAeH.ue 06 0TXpbtTuu noanucKu H.a zaseTy <{flpaa
aa» 11.a 1913 zoaJ. -<<flpaBJI.a», Cn6., 1912, N2 187, 
7 JI,eKa6pst, crp. 1. -161 

[271) O6'bRCH.UTellbH.aR sanuc,ca MUH.UCTpa <jJuH.aH.C08 1C npoeKTy
zocyaapcTae11.11.oú pocnucu aoxoaoa u pacxoaoa 11.a 
1913 zoa. ll. II. -B KH.: flpoeKT rocyJI.apcrBeHHOH 
pocnHCH JI.0X0JI.0B H paCX0JI.0B Ha 1913 r0JI. c o6ostC· 
HHTeJibH0IO 3anHCK0IO MHHHCTpa q>HHaHCOB. Cn6., THn. 
KHpw6ayMa, 1912, crp. I-VII, 1-246. floJI.nHch: 
B. KoKoBU.OB. - 153

[272) [OllbMUH.CKUú, M. C.J K To c ,ce1,1? -«TTpaB.na», Cn6.,
1913, M 106 (310), 10 Mast, crp. 2-3. flo.nnHCh: 
A. BHTHMCKHH. - 210, 219

[273) [ŮllbMUH.CICUÚ, M. C.J /(yllbTYPH.bte 1110au U H.ellUCTaR CO·
aecTb. - «flpaB.na», Cn6., 1912, N2 98, 23 aBrycra, 

· crp. 1. flo.nnHch: A. BHTHMCKHH. - 109

[274] - O mpecTyn11.u1Cax». -«3a flpaB.ny», Cn6., 1913, N2 11,
16- oKrn6pst, crp. 2. floJI.nHch: A. BHTHMCKHH. -245

[275] - «flpaaaa». - «flpaB.na», Cn6., 1913, N2 123 (327),
30 Mast, crp. 1. - 217, 219 

[276) - CoMH.UTeAbHbtú npo1,1ax. - «flpaBJI.a», Cn6., 1913,
N2 1 I 9 (323), 25 Mast, crp. 2. floJI.nHch: B. - 226 

[277] Onpoaep'JICeH.ue. -«Jly'l», Cn6., 1912, N2 4, 20 ceHrst6pst, 
crp. 4. floJI. o6m. 3arn.: Bb16opbI. -115 

[278) Opza11.usau,uoH.H.btú ycma [PC/1.Pfl, npuH.RTbtú 11.a ./V

(O6'be8UH.UTe/lbH.OM) C'besae PC/1.Pfl }. - B KH.: TI po-
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• 

T0K0J!bl O6be,llHHHTeJibHOro Cbe3.lla PC,llPíl, C0C't0HB-
werocH B CToKroJibMe B 1906 r. M., THn. J.iBattoBa, 
1907, CTp. 419'-420. - 288

[279] Or peaa,c14uu. - «ílpaB.lla», Cn6., 1913, N2 30 (234), 6 cpeB
paJIH, CTp. l. -191

[280] OTBer Ma,ccuMa I'opbKOZO. - «Pe%», Cn6., 1913, N2 295,
28 OKTH6pH (10 HOH6pH), CTp. 6. - 256 

[28 1] {Oreer pe8a1e14uu 'JICyp1-1.aJLa ..:3aeerbt» · 1-1.a nucbMO B. Ha
ra1-1.co1-1.a u 8pyzuxJ. - «3aseTbJ», Cn6., 1912, .N'2 8, H0-
H6pb, CTp. 144-145. -162

[282] OTBer 7-Mu aenyraraM. - «3a ílpaB,ny», Cn6., 1913, Ne 22,
29 oKrn6pH, cTp. 3. ílo.ll o6m. Jam.: K Bonpocy o co
IJ.HaJI-.lleM0KpaTHtieCKOÍI cppaKIJ.HH. - 255

[283] OrKpbtToe nucbM0 A. <P. EypbRH.OBy. - «TiyTb TipaB,llbJ»,
Cn6., 1914, Ne 22, 26 cpeBpaJIH, cTp. 2. Tio.nnHch: U10-
pHxcKaH rpynna. - 308

(284] ŮTICpbtTOe nUCbM0 'JICeH.eBCIC0ZO u8eii1-1.0ZO Kpy'JICICQ 60,1bW.e-
8UIC08. - «roJioc CouHa.'1-,lleMoKpaTa», [)KetteBa -
ílapH>K], 1910, J\j� 23, H0H6pb, CTp. 16. - 37 

[285] ŮT'leT {O cpe8CT8llX, nOCTljnUBLUUX 8 qJOH.8 W3eTbl ..:3a
flpaeay»J. - «3a ílpaB.lly», Cn6., 1913, Ne 9, 13 0K
TH6pH, CTp. 3, B 0T,ll.: O pa6otieÍI netiaTH. - 242

(286] flepBblÚ aeH.b 4-ú P,yMbt. - «Jlyq», Cn6., 1912, N2 53,
17 H0H6pH, C'Í'p. I. - 140

(287] fleTpOBCICUÚ, r. H. K M0UM ene'laTJLeH.U.ClM. - «3a TipaB
.llY», Cn6., 1913, .N'e 8, 12 0KTH6pH, CTp. 2. - 243

(288] - He'lucroe cpeacreo. - «3a TipaBJI.y», Cn6., 1913, Ne 8,
12 OKTH6pH, CTp. l. - 243

(289] flewexo1-1.oe, A. B. Ha oqepe81-1.bte reMbt. Harna nJiaTCpop
Ma ( ee otiepTaHHH H pa3Mepbl) . ...:.... «PyccKoe BoraT
CTB0», Cn6., 1906, M 8, CTp. 178-206, B 0TJI..: II. -
203 
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(290] - XpoH.wrn aH.yrpeH.H.eu 'JICU3H.U. - «PyccKoe BoraTCTBO», 
Cn6., 1906, .N'2 7, cTp. 164-181, B oT.n..: II. - 208

(291] llucbMO a peiJaKl{U/0. - «Jlytt», Cn6., 1913, N2 24 (110),
30 HHBapH, cTp. 2. Tio.ll.nHCb: A. Ba.ll.aeB H .ll.p. -186

(292) llucbMO ,c roaapuw,aM. [JIHCTOBKa ]. Paris, imp. Gnatov
sky, [1911 ). 2 cTp. (PCLI.PTI). Tio.ll.nHcb: Pe.ll.aKUHH 
«fonoca CouHan-LleMoKpaTa». - 41

llAar<fJopMa 2pynnbt «BnepeiJ» - CM. CoBpeMeHHoe nono
)KeHHe H 38.ll.8'1H napTHH. 

llAaT</JOpMa ycrpoureAeU ,canpuuc,cou WICOAbL. - CM. I< BO
npocy o napTHHHOH lllKOne. 

(293] f llAexaH.oB, r. BJ Be'lH.aR naMfl.Tb! - «LlHeBHHK CouHan
LleMoKpaTa», I )KeaeBa I, 1911, N2 15, OKTH6pb. BTO
poe npHno)KeHHe K N2 15 «LlHeBHHKa CouHan-LleMo
KpaTa», CTp. 1. TIO.ll.OHCb: f. TI. - 69

[294] - Etl{e oiJH.a paC/COAbH.U'lb!l /COH.qJepeH.l{UR. - «3a Tiap-
THIO», TiapH)K, 1912, .N'2 3, 15 (2) OKTH6pH, CTp. 1-
3. -119, 159

(295] - 3aM€TICU ny6AUl{UCTa. «Orc,oiJa u iJoc10iJa». - «3Be3-
.ll.8», Cn6., 1910, N2 1, 16 .ll.eKa6pH, cTp. 2-3.-29

(296] - KapA Map,cc u Jlea ToAcrou. - «CouHan-LleMoKpaT», 
[TiapHJK], 1911, N� 19-20, 13 (26) HHBapH, CTp. 2-6 . 
-28

[297] - HeyiJa'lH.aR ucropuR napruu «HapoaH.ou BoAu:,. -
«CoBpeMeHHbIÍI MHp», Cn6., 1912, N2 5, CTp. 147-
176. - 202

(298] - HoBbtu noiJ'beM. - «3a TiapTHIO», TiapH)K, 1914, N2 5, 
cpeBpanb, CTp. 1-3. - 872

[299] - O roM, 'lTO ecrb a poM.aH.e «To, 'le20 H.e 6btAo». (OT-
KpbITOe IlHCbMO K B. n. I(paHHXcpenb.ll.Y). - «CoBpe
MeHHblH MHp», Cn6., 1913, N2 2, CTp. 81-99. - 202
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[3091 - Iloa 2paaoM, nyAb. BerJibie 3aMeTKH. - «TipaBJI.a», 
Cn6., 1913, N!! 78 (282), 3 anpem1, CTp. 1-2; N!! 83 
(287), I O anpem1, CTp. 1-2; N!! I 01 (305), 4 Mali, 
cTp. 2; N!! 112 (316), 17 Mali, cTp. 2; N2 114 (318), 
19 Mali, CTp. 2-3; N!! 129 (333), 7 HIOHll, CTp. 2; 
N!! 130 (334), 8 HIOHll, CTp. 2.-94, 209,350

[30 11 •- Ilpeauc11oeue f,c 1eHu2e C. T. AptcoMeaa �Pa6o'tee
aeu:HCeHue u co4ua11-ae1,t0,cpaTUR Ha Kae,caae»J. -
B KH.: ApKoMe·JI., C. T. Pa6oqee JI.BHJKeHHe H couHaJI
JI.eMoKpaTHll Ha I(asKaae. 4. 1. )l(eHeBa, imp. Chaul
montet, 1910, cTp. V-XVI. - 225

[3021 Ilo noeoay Bbtxoaa T. EypMHOBa ua �ceMep,cu». - «TiyTb
ITpaBJI.bI», Cn6., 1914, N!! 22, 26 <f>espaJill, cTp. 2. 
IToJI.nHcb: ITpeJI.CTaBHTeJIH Bb16oprcKoro paíioHa B KO· 
JIHqecree 12 qeJioBeK. - 307, 309

[3031 [10110:HCeHUe O Bbt6opax B I'ocyaapCTBeHHylO ayMy. -
B KH.: CnpasoqHHK 1910 r. Bb!n. 2. Cn(?., roc. rHn., 
1910, crp. 257-372. (focyJI.apcrBeHHall JI.yMa. III co-
3bIB - 3-ll cecCHll) . ....:.... 70

[3041 IlOAOJ/CeHUe O Bbt6opax B I'ocyaapcTBeHHYIO ayMy, { yT
Bep:HCaeHHOe 3 UIOHJ! 1907 2./. C pa3'bllCHeHHllMH npa
BHTeJibCTBYIOIUero CeHaTa H MHHHCTepcrBa BHyrpeH
HHX JI.eJI ... Cn6., ceHaTcKall THn., 1907. 196 crp. (lfaJI.. 
M-Ba BHyrp. JI.eJI). -70

I1011y2oaoebte uTozu - CM. JleHHH, B. H. Hrom noJiyro
JI.Oáoíi pa60Tbl. 

[3051 IloTpecoe, A. H. B Tuc,cax ceoe20 npouuo20. (O TIJiexa
HOBe). - «Jiyq», Cn6., 1913, N!! 119 (205), 25 Mali, 
crp. 2; N!! 121 (207), 28 Mali, crp. 2; N!! 122 (208), 
29 Mali, crp. 2. IToJI.nHcb: A. H. Tiorpecoe-Crapo-
sep. - 219 · , 

[306] «IlO'IUH», [Paris], 1912, N!! 1, HIOHb. 32 crp. - 99

[3071 «Ilpaeaa», [Belfa], 1912, N!! 25, 23 anpemI (6 Masi),
crp. 5, 6. - 69, 73, 74, 75, 87
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[308) 
«llpaeaa», Cn6. - 79, 84, 85, 87, 88-90, 92, 93, 95, 96, 

97, 98, 99, JOO, 101, 107, 109, 110, 115, 117, 118, 119, 
120, 123, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
142, 145, 146, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 
163, 165, 166, 167, 177, 179, 181-183, 186, 189, 190, 
191, 193, 195, 198, 200, 204, 206, 207, 209, 210, 216, 
218, 219, 222, -223, 229, 230, 232, 233, 237, 240, 245, 
277, 287, 296, 298, 308, 322, 335, 349, 3p0, 351, 354, 
355,370 

- 1912, .N'2.N'2 1-200, 22 anpeJrn - 22 neKa6psi. - 163

1912, .N'2.N'2 5-10, 27 anpe.,rn- 4.Masi.-137, 138

1912, .N'2 8, 1 MaSI. 4 CTp. - 137, 219

1912, J\J'g 41, 16 HIOHSI. 4 CTp. - 85

1912, J\J'g 42, 17 HIOHSI. 4 CTp. - 85

1912, J\J'g 43, 19 HIOHSI. 4 CTp. - 85

- 1912, J\J'g 64, 13 HIOJISI, CTp. l. - 93

1912, J\J'g 65, 14 HIOJISI, CTp. l. - 93

1912, .N'2 66, 15 HIOJISI, CTp. l. - 93

- 1912, .N'2 78, 29 HIOJJSI, CTp. l; .N'2 79, 31 HIOJISI, CTp. l; 
N2 80, I aarycTa, cTp. l; .N'2 81, 2 aarycTa, cTp. I. -
92, 102 

- 1912, .N'2 98, 23 aarycTa, cTp. l. - 109

- 1912, .N'2 102, 28 aarycTa, cTp. 4. - 112

- 1912, .1'J'2 146, 18 0KTS16psi. 4 CTp. - }25, 127

- 1912, .N'2 147, 19 0KTSl6psi. 4 CTp. - 127

- 1912, J\J'g 148, 20 0KTS16pS!, 4 CTp. - }27

1912, N2 166, 11 Hosi6psi. 4 CTp. - 138
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- 1912, N2 167, 13 HOH6pH, CTp. 3. - 136, 137, 138

- 1912, J\,g 169, 15 H0H6pH, CTp. 2. -146

- 1912, N2 182, I ,1eKa6pH, CTp. 2. - 152, 155

- 1912, N2 187, 7 .n.eKa6pH, CTp. I. - 161

- 1912, N2 188, 8 .n.eKa6pH, cTp. 2-3. -154, 157, 158-

159, 224

- 1913, N2 6 (210), 8 HHBapH, CTp. 2.:-177

1913, N2 8 (212), 11 HHBapH, CTp. 1-2. -174

1913, N2 11 (215), 15 HHBapH, CTp. 2. -182

- 1913, N2 13 (217). 17 HHBapH, CTp. l; N2 19 (223),
24 HHBapH, CTp. l. - 177, 182

- 1913, Ng 17 (221). 22 HHBapS!, CTp. 1-2.-185

1913, N2 18 (222), 23 HHBapH, CTp. l -182

1913, N2 21 (225), 26 HHBapH, CTp. 2-3. - 188

1913, N2 22 (226), 27 HHBapH, CTp. 2. - 188

- 1913, N2 23 (227), 29 HHBapH, CTp. 2. - 188

- 1913, N2 24 (228), 30 HHBapH, CTp. 2, 3. - 184, 185,
186, 188

- 1913, N2 25 (229), 31 HHBapH. 4 CTp. - 189

1913, .N2 26 (230), l qieepa,111, cTp. 1-2. -188

1913, N2 28 (232), 3 q>eBpa.rn, CTp. 1-2. -188

.- 1913, N2 30 (234), 6 q>eBpaJJH. 4 CTp.; N2 32 (236), 
8 cj>eepaJJH, CTp. 2; N2 33 (237), 9 cj>espaJJH, CTp. l; 
N2 35 (239), 12 cj>eepa,111, cTp. 1-2: N2 36 (240), 
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(309]

13 q>eBpaJJll, CTp. 1-2; N2 37 (241), 14 <f>espaJJll, 
CTp. 1-2. - 189, 191 

- 1913, N2 78 (282), 3 anpeJJll, cTp. 1-2; N2 83 (287),
l O anpeJJll, cTp. 1-2; N2 I O l ( 305), 4 Mali, cTp. 2;
N2 112 (316), 17 Mali, CTp. 2; N2 114 (318), 19 Mali,
CTp. 2-3; N°2 129 (333), 7 HIOHll, CTp. 2; N'2130 (334),
8 HIOHll, CTp. 2 . ....:_ 94, 209, 350 

- 1913, N2 85 (289), 12 anpeJJll, cTp. 1-2; N2 95 (299),
26 anpeJJll, CTp. 2; N2 110 (314), 15 Mali, CTp. 2. -

' 209, 217, 220 

- 1913, N2 92 (296), 23 anpeJJll. 8 CTp.-207

- 1913, N2 101 (305), 4 Mali, cTp. 6; M 102 (306),
5 Mali, CTp. 6; N2 109 (313), 14 Mali, CTp. 2; M 116
(320), 22 Mali, CTp. 6.-211

1913, N'2 106 (310); 10 Mali, CTp. 2-3. -210, 219

l 913, M 117 (321), 23 Mali, CTp. l. - 217

1913, N2 119 (323), 25 Mali, cTp. 1,2. - 218, 225 

]913, N°2 120 (324), 26 Mali, CTp. 2-3. -218, 219, 
222, 230 

- 1913, N2 123 (327), 30 Mali, cTp. l, 2:-216, 217, 219

"llpaeiJa Tpyoa», Cn6. - 241 

- 1913, N2 5, 15 ceHTSl6pll. 4 CTp. - 241

(310] "llpaeuTe.llbCTBeHHbtu BecTHUK», Cn6., 1913, N2 43, 21 <f>ea
pa.'!ll (6 MapTa), CTp. 1-3.-196 

(311] llpu6a.11Tuiic,cuií, ,cpaii. - «TiyTb TipaB,llbl», Cnó:, 1914, 
N2 50, 30 MapTa, CTp. 3-4. - 305 

(312] llpueeTCTeue Me'JICiJyH.apoiJHoMy Ba3e.11bcK0My KOHzpeccy
OT c.-a. 't/leHOB 4-u I'oc. iJyMbl. -·«npaB,lla», Cnó., 
1912, .N2 167, 13 HOll6pll, CTp. 3. - 136, 138, 139 
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[313] [llpu1,w<ta11.ue peaa,cu,uu 2a3eTbt «llpaaaa»" nucbMY a pe
aa,cu,u10 A. Bo2aa11.oaa}. - «TTpaB.na», Cn6., 1913, 
N2 24 (228), 30 l!HBapl!, CTp. 2. - 184 

[314] f llpuMe'ia11.ue peaa,cu,uu " cTaTbe I'. B. llAexa11.oaa «3a
MeTKu ny6Auu,ucTa»}. - «3Bea.na», Cn6., 1910, N2 l, 
16 .neKa6pl!, CTp. 2. - 29 

[315] llpo2paMMa u ycTaa Poccuuc,coů cou,.-aeM. pa6o'ieů nap
TUU. 1'13.n. UK PC.U.Pn. Paris, 1914. 14 -cTp. 
(PC.U.Pil). -318 

[316] llpo2paMMa Poccuuc,cou cou,.-aeM. pa601ieú napTUu, npu
H.!lTa!l 11.a BTOp0M C7Je3ae napTUU. - B KH.: BTOpOH 
oqepe,nH0H coea.n Poce. cou.-.neM. pa6011eíi napTHH. 
TToJIHhIH TeKcT npo,T0K0JI0B. I1a.n. UK Geněve, THn. 
napTHH, [1904], CTp. 1-6. (PCJI.PTT).-154, 158-
159, 266, 272, 288, 339 

[317] {llpoeKT ycAOBUŮ 067,eau11.eHU!l JlaT. C/1.Pll C PC/1.Pll,
npuH!lTbLÚ Ha IV (Q67,eau11.UTeAbHOM) c7,e3ae 
PC/1.PllJ. - B KH.: TTpoTOKOJibI O6oe.nHHHTeJibHOro 
C'bea.na PC.U.Pil, cocT0HBwerocH B CToKroJibMe 
e 1906 r. M., THn. I1BaHOBa, 1907, CTp. 353-354. -
212, 214, 358, 368 

[318] { n p0e/CT ycA0BU!l 067,eau11.eHU!l EyHaa C PCP. p n, npUH!l
TblÚ Ha IV (O67,eauHUTeAbHOM) C7Je3ae PC/1.Pll}. -

TaM >Ke, cTp. 362-363. -172, 213; 214 

[319] n po,conoau'i, C. H. /1.ayR3bt'iHa!l noAuru,ca. (TTHChMO B
pe.naKuu10). - «3anpocb1 )I(uaHu», Cn6., 1912, N2 26, 
29 HIOHl!, CTJI6. 1525-1530.-:- JOl 

[320] «llpoAeTapuú», Bb16opr-)I(eHeBa -TTapH>K. -201

[Bb16oprl, N2N2 1-20, 21 aBrycTa 1906-19 HOH6pS1 
1907. Ha raa. MecTo H3,a.: M. - 203 

* 1906, N2 4, 19 ceHTS16pH, cTp. 3-6. Ha raa. Mecro
H3.n.: M. - 203

[321] «llpoAeTapcKa!l llpaaaa», Cn6., 1913, N2 2, 8 .neKa6pH,
CTp. 1-2. - 267, 268, 281, 354 
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- 1913, .N'2 12, 20 .a.eKa6pH, CTp. 2.-849

- 1914, .N'2 11 (29), 15 HHBapH. 4 CTp. - 294

[322) <t:llpocaew,e1-tue», Cn6. -94, 101, 107, 157, 174, 179, 180, 
186, 187, 189, 191, 193, 206, 215, 217, 223, 236, 241, 
245, 254, 271, 294, 296, 309, 315, 327 

- 1912, .N'2 8-9, lllOJlb - aarycT, CTp. 73-80. - 103

- 1913, .N'2 l. 96 CTp. - 167, 19/

- 1913, .N'2 3, CTp. 50-62, 71-17;· .N'2 4, CTp. 22-41,
67-73; .N'2 5, CTp. 25-36. - 187, 189, 191, 195, 199

- 1913, .N'2 4. 104 CTp. - 199

1913, .N'2 5. 96 CTp. - 206

1913, .N'2 9, CTp. 46-61. - 236

1913, .N'2 10, CTp. 95-105; .N'2 11, CTp. 55-59; *.N'2 12,
CTp. 56-64. - 266, 339

1913, .N'2 12, CTp. 81-89.-272

1914, .N'2 I. 112 CTp. - 295

1914, .N'2 2. 112 CTp. - 283, 297, 298

1914, .N'2 3, CTp. 111-113. - 296

1914, *,N'g 4, CTp. 3-21, 34-47; .N'2 5, CTp. 57-71,
89-103; .N'2 6, CTp. 26-32, 33-4 7, 63-84. - 23J,
232, 254, 260, 327, 328, 339, 346, 365

[323) llpocb6a Bbtc1ca3aTbCR. - «Tipaa.a.a» ," Cn6., 1913, .N'2 24 
(228), 30 HHBapH, CTp. 3. Tio.a. 061U. 3arJI.: 0 «TipaB• 
.a.e». - 185 

[324] llpOTOK0JLbt O6'óeau1-tuTeJLb1iOZO C'óe3aa PCaPn, C0CT0fl.8-
utezocR. a Cro,ctoJLbMe B 1906 z. M., THn. Haaaoaa, 
1907. VI, 420 CTp.-172, 213, 214, 288, 336, 358, 
360, 369 
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[3251 ..:llyrb llpaeabt», Cn6., - 294, 307, 309, 313, 315, 320,

324, 333 

_:_ 1914, N2 2, 23 l!HB3pll. 4 CTp. - 294

1914, M 12, 4 cpeapaJJl!, CTp. 2.-294

1914, .N'2 22, 26 cjJeBp3.'lll, CTp. 2. - 308

- 1914, J\fQ 34, 12 MapTa, CTp. 1.-313

1914, N2 38, 16 MapTa, CTp. 3-4. -313

1914, J,fo 43, 22 M3pTa. 4 CTp.-315

- 1914, .N'2 50, 30 MapTa, CTp. 3-4. -305

1914, N2 57, 10 anpe.!Jll, CTp. I. - 313

1914, N2 75, I �ta 51. 4 CTp. - 323

[3261 ..:Pa6oTHUt{a», Cn6. - 274

- 1914, 1'J'2N2 1-5, 23 cpeapaJ151' (8 MapTa) - HIOHb. -
376

[3271 ..:Pa6o'laR fa3era», ITapH*. - /7, 19, 33, 57, 88, 91, 105,

107, 296 

- 1910, .N'2 I, 12 H0516p51 (30 oKrn6p51). 6 CTp. Ha N2
ourn60lJHO YK333H3 .11.aTa: 12 H0516p51 (31 OKTH6pH). -
17, 19

1912, .N'2 8, 17 (30) M3pTa, CTp. 3.-76, 77

[3281 ..:PaóO'lGR llpaeaa», Cn6. - 236

[3291 Pa6o'lue 3a paeHonpaeue aeyx 'lacreú c.-a. <fJpaKl{UU. -
«3a TTpaaay», Cn6., 1913, N2 19, 25 OKTll6p51, cTp. 2. -
252 

[3301 ..:Pa6o<iut1», Cn6., 1914, N� I, 22 anpe.'!ll, CTp. 1-32. -
295 
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- 1914, N'Q 7, 9 HIOHH, CTp. 2-3. - 365

[331 ] <f PeBOAIOl{U0HIWR AfbtCAb», JlOH.!1.0H - TTapH>K. -99 

[332] <rPeBOAIOl{UOHHaR PoccuR», [K.yoKKaJia -TOMCK -)KeHe
Ba ]. - 99 

[333] Pe30AIOl{UU, npuHRTbte 2pynnoú B CaH-Pe.Mo. - «foJioc 
CouHaJI-IleMoKpaTa», [)KeHeBa -TTapH>K], 1911, 
N'g 24, qieapaJib. TTpHJIO>KeHHe K N'g 24 «foJioca Co
UHa.1-IleMoKpaTa», cTp .. 8. - 34 

[334] Pe30AIOl{UU, f npW{,flTbte Ha lil ecrou ( ll pa:HCcKoú) Bcepoc
cuucK.oú KOH<pepeHl{Uu PC/1.Pll 1912 2.J. -.B KH.: 
BcepOCCHHCKaH KOHq>epeHUHH Poc. cou.-.n.eM. pa6. nap
THH 1912 roll.a. H3.!1.. UK Paris, Koon. THn. «HD.ean», 
1912, CTp. 14-32. (PCilPTT). -62, 65, 72, 74, 76, 78 

[335] Pe30AIOl{UU [pa6ot1UX, npUHRTbte B noaaep,icKy 3aRBAeHUfl
wecru aenyraros-60AbUleBUKOB}. - «3a TTpaa.ny», 
Cn6., 1913, N'g J6, 22 OKTH6pH, CTp . 2; N'g 17, 23 OK
TH6pH, CTp. 2-3. no.li. o6m. 3arJI.: B COUHaJI-.neMo
KpaTH'leCKOH q>paKUHH. - 252 

[336] / Pe30.1ll0/{Ufl· f1 cn0AHUTeAbH020 K0.MUTeTa M e,icayHapoa
H.020 C0l{UaAUCTU'leGK020 610po, npUH.flTQfl Ha KOH.<pe
peH.l{UU B Ep10cceAe 3 (16) UIOAR 1914 2.) 1• - 360, 
363, 368 

[337] Pe30AIOl{UR KayrcKozo. - «TTpoJieTapcKaH Tipaa.na», Cn6.,
1913, N'Q 2, 8 .neKa6pH, CTp . 1-2. TTOll.nHCH: K_ayT
CKHH, 96epT, MOJibKeH6yp. -267, 268, 280, 354 

Pe30AIOl{UR MCE - CM. Pe30JIIOUHH I(ayTcKoro.

[338] Pe30AIOl{Ufl, npUH.flTQfl H.a 06U4eM co6paH.UU napTUUH.020
COl{UQA-aeMOKpaTU'leCK020 KAy6a B BeH.e 26-20 H.OR6-
PR 1910 2oaa. [JlHCTOBKa]. B. M., [1910]. 2 c-rp. -68 

(
339] Pe30AIOl{UR c.-a. <ppaKl{UU {no sonpocy o f/2eA11,oJ. -

1 Otištěno v listu Informadonnyj listok zagraničnoj organizacii
Bunda, Geneve, 1915, č. 7, leden, s. 15. 
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«Tipas.na», Cn6., 1912, N2 182, 1 .neKa6psi, CTp. 2. -
152, 155 

[340] Pe30AIOl{UJl coeew,a1-tuJl npeéJcTaBUTe11eú saepa1-tU'l1-to20 ICO
MUTeTa By1-toa, MeH.bW.eBUICOB-napTUÚl{eB, epynnbt 
«BnepeéJ», 6011bw.eeu1Coe-napTUÚl{eB, «I'o11oca Cot{u
a11-/J.eM01CpaTa» u «llpaeéJbt» no noeooy u3eew,e1-tuR 
O COCTOJlBW.eÚCJl BcepOCCUÚCICOÚ IC01-tcpepe1-tt{UU 
PC/1.Pll. - «Tipas.na», [BeHa], 1912, N2 25, 23 anpe
JISI (6 MaSI), CTp. 5. - 69, 73, 74, 75 

Pe30AIOl{UR 13 H.OR6pR. - CM. 3aHBJieHHe c.-.n. cppaKUHH. 

Pew.e1-tue Me:J1CéJy1-tapoéJ1-toeo COl{Ua11ucTu1tec1Co20 610po -
t CM. P e30JIIOUHSI I(ayTcKoro. 

[
341

] «Pe'lb», Cn6. - 49, 87, 101, 189, 332, 361

1910, N2 305, 6 (19) HOS16psi, CTp. 2. - 19, 20 

1910, N2 347, 18 (31) .neKa6psi, CTp. 3.-28 

1912, N2 117 (2071), 30 anpeJISI (13 MaSI), CTp. 2.-
99 

1912, N2 195 (2149), 19 HIOJISI (1 asrycTa), CTp. 1.-
101 

- 1913, N2 295, 28 OKTH6psi (10 HOS16psi), CTp. 6.-256

[
342

] { Po:HCICOB, H. A.] CoepeMe1-t1-toe no110:J1Ce1-tue Poccuu u oc-
1-toe1-taR 3aéJa1ta pa601teeo éJBu:J1Ce1-tuR e éJan1-tbtú MO
MeH.T. - «Hama 3apsi», Cn6., J911, N2 9-10, cTp. 31-
35. TIO.ll.IlHCb: H. P-KOB. - 178

' 

Ponw.u1-t - CM. CaBHHKOB, B. B. 

[
343] Py6a1Cui-t, H. A. CpeéJu 1C1-tue. Onb!T o63opa pycCKHX KHH)K

Hb!X 6oraTCTB B CBH3H C HCT0pHeH aayqao-<f>HJIOC0<p
CKHX H JIHTepaTypHo-o6ruecTBeHHblX H,neH. Cnpasoq
H0e noco6He .nnsi caMoo6pa3oBaHHSI H ,nJISI CHCTeMaTH-
3aU.HH H K0MnJieKTOBaHHSI o6rueo6pa30BaTeJibHblX 6H6-
JIH0TeK, a TaK*e KHH)l{HbIX Mara3HH0B. T. I-II. 113.n. 
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2-e, JI.On. H nepepa6. M., «HayKa», 1911-13. 2 T. -
176, 324, 329 

[3H] «Pycc1caR MoAea», Cn6. - 190

- 1913, N2 48, 28 SIHBapsi (10 cj>eapam1), cTp. 2.-190

[345
] «Pycc,caR Mr,icAb», M. - TT6. - 20, 258

- 1912, KH. XI, CTp. 185-192, a OTJI..: II. - 189, 191

[
346] «Pycc1we Be8oM.ocTu», M. - 91

- 1914, N2 57, 9 MapTa, CTp. 3. - 309

[347] «Pycc,coe EozaTcreo», Cn6. - 20

1906, N2 7, CTp. 164-181, B OTJI..: li. - 203

1906, N2 8, CTp. 178-206, B OTJI..: Il.-203

- 1910, N2N2 1-12. - 203

o 

«Pycc,coe SozaTCTBO», Cn6. - 1911, N2N2 l-12. -202

1912, N2N2 1-12. - 202

1913, N2 l, CTp. 187-220; N2 2, CTp. 127-163. -202

[348
] «Pycc,coe CAoeÓ», M. - 330

- 1912, N2 183, 9 (22) aarycTa, cTp. 3. - 106

[349] Pr,ucoe, A. H. 3azpaH.UctH.0My t{eH.Tpy 60Abuteeu,coe. Me.>K
JI.Y 20 H 25 cj>eapaJISI 1911 r. PyKonHCb 1. - 35, 37, 38

[350] - K opzaH.u3at{U0H.H.0My eonpocy. - «Jlyq», Cn6., 1913,
N2 l 09 ( 195), 14 Masi, CTp. 2. TToJI.nHCb: A. BJia,;:oD. -
219, 221 

1 Poprv'é otištěno v publikaci Leninskij sbornik XVIII, 1931,
s. 22-24.
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[351 ] [Caowuwo, B. B.J Kolib 6Ae8Hbtů. Cn6., «llIHnoBHHK», 
1909. 147 CTp. nepe.n. 3arJI. aBT.: B. PonWHH. - 99 

[352] - To, 'leé!O He 6blJIO. (TpH 6paTa). � «3aneTbI», Cn6.,
1912, .N!! I, anpe.'lb, CTp. 64-82; N2 2, MaÍI, CTp. 33-
55; X2 3, HlOHb, CTp. 31-46; N2 4, HlOJlb, CTp. 5-43; 
J\fQ 5, anrycT, cTp. 5-20; N2 6, ceHrn6pb, crp. 5-41; 
J\J!! 7, OKTH6pb, CTp. 5-47; J\J'g 8, HOH6pb, CTp. 5-40; 
1913, J',fQ 1, HHBapb, cTp. 83-112. CTo.n.nHcb: B. Pon
w1rn. - 99, 107, 162, 202 

[353] CaATbt1wa-llle8pu1t, M. E. Jlu6epaA. - 208 

[354] - flecTpbte nUCbMa. -135 

[355] C.-flerep6ypz, 19 woAR. [Tiepe.n.onaH]. - «Pe'lb», Cn6.,
1912, N2 195 (2149), 19 H!OJHI (l anrycrn), CTp. l.-
101 

[356] Caoa sa,co1to0 Poccuúc,coú uMnepuu. T. 2. CnoD. ry6epa
CKHX y11pe>K.1.I.eHtt11. 113..'I.. 1892 ro.1.I.a. Cn6., 1 892. 391, 
62 CTp. -124 

(\Coou» - cM. lJepHoMa3oB, M. E. 

[357] (l{CeaepHaR flpaaaa,, Cn6. - 236, 238

1913, .N'2J•.f2 1-19, I - 24 anrycTa. - 238 

I 913, N2 4, 4 anrycTa, cTp. 2. - 240

- 1913, N2 29, 5 ceHTH6pH, CTp. l. - 264

fl58] «Ceaep1taR Pa6o'laR raseTa», Cn6. - 315, 351

1914, .N'2 8, 18 cpeBpaJIH. 6 CTp. - 315 

1914, .N'2,N'2 36-38, 22-25 MapTa. - 315 

[:'59] «Ceoeplibte 3anuc,cu», Cn6. - 202

Ceaoa, JI. - CM. KoJibl..lOB, ,LI,. 
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(
360

] CKeopu,oe-CTenaH.OB, H. H. flucbMO B. H. JleH.uH.y. MapT, 
paHee 9 (22), 1914 r. PyKOUHCb 1• - 310

(36 1
] CKuTa.11eu,, C. r. MeTeop. - «PyccKoe BoraTCTBo», Cn6.,

1913, .N'2 l, CTp. 187-220; .N'2 2, CTp, 127-163, -195 

(
362

] «CoepeMeH.H.aR )Ku3Hb», BaKy. - 58

(
363

] «CoepeMeH.H.UK», Cn6. -18, 19, 20, 28, 29, 65, 93, 312, 
329, 333 

- 1911, Ni 1. 448 CTp.-28, 29

(364
] * CoepeMeH.H.oe no.110?1CeH.ue u 3aaaitu · napiuu. ITJiaTcpop

Ma, Bb!pa6oTaHHaH rpynrroi-i 60JibWeBHKOB. l13,n. rpyrr
ITbl «Brrepe,n». Paris, Koorr. THIT. «Co103>>,. [ 1909 l. 
32 CTp. (PC)J.PIT). - 37 

(365
] «CoepeMeH.Hbtii Mup», Crr6. - 20, 51, 127

[366
] - 1909, ,N'g 7, CTp. 207-211. - 202

1910, .N'2.N'2 1-12. - 202 

1911, .N'2.N'2 1-12. - 202 

1912, .N'2.N'2 1-12. - 202 

1912, .N'2 5, CTp. 147-176. - 202 

1913, .N'2 2, CTp. 81-99. -202 

(367
] [Coo6w,eHue o Bbtxoae c.11eay10w,ezo Ho1,1epa «HeecK.ozo

I'o.11oca»J. - «HescK1-1i-i fo.r1oi:», Crr6., 1912, .N'2 7, 
17 aBrycrn, crp. �- - 109 

(
368

] «Cou,ua.11-P,eMOKpaT», !BRJibHO - Crr6. - ITapmK - )KeHe
Ba ]. -18, 26, 41, 58, 61, 72, 88, 106, 107, 142, 168, 
194, 201, 268, 281, 285, 288, 296, 321, 322, 336, 372 

1 Poprvé otištěno v publikaci Istoričeskij archiv, Moskva 1959,
č. 2, s. 14-1 7. 
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- [TTapH.lK], 1910, N2 11, 26 (13) <PespaJISI. 12 CTp. -
21, 42, 318, 375

- 1910, N2 17, 25 ceHTH6pSI (8 OKTH6pH), CTp. 10-11. -
37

1911, N2 19-20, 13 (26) HHBapH, CTp. 2-6.-28

1911, N2 24, 18 (31) OKTH6pH, CTp. 1-2.-56, 58

*- 1912, N2 28-29, 5 (18) HOH6pH. 8 CTp. -129, 132, 133

1913, N2 30, 12 (25) HHBapSI. 8 CTp. - 129 

* 1913, N2 31, 15 (28) HIOHH. 8 CTp.-230

- 1913, N2 32, 15 (28) .n.eKa6pH. 8 CTp. - 280, 281

[369] CnpaaottH.UK 1910 2. Bbm. 2. Cn6., roc. THn., 1910. X, 477, 
56 cTp.; 2 JI. cxeM. (focy.n.apcTBeHHaH .n.yMa. III co-
3b1B - 3-H ceCCHH). - 55, 70 

[
370] CnpaaottH.blU 11.UCT0K: I'ocyaapCTBeH.H.OU ay.Mbl. (lJeTBep

TbIH co3bIB. - TiepsaSI ceccHH). [ Cn6.], 1912, N2N2 l
i 4, 15 (28) HOSI6pH-2 (15) .n.eKa6pH.-153 

[371
] CnyTH.UK u36upare11.J1.. (Hall! H36HpaTeJibHbIH 3aKoH). Cn6., 

1912. 39 cTp., 1 JI. cxeMa. - 70, 78, 86 

[372) {Cra11.uH., H. B.J Ko aceM pa6ottuM u pa6orH-uqaM Poc
cuu! 9-oe HHBapSI [ 1913 r. JlHCTOBKa]. Cn6., HHBapb 
1913. 2 cTp. Tio.n.nHCb: UeHTpaJibHb!Íi KoMHTeT 
PC,llPil. - 140 

[373] - Kro no6eau11.?- «TipaB.n.a», Cn6., 1912, N2 146, 18 oK-
TH6pH, CTp. 1. -125 

[374] - Hax;a3 nerep6ypeeKux pa6ottux caoe.My pa6otte1,1,y ae-
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JMENNÝ REJSTŘÍK* 

A. - viz Sverdlov J. M.

ABRAMCIK - viz Krylenko N. V. 

ABRAMOVIC R. (vl. jm. Rejn R. A.) (Movič) (1880-1963) - jeden 
z vůdců Bundu, účastník protistranické konference svolané Troc
kým v srpnu 1912 do Vídně, na níž byl vytvořen protibolševický 
blok. Za první světové války byl centristou. V roce 1917 se po ná
vratu ze zahraničí do Ruska přiklonil k pravému křídlu menševiků
-internacionalistů. V roce 1920 emigroval do Berlína, aktivně bojo
val proti Sovětskému Rusku, společně s L. Martovem založil a redi
goval menševický časopis Socialističeskij věstník. V 30. letech odjel 
do USA, kde spolupracoval s židovským pravicově socialistickým li
stem Vorwiirts. - 172 

AnRIANOV - menševik-likvidátor. V letech 1910-1911 žil v zahrani
čí. - 33-35 

AJZENŠTADT I. L. (Judin) (1867-1937) - jeden z vůdců Bundu. Od ro
ku 1902 pracoval jako člen ústředního výboru Bundu v Minsku 
a v Oděse. Po II. sjezdu SDDSR se stal aktivním menševikem. 
K Říjnové revoluci se stavěl negativně. V roce 1922 emigroval do 
Německa; postavil se do čela bundovské skupiny, která vedla po
mlouvačnou kampaň proti SSSR. - 43 

ALBERT - viz Pjatnickij I. A. 

ALEXANDROV - viz Semaško N. A. 

ALEXÉJ - 83, 329 

* Vzhledem k velkému množství jmen jsou v tomto rejstříku uvedeny jen 
stručné informace, a to zejména u osobností, jejichž životopisná data podrobně 
uvádějí předchozí svazky Sebraných spisů. 
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ALEXEJ - 177 

ALEXEJENKO M. M. (1848-191 7) - okťabrista, velký pozemkový 
vlastník. Byl poslancem III. a IV. státní dumy zajekatěrinoslavskou 
gubernii a předsedou rozpočtové komise v obou dumách. - 217

ALEXINSKIJ G. A. (nar. 1879) - na začátku své politické Činnosti sociál
ní demokrat. V letech reakce byl otzovistou a patřil k zakladatelům 
protistranické skupiny Vperjod. Za první světové války se projevo
val jako sociálšovinista. Psal do několika buržoazních listů. V dub
nu 1918 uprchl za hranice. V emigraci se připojil k táboru nejreakč
nějších živlů. - 27, 37, 39, 111, 119, 145, 157, 165-166, 186,

193-194, 202, 204, 218, 222, 230, 316, 321, 336, 357, 361

AMFirtATROV A. V. (1862-1938) - buržoazní spisovatel a fejetoni
sta; přispíval do buržoazně liberálního i reakčního tisku. Za první 
světové války byl sociálšovinistou. Po Říjnové revoluci emigroval. 
- 19-21, 65, 104, 191

AN - viz Ter-Danieljan D. 

AN - viz Žordanija N. N.

ANDREJ - viz Sverdlov J. M. 

AND!I.EJEV - 181 

ANDREJ NIKOLAJEVIČ - vizjelizarovová-Uljanovová A. I. 

ANDREJEVOVÁ M. F. (M. F., Marie Fjodorovna) (1868-1953) - členka 
SDDSR od roku 1904, známá ruská a sovětská herečka, politická 

I , 

pracovnice, manželka A. M. Gorkého. Učastnila se revoluce v roce 
1905. Plnila stranické příkazy V. I. Lenina a poskytovala straně fi
nanční podporu. Po Říjnové revoluci se aktivně účastnila politické
ho Života. V letech 1931-1948 byla ředitelkou Domu vědců v Mo
skvě. - 17-18, 21; 49, 52, 56, 66, 100, 104, 118, 121, 162-164

ANDRJUšA - viz Armand A. A. 

ANTONOV - viz Popov A. V. 

ANTONOV B. - dopisovatel Pravdy. V roce 1912 žil v Římě. - 138

ARKOMED S. T. - autor knihy Rabočeje dviženije i social-demokratija 
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na Kavkaze [Dělnické hnutí a sociální demokracie na Kavkaze]. 
58, 225 

ARMAND A. A. (Andrjuša) (1903-1944) - mladší syn I. Armando
vé, povoláním strojní inženýr. Pracoval v automobilovém závodě 
v Gorkém, od roku 1935 v Moskvě. Účastnil se Velké vlastenecké 
války; v roce 1944 byl na frontě přijat za člena VKS(b). - 337, 363 

ARMANDOVÁ Inessa (I. F.) (Petrovová) (187 4-1920) - členka SDDSR 
od roku 1904, profesionální revolucionářka, aktivistka mezinárod
ního dělnického a komunistického hnutí. Stranicky pracovala v Mo
skvě, Petrohradu i v zahraničí. Aktivně se účastnila revoluce 
1905-1907. Byla několikrát vězněna a poslána do vyhnanství. 
V roce 1909 emigrovala, nejprve žila v Bruselu a v roce 191 O odjela 
do Paříže. Byla zvolena tajemnicí výboru zahraniční organizace 
SD DSR. Roku 1911 se zapojila do práce v bolševické stranické ško
le v Longjumeau. V roce 1912 se ilegálně vrátila do Ruska a jako 
představitelka ústředního výboru strany se v Petrohradu významně 
podílela na přípravě voleb do IV. státní dumy. Za první světové 
války pod Leninovým vedením aktivně připravovala mezinárodní 
socialistickou konferenci žen (1915), na níž obhajovala bolševická 
stanoviska k otázkám války, míru a revoluce. Bolševiky zastupovala 
také na mezinárodní socialistické konferenci mládeže (1915), zúčast
nila se zimmerwaldské a kientalské konference internacionalistů. 
Po Říjnové revoluci pracovala v moskevském guberniálním výboru 
strany, v moskevském výkonném výboru a jako předsedkyně mos
kevské guberniální národohospodářské rady. Od roku 1918 byla 
vedoucí sekce žen na ÚV KSR(b). - 91, 268-269, 273-274,

280-281, 283-290, 301, 306-307, 312-313, 315-318,

321-322, 331-332, 334-338, 341-347, 349-357, 362-366,

376

AxELROD P. B. (1850-1928) - jeden z vůdců menševismu. V letech 
rei3kce a nového revolučního rozmachu patřil k vůdcům likvidátorů, 
byl členem redakce jejich listu Golos social-demokrata. Za první 
světové války zastával centristické stanovisko. Říjnovou revoluci 
odmítal a v emigraci propagoval ozbrojenou intervenci proti Sovět
skému Rusku. - 41, 90, 113, 251

AxELRODOVÁ L. I. (1868-1946) - filozofka, zabývala se literární vě
dou, účastnila se sociálně demokratického hnutí. V roce 1903 se 
přiklonila k menševikům. Za první světové války hájila sociálšovini
stické názory. Po roce 1918 zanechala aktivní politické činnosti 
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a přednášela na mnoha sovětských vysokých školách. - 202 

AXEL - vizjenukidze A. S. 

BABIN - v roce 191.2 menševik-plechanovovec. - 75 

BADAJEV A.J. (Č. 1) (1883-1951) - stranický pracovník a státní čini
tel, bolševik, původním povoláním zámečník. Do SDDSR vstoupil 
v roce 1904, pracoval ve stranických organizacích v Petrohradu. 
Byl poslancem IV. státní dumy za dělníky Petrohradské gubernie. 
Přispíval do bolševického listu Pravda. V listopadu 1914 byl spolu 
s dalšími bolševickými poslanci uvězněn a roku 1915 poslán do 
vyhnanství do Turuchanského kraje. Odtud se vrátil po Únorové re
voluci 191 7 a aktivně se zapojil do práce v petrohradské bolševické 
organizaci. Po Říjnové revoluci zastával významné stranické, státní 
a hospodářské funkce. - 138, 147-148, 151, 155, 163-164, 178, 
182-183, 185-186, 188, 271

BASOK - viz Meleněvskij M. I. 

BATURIN N. N. (vl. jm. Zamjatin) (1877-1927) - člen SDDSR od ro
ku 1901, publicista, historik. V době své ženevské emigrace se podí
lel společně s V. D. Bončem-Brujevičem na vydávání bolševické

° 

literatury a zakládání archívu SDDSR. Byl redaktorem listu Zvěz
da. Po Říjnové revoluci pracoval v redakci Pravdy, byl lektorem 
Komunistické univerzity J. M. Sverdlova. Napsal několik prací 
z dějin strany. - 138 

BAUER Otto (1882-1938) - jeden z vůdců pravého křídla rakouské 
·sociá1ní demokracie a II. internacionály. - 199

BAZAROV V. A. (vl. jm. Rudněv) (187 4-1939) - ekonom a filozof, pu
blicista, překladatel Marxových a Engelsových děl. V sociálně de
mokratickém hnutí pracoval od roku 1896. V letech 1905-1907 

přispíval do řady bolševických listů, v období reakce se od bolševis
mu odklonil a stal se jedním z hlavních stoupenců machistické filo
zofie. Od roku 1921 pracoval ve Státní plánovací komisi SSSR 
(Gosplan). V posledních letech svého života překládal uměleckou 
a filozofickou literaturu. - 164-165 

BEBEL August (1840-1913) - významný představitel německé so
ciální demokracie, mezinárodního dělnického hnutí a II. internacio
nály. Do politického života vstoupil v první polovině 60. let, byl 
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členem I. internacionály. V roce 1869 založil společně s W. Lieb
knechtem Sociálně demokratickou dělnickou stranu Německa (eise
našských). Byl několikrát zvolen poslancem Říšského sněmu. V 90. 

letech a po roce 1900 vystupoval proti reformismu a revizionismu 
v německé sociální demokracii. - 60, 116, 18 7, 235, 240

BEBUTOV I. D. - kníže sympatizující se sociální demokracií. Na
shromáždil dokumenty o vývoji osvobozeneckého hnutí v Rusku; 
,později svůj archív a knihovnu odkázal SDDSR. - 124, 239

Bf.DNYJ Děmjan (vl. jm. Pridvorov J. A.) (1883-1945) - významný 
sovětský básník, člen SDDSR od roku 1912. V roce 1911 začal při
spívat do bolševických listů Zvězda a Pravda. - 139, 20 7, 209

BEJLIS M. T. (nar. 1873) - správce cihelny v Kyjevě, Žid. V roce 1911 

byl lživě obviněn z údajné rituální vraždy křesťanského chlapce. 
- 281

BEKZADJAN A .. A. Gurij,Jurjev) (1881-1939) - člen SDDSR od roku 
1901, jeden z vůdců bakuské bolševické organizace. V roce 1906 

emigroval. Roku 1912 byl členem bolševické delegace na kongresu 
v Basileji. V roce 1915 se vrátil do Ruska. Po Říjnové revoluci za
stával odpovědné funkce ve státních orgánech a pracoval v diplo
matických službách. - 91, 133, 143, 158, 197, 231, 239, 334, 342 

BERNSTEIN Eduard (1850-1932) - vůdce krajně oportunistického kří
dla německé sociální demokracie a II. internacionály, teoretik revi
zionismu a reformismu. Za první světové války stál na pozicích 
sociálšovinismu. V následujících letech vyzýval k podpoře politiky 
imperialistické buržoazie; vystupoval proti Říjnové revoluci a sovět
skému státu. - 30, 333

BERZIN J. A. (vl. jm. Berziň) (Ziemelis) (1881-1938) - jeden z nej
starších účastníků revolučního hnutí v Lotyšsku, člen SDDSR od 
roku 1902. Zúčastnil se revoluce 1905-1907. Roku 1908 emigro
val. Od roku 1910 byl členem zahraničního byra ÚV SDDSR a by
ra zahraničních skupin Sociální demokracie Lotyšského kraje. 
V lednu 1914 byl delegátem IV. sjezdu lotyšské sociální demokra
cie, stal se členem zahraničního výboru této strany a členem redak
ce jejího ústředního orgánu listu ZihI]a. Po Říjnové revoluci praco
val v diplomatických a státních funkcíéh. - 135, 212-214, 343, 
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BLANK R. M. (nar. 1866) - publicista, povoláním chemik. Přispíval do 
časopisu Osvobožděnije, orgánu ruské liberální buržoazie a do levi
cově orientovaného konstitučně demokratického listu Tovarišč. 
Později se stal redaktorem listu Naša žizň. V letech 1909-1912

byl redaktorem časopisu kadetů, lidových socialistů a menševiků
likvidátorů Za prosy Žizni. - 89, 1 O 1 -102

BoGDANOV (vl. jm. Malinovskij A. A.) (Rachmetov) (1873-1928)

- sociální demokrat, filozof, sociolog a ekonom, povoláním lékař.
Po II. sjezdu SDDSR se přiklonil k bolševikům. V letech reakce
a nového revolučního rozmachu stál v čele otzovistů a vedl proti
stranickou skupinu Vperjod. Ve filozofii se pokoušel vytvořit svůj
vlastní systém - �mpiriomonismus (varianta subjektivně ide'álistic
ké machistické filozofie). Lenin podrobil jeho názory kritice v díle
Materialismus a empiriokriticismus. Na poradě rozšířené redakce
listu Proletarij v červnu 1909 byl Bogdanov ze strany vyloučen. Po
Říjnové revoluci patřil k iniciátorům a organizátorům Proletkultu.
Byl zakladatelem a ředitelem Ústavu pro transfúzi krve. - 37,

164-165, 184, 186, 194, 207, 210, 218, 222, 229, 261, 283,

296-298, 301, 316

BocuCARSKIJ (v!. jm.Jakovlev V.J.) (1861-1915) - liberálně buržoaz
ní politik a historik narodnického hnutí. V letech 1902-1905 při
spíval do časopisu Osvobožděnije, poté začal vydávat spolu s J. D. 
Kuskovovou a S. N. Prokopovičem časopis Bez zaglavija a list To
varišč. V letech 1906-1907 vydával s V. L. Burcevem časopis By
loje. V letech 1914-1915 byl vědeckým tajemníkem Svobodné 
ekonomické společnosti. Psal a redigoval práce o dějinách revoluč
ního hnutí v Rusku. - 202

BoNC-BRUJEVIC V. D. (1873-1955) - profesionální revolucionář, bol
ševik, historik a publicista. Revolúčního hnutí se účastnil od konce 
80. let. V roce 1896 emigroval do Švýcarska, byl Činný ve skupině
Osvobození práce, později spolupracoval s Jiskrou. V dalších letech
organizoval vydávání bolševické literatury a periodik (vydavatelství
V. Bonče-Brujeviče a N. Lenina). Po únorové revoluci 1917 byl čle
nem redakce listu Izvěstija petrogradskogo sověta; později redigo
val bolševický list Rabočij i soldat. Po Říjnové revoluci byl vedou
cím úřadovny rady lidových komisařů, šéfredaktorem vydavatelství
Žizň i znanije, později zakladatelem a ředitelem Literárního muzea
v Moskvě, od roku 1946 ředitelem Muzea dějin náboženství a ateis
mu při Akademii věd SSSR v Leningradu. (viz též sv. 45). - 23,

25-26, 29 
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BORIN - viz Krestinskij N. N. 

BRANTING Karl řljalmar (1860-1925) - reformistický vůdce Švédské 
sociálně demokratické dělnické strany, jeden z čelných představite
lů II. internacionály. V letech 1887-1917 (s přestávkami) redigo
val ústřední stranický orgán Social-demokraten. V letech 
1897 -1925 byl poslancem parlamentu. Od roku 1920 byl několi
krát předsedou sociálně demokratické vlády. - 367

BRAUNS - viz Janson J. E. 

BRIAND Aristide (1862-1932) - francouzský státník a diplomat; 
právník. V roce 1909 se stal předsedou »kabinetu tří renegátů« (Bri
and-Millerand-Viviani). V pozdějších letech byl několikrát mi
nisterským předsedou; v roce 1924 zastupoval Francii ve Společno
sti národů. Ve 20. letech zastával úřad ministra zahraničních věcí. 
- 28

BRITMAN - viz Popov A, y. 

BRoNOWSKI J. ( 1856-191 7) - člen varšavské organizace SD KPaL, od 
roku 1912 stoupenec rozlamovské opozice, názorově blízké bolševi
kům; dělník. V roce 1912 byl volitelem za varšavskou dělnickou ku
rii a v roce 1915 redaktorem legálního listu SDKPaL Nasza Trybu
na. - 170, 346

BucHARIN N. I. (1888-1938) - významný státní a stranický činitel, 
člen SDDSR od roku 1906, publicista a ekonom. Působil jako pro
pagandista v různých moskevských obvodech·. V roce 191 1 emigro
val v roce 1915 přispíval do časopisu Kommunist. Po Říjnové revo
luci zastával řadu odpovědných funkcí: v letech 1917-1934 byl 
členem ÚV, 1919-1924 kandidátem politického byra ÚV a poté 
jeho členem, 1918-1929 šéfredaktorem Pravdy, od roku 1926 
předsedou exekutivy Komunistické internacionály. V roce 1929 byl 
jmenován akademikem AV SSSR. V roce 1937 ho plenární zasedá
ní ÚV VKS(b) (25. února-5. března) vyloučilo ze strany. Stal se 
obětí represí. V roce 1988 byl rehabilitován, bylo mu obnoveno 
členství ve straně a. titul akademika. - 158, 272-273, 284-285,

295, 297 

BULGAKOV S. N. (1871-1944) - buržoazní ekonom, idealistický filo
zof, v 90. letech legální marxista. Revidoval Marxovo učení o agrár-
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ní otázce. Po porážce revoluce 1905-1907 se přiklonil ke kade
tům, proklamov.al filozofický mysticismus. Zúčastnil se hnutí kolem 
sborníku Věchi [Na rozcestí). Po roce 1918 se stal pravoslavným 
knězem. Roku 1922 byl za kontrarevoluční činnost vypovězen 
a v zahraničí vedl protisovětskou propagandu. - 173, 189, 191

BuLKIN F. A. (vl. jm. Semjonov) (nar. 1888) - sociální demokrat men
ševik. V letech reakce a nového revolučního rozmachu patřil k likvi
dátorům. Za první světové války pracoval ve výboru pro řízení 
válečného průmyslu v Novgorodu, Samaře [Kujbyšev) a v Petrohra
du. - 351 

BURCEV V. L. (1862-1936) - účastník revolučního hnutí 80. let, 
stoupenec narodovoljovců. Po propuštění z vězení uprchl do ciziny, 
kde odhaloval tajné policejní spisy. Od října 1911 do ledna 1914 
redigoval liberálně buržoazní list Buduščeje. Za první světové války 
zastával šovinistické stanovisko, vrátil se do Ruska a bojoval proti 
bolševikům. Po Říjnové revoluci emigroval a za hranicemi zakládal 
bělogvardějské monarchistické org_anizace bojující proti Sovětské
mu Rusku. - 329-330 

BURENIN V.·P. (1841-1926) - reakční publicista a spisovatel. Od ro
ku 1876 byl členem redakce listu Novoje vremja, stál v čele skupiny 
prodejných publicistů sdružených kolem tohoto listu. V. I. Lenin 
často používal Bureninova jména k označení nečestných metod po
lemiky. (V tomto případě se výraz Bu;enin-Gamma vztahuje 
k L. Martovovi.) - 267, 270 

BuRJANOV A. F. (nar. 1880) - menševik, později likvidátor.Jako posla
nec IV. státní dumy za Tavridskou gubernii byl členem sociálně de
mokratické frakce v dumě. Roku 1914 se s likvidátory rozešel a za
čal spolupracovat s menševiky stoupenci zachování ilegální strany. 
- 167, 227-228, 284, 307-309

CALLAUXJoseph (1863-1944) - francouzský státník, jeden z vůdců 
buržo�zní radikální strany. Před první světovou válkou byl mi
nistrem financí, vnitra a ministerským předsedou. V roce 1911 uza
vřel francouzsko-německou dohodu o rozdělení koloniálních sfér 
vlivu v Africe a o otevření francouzské burzy německému kapitálu. 
Od roku 1925 byl senátorem, v letech 1925, 1926 a 1935 mi
nistrem financí. Roku 1940 zanechal politické činnosti. - 307 

CAILLAUXOVÁ - ženaJosepha Caillauxa. V březnu 1914 výstřelem z re-

541 



volveru smrtelně zranila nacionalistu Calmetta, redaktora listu Le 
Figaro, v odvetu za Štvanici, kterou uspořádal proti jejímu muži. 
- 307 

CERCHEZ M. - majitel továrny na letadla v Chitile (Rumunsko). - 59

Č. 1 - viz Badajev A. J. 

Č. 3 - viz Malinovskij R. V. 

Č. 4 - viz Šagov N. R. 

Č. 5 - viz Muranov M. K. 

Č. 6 - viz Petrovskij G. I. 

Č. 1 O - viz Chaustov V. I. 

Č. 16 - viz Jagiello J. I. 

ČASOVNIKOV - 43

ČEREVANIN N. (v!. jm. Lipkin F. A.) (1868-1938) - jeden z vedoucích 
představitelů menševiků, likvidátor, publicista. Přispíval do likvidá
torských listů, byl spoluautorem Otevřeného dopisu 16 menševiků 
o likvidaci strany (191 O). Po srpnové protistranické konferenci v ro
ce 1912 se stal členem menševického ústředí ( organizačního výbo
ru). Za první světové války vystupoval jako sociálšovinista. V roce
191 7 redigoval petrohradský menševický list Rabočaja gazeta
a později ústřední menševický orgán, časopis Rabočij internacional.
K Říjnové revoluci se stavěl negativně. - 31

ČERNOMAZOV M.J. (Miron, »Našinec«) (nar. 1882) - člen SDDSR a ta
jemník nemocenské pokladny Lessnerova závodu. Od května 1913 

do února 1914 pracoval jako tajemník redakce Pravdy. Pro pode
zření z provokatérství ho bolševický ústřední výbor ze stranické 
práce vyloučil. V roce 191 7 byl odhalen jako agent petrohradské 
tajné policie činný v letech 1913-1914. - 181, 195, 230, 260

ČERNOV V. M. (1876-1952) - jeden z vůdců a teoretiků eserské stra
ny, v letech 1902-1905 redaktor jejího ústředního orgánu listu 
Revoljucionnaja Rossija. Po únorové revoluci 191 7 se stal mi-. 
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nistrem zemědělství v prozatímní vládě. Používal krutých represálií 
proti rolníkům, kteří zabírali statkářskou půdu. Po Řijnové revoluci 
organizoval eserské vzpoury proti sovětské vládě. V roce 1920 emi
groval a pokrafoval v protisovětské činnosti. - 65, 103

ČERNYŠEV - 31 

ČERNYšEVSKIJ N. G. (1828-1889) - významný revoluční demokrat, 
utopický socialista, vědec, spisovatel, literární kritik, vedoucí osob
nost revolučně demokratického hnutí 60. let v Rusku. - 50 

ČcHEIDZE N. S. (1864-1926) - jeden z představitelů menševismu. 
Byl poslancem III. a IV. státní dumy za Tifliskou (Tbilisi] gubernii, 
stál v čele menševické frakce ve IV. dumě. Za první světové války 
byl centristou. Po Říjnové revoluci se stal předsedou kontrarevoluč
ně orientovaného Ústavodárného shromáždění Gruzie. Po nastolení 
sovětské moci v Gruzii emigroval v roce 1921 do Paříže. - 145,

150, 221 

ČISŤAKOV I. - autor knihy Strachovanije rabočich v Rossii. Opyt isto
rii strachovanija rabočich, v svjazi s někotorymi drugimi merami 
ich obespečenija [Pojištění dělníků v Rusku. Zkušenosti z pojištění 
dělníků v souvislosti s některými dalšími opatřeními při jejich za
bezpečení]. - 123

ČLENOV - 319 

Ču2AK N. (vl. jm. Nasimovič N. F.) (1876-1927) - účastník revoluč
ního hnutí od roku 1896, novinář. V roce 1904 emigroval. V pro
sinci 1905 se tajně vrátil do Petrohradu a podílel se na vydávání 
ilegálního i legálního bolševického tisku. V roce 1908 byl odsouzen 
k vyhnanství do Irkutské gubernie. Po Říjnové revoluci se stal spo
luzakladatelem Levé fronty umění (LEF). Od roku 1926 redigoval 
publikace celosvazové společnosti bývalých politických vězňů. 
- 66

DAN F. I. (vl. jm. Gurvič) (F. D.) (1871-1947) - jeden z menševic
kých vůdců. V letech reakce tf nového revolučního rozmachu vedl 
v zahraničí skupinu likvidátorů. Po Říjnové revoluci bojoval proti 
sovětské vládě. Začátkem roku 1922 byl jako nepřítel sovětského 
státu vypovězen ze země. - 41, 197, 221, 293, 329

DANSKI B. G. (vl. jm. Komarowski K. A.) (X) (nar. 1883) - člen Polské 
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socialistické strany od roku 1901. Do SDDSR vstoupil v roce 1911, 
přispíval do listů Zvězda a Pravda. V letech 1913-1914 redigoval 
časopis Voprosy strachovanija. Po Říjnové revoluci řídil jednu z ru
brik Pravdy. V letech 1923-1926 byl šéfredaktorem časopisu Vo
prosy strachovanija, později pracoval na zplnomocněném diploma
tickém zastupitelství SSSR ve Vídni. - 109, 245-246, 296

DAVITAšVILI M. N. (Edišerov) (1877-1916} - sociální demokrat. Ak
tivně pracoval ve stranických organizacích v Zakavkazsku. V roce 
1911 emigroval, byl členem pařížské sekce SDDSR a přispíval do 
sociálně demokratických listů. Za první světové války dobrovolně 
vstoupil do francouzské armády; padl u Verdunu. - 290

Df.BORIN A. M. ( 1881-1963) - filozof a historik, člen Akademie věd 
SSSR. Od roku 1903 byl bolševikem, v letech 1907 -1917 menše
vikem. Po Říjnové revoluci se od menševiků odklonil a cele se vě
noval vědecké a pedagogické činnosti. V roce 1928 se stal členem 
VKS(b), v letech 1926-1930 redigoval časopis Pod znameněm 
marksizma. Napsal řadu prací z dějin filozofie a z marxistické filo
zofie. - 315

Df.MIDOVSKIJ I. - politický emigrant, pracoval na letišti v Chitile (Ru
munsko}. Byl zřejmě námořníkem na křižníku Potěmkin. 
- 59-60

DF.SCARTF.S René (1596-1650) - významný francouzský dualistický fi
lozof, matematik a přírodozpytec. - 263

Df.sNICKIJ V. A. (Strojev) (1878-1958) - účas.tník sociálně demokra
tického hnutí od roku 1897. Po II. sjezdu SDDSR se přikláněl 
k bolševikům, v roce 1909 se s nimi rozešel. V roce 191 7 se podílel 
na založení menševického listu Novaja žizň. Do března 1918 zastu
poval sociální demokraty-internacionalisty v Celoruském ústředním 
výkonném výboru sovětů. Od roku 1919 se zabýval vědeckou a pe
dagogickou činností. - 18 

DID2JULENEOVÁ S. A. (Sima} (nar. 1888) - členka SDDSR od roku 
1907. Za revoluční činnost byla v roce 1908 zatčena a vypovězena. 
V roce 1911 emigrovala do Rakouska; v následujícím roce se sezná
mila s V. I. Leninem a N. K. Krupskou. Od roku 1918 žila v Litvě. 
V roce 1941 byla uvězněna fašisty. Po druhé světové válce učila na 
střední škole. V roce 1950 vstoupila do VKS(b). - 323
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DIETZ Johann Heiririch Wilhelm (1843-1922) - německý sociální 
demokrat, poslanec Říšského sněmu v letech 1881-1918. Řídil vy
davatelství sociálně demokratické strany ve Stuttgartu, které vydá
valo Marxovy a Engelsovy spisy. V jeho tiskárně se tiskla první 
čísla Jiskry, časopis Zarja a Leninův spis Co dělat? - 242

DN�VNICKIJ P. N. (vl. jm. Cederbaum F. O.) (nar. 1883) - sociální de
mokrat menševik, publicista. Od roku 1909 žil v zahraničí, přiklá
něl se k menševikům stoupencům zachování ilegální strany, přispí
val do Pleciianovova časopisu Dněvnik social-demokrata a do bol
ševických listů Zvězda a Pravda. Po Říjnové revoluci vystupoval 
proti sovětské moci. - 101, 107, 167, 190-191, 193-194

DoMov - viz Pokrovskij M. N. 

DoNcov D. - člen maloburžoazní Ukrajinské ·sociálně demokratické 
dělnické strany, přispěvatel lvovského listu Šljachi a časopisu Ukra
jinskaja žizň, který vycházel v Moskvě. Za první světové války byl 
jedním ze zakladatelů nacionalistického Svazu osvobození Ukraji
ny, jehož cílem bylo osamostatnění Ukrajiny za pomoci rakouské 
monarchie. Po Říjnové revoluci emigroval. - 231

DosTOJEVSKIJ F. M. ( 1821-1881) - významný spisovatel. ·Díla Zápis
ky z mrtvého domu, Zločin a trest, Idiot, Ponížení a uražení jsou 
realistickým zachycením skutečnosti, lidských prožitků a vzpoury 
osobnosti proti potlačování lidské důstojnosti. V řadě jeho děl se 
protest proti sociální nespravedlnosti mísí s hlásáním křesťanské 
pokory s kultem utrpení. - 256, 331

DUBROVINSKIJ I. F. (Inok) (1877 -1913) - profesionální revolucionář, 
významný činitel bolševické strany. V revolučním hnutí začal pra
covat roku 1893. Po II. sjezdu SDDSR byl jako bolševik kooptován 
do ÚV. V roce 1905 patřil k vůdcům ozbrojeného povstání v Mo
skvě. Roku 1908 byl členem redakce listu Proletarij. Byl často pro
následován; zemřel ve vyhnanství v Turuchansku. - 34

ECKSTEIN - 199

EDišEROV - viz Davitašvili M. N. 

EKK A. (Muchin) - 131-132

ELLERT John - viz Nakorjakov N. N. 

' 
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ENGEi.S Bedřich (1820-1895) - spoluzakladatel vědeckého komunis
mu, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu, přítel a spolupra
covník K. Marxe (životopis viz v Leninově článku Bedřich Engels 
- Sebrané spisy 2, Praha 1980, s. 15-27). - 173, 265 

ExEMPlÁll - viz Konovalov A. I. 

FALINSKIJ - viz Litvinov-Falinskij V. P. 

F. D. - viz Dan F. I.

FEUERBACH Ludwig Andreas (1804-1872) - německý filozof, mate
matik a ateista, jeden z předchůdců marxismu. V dílech Zur Kritik 
der Hegelschen Philosophie [Ke kritice Hegelovy filozofie] (1839; 

česky 1959) a Das Wesen des Christentums [Podstata křesťanství] 
(1841; česky 1954) odmítl Hegelovu filozofii a přešel k materialis
mu. Meditativní charakter metafyzického materialismu však překo
nat nedokázal a nepochopil úlohu praxe v procesu poznání spole
čenského vývoje. V posledních letech svého života se začal zajímat 
o socialistickou literaturu, četl Marxův Kapitál a v-roce 1870 vstou
pil do Sociálně demokratické strany Německa. - 263

F1cHTEjohann Gottlieb (1762-1814) - subjektivní idealista, předsta
vitel německé klasické filozofie konce 18. a začátku 19. století, která 
vyjadřovala zájmy německé buržoazie. - 263 

FINIKOV - 46 

FJOD. NIK., FJODOR N1KITIC - viz Samojlov F. N. 

FoMA PrrtREC - viz Smirnov A. P. 

FoMA URALEc - 188 

FRAM - viz Gološčokin F. I. 

FRANTIŠEK JosEF 1. (1830-1916) - rakouský císař (1848-1916). 

- 180

FREJ - viz Lenin V. I. 

FRIMU Ion (1871-1919) - aktivní bojovník za sjednocení dělnických 
kroužků a vytvoření politické strany dělnické třídy v Rumunsku. 
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V roce 1893 byl delegátem ustavujícího sjezdu Sociálně demokra
tické strany dělníků Rumunska. Po sjezdu byl stálým dopisovatelem 

• 

tiskového orgánu strany listu Novyj mir. Patřil k zakladatelům děl-
nických odborů v Rumunsku. V roce 191 O byl zvolen do výkonné
ho výboru Sociálně demokratické strany Rumunska. V prosinci 
1918 byl zatčen za aktivní účast v demonstraci proletariátu; 7. úno
ra 1919 ve vězení zemřel. - 59-60

GALINA - viz Rozmirovičová J. F. 

GALJORKA - viz Olminskij M. S. 

GAMMA - viz Martov L. 

GASSENDI Pierre (1592-1655) - francouzský materialistický filozof, 
kritik scholastiky a Descarta; navázal na Epikurův materialismus 
a jeho etiku. Je rovněž známý svými pracemi z oboru ekonomie, 
astronomie, matematiky, mechaniky a dějin vědy. Nebyl však dů
sledným materialistou, dělal ústupky teologii. - 263

GEGEčKORI J. P. (1881 -1954) - menševik, p4;>slanec III. státní dumy 
za Kutaiskou gubernii, jeden z vůdců sociálně demokratické frakce 
v dumě. Od listopadu 1917 byl předsedou kontrarevoluční vlády 
Zakavkazska (Zakavkazského komisariátu), později ministrem za
hraničních věcí a místopředsedou menševické vlády Gruzie. Po ví
tězství sovětské moci v Gruzii v roce 1921 emigroval. - 48

GERMAN I. E. (1884-1938) - člen SDDSR od roku 1904, profesionál
ní revolucionář. Aktivně se účastnil revoluce roku 1905 v Rusku. 
V roce 1909 emigroval do Berlína; v zahraničí pomáhal zakládat 
bolševické skupiny Sociální demokracie Lotyšského kraje, usiloval 
o spojení této strany s bolševickou stranou. V roce 1914 byl del�gá
tem IV. sjezdu Sociální demokracie Lotyšského kraje v Bruselu, stal
se členem jejího ústředního výboru, členem zahraničního výboru
a redaktorem jejího ústředního orgánu listu ZihI]a. Po Říjnové re
voluci zastával vedoucí funkce ve stranických a státních orgánech.
V posledních letech Života se věnoval literární a novinářské činno
sti. - 204-205, 212, 275-279, 304, 322, 357-358, 368

GER-NE - 91 

GIMMER N. N. - viz Suchanov N,� 
') _;; } � J I I • ·,x_ >::. U.i!. . .:u ... 01.il 
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G. J. - viz Zinovjev G. J. 

GoLDENBERG I. P. (Meškovskij) (18 7 3-1922) - sociální demokrat, po 
II. sjezdu SDDSR bolševik. Za revoluce 1905-1907 redigoval
všechny bolševické tiskoviny. V lednu 191 O se stal členem ruského
byra ÚV; v té době zaujal smířlivecký postoj vůči likvidátorům.
V letech 1917-1919 sympatizoval se skupinou Novaja žizň.
- 375

GowšCOKIN F. I. (Fram) (1876-1941) - člen SDDSR od roku 1903. 
Aktivně se účastnil revoluce 1905-1907. Od roku 1906 byl čle
nem petrohradského a v roce 1909 moskevského výboru SDDSR. 
Na VI. (pražské) konferenci SDDSR v roce 1912 byl zvolen do ÚV 
SDDSR. Po Říjnové revoluci vykonával odpovědné funkce ve stra
nických a státních orgánech. Od roku 1933 působil jako státní 
arbitr při radě lidových komisařů SSSR. - 177 

GoREV B. I. (vl. jm. Goldman) (Igorev, Igor) (1874-1937) - sociální 
demokrat. V roce 1905 byl členem petrohradského výboru SDDSR, 
patřil k bolševikům. V roce 1907 se přiklonil k menševikům. Přispí
val do orgánů menševiků-likvidátorů, do listu Golos social-demo
krata a do časopisu Naša zarja. V roce 1912 se zúčastnil prodstra
nické srpnové konference ve Vídni. V srpnu 1920 z menševické 
organizace vystoupil. Později přednášel na několika vysokých ško-
lách. - 34-35, 53 

GORIN V. F. (vl. jm. Galkin) (1863-1925) - profesionální revolucio
nář, bolševik. Dlouho žil v emigraci v Ženevě. Po únorové revoluci 
191 7 se vrátil do Ruska, pracoval v petrohradském vojenském revo
lučním výboru, účastnil se příprav říjnového ozbrojeného povstání. 
V letech 1918--:-1920 byl politickým pracovníkem Rudé armády; od 
roku 1920 pracoval v orgánech Všeobecné vojenské přípravy. 
- 58, 116

GORKIJ Maxim (vl. jm. Peškov A. M.) (1868-1936) - spisovatel 
a dramatik, jeden z představitelů realistické literatury, zakladatel 
socialistického realismu. Svým literárním dílem a svými názory na 
poslání socialistického umělce působil na vývoj ruské a sovětské li
teratury i na tvorbu četných pokrokových světových autorů. 
- 17-21, 28-31, 49-53, 56, 62-63, 65-66, 99-100,
103-104, 108, 117-118, 120-121, 124, 126-127, 138,
161-167, 174, 177--180, 185-188, 193, 196, 206-207,

c1.Jgp,v1t9.Q,'.>2;l2..,--.233, 240,:;-;;JiJ.[! 254, 259-263 
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GoRT.ER Herman (1864-1927) - holandský levicový sociální demo
krat, básník a publicista. V roce 1907 se podílel ná založení listu De 
Tribune, orgánu levého křídla Sociálně demokratické dělnické stra
ny Nizozemska. Za první světové války byl internacionalistou a pa
třil ke stoupencům zimmerwaldské levice. V letech 1918-1921 byl 
členem Komunistické strany Nizozemska a pracoval v Kominterně; 
zastával krajně levicové, sektářské stanovisko. V roce 1921 z komu
nistické strany vystoupil a zanechal aktivní politické činnosti. 
- 282

GR. - viz Zinovjev G. J. 

GRANAT A. N. a GRANAT I. N. -•vydavatelé, bratři; řídili vydavatelství 
založené v roce 1892 v Moskvě. - 305, 332,. 364, 3 70 

GREDESKUL N. A. (nar. 1864) - konstituční demokrat, právník a publi
cista, profesor. Byl poslancem a místopředsedou I. státní dumy. 
Psal do kadetského listu Reč a do řady dalších buržoazně liberál
ních orgánů, V roce 1916 z Konstitučně demokratické strany vy
stoupil. Po Říjnové revoluci přednášel na vysokých školách v Petro
hradu [Leningradu]. V roce 1926 vydal svoje paměti Rossija preždě 
i těper (Rusko dříve a dnes], v nichž kladně hodnotil Říjnovou revo
luci a její výsledky. - 99 

GRIGORIJ - viz Zinovjev G.J. 

GRišCENKO P. - 231

GRUNWALD Max - ekonom, literát. Dlouhou dobu pracoval jako 
správce archívu Sociálně demokratické strany Německa. - 239

GuuKo - v době reakce a nového revolučního rozmachu likvidátor. 
- 297 

GuREVIC E. L. (Smirnov) (nar. 1865) - sociální demokrat menševik. 
V letech reakce a nového revolučního rozmachu byl jedním ze za
kladatelů a přispěvatelů časopisu menševiků-likvidátorů Naša zarja. 
- 31 

GuRVIC I. A. (1860-1924) - ekonom. V roce 1880 byl vězněn v sou
vislosti s odhalením narodnické tiskárny a v roce 1881 vypovězen 
na Sibiř. Po návratu z vyhnanství se věnoval revoluční propagandi
stické činnosti mezi dělníky v Mirisku.,,V roce ·1·889-.em:igrová:l�do 
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Ameriky a aktivně se zapojil do amerického odborového a sociálně 
demokratického hnutí.Jeho práce The economics of the Russian vil
lage [Ekonomická situace na ruské vesnici] (1892, rusky 1896) a lm
migration and Labor [Přistěhovalectví a práce] (1912) kladně hod
notil V. I. Lenin. Kolem roku 1900 přešel na pozice revizionismu. 
- 298-299, 323

GYLKA - viz Meleněvskij M. I. 

G. Z. - 216

HAAN Jacob de - 114

HAASE Hugo (1863-1919) - jeden z vůdců německé sociální demo
kracie, oportunista. V roce 1911 byl zvolen předsedou představen
stva Sociálně demokratické strany Německa. V letech 1897 -1907 
a 1912-1918 byl poslancem Říšského sněmu. Za první světové 
války stál na pozicích centrismu. Roku 191 7 založil spolu s Kaut
ským Nezávislou sociálně demokratickou stranu Německa. Za listo
padové revoluce 1918 v Německu byl členem rady lidových zmoc
něnců, která svou politikou potlačovala revoluční hnuti. - 13 7, 
141, 143-144, 174 

HANECKI J. S. (v!. jm. Fiirstenberg) (1879-1937) - významný před
stavitel polského a ruského revolučního hnutí, od roku 1896 člen 
sociálně demokratické strany. Na V. sjezdu SDDSR byl zvolen čle
nem ÚV. Po rozkolu v polské sociální demokracii v roce 1912 byl 
jedním z vůdců takzvané opozice rozlamovců, která těsně spolupra
covala s bolševiky. V roce 191 7 se stal členem zahraničního byra 
ÚV SDDSR(b). Po Říjnové revoluci zastával řadu odpovědných 
funkcí. Stal se obětí represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu 
obnoveno členství ve straně. - 197, 239, 320, 356 

HARRISON - viz Litvinov M. M. 

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich (1 77 O-1831) - významný německý 
filozof, objektivní idealista, představitel klasické německé filozofie. 
Hegelovou historickou zásluhou je hluboké a všestranné propraco
vání idealistické dialektiky, která se stala jedním z teoretických 
zdrojů dialektického materialismu. (Viz též sv. 18.) - 263

HiLFERDING Rudolf (18 7 7 -1941) - jeden z oportunistických vůdců 
německé sociální demokracie a II. internacionály. V letech 
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1907 -1915 byl redaktorem ústředního orgánu Sociálně demokra
tické strany Německa, listu Vorwlirts. Po roce 191 7 se stal vůdcem 
Nezávislé sociálně demokratické strany Německa a otevřeně vystu
poval proti sovětské moci a diktatuře proletariátu. Byl několikrát 
členem buržoazní vlády Výmarské republiky. Po nástupu fašismu 
emigroval do Francie. - 77

HůRSING - 109

HuvsMANS Camille (1871-1968) - významný činitel belgického děl
nického hnutí, profesor filologie, žurnalista. V letech 1904-191-9 
byl tajemníkem mezinárodního socialistického byra II. internacio
nály, patřil k centristům. Několikrát byl členem belgické vlády 
a poslancem parlamentu. V posledních letech svého Života nejed
nou podpořil úsilí o navázání kontaktů socialistických stran s KSSS 
a o obnovení jednoty mezinárodního dělnického hnutí. - 18, 31,

55, 61, 66-67, 73-75, 77-78, 114, 117, 122-123, 129-130, 

132, 135, 142, 158, 160, 169, 211-212, 223, 244, 251, 291-293, 

303-304, 306, 353-354, 362-363, 376 

HYNDM_AN Henry Mayers (1842-1921) - anglický socialista, reformi
sta, spoluzakladatel Sociálně demokratické federace (1884) a Britské 
socialistické strany (1911). V letech 1900-191 O byl členem mezi
národního socialistického byra. Za propagování imperialistické vál
ky byl v roce 1916 z Britské socialistické strany vyloučen. K Říjno
vé revoluci se stavěl negativně, vyzýval k intervenci proti Sovětské
mu Rusku. - 61

CHAUSTOV V. I. (Č. 10) (nar. 1884) - sociální demokrat menševik, po
voláním soustružník. Byl poslanc;em IV. státní dumy za dělníky Uf
ské gubernie; patřil k sociálně demokratické frakci. - 189,

227-228

CHEJSIN M. L. (1871-1924) - sociální demokrat menševik, povolá
ním lékař. V letech reakce a nového revolučního rozmachu patřil 
k likvidátorům, přispíval do časopisů Vozrožděnije, Naša zarja, do 
listu Luč a dalších. Po Říjnové revoluci pracoval v družstevních or
ganizacích. - 297

CHoMJAKOV N. A. (1850-1925) - okťabrista, smolenský guberniální 
maršálek šlechty, velkostatkář. V letech 1896-1902 zastával funkci 
vedoucího oddělení na ministerstvu zemědělství a státního majetku. 
Byl poslancem II., Ill. a IV. státní dumy.a do března 1910 předse-
dou Ill. státní dumy. - 29 " ,,,-,,; ,,1,,. dh,:JOo :,;13:,m:'lrt 
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IGNAc z LoYOLY (1491-1556) - zakladatel jezuitského řádu. V zájmu 
papežství a církve připouštěl jakékoliv přestupky. Jeho jméno se 
stalo synonymem pro přetvářku zastíranou náboženským pokrytec
tvím. - 230

fooR, fooREV - viz Gorev B. I.

lLJIN VI. - viz Lenin V. I.

lLJIN-ŽENtvSKIJ A. F. (1894-1941) - člen SDDSR od roku 1912, no
vinář. Podílel se na vydávání ilegálního stranického tisku. V letech 
1913-1914 žil v emigraci; v letech 1914-191 7 sloužil v armádě. 
Později pracoval ve stranickém aparátu a v diplomatických služ
bách. - 324

lNESSA - viz Armandová Inessa 

!NOK - viz Dubrovinskij I. F.

loNov (v!. jm. Kojgen F. M.) (1870-1923) - sociální demokrat, je
den z předáků Bundu, později člen KSR(b). V prosinci roku 1908 

se účastnil V. konference SDDSR, v hlavních otázkách hájil pozice 
menševiků stoupenců zachování ilegální strany, později zaujímal 
smířlivecké stanovisko vůči likvidátorům. Za první světové války 
byl členem internacionalistického křídla Bundu. Po Říjnové revolu
ci pracoval ve votském oblastním výboru strany. - 37

loRDANSKIJ N. I. (Něgorev, N. J.) (1876-1928) - sociální demokrat 
menševik. V letech reakce se přikláněl k menševikům stoupencům 
zachování ilegáln_í strany a později přešel k likvidátorům. V roce 
1921 vstoupil do KSR(b); v roce 1922 pracoval v lidovém · 
komisariátu zahraničních věcí a ve Státním nakladatelství, později 
byl zplnomocněným diplomatickým zástupcem v Itálii. Od roku 
1924 se věnoval literární činnosti. - 29, 31, 47, 51-52

ISAAK - viz Raskin 

IVANOVIČ - viz Stalin]. V. 

Iv. Iv. - viz Zaks S. M. 

IZGOJEV A. S. (v!. jm. Lande) (nar. 1872) - jeden z ideologů Konstituč
ně demokratické strany, publicist�- V 90. letech byl představitelem 
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legálního marxismu, později se stal sociálním demokratem a v roce 
1905 vstoupil do Konstitučně demokratické strany. Trvale přispíval 
do jejího ústředního listu Reč a do časopisů Južnyje zapiski a Rus
skaja mysl. Byl jedním z autorů kontrarevolučního sborníku Věchi 
[Na rozcestí]. Po Říjnové revoluci publikoval v časopisu dekadentní 
skupiny intelektuálů Věstník literatury. Za kontrarevoluční publici
stickou činnost byl v roce 1922 vypovězen za hranice. - 258

J. - 40, 42

J. - viz Rozmirovičová J. F.

JAGIELLO J. I. (Č. 16) (1873-1947) - pracovník polského dělnického 
hnutí, člen Polské socialistické strany-levice, povoláním soustruž
ník. Ve volbách do IV. státní dumy v roce 1912 kandidoval za blok 
PSS-levice a Bundu na poslance a přes nesouhlas polských sociál
ních demokratů byl zvolen. Díky hlasům menševické »sedmy« byl 
navzdory ostrým protestům bolševiků přijat do sociálně demokra
tické frakce v dumě. Později politické činnosti zanechal. - 128,

140, 143, 145-146, 149-153, 155, 159, 167, 182, 224, 271, 346 

JAN - viz Savinov I. T. 

JANSONS (Brauns)J. E. (1872-1917) - významný pracovník sociálně 
demokratického hnutí Lotyšska, publicista a literární kritik. Roku 
1906 emigroval. Byl členem zahraničního výboru Sociální demo
kracie Lotyšského kraje. Za první světové války zastával internacio
nalistické názory. Při návratu do Ruska po únorové revoluci roku 
1917 zahynul. - 214, 221, 277

JANSSON Wilhelm (1877 -1923) - účastník německého socialistického 
hnutí, qportunista. Byl švédské národnosti. V letech 1905-1919

redigoval list Correspondenzblatt der Generalkommission der Ge-
- werkschaften Deutschlands„ Za první světové války se hlásil

k sociálšovinistům. Od roku 1919 pobýval v Berlíně jako atašé
švédské mise. - 366-367

JELIZARovovA-ULJANovovA A. I. (Andrej Nikolajevič) (1864-1935)

- významná pracovnice komunistické strany, starší sestra V. I. Le
nina. Do revolučního hnutí se zapojila v roce 1886. V letech
1900-1905 pomáhala organizovat vydáváníJiskry a dalších ilegál
ních bolševických periodik a byla redaktorkou listu Vperjod. Aktiv
ně se podílela na vydávání prací V. I. Lenina. V letech 1908-191 O 
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působila v Moskvě a Saratově, 1912-1914 přispívala do bolševic
kých tiskových orgánů Pravda, Prosvěščenije a Rabotnica. V roce 
191 7 se stala tajemnicí redakce Pravdy a redaktorkou časopisu 
Tkač. V letech 1918-1921 pracovala v lidovém komisariátu škol
ství � osvěty. Podílela se na založení Institutu V. I. Lenina při ÚV 
KSR(b) a byla jeho vědeckou pracovnicí.Je autorkou vzpomínek na 
V. I. Lenina a dalších literárních prací. - 29 7

JENUKIDZE A. S. (Avel) (1877-1937) - člen SDDSR od roku 1898.

Stranicky pracoval v Tiflisu (Tbilisi), Baku, Rostově na Donu, Pe
trohradu a v dalších městech. V roce 191 O byl činný v bakuské or

. ganizaci jako člen bakuského výboru. Od roku I 911 do července 
1912 byl ve vězení a po osvobození pracoval až do roku 1914 v Pe
trohradu. Po Říjnové revoluci zastával odpovědné stranické a státní 
funkce. Na XIII.-XVI. sjezdu strany byl zvolen členem ústřední 
kontrolní komise, na XVII. sjezdu členem ÚV VKS(b). Stal se obětí 
represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno členství ve 
straně. - 62, 225, 238, 340

JERMOLAJEV .K. M. (Roman) (1884-1919) - sociální demokrat menše
vik. V letech 1904-1905 pracoval v Petrohradu a v Doněcké pán
vi. Byl delegátem V. (londýnského) sjezdu SDDSR; za menševiky 
byl zvolen do ústředního výboru. V roce 191 O podepsal jako jeden 
z šestnácti menševiků Otevřený dopis o likvidaci strany. V roce 
191 7 byl zvolen členem ústředního výboru strany menševiků, pra
coval v prvním Celoruském ústředním výkonném výboru sovětů. 
- 35

JEVGENIJ - viz Vulpe I. K. 

J. F. - viz Rozmirovičováj. F. 

J. K. - viz Kameněv L. B. 

J. · K. - viz Marchlewski jÚlian 

JuoIN - viz Ajzenštadt I. L.

JURIJ - viz Bekzadjan A. A. 

JuRJEV - viz Bekzadjan A. A. 

JuRKEVYC L. (vl. jm. Rybalka) (1885-191,8) - ukrajinský nacionalista, 
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oportunista. Byl členem ÚV Ukrajinské sociálně demokratické děl
nické strany. V letech 1913-1914 přispíval do buržoazně naciona
listického menševického časopisu Dzvin. Za první světové války 
vydával v Lausanne měsíčník Boroťba, v němž se projevoval jako 
stoupenec porážky carského Ruska, avšak zároveň bojoval proti 
proněmeckému nacionalistickému Svazu osvobození Ukrajiny (viz 
též sv. 24). - 312-313, 318

K. - viz Karpinskij V. A. 

KACoROVSKIJ K. R. (nar. 1870) - ekonom. Na začátku 90. let byl čle
nem petrohradské skupiny narodnické revoluční organizace Narod
naja volja. Později přispíval do tisku eserské strany. Napsal řadu 
prací o iJ.grární otázce. - 20 

KADEN - 323 

KAGAN A. P. - redaktor socialistického židovského lis.tu Vorwarts vy
cházejícího v New Yorku. - 299 

KAMENE.V L. B. (vl. jm. Rozenfeld) U- K.) (1883-1936) - člen SDDSR 
od roku 1901. Od roku 1908 žil v emigraci. Po Říjnové revoluci za
stával různé významné funkce. V roce 1927 byl na XV. sjezdu 
VKS(b) vyloučen ze strany. V roce 1928 byl do strany znovu přijat 
(viz též sv. 45). - 48-49, 54-56, 60, 83, 89-91, 93-94, 101, 

105-108, 110-113, 117, 128-129, 131-134, 136-137, 139, 

141-145, 156-157, 166-169,.181, 194, 197-199, 201-204, 

208, 215, 217, 222-223, 230, 251, 260, 285, 288, 296-297, 301, 

379

KAMSKIJ - viz Vladimirskij M. F. 

KARLSON K. M. (vl. jm. Ogrijetis) (1888-1938). - lotyšský sociální 
demokrat bolševik, člen byra zahraničních skupin Sociální demo
kracie Lotyšského kraje. V letech 1909-J-914 pracoval v Bruselu 
jako sazeč v tiskárně, která vydávala bulletin byra zahraničních sku
pin, list Zihl}a a další ilegální tisk Sociální demokracie Lotyšského 
kraje. Po únorové revoluci 191 7 se vrátil do Ruska a pracoval v tis
kárnách, později v orgánech Celoruské mimořádné komise. - 2 76,

304 

KARPINSKIJ V. A. (K.) (1880-1965) - člen SDDSR od roku 1898, vy
nikající publicista a propagandista. V roce 1904 emigroval do Žene-
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vy, kde se seznámil s V. I. Leninem. Od té doby pracoval ,v zahra
ničních organizacích strany, psal do bolševických listů . Vperjod
a Proletarij, vedl knihovnu a archív ÚV SDDSR v Ženevě. V letech 
1914-191 7 přispíval do ústředního stranického listu Socíal-demo
krat. Podílel se na vydávání a rozšiřování bolševické literatury. Po 
návratu do Ruska v prosinci roku 191 7 zastával odpovědné funkce 
ve straně i v sovětech. Od roku 1937 se zabýval vědeckou a propa
gandistickou činností. Získal titul doktora ekonomických věd.Je au
torem řady knih o V. I. Leninovi, leninismu a jiných otázkách. 
- 27, 116-117, 324, 329

KARSKU - viz MarchlewskíJulian 

KAsPAROV V. M. (1883-191 7) - člen výboru zahraniční. organizace
SDDSR. V letech 1907-1911 byl členem bakuského výboru 
SDDSR. Od roku 1913 do roku 1914 žil v Berlíně; ústřední výbor 
SDDSR udržoval jeho prostřednictvím ilegální korespondencí s ně
kterými organizacemi v Rusku. - 225-226, 236, 238-239, 

276-277, 295-296, 361, 372 

KATKov M. N. (1818-1887) - statkář, reakční publicista. Politicky 
začal pracovat jako stoupenec umírněného šlechtického liberalismu. 
V letech 1863-1887 redigoval list Moskovskíje vědomostí, který 
se v té době stal tribunou monarchistické reakce. Katkov sám se na
zýval »věrným hlídacím psem samoděržaví«. Jeho jméno se stalo 
symbolem krajní reakce. - 96

KAUTSKY Karl (1854-1938) - jeden z vůdců německé sociální demo
kracie a II. internacionály; zpočátku marxista, později renegát mar
xismu a ideolog cenirísmu. Redigoval teoretický orgán německé 
sociální demokracie Die Neue Zeít. Do socialistického hnutí se za
pojil v roce 1874. V 80. a 90. letech napsal řadu teoretických a his
torických prací o různých otázkách marxistické teorie, které příspě-1
ly k propagací marxismu: Karl Marx's Ókonomische Lehren [Eko
nomické učení Karla Marxe] (1887; česky 1958), Die Agrarfrage 
[Agrární otázka) (1899; česky 1959) aj. (viz též sv. 1). - 50, 56,

107, 129-131, 268-269, 281-282, 286, 315-316, 335, 342, 

344, 349, 352-353, 363, 365 

K1NCKEL - švýcarský sociální demokrat. - 235

K1sELJOV I. A. (nar. 1883) - menševik, stoupenec zachování ilegální 
strany. Od roku 1908 žil v Curychu. V roce 1912 přijal švýcarské 

556 



občanství. Byl členem místní skupiny plechanovovců. - 94, 198 

KNIPOVJC B. N. (1880-1924) - ekonom, statistik. V roce 1911 byl za 
, Činnost ve Svazu za osvobození dělnické třídy uvězněn a vypovězen 

ze země. Roku 1912 vyšla jeho první vědecká práce K otázce dife
renciace ruského rolnictva[113]. V letech 1917-1922 zastával různé 
odpovědné funkce. Přednášel na Zemědělské akademii K. A. Timir
jazeva. - 81-83

KNIPOVICovA L. M. (1856-1920) - profesionální revolucionářka, bol
ševička. Revoluční činnost zahájila koncem 70. let v narodovoljov
ských kroužcích v Helsingforsu [Helsinky]. V 90. letech se přikloni
la k sociální demokracii. Zasloužila se o navázání kontaktů Jiskry 

s místními organizacemi v Rusku. Zúčastnila se II. ·a IV. sjezdu 
SDDSR. V roce 1911 byla vypovězena do Poltavské gubernie. 
V posledních letech živcita se pro nemoc nemohla účastnit p�litické
ho dění. - 234

KoBA - viz Stalin J. V. 

KocHER Albert - syn známého švýcarského chirurga T. Kochera. 
- 234 

KocHER Theodor (1841-1917) - švýcarský chirurg; profesor univer
zity v Bernu. Vypracoval řadu metod léčby onemocnění štítné žlázy 
a centrální nervové soustavy operací. - 205-206, 230, 232, 234 

KOIRANSKY - 288

KoKovcov V. N. (1853� 1943) - významný státník carského Ruska. 
V letech 1904-1914 byl ministrem financí (s výjimkou let 
1905-1906) a od roku 1911 (po zavraždění Stolypina) zastával zá
roveň funkci předsedy rady ministrů. Za první světové války se pro
jevil jako vlivný a obratný bankéř. Po Říjnové revoluci emigroval. 
- 153

KoLcov D. (v!. jm. Ginzburg B. A.) (Sedov) (1863-1920) -. sociální 
demokrat; po II. sjezdu SDDSR vystupoval jako aktivní menševik 
a p�ispíval do několika menševických listů. Za revoluce 
1905-1907 pracoval v odborovém hnutí v Petrohradu; od roku 
1908 působil v Baku. V letech reakce a nového revolučního rozma
chu stál na pozicích likvidátorství. Za první světové války vystupo
val jako sociálšovinista. Po únorové revoluci 191 7 byl komisařem 
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práce v petrohradském sovětu dělnických a vojenských zástupců. 
K Říjnové revoluci se stavěl negativně. V letech 1918-1919 praco
val v družstevním hnutí v Petrohradu. - 220

KoLLONTAJOVA A. M. (1872-1952) - účastnice revolučního hnutí od 
90. let, členka SDDSR od roku 1915. V letech 1906-1915 se při
kláněla k menševikům. Od začátku první světové války zaujímala
revolučně internacionalistické stanovisko. Po Říjnové revoluci se
stala lidovou komisařkou sociálního zabezpečení, roku 1920 vedla
sekci žen v ÚV KSR(b). V letech 1921-1922 byla· tajemnicí mezi
národního sekretariátu žen při Kominterně. Od roku 1923 pracova
la v diplomatických službách (viz-též sv. 34). - 341

Kowsov J.J. (nar. 1879) - historik, literát, sociolog a publicista, stou
penec narodnictví. - 28

KoNOVALOV A. I. (Perník, Exemplář) (1875-1948) - jeden z největ
ších textilních továrníků v Rusku. Byl poslancem IV. státní dumy 
a patřil k bloku progresistů. V prvních dvou prozatímních vládách 
roku 1917 byl ministrem obchodu a průmyslu, v poslední Keren
ského vládě se stal jejím místopředsedou. Po VŘSR emigroval. 
- 310-311

KoNSTANTINov1CovA A. J. (K-vič) (1866-1939) - účastnice revoluční
ho hnutí od roku 1905, členka SDDSR ·od roku 1913, švagrová 
I. Armandové. V roce 1908 byla zatčena a vypovězena do Vologed
ské gubernie; v roce 1911 emigrovala. Po Říjnové revoluci pracova
la v moskevském výboru SDDSR(b), později v �ekutivě Komunis
tické internacionály. - 337

KosŤA - viz Malinovskij R. V. 

KosTRov - viz Žordanija N. N. 

KRAsIN L. B. (Nikitič) (1870-1926) """7 význačný sovětský státník a di
plomat. V sociálně demokratickém hnutí pracoval od 90. let 19. sto
letí. Po II. sjezdu SDDSR se přiklonil k bolševikům. Na III. a IV. 
sjezdµ SDDSR byl zvolen členem ÚV, na V. sjezdu kandidátem ÚV 
SDDSR. Po Říjnové revoluci zastával řadu odpovědných funkcí (viz 
též sv. 8). - 2 7, 40, 226

KRASS - viz Poletajev N. G. 

KRESTINSKIJ N. N. (Borin) (1883-1938) - člen SDDSR od roku 1903. 
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Od roku 1907 pracoval v Petrohradu v odborovém hnutí, ve frak
cích dumy a přispíval do bolševického tisku. Později zastával různé 
stranické funkce. V letech 1918-1921 byl lidovým komisařem fi
nancí RSFSR a od roku 1919 zároveň tajemníkem ÚV KSR(b) (viz 
též sv. 44), - 243

KRUPSKÁ N. K. (Naďa, N. K.) (1869-1939) - vynikající pracovnice 
komunistické strany a sovětského státu; žena a spolupracovnice 
V. I. Lenina. 

Do revoluční činnosti se zapojila v roce 1890 v marxistických
studentských kroužcích v Petrohradu. Po II. sjezdu byla redakční 
tajemnicí bolševických listů Vperjod a Proletarij; aktivně se účastni
la příprav III. sjezdu SDDSR. Za pobytu v cizině vedla rozsáhlou 
korespondenci se stranickými orga'nizacemi v Rusku. V roce 1911 
pracovala ve stranické škole v Longjumeau, po III. (pražské) konfe
'renci SDDSR pomáhala Leninovi navazovat spojení se stranickými 
organizacemi v Rusku, s listem Pravda a s bolševickou frakcí ve IV. 
státní dumě. V roce 1915 byla delegátkou na mezinárodní konfe
renci žen v Bernu. Po Říjnové revoluci byla členkou kolegia lidové
ho komisariátu školství a osvěty, řídila Hlavní výbor pro politickou 
osvětu. Od roku 1924 byla členkou ústřední kontrolní komise a od 
roku 1927 členkou ÚV VKS(b) (viz též sv. 32). - 26, 35, 62, 69,

165, 180, 183, 196, 205, 207, 219, 223, 226, 229, 231-232, 286, 

300, 305, 313, 319, 323-324, 337 

KRYLENKO N. V. (Abramčik) (1885-1938) - významný .sovětský stát
ník, člen SDDSR od roku 1904. V roce 1907 se se sociální demo
kracií rozešel. V roce 1969 vydal knihu V poiskacji »ortodoksii« [Po 
stopách »ortodoxie«], v níž se projevovala jeho syndikalistická 
úchylka. Od roku 1911 byl znovu činný v bolševické organizaci 
a publikoval v listech Zvězda, poté. Pravda. Z pověření ÚV strany 
pracoval v sociálně demokratické frakci v dumě. Po Říjnové revolu
ci byl jako člen výboru pro vojenské a námořní záležitosti zvolen do 
rady lidových komisařů, později se stal vrchním velitelem. Od roku 
1918 působil v justičních orgánech. Na XV. a XVI. sjezdu VKS(b) 
byl zvolen členem Ústřední kontrolní komise. Napsal několik prací 
z oboru organizace soudnictví a trestního práva. Stal se obětí repre
sí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno členství ve stra
ně. - 91, 286

KuzNl':cov N. V. - viz Sapožkov N. I. 

K.v1C - viz Konstantinovičová A. J.
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LADY:ZNIKOV I. P. (1874-1945) - sociální demokrat bolševik. Do re
volučního hnutí se zapojil v 90. letech. Působil v permské, nižně
novgorodské [Gorkij] a jaroslavské organizaci. V roce 1903 byl za
tčen. V srpnu 1905 odjel do zahraničí. Pracoval v hospodářské 
komisi ÚV, řídil nakladatelství, které bylo založeno v Berlíně roku 
1905 na příkaz ÚV SDDSR; zisku nakladatelství se mělo využít 
k doplnění finančních prostředků strany. - 240 

LANDAU - neurolog v Krakově. - 319

LARIN J. (v!. jm. Lurje M. A.) (1882-1932) - sociální demokrat men
ševik, jeden z vůdců likvidátorského směru v sociální demokracii. 
Aktivně se zapojil do protistranického srpnového bloku Trockého. 
Za první světové války se hlásil k centristům. Po únorové revoluci 
191 7 stál v čele skupiny menševiků-internacionalistů, kteří vydávali 
časopis Internacional. V srpnu 1917 byl přijat do SDDSR. Po Říj
nové revoluci pracoval ve státních orgánech a v hospodářských or
ganizacích. - J 78

LAuscttNER Kurt - 109 

LEDER V. L. (1882-1938) - jeden z význačných představitelů polské
ho revolučního hnutí. Od roku 1900 byl členem sociální demokra
cie Polska a Litvy. Byl několikrát vězněn. V roce 1908 emigroval. 
V letech 1910-1911 zastával funkci tajemníka hlavního vedení So
ciální demokracie Království polského a Litvy a zastupoval ji v re
dakci ústředního orgánu SDDSR, listu Social-demokrat. V zahrani
čí působil v. organizační a technické komisi. V letech 1919-1920

aktivně pracoval v Komunistické dělnické straně Polska. Od roku 
1921 vykonával odpovědné funkce v Kominterně a v Rudé odboro
vé internacionále, aktivně přispíval do sovětského tisku. - 53, 244, 

284 

LEGIEN Karl (1861-1920) - německý pravicový sociální demokrat, 
jeden z vedoucích představitelů německých odborů, revizionista. 
Od roku 1890 zastával funkci předsedy Generální komise Svobod
ných německých odborů, od roku 1903 byl tajemníkem a od roku 
1913 předsedou Mezinárodního odborového sekretariátu. V letech 
1919-1920 byl poslancem Národního ·shromáždění Výmarské re
publiky. Za první světové války patřil k zjevným sociálšovinistům. 
Bojoval proti revolučnímu hnutí proletariátu. - 316 

LEJTEJZEN G. D. (Lindov) (1874-1919) - sociální demokrat. Do revo-
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lučního hnutí se zapojil v 90. letech v Jekatěrinoslitvi [Dněprope
trovsk]; na začátku 20. století emigroval a v cizině se přiklonil ke 
skupině Osvobození práce. Po rozkolu SDDSR se stal bolševikem; 
přispíval do listů Vperjod, Proletarij a do jiných bolševických orgá
nů. Po revoluci 1905-1907 se věnoval lékařské praxi a šířil revo
luční myšlenky mezi dělníky. V lednu roku 1919 padl na východní 
frontě. - 34-35, 43-45, 140

LENIN V. I. (v!. jm. Uljanov) (Frej, V. Iljin, M., Stařík, T., V., V. I., V. 
U.) (1870-1924) - viz Sebrané spisy 1-45, oddíl Životopisná 
data. - 17-37, 40-42, 44-46, 48-63, 65-71, 73-75,

77-79, 81-118, 120-139, 141-144, 149, 156, 160, 162-169,

172-181, 183-197, 199-212, 214-223, 225-245, 247,

251-255, 258-260, 263, 265-268, 271-272, 275-280,

282-284, 287-301, 302-324, 327-332, 334, 336-346, 350,

352-376

LESCENKO D. I. (1876-1939) --, profesionální revolucionář, člen 
SDDSR od roku 1900. V letech 1910-1911 přispíval do týdeníku 
Zvězda. V létě 1911 navštívil V. I. Lenina v Paříži. Po Říjnové re
voluci pracoval v lidovém komisariátu školství a osvěty. Od roku 
1924 se věnoval vědecké a pedagogické činnosti. - 56

LEVICKU V. (v!. jm. Cederbaum V. O.) (Martovův bratr) (nar. 1883) 

- sociální demokrat menševik. V letech reakce a nového revoluční
ho rozmachu byl jedním z vůdců likvidátorství. Stal se členem men
ševického ústředí; redigoval časopis Naša zarja, přispíval do časopi
su Golos social-demokrata, V"zrožděnije a jiných likvidátorsky za
měřených časopisů. K Říjnové revoluci se stavěl negativně. - 31,

295 

LIBER M. I. (v!. jm. Goldman) (1880-1937) - jeden z vůdců Bundu. 
V letech reakce a nového revolučního rozmachu vystupoval jako 
likvidátor; v roce 1912 patřil k aktivním Činitelům trockistického 
srpnového bloku. K Říjnové revoluci se stavěl nepřátelsky. P,ozději 
zanechal politické činnosti a pracoval v hospodářských orgánech. 
- 34, 44, 47, 172

LILINOVÁ Z. I. (Žena Grigorijova) (1882-1929) - členka SDDSR od 
roku 1902. V roce 1908 emigrovala; přispívala do listů Zvězda 
a Pravda a do časopisu Rabotnica. V dubnu· 191 7 se vrátila do Rm;
ka. Po Říjnové revoluci pracovala ve stranickém a státním aparátu. 
- 335, 33 7-338, 342
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LINDOV - viz Lejtejzeri G. D. 

LnvINov M. M. (Harrison, Papaša) (1876-1951) - významný sovět
ský diplomat, člen SDDSR od roku 1898. V roce 1902 emigroval. 
Aktivně pomáhal rozšiřovat listJiskra. V roce 1907 byl členem a ta
jemníl_<:em ruské delegace na mezinárodním socialistickém kongresu 
ve Stuttgartu. Zastupoval ÚV SDDSR v mezinárodním socialistic
kém byru a byl členem bolševické sekce v Londýně. Po Říjnové re
voluci zastával odpovědné diplomatické funkce. - 235, 342, 367,

371, 376 

LI1VINOV-FALINSKU V. P. - inženýr technolog, tovární inspektor;jeden 
ze zakladatelů petrohradského zubatovovského spolku. Byl členem 
Zvláštní rady obrany, která existovala v letech 1915-1917. 

- 123, 155

LJADOV M. N. (vl. jm. Mandelštam) (M. M., Michail Mironyč) 
(1872-1947) - profesionální revolucionář. V roce 1892 vstoupil 
do marxistického kroužku, v roce 1893 pomáhal z akládat Moskev
ský dělnický svaz, první sociálně demokratickou organizaci v Mo
skvě. Byl delegátem II. sjezdu SDDSR, patřil k většinovým jiskrov
cům; aktivně bojoval proti menševikům v Rusku i v zahraničí. Byl 
jedním z lektorů stranické školy na Capri. V roce 1909 vstoupil do 
protistranické skupiny Vperjod, v roce 1911 z ní vystoupil (viz též 
sv. 7). - 34, 43, 45

LJACHOV V. P. (1869-1919) - plukovník carské armády; neblaze pro
slul při potlačování národně osvobozeneckého hnutí na Kavkaze 
a v Íránu (perské revoluce 1905-1911 ). Za první světové války byl 
generálním gubernátorem černomořské turecké pobřežní zóny. 
V únoru 1919 byl jmenován vrchním velitelem Děnikinových vojsk 
v Terecko-dagestánském kraji. Za bojů bělogvardějské armády pro
ti kavkazským národům byl zabit. - 29 

LJOVA - viz Vladimirov M. K. 

LJUBIC - viz Sammer I. A. 

LJUBIMOV A. I. (Mark) (1879-1919) - účastník revolučního hnutí od 
roku 1898. V roce 1904 byl kooptován do ÚV SDDSR; zúčastnil.se 
III. sjezdu strany. V letech reakce a nového revolučního rozmachu
se přikláněl k likvidátorům. V roce 191 O byl členem zahraničního
byra ÚV a v letech 1911-1914 jedním ze zakladatelů pařížské sku-
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piny smířlivců. V roce 1917 se sta! členem Plechanovovy skupiny 
Jednota. - 53-54, 314

LLOYD GEORGE David (1863-1945) - britský státník a diplomat, vůd
ce liberální strany. Od roku 1890 byl členem parlamentu, v letech 
1905-1908 ministrem obchodu a v letech 1908-1915 ministrem 
financí. Značně ovlivnil politickou linii britské vlády při přípravě 
první světové války. Vystupoval proti revolučnímu hnutí proletariá
tu, všemi prostředky se snažil znemožnit nebo alespoň oddálit vy
tvoření revoluční dělnické strany v Británii. V letech 1 916-1922

se ve funkci ministerského předsedy snažil posílit pozice britského 
imperialismu na Blízkém a Středním východě a na Balkáně a tvrdě 
potlačoval národně osvobozenecké hnutí v koloniálních a závislých 
zemích. Po Říjnové revoluci byl jedním z inspirátorů. a organizáto
rů vojenské intervence a blokády sovětského státu. - 28

LoBovovA V. N. (Věra) (1888-1924) - členka SDDSR od roku 1905.

V letech 1906-1908 byla členkou uralského oblastního a v roce 
1911 moskevského výboru SDDSR. Na začátku roku 1913 zastáva
la funkci tajemnice byra ÚV SDDSR v Rusku a bolševické frakce ve 
IV. státní dumě. Po Říjnové revoluci se stala členkou Ústředního
výkonného výboru sovětů Ukrajiny. V letech 1922-1923 pracova
la v oddělení agitace a propagandy při ÚV KSR(b). - 105, 177

LoLA O. N. (Stěpaňuk) (1884-1919) - ukrajinský sociální demokrat, 
dělník. Od roku 1900 byl členem Revoluční ukrajinské strany, od 
roku 1906 Ukrajinského sociálně demokratického svazu (Spilka), 
který byl součástí menševické frakce SDDSR. Pro neustálé proná
sledování carskou vládou byl nucen emigrovat. V emigraci se při
klonil k Ukrajinské sociálně demokratické dělnické straně. V roce 
1914 se dočasně sblížil s bolševiky; byl členem pařížské sekce za
hraničních organizací SDDSR. Po návratu na Ukrajinu v roce 191 7

pokračoval ve své Činnosti v USDDS. - 231, 312-313, 317

LOPATIN G. A. (1845-1918) - narodnik. V 70. letech žil v zahraničí, 
přátelil se s Marxem a Engelsem, byl zvolen členem generální rady 
I. internacionály. Společně s N. F. Danielsonem přeložil do ruštiny
první díl Kapitálu. Za revoluční činnost byl v roce 1887 odsouzen
k trestu smrti, který mu byl změněn na doživotní nucené práce.
V roce 1905 byl amnestován. Do politické Činnosti se už nezapojil.
- 20, 28-29

LOSICKIJ - 31 
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LozovSKIJ S. A. (vl.jm. Dridzo) (1878-1952) - člen SDDSR od roku 
J 901. V letech 1909-191 7 žil v emigraci, patřil ke skupině bolše
viků-smířlivců. 

V roce 1920 byl zvolen předsedou moskevské guberniální rady 
odborů. V letech 1921-1937 vykonával funkci generálního tajem
níka Rudé odborové internacionály. V letech 1939-1946 byl ná
městkem lidoyého komisaře (později ministra) zahraničních věcí 
SSSR. - 202, 286

LUDMILA - viz Stalová L. N. 

LuNAóARSKIJ A. V. (1875-1933) - významný sovětský státník a veřej
ný Činitel. V revolučním hnutí pracoval od začátku 90. let. Působil 
v redakcích bolševických listů Vperjod, Proletarij a Novaja žizň. 
V letech reakce se od marxismu odklonil, vstoupil do protistranické 
skupiny Vperjod a propagoval spojení marxismu a náboženství. Za 
první světové války stál na pozicích internacionalismu. 

Po Říjnové revoluci zastával až do roku 1929 funkci lidového ko
misaře školství a osvěty a od roku 1929 byl předsedou vědeckého 
výboru při Ústředním výkonném výboru SSSR. Napsal mnoho pra
cí o umění a literatuře (viz též sv. 12). - 17, 36-37, 67, 94, 145,

164-165, 177, 186, 202, 207, 222, 261, 321

LUXEMBURGOVÁ Rosa (Rosa) (1871-1919) - významná pracovnice 
mezinárodního dělnického hnutí, představitelka levého křídla II. 
internacionály. V revolučním hnutí začala pracovat v druhé polovi
ně 80. let. Patřila k zakladatelům polské sociální demokracie. Od 
roku 1897 se aktivně účastnila německého sociálně demokratického 
hnutí, vystupovala proti bernsteinismu a millerandismu. Účastnila 
se první ruské revoluce (ve Varšavě). Jako delegátka V. (londýnské
ho) sjezdu SDDSR v roce 1907 podporovala bolševiky. 

Od začátku první�světové války zaujímala internacionalistické 
stanovisko. V Německu patřila k zakladatelům skupiny Internacio
nála (zvané později Spartakus a pak Spartakův svaz). Po listopadové 
revoluci 1918 sehrála významnou úlohu na ustavujícím sjezdu Ko
munistické strany Německa. V lednu 1919 byla na příkaz Scheide
mannovy vlády zatčena a zavražděna. - 113, 132, 144, 173, 175,

198-199, 244,266, 281-282, 346,349, 352-353, 357,361,365 

M. - viz Lenin V. I.

M. - viz Majevskij J.
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M. - viz Martov L.

MAETERLINCK Maurice (1862-1949) - belgický symbolistický spiso
vatel. Podstatu jeho filozofických názorů a estetiky tvoří myšlenka 
o prvenství »vyššího«, duchovního světa nad reálným světem.
- 207

MAJEVSKUJ. (v!. jm. Gutovskij V. A.) (M.) (1875-1918) - sociální de
mokrat menševik. V letech reakce a nového revolučního rozmachu 
patřil k likvidátorům, přispíval do časopisu Naša zarja, listu Luč 
a dalších orgánů menševiků-likvidátorů. Za první světové války 
zaujímal obranářské stanovisko. Po Říjnové revoluci bojoval proti 
sovětské moci. - 148, 167, 189, 191, · 198

MAKAR - viz Nogin V. P. 

MAKIAKOV N. A. (1871-1918) - černosotňovec, statkář. V letech 
1900-1909 pracoval na ministerstvu financí, v letech 1913-1915

byl ministrem vnitra, od roku 1915 členem Státní rady. - 229

MAKIAKOV V. A. (1870-195 7) - člen Konstitučně demokratické stra
ny a jejího ústředního výboru; statkář, povoláním advokát. Od roku 
1895 se jako právní zástupce zúčastnil mnoha politických procesů. 
Za Moskvu byl poslancem II., III. a IV. státní dumy. Po únorové re
voluci 1917 se stal vyslancem prozatímní vlády v Paříži, později zů
stal v emigraci. - 224

MALECKI A. (18 79-193 7) - sociální demokrat. Do revolučního hnutí 
se zapojil v 90. letech. V roce 1906 byl zvolen do hlavního vedení 
Sociální demokracie Království polského a Litvy (SDKPaL). V roce 
1907 se zúčastnil V. (londýnského) sjezdu SDDSR a stuttgartského 
kongresu II. internacionály. V roce 1909 vystoupil z hlavního vede
ní SDKPaL pro neshody v řadě vnitrostranických otázek. Po rozkolu 
v polské sociální demokracii roku 1912 byl jedním z vůdců tzv. 
opozice rozlamovců, která velmi úzce spolupracovala s bolševiky, 
a stal se redaktorem jejího tiskového orgánu Gazeta robotnicza. Zú
častnil se basilejského kongresu II. internacionály (1912) a brusel
ské porady SDDSR (1914). V letech 1921-1922 řídil informační 
byro lidového komisariátu zahraničních věcí; v letech 1922-1925

byl tajemníkem redakce časopisu Komintern; v letech 1926-1935

přednášel na vysokých školách, později byl vědeckým konzultantem 
oddělení filozofie ve Státní knihovně V. I. Lenina. - 113, 132
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MALINOVSKU R. V. (Č. 3, Kosťa) (1876-1918) - agent moskevské taj
né policie, provokatér. V roce 1906 se ze zištných důvodů zapojil 
do dělnického hnutí. Roku 1912 byl na VI. (pražské) konferenci 
SDDSR zvolen do ÚV a za pomoci tajné policie, která mu odstra
ňovala z cesty nežádoucí osoby, se stal poslancem IV. státní dumy 
za dělnickou kurii Moskevské gubernie. Když mu hrozilo prozraze
ní, vzdal se v roce 1914 poslaneckého mandátu a uprchl do zahrani
čí. Když se v roce 1918 vrátil do Sovětského Ruska, byl předán 
soudu a na základě rozsudku Nejvyššího tribunálu CÚVV zastře
len. - 129, 136, 143, 151-152, 155, 157-159, 163-164, 167,

169-170, 177-178, 181-183, 188-189, 197, 199, 228, 283,

286-287, 302, 329-331, 364

'MALJANTOVIC P. N. (1870-1939) - právní obhájce při politických 
procesech. V roce 191 7 byl ministrem spravedlnosti v prozatímní 
vládě. Po Říjnové revoluci se stal členem moskevského kolegia ob
hájců. - 226

MALJANTOVIC V. N. - sociální demokrat, bratr moskevského advokáta 
P. N. Maljantoviče. - 226

MAl'IKOV I. N. (nar. 1881) - menševik-likvidátor, poslanec IV. státní 
dumy za Irkutskou gubernii, povoláním úředník. V dumě patřil 
k sociálně demokratické frakci. Roku 1915 byl z frakce vyloučen, 
protože v dumě hlasoval v rozporu s usnesením frakce pro válečný 
rozpočet. - 157, 227-228

MARCHLEWSKijulian a. K., Karskij) (1866-1925) - významný Činitel 
polského a mezinárodního dělnického hnutí, jeden ze zakladatelů 
a vůdců Sociální demokracie Království polského a Litvy. Aktivně 
se účastnil revoluce 1905-1907. Od roku 1909 pracoval převážně 
v německé sociální demokracii. Za první světové války bojoval spo
lečně s Karlem Liebknechtem ·a Rosou Luxemburgovou proti sociál
šovinismu; podílel se na založení Spartakova svazu. V roce 1919 

byl kooptován do ústředního výboru Komunistické strany Němec
ka. Podílel se na založení Komunistické internacionály. Od roku 
1923 byl předsedou organizace Mezinárodní rudá pomoc. Napsal 
řadu prací z ekonomie, z dějin Polska a mezinárodních vztahů. 
- 47, 281

MARIE FJODOROVNA - viz Andrejevová M. F. 

MARK - viz Ljubimov A. I. 
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MARšAKOVÁ N. S. (Žena Pjatnicova) -.- pracovnice rostovské a oděské 
organizace SDDSR. V roce 1907 emigrovala, žila v Lipsku a pomá
hala při přepravování ilegální literatury. Podílela se na přípravě VI. 
(pražské) konference SD DSR. Od konce roku ' 1913 pracovala 
v moskevské organizaci SDDSR. - 43

MARTOV L. (v!. jm. Cederbaum J. O.) (Gamma, M.) (1873-1923) 
- jeden z čelných představitelů menševismu. V letech reakce a no
vého revolučního rozmachu patřil k likvidátorům, redigoval list Go
los social-demokrata. V roce 1912 se zúčastnil protistranické srpno
vé konference. Za první světové války byl centristou. Po Říjnové
revoluci vystupoval proti sovětské moci. V roce 1920 emigroval do
Německa a v Berlíně vydával kontrarevoluční menševický časopis
Socialističeskij věstnik. - 19, 41, 51, 56, 158, 201, 267, 309, 329,

351, 356

MARTOVŮV BRATR - viz Levickij V. 

MARTYNOV A. (v!. jm. Piker A. S.) (1865':_1935) - jeden z čelných 
představitelů ekonomismu, významný menševický Činitel; později 
člen komunistické strany. V letech reakce a nového revolučního 
rozmachu byl likvidátorem, stal se členem redakce likvidátorského 
listu Golos social-demokrata. Po Řijnové revoluci se s menševiky 
rozešel. V roce 1923 byl přijat do KSR(b) na jejím XII. sjezdu. 
- 41, 143

MARX Karel (1818-1883) - zakladatel vědeckého komunismu, 
geniální myslitel, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu (viz Le
ninovu stať Karel Marx (Stručný životopis a výklad marxismu) 
- Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 67-115]. - 116, 164, 173, 

187, 190, 199, 305, 332, 364, 370 

MAswv P. P. (1867-1946) - sociální demokrat, ekonom. Napsal řa
du prací o agrární otázce, v nichž se pokusil revidovat marxismus. 
Po II. sjezdu SDDSR se připojil k menševikům. V letech reakce 
a nového revolučního rozmachu byl likvidátorem, za první světové 
války sociálšovinistou. Po Říjnové revoluci zanechal politické Čin
nosti a věnoval se pedagogické a vědecké práci. V roce 1929 byl 
jmenován řádným členem Aka\femie věd SSSR. - 50, 82

MAYER Gust. - 60

MEDEM V. D. (v!. jm. Grinberg) (Vinickij) (1879-1923) - jeden 
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z vůdců Bundu. V roce 1906 byl zvolen členem ÚV Bundu, zúčast
nil se jednání V. (londýnského) sjezdu SDDSR, podporoval menše
viky. Po Říjnové revoluci stál v čele" bundovských organizací v Pol
sku; v roce 1921 odjel do USA, kde na stránkách pravicově socialis
tického židovského listu Vorwiirtfl uveřejňoval pomlouvačné články 
proti Sovětskému Rusku. - 172

MEHRING Franz (1846-1919) - významný pracovník německého děl
nického hnutí, jeden z vůdců a teoretiků levého křídla německé so
ciální demokracie. V roce 1891 vstoupil do Sociálně demokratické 
strany Německa. Byl jedním z redaktorů teoretického orgánu stra
ny, časopisu Die Neue Zeit, později redigoval list Leipziger Volks
zeitung. Vystupoval proti oportunismu a revizionismu ve II. inter
nacionále, odsuzoval kautskismus. Byl důsledným internacionali
stou. Aktivně se podílel na založení Komunistické strany Německa 
(viz též sv. 18). - 60, 239 

MELENf.VSKIJ M. I. (Basok, Gylka) (I 879-1938) - ukrajinský malo
buržoazní nacionalista, menševik, aktivní pracovník ukrajinské so
ciálně demokratické organizace Spilka. Roku 1912 se zúčastnil pro
tistranické srpnové konference ve Vídni. Za první světové války byl 
členem proněmeckého Svazu osvobození Ukrajiny. Po Říjnové re-

. voluci pracoval v hospodářských funkcích. - 86, 92, 232 

MEŠkOVSKIJ - viz Goldenberg I. P. 

M. F. - viz Andrejevová M. F.

MGEIADZE V. D. (Tria) (nar. 1868) - menševik, účastník protistranic
ké srpnové konference ve Vídni 1912. Za první světové války se přiklá
něl k buržoazně nacionalistické organizaci Svaz osvobození Ukrajiny. 
V letech 1918-1920 působil v menševické kontrarevoluční vládě 
v Gruzii. Po nastolení sovětské moci v Gruzii emigroval. - 18, 28

MICHAIL MmoNYC --viz Ljadov M. N. 

MICHAJLOVSKIJ N. K. (1842-1904) - význačný teoretik liberálního 
narodnictví, publicista, literární kritik, pozitivistický filozof, jeden 
z představitelů subjektivní sociologické školy. V roce 1892 začal re
digovat časopis Russkoje bogatstvo, na jehož stránkách ostře vystu
poval proti marxistům. Názory Michajlovského kritizoval Lenin 
v práci Kdo jsou »přátelé lidu« a jak bojují proti sociálním demo
kratům? (1894) a v jiných dílech. - 28
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M1cHALé1 - viz Na<!himson S. M. 

M!KUIÁŠ II. (ROMANOV) (1868-1918) - poslední ruský car 
( 1894-191 7). Z rozhodnutí uralského oblastního sovětu dělnic
kých a vojenských zástupců byl 17. července v Jekatěrinburgu 
[Sverdlovsk) zastřelen. - 180, 262

M!LJUKOV P. N. (1859-1943) - významný ideolog ruské imperialis
tické buržoazie, historik a publicista. Od roku 1902 ak

1

tivně spolu
pracoval s časopisem buržoazních liberálů Osvobožděnij�, který vy
cházel v zahraničí. V říjnu 1905 se podílel na založení Konstitučně 
demokratické strany, později byl předsedou jejího ústředního výbo
ru a redaktorem ústředního orgánu Reč. Byl poslancem III. a IV. 

. státní dumy. Po únorové revoluci 191 7 se stal ministrem zahranič
ních věcí v první prozatímní vládě. Po Říjnové revoluci byl jedním 
z organizátorů cizí vojenské intervence proti Sovětskému Rusku 
a aktivním činitelem bělogvardějské emigrace. - 99, 309

M1LJUTIN V. P. (Pavlov) (1884-1938) - účastník sociálně demokratic
kého hnutí od roku 1903; ZP,očátku se hlásil k menševikům, od roku 
191 O byl bolševik. Na VII. (dubnové) celoruské konferenci 
SDDSR(b) roku 1917 byl zvolen členem ÚV strany. Na II. celorus- _ 
kém sjezdu sovětů se stal členem rady lidových komisařů ve funkci 
lidového komisaře zemědělství. V letech 1918-1921 byl místo
předsedou Nejvyšší národohospodářské rady, později zastával růz
né odpovědné funkce v sovětských a hospodářských orgánech. Byl 
kandidátem ÚV strany a členem ústřední kontrolní komise. Stal se 
obětí represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno člen
ství ve straně. - 283, 298

M!LLERAND Alexandre-Étienne (1859-1943) - francouzský politik. 
V 80. letech patřil k buržoazním radikálům, v 90. letech se hlásil 
k socialistům, postavil se do čela oportunistické skupiny francouz0 

ského socialistického hnutí. V roce 1899 vstoupil do reakční fran
couzské buržoazní vlády Waldecka-Rousseaua, v níž spolupracoval 
s katem Pařížské komuny generálem Galliffetem. - 28

M1RoN - viz Černomazov M.J. 

M. M. - viz Ljadov M. N.

M. N. - 333
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MoISEJEV S. I. (1879-1.951) - profesionální revolucionář, člen 
SDDSR od roku 1902. Revoluční činnost prováděl v Nižním Nov
gorodu [Gorkij], Moskvě a Petrohradu. V roce 1905 uprchl z vy
hnanství do Švýcarska, po šesti měsících se však vrátil a zapojil se 
do ilegální činnosti, byl výjezdním instruktorem ústředního výboru 
strany. V roce l 912 emigroval do Francie a žil zde do roku 1917. 

Po Říjnové revoluci pracoval v aparátu Kominterny a od roku 1930 

v aparátu lidového komisariátu zahraničního obchodu. - 165 

MoLOTOV V. M. (vl. jm. Skrjabin) (1890-1986) - sovětský politik, 
člen SDDSR od roku 1906. V roce 1912 působil v legálním bolše
vickém listu Zvězda, poté byl členem a tajemníkem Pravdy. Po Říj
nové revoluci zastával významné stranické a státní funkce (viz též 
sv. 44). - 97

MoNTÉGUS Brunswick Gaston (zemř. 1953) - syn komunarda, zpěvák 
písní mezi dělníky na periférii Paříže. Později byl v policejních 
službách. - 94

DE MoNTET - lékař ve Vevey (Švýcarsko). - 319

MoRozov M. V. (1868-1938) - sociální demokrat, bolševik, literát. 
Do revolučního hnutí vstoupil koncem 80. let. V letech 
1903-1904 řídil ilegální Činnost v Baku, později byl jedním z vůd
ců revolučního hnutí v Turkestánu. Od roku 191 O žil v emigraci 
v Paříži, kde se stal členem bolševické sekce vedené V. I. Leninem. 
Roku 191 7 se vrátil do Petrohradu a aktivně se účastnil Říjnové re
voluce. Později pracoval v hospodářských orgánech. V letech 
1930-1932 byl viceprezidentem Akademie umění a od roku 1936 

ředitelem nakladatelství Vsekochudožnik. - 94

Mov1C - viz Abramovič R. 

MOLLER - 110

MuRANOV M. K. (Č. 5) (1873-1959) - bolševik, povoláním zámeč
ník. Do SDDSR vstoupil v roce 1904, stranicky pracoval v Charko
vě. Stal se poslancem IV. státní dumy za dělníky Charkovské guber
nie._ V dumě byl členem bolševické frakce, vyvíjel intenzívní revo
luční činnost i mimo dumu, přispíval do bolševického listu Pravda. 
V listopadu 1914 byl spolu s ostatními bolševickými poslanci uvěz
něn a roku 1915 vypovězen do Turuchanského kraje. V letech 
191 7 -1923 pracoval v aparátu ÚV strany. Byl několikrát zvolen 
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do ústředního výboru a do ústřední kontrolní komise VKS(b). 
- 136, 142, 149-151, 153, 156, 211

MuRoMCEV S. A. (1850-1910) - jeden ze zakladatelů Konstitučně 
demokratické strany, člen jejího ústředního výboru; povoláním 
právník, profesor moskevské univerzity. V letech 1879-1892 redi
goval liberálně buržoazní časopis Juridičeskij věstník. V roce 1906 

byl poslancem I. státní dumy a jejím předsedou. - 23, 28

NAf>A - viz Krupská N. K. 

NACHAMKIS - viz Stěklov J. M. 

NACHIMSON S. M. (Michalči) (1885-1918) - účastník sociálně demo
kratického hnutí od roku 1905. Byl revolučně činný v řadě ruských 
měst: Pracoval v redakci ilegálního bolševického týdeníku Zvězda, 
později v redakci Pravdy. Za první světové války vyvíjel agitační 
a propagandistickou činnost v armádě. Po únorové• revoluci 191 7 

aktivně pracoval v petrohradském výboru SDDSR(b) a ve vojenské 
sekci petrohradského sovětu; později zastával funkci komisaře vo
jenství v jaroslavském okruhu a byl předsedou výkonného výboru 
guberniálního sovětu. Zahynul při bělogvardějském povstání v Ja
roslavli. - 185, 191

NAKORJAKOV N. N. (�llertJohn, Nazar) (1881-1970) - sociální de
mokrat, po II. sjezdu SDDSR bolševik. Revolučního hnutí se účast
nil od roku 1901. Pracoval ve výborech SDDSR v Kazani, Samaře 
[Kujbyšev] a na Uralu, přispíval do legálního i ilegálního tisku. Byl 
několikrát zatčen a poslán do vyhnanství. Roku 1911 emigroval do 
Ameriky, kde redigoval menševicky orientovaný list Novyj mir, vy
dávaný ruskými emigranty. Za první světové války stál na obranář
ských pozicích. Roku 191 7 se vrátil do Ruska. Pracoval v naklada
telství v Charkově, na Sibiři a v Moskvě. V roce 1925 vstoupil do 
KSR(b). Byl ředitelem Státního nakladatelství umělecké literatury. 
- 298-299, 323

»NAšINEC« - viz Černomazov M. J.

NATANSON M. A. (1850-1919) - revoluční narodnik, později eser. 
V revolučním hnutí pracoval od roku 1869. Patřil k zakladatelům 
narodnické organizace Zemlja i volja, v roce 1893 se aktivně podí
lel na založení strany Narodnoje pravo. Na počátku 20. století 
vstoupil do eserské strany a stal se členem jejího ústředního výbo-
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ru. Za první světové války se přikláněl k centrismu. Po únorové re
voluci 191 7 patřil k zakladatelům strany levých eserů. Jejich spik
nutí proti sovětské moci v roce 1918 odsoudil. - 162

NAZAR - viz Nakorjakov N. N. 

NtGOREV - viz lordanskij N. I.

NtMEC Antonín (1858-1926) - český pravicový sociálně demokratic
ký politik a novinář. Od roku 1897 do roku 1916 stál v čele české 
sociální demokracie, od roku 1904 ji zastupoval v II. internacioná
le. V letech 1907 -1918 byl poslancem vídeňské Říšské rady za so
ciální demokracii. V letech 1918-1925 byl poslancem Národního 
shromáždění Československé republiky. - 58-59

NtVSKIJ V. I. (v!. jm. Krivobokov F. I.) (Spica) (1876-1937) - stra
nický a státní činitel, člen SDDSR od roku 1897, historik. Řídil 
stranickou práci v různých městech, přispíval do listu Pravda. V ro
ce 1913 byl kooptován do ústředního výboru strany. Účastnil se vo
lební kampaně do IV. státní dumy. Po Říjnové revoluci zastával 
odpovědné funkce ve straně a sovětech. Stal se obětí represí. Byl 
posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno členství ve straně. 
- 148-149, 154

NtvzoRov,- viz Stěklov J. M. 

N. I. - viz Iordanskij N .. I.

NIKITIC - viz Krasin L. B. 

NIKOIAJ - viz Ordžonikidze G. K. 

NIK. VAS. - viz Sapožkov N. I.

N. K. - viz Krupská N. K. 

NoGIN V. P. (Makar, Samovarov) (1878-1924) - profesionální revo
lucionář, člen SDDSR od roku 1898. Stranické práci se věnoval 
v Rusku i v zahraničí. V letech reakce a nového revolučního rozma
chu zaujal smířlivecké stanovisko vůči menševikům-likvidátorům. 
Po Říjnové revoluci zastával odpovědné státní a hospodářské funk
ce. - 34-35_, 37, 39, 43-46, 286
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Nov1č Stiva - viz Portugejs S. I. 

N. V., N. V-č - viz Sapožkov N. I.

OLGA - viz Ravičová S. N. 

OLMINSKIJ M. S. (v!. jm. Alexandrov) (Galjorka, Vitimskij A.) 
(1863-1933) - jeden z nejstarších Činitelů revolučního hnutí 
v Rusku, profesionální revolucionář, publicista. V roce 1898 vstou
pil do SDDSR, od roku 1903 patřil k bolševikům. Byl členem re
dakce bolševických listů Vperjod a Proletarij. V letech 19°11-1914

přispíval do bolševických listů Zvězda a Pravda a do časopisu Pro
svěščenije. V letech 1915-191 7 plnil stranické úkoly v Saratově, 
Moskvě a v Petrohradu; aktivně se zúčastnil Říjnové revoluce. Poz
ději řídil komisi pro studium dějin strany při ÚV KSR(b), byl re
daktorem časopisu Proletarskaja revoljucija a pracovníkem ředitel
ství Institutu V. I. Lenina. � 97-98, 109, 137, 210, 217-221,

226, 245-246, 296, 301 

ORD20NIKIDZE G. K. (Nikolaj) (1886-1937) - stranický a státní čini
tel, člen SDDSR od roku 1903. V roce 1912 ho VI. (pražská) konfe
rence strany zvolila za člena ústředního výboru a byra ÚV SDDSR 
v Rusku. Po únorové revoluci byl členem petrohradského výboru 
SDDSR(b). Po Říjnové revoluci zastával různé stranické a státní 
funkce (viz též sv. 45). - 71-73, 75-76

ORLOVSKIJ - viz Vorovskij V. V. 

Os1NSKIJ N. ,(v!. jm. Obolenskij V. V.) (1887-1938) - člen SDDSR 
od roku 1907. Stranicky pracoval v Moskvě, Tveru [Kalinin] 
a Charkově. V letech reakce byl otzovistou. V období nového roz
machu revolučního hnutí přispíval do bolševických listů Zvězda 
a Pravda a do časopisu Prosvěščenije. 

Po Říjnové revoluci zastával vedoucí státní a stranické funkce 
a pracoval v hospodářských orgánech. - 184

Os. PETR - 42

OuLJANOFF VI., Wladimir - viz Lenin V. I. 

P. - vi:t Poletajev N. G.

PANNEKOEK Antonie (1873-1�60) - holandský sociální demokrat, 
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profesor astronomie na amsterdamské univerzitě. V roce 1907 se 
podílel na založení listu De Tribune, orgánu levého křídla Sociálně 
demokratické dělnické strany Nizozemska, které se v roce 1909 

zformovalo v Sociálně demokratickou stranu Nizozemska (stranu 
tribunistů). Od roku 191 O Úzce spolupracoval s německými levico
vými sociálními demokraty a přispíval do jejich tiskových orgánů. 
Za první světové války byl internacionalistou, podílel se na vydává
ní časopisu Vorbote, teoretického orgánu zimmerwaldské levice. 
V letech 1918-1921 byl členem Komunistické strany Nizozemska 
a pracoval v Kominterně. Zaujímal krajně levicové, sektářské stano
visko. V roce 1921 z komunistické strany vystoupil a aktivní politic
ké činnosti zanechal. - 106-107, 113, 187, 199, 239, 282

PAPAŠA - viz Litvinov M. M. 

PARAGRAF - viz Stučka P. M. 

PAšEV N. - politický emigrant. Pracoval jako letecký mechanik na le
tišti v Chitile v Rumunsku. Byl zřejmě jedním z námořníků na křiž
níku Potěmkin. - 59 

PAVLOV - viz Miljutin V. P. 

PAVLOVIC M. P. (v!. jm. Veltman M. L.) (Volontér) (1871-1927) - so
ciální demokrat; orientalista. Do revolučního hnutí se zapojil na za
čátku 90. let; před Říjnovou revolucí byl menševik. Koncem roku 
1907 emigroval do Paříže. V roce 1911 přednášel v Bologni ve ško
le zřízené členy politické skupiny kolem týdeníku Vperjod. Po Říj
nové revoluci zastával funkci náměstka lidového komisaře školství 
a osvěty Ukrajiny, byl členem kolegia lidového komisariátu pro ná
rodnostní záležitosti, předsedou vědeckého sdružení orientalistů 
a rektorem Orientálního ústavu. - 46 

PEARY Robert Edwin (1856-1920) - americký polární cestovatel; 
podnikl několik výprav do Grónska. 6. dubna 1909 s pěti dalšími 
polárníky dosáhl severního pólu. - 50

PERNIK - viz Konovalov A. I. 

PETR - viz Ramišvili N. V. 

PETROVOVÁ - viz Armandová Inessa 
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PETROVSKIJ G. I. (Č. 6) (1878-1958) - významný stranický a státní či
nitel, člen SDDSR od roku 1897. Za první revoluce v Rusku byl 
jedním z vůdců dělnického hnutí v Jekatěrinoslavi [Dněprope
trovsk]. Jako poslanec IV. státní dumy za dělníky Jekatěrinoslavské 
gubernie byl členem bolševické frakce. V ,listopadu 1914 byl spolu 
s dalšími bolševickými poslanci zatčen a v roce 1915 vypovězen do 
Turuchanského kraje. Ve vyhnan.ství pokračoval v revoluční činno
sti. Aktivně se účastnil Říjnové revoluce, poté pracoval ve státních 
a stranických orgánech (viz též sv. 42). - 163-164, 167, 169,

181-183, 186, 225, 243, 330-331, 341, 351, 356

PEŠECHONOV A. V. (1867 -1933) - buržoazní veřejný činitel a' publici
sta. Od roku 1906 . byl jedním z vedoucích představitelů 
maloburžoazní strany lidových socialistů (enesů). Po únorové revo
luci 1917 se stal ministrem zásobování v prozatímní vládě. Po Říj
nové revoluci bojoval proti sovětské moci a v roce 1922 emigroval. 
- 203

PFANNKUCH Wilhelm (1841 -1923) - člen Sociálně demokratické stra
ny Německa, povoláním truhlář. V letech 1863-1923 zastával růz
né stranické funkce. Redigoval list truhlářů v Hamburku. Za první 
světové války zaujímal sociálně šovinistické stanovisko vedení 
sociálně demokratické strany. - 47, 192

PJATNICKIJ I. A. (Albert) (1882-1939) - člen SDDSR od roku 1898. 

V letech 1909-19 l 2 za pobytu v emigraci řídil přepravu ilegální 
literatury ze zahraničí do Ruska. Roku 1912 se zúčastnil VI. (praž
ské) konference SDDSR. V roce 1913 ho ústřední výbor SDDSR 
vyslal do Ruska. Působil ve Volsku a Samaře [Kujbyšev] a byl jed
ním ze zakladatelů samarského bolševického výboru. Roku 1914 

byl vypovězen do vyhnanství v Jenisejské gubernii. Po Říjnové re
voluci pracoval ve stranických orgánech. - 11 O, 113, 169-1 72

PJATNICKIJ K. P. (1864-1938) - jeden ze zakladatelů vydavatelství 
Znanije (1898). Pracoval v· něm•jako ředitel s dispozičním právem 
i jako redaktor. - 31, 49-50, 53, 66, 187-188

PLECHANOV G. V. (1856-1918) - marxistický filozof, literární histo
rik a estetik, význačný př"edstavitel ruského a mezinárodního děl
nického hnutí, první propagátor marxismu v Rusku. V roce 1883 

založil v Ženevě první ruskou marxistickou organizaci - skupinu 
Osvobození práce. Bojoval proti narodnictví a později proti revizio
nismu v mezinárodním dělnickém hnutí. Po roce 1900 redigoval 
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spolu s Leninem list Jiskra a časopis Zarja. V letech 1883-1903 

napsal řadu prací, které sehrály důležitou úlohu v obhajobě a pro
pagaci materialistického světového názoru. Po II. sjezdu SDDSR 
zaujal smířlivecké stanovisko vůči oportunistům a později se přiklo
nil k menševikům. Za první revoluce v Rusku 1905-1907 souhla
sil v zásadních otázkách s menševiky. V období reakce a nového 
revolučního rozmachu vystupoval proti machistické revizi marxis
mu i proti likvidátorství. Postavil se do čela skupiny menševiků, 
kteří byli pro zachování ilegální strany. Za první světové války pře
šel k sociálšovinistům. Po únorové revoluci 191 7 se vrátil do Ruska, 
stál v čele skupiny menševiků-obranářůjednota. S Říjnovou revolu
cí nesouhlasil, ale proti sovětské moci nebojoval. Lenin vysoce hod
notil Plechanovovy filozofické práce a jeho úlohu při šíření marxis
mu v Rusku; zároveň ho však ostře kritizoval za odklon od marxis
mu a závažné politické chyby (viz též sv. 18). - 17-18, 28-29,

31-32, 34, 42, 46, 51-52, 56, 67-69, 75, 79, 91-92, 94, 101,

117, 119, 130-133, 142, 154, 158-159, 167, 191, 193-194,

198, 201, 209, 219, 223, 225, 227-228, 230, 244, 284-285, 314,

329, 333, 342, 345, 350, 352-353, 357, 361, 365, 372

PoKROVSKIJ I. P. (1872-1963) - sociální demokrat. Byl poslancem 
III. státní dumy za Kubáňskou a Tereckou oblast a za Černomoř
skou gubernii, přikláněl se k bolševické části sociálně demokratické
frakce. V roce 191 O se jako představitel této frakce stal členem re
dakce legálního bolševického listu Zvězda. - 48, 51, 115

PoKROVSKIJ M. N. (Domov) (1868-1932) - významný státní a veřej
ný činitel, člen SDDSR od roku 1905, historik. V letech 
1908-191 7 žil v emigraci. V letech reakce se přikláněl k otzovi
stům a ultimatistům, později k Bogdanovově protistranické skupině 
Vperjod, s níž se rozešel v roce 1911. V roce 191 7 se vrátil do Rus
ka. Od listopadu 191 7 do března 1918 byl předsedou moskevského 
sovětu, poté. zastával funkci náměstka lidového komisaře školství 
a osvěty RSFSR. V různých obdobích řídil Komunistickou akade
mii, Institut dějin při Akademii věd SSSR, Institut rudé profesury 
aj. V roce 1929 byl jmenován akademikem. - 37, 328

PoLETAJEV N. G. (Krass; P.) (1872-1930) - sociální demokrat, povo
láním soustružník. V 90. letech navštěvoval dělnické kroužky. Byl 
několikrát vězněn. Za Petrohradskou gubernii byl delegován do III. 
státní dumy; patřil k bolševické skupině sociálně demokratické frak
ce. Měl velký podíl na vydávání bolševických listů Zvězda a Prav
da. Po Říjnové revoluci pracoval v hospodářských organizacích. 
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- 23-25, 32, 40-42, 46, 48, 51, 123-124, 148, 150-151,

192-194

PoLONSKIJ I. M. (Stěpan) (1868-1932) - člen SDDSR od roku 1907. 
V roce 1906 byl zatčen a v roce 1909 doživotně vypovězen do vy
hnanství na Sibiř. Koncem roku 1911 uprchl do Paříže a stal se čle
nem pařížské sekce SDDSR. V roce 1917 se vrátil do Ruska. Po 
Říjnové revoluci pracoval v odborech, později v lidovém komisariá
tu zahraničního obchodu. - 222, 288

PoPOFF Jean. - viz Popov I. F.

POPOV A. V. (vl. jm. Britman) (Antonov) (zemř. i914) - sociální de
mokrat, profesionální revolucionář. Po II. sjezdu SDDSR se přiklo
nil k bolševikům. Často byJ vězněn. V roce 1908 byl poslán na 
nucené práce, ale brzy uprchl a později žil v cizině. Stal se členem 
pařížské sekce SDDSR a výboru zahraničních organizací strany. Na 
začátku první světové války vstoupil jako dobrovolník do francouz
ské armády a padl na frontě v listopadu 1914. - 106, 158, 2 73,

285, 287-289 

POPOV I. F. (1886-1957) - sociální demokrat, publicista, scenárista 
a filmový kritik. V letech 1905-1914 byl členem SDDSR. V roce 
1908 emigroval do Belgie, kde udržoval spojení ÚV SDDSR s me
zinárodním socialistickým byrem. Přispíval do Pravdy, časopisu 
Prosvěščenije, listu Le Peuple a dalších periodik. Za první světové 
války byl v německém zajetí. Do Sovětského Ruska se vrátil v roce 
1918; pracoval ve vydavatelství lidového komisariátu dělnicko-rol
nické inspekce, v různých tiskových orgánech a v organizacích dra
matických umělců. V roce 1949 byla uvedena jeho hra o Leninově 
mládí Semja [Rodina], na jejíž motivy napsal později scénář k filmu 
Rodina Uljanovových (195 7). Je rovněž autorem vzpomínek na Le
nina. - 130, 134, 160, 276-279, 293, 301, 303-304, 306, 334,

338, 342-344, 346, 349-351, 354, 363-364, 366 

PoRTUGEJS S. I. (Novič Stiva) (1880-1944) - menševik, publicista. 
Přispíval do listu Golos social-demokrata, časopisu Naša zarja 
a dalších orgánů menševiků-likvidátorů. Za první světové války 
zaujímal obranářské stanovisko. Po Říjnové revoluci bojoval proti 
sovětské moci_; přispíval do bělogvardějského tisku v jižních obla
stech Ruska, později emigroval. - 297

PosTOLOVSKIJ D. S. (Vadim) (1876-1948) - sociální demokrat, účast-

577 



ník revolučního hnutí od roku 1895. Od jara 1904 byl důvěrníkem 
ústředního výboru SDDSR; k politice strany zaujímal kompromisní 
stanovisko. Oficiálně zastupoval ÚV SDDSR ve výkonném výboru 
petrohradského sovětu dělnických zástupců. Po Říjnové revoluci 
byl činný ve státní komisi pro přípravu zákonných opatření, ustave
né při radě lidových komisařů. - 43

PoTRESov_A. N. (1869-1934) - jeden z vůdců menševiků. V 90. le
tech se hlásil k marxistům. V letech reakce a nového revolučního 
rozmachu se stal ideologem likvidátorství, významně ovlivnil men
ševické orgány Vozrožděnije a Naša zarja. Za první světové války 
patřil k sociálšovinistům. Po Říjnové revoluci emigroval. Přispíval 
do Kerenského týdeníku Dni a svými články útočil proti Sovětské
mu Rusku. - 41-42, 52, 219, 333

PREDKALN A. J. (v!. jm. Priedkaln) (1873-1923) - l�tyšský sociální 
demokrat, povoláním lékař. V roce 1907 byl zvolen do III. státní 
dumy, patřil k sociálně demokratické frakci, přikláněl se k bolševi
kům. Přispíval do bolševických listů Zvězda a Pravda. Po Řijnové 
revoluci se věnoval vědecké práci v oblasti medicíny a řídil měst
skou dětskou nemocnici v Rize. - 115

PROKOPOVIČ: S. N. (18 7 1-1955) - buržoazní ekonom a publicista. 
Koncem 90. let patřil mezi významné ekonomisty a první propagá
tory bernsteinismu v Rusku, později byl aktivním členem liberální 
monarchistické organizace Svaz osvobození. V roce 1906 se stal čle
nem ústředního výboru Konstitučně demokratické strany. Redigo
val a vydával časopis Bez zaglavija a přispíval do listu Tovarišč. 
V roce 191 7 zastával úřad ministra •zásobování v prozatímní vládě. 
Po Říjnové revoluci byl za protisovětskou činnost vypovězen. 
- 101

PuRišKEVIC V. M. (1870-1920) - černosotňovec, monarchista, velko
statkář. Patřil k zakladatelům černosotňovského Svazu ruského ná
roda. V roce 1907 z něho vystoupil a založil novou monarchistickou 
kontrarevoluční organizaci Svaz archanděla Michaela. Za Besarab
skou gubernii byl poslancem II., III. a IV. státní dumy, proslul svý
mi protižidovskýil).i projevy. Po Říjnové revoluci aktivně bojoval 
proti sověts�é moci. - 262, 340

RADEK K. B. (1885-1939) - účastník sociálně demokratického hnutí 
v Haliči, Polsku a Německu, člen SDDSR od roku 1903, publicista. 
Za první světové války zastával internacionalistické stanovisko. Po 
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Říjnové revoluci pracoval v lidovém komisariátu zahraničních věcí, 
byl tajemníkem exekutivy Komunistické internacionály. Na 
VIII.-XII. sjezdu KSR(b) byl zvolen členem jejího ústředního vý
boru. V roce 1918 patřil k »levým komunistům«. V roce 1927 byl 
na XV. sjezdu z VKS(b) vyloučen, v roce 1930 do strany znovu při
jat a v roce 1936 opět vyloučen. Stal se obětí represí. V roce 1988 

byl rehabilitován. - 107, 113, 198, 281-282

RAcHMETOV - viz Bogdanov A. A. 

RAMišVILI N. V. (Petr) (1881-1930) - jeden z vůdců gruzínských 
menševiků. V letech reakce a nového revolučního rozmachu patřil 
k likvidátorům. V letech 19-18-1920 zastával úřad ministra vnitra 
v gruzínské menševické vládě, byl přívržencem odtržení Gruzie od 
Ruska a bojoval proti sovětské moci, V roce 1923 vedl v zahraničí 
skupinu menševiků, která se pokoušela zorganizovat povstání proti 
sovětské moci v Gruzii. - 28, 43-44

' ·  

RAPPOPORT Charles (1865-1941) - francouzský socialista. Pro revizi 
marxistické filozofie byl kritizován P. Lafarguem. Je autorem řady 
filozofických a sociologických prací. - 42

RAsKIN (Isaak) - člen pařížské sekce SDDSR. - 273

RAv1č:ovA S. N. (Olga) (1879-1957) - �!enka SDDSR od roku 1903. 

Působila ve stranických organizacích v Charkově, Petrohradu i v ci
zině. Po Říjnové revoluci pracovala ve stranických·orgánech a v so-
větech. - 2 7, 116, 324

RISKIN - majitel tiskárny v Paříži. - 288

RIVLIN L. S. (1876-1960) - člen SDDSR od roku 1899. Revoluční 
činnost vyvíjel v Kyjevě a Petrohradu. Na jaře roku 1905 'emigro
val; byl členem ženevské a později lausannské bolševické skupiny 
SDDSR. Po návratu do Ruska v prosinci 1917 pracoval v moskev
ské stranické organizaci, byl členem předsednictva moskevského so
větu. Později zastával různé funkce v hospodářských orgánech. 
- 319

RJAZANOV D. B. (vl.jm. Goldendach) (1870-1938) - účastník sociál
ně demokratického hnutí od roku 1899. Za první světové války pa
třil k centristům. Po Říjnové revoluci pracoval v odborovém hnutí; 
podílel se na založení Institutu K. Marxe a B. Engelse a do roku 
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1931 byl jeho ředitelem. V únoru 1931 byl z VKS(b) vyloučen. Stal 
se obětí represí. Byl posmrtně rehabilitován (viz též sv. 45). - 94, 
141, 144, 208, 282 

RoozJANKO M. V. (1859-1924) - jeden z vůdců strany okťabristů 
(Svaz 1 7. října), monarchista, velkostatkář. Od března 1911 byl 
předsedou III. a poté i IV. státní dumy. Za Únorové revoluce 191 7 

zorganizoval kontrarevoluční ústředí - prozatímní výbor Státní 
dumy a později »tajnou poradu« členů Státní dumy. Patřil k vůd
cům Kornilovovy vzpoury. Po Říjnové revoluci se připojil k Děniki
novi; pokoušel se sjednotit všechny kontrarevoluční síly k boji proti 
sovětské moci. Později emigroval. - 255 

ROMAN - viz Jermolajev K. M. 

RoMANOVCI - dynastie ruských carů; vládli v letech 1613-191 7. 

- 140, 147, 196

ROPšIN V. - viz Savinkov B. V. 

RosA - viz Luxemburgová R. 

RoTŠTEJN F. A. (1871-1953) - člen SDDSR od roku 1901, ltistorik. 
Roku 1890 byl nucen emigrovat do Anglie, kde vstoupil do Sociál
ně .demqkratické federace; sympatizoval s jejím levým křídlem. Pa
třil k zakladatelům Komunistické strany Velké Británie, přispíval 
do ruského a zahraničního socialistického tisku. Roku 1920 se vrátil 
do vlasti. V letech 1921-1930 byl v diplomatických službách. Stal 
se ředitelem Ústavu světového hospodářství a světové politiky. Od 
roku 1939 byl členem Akademie věd SSSR. Je autorem řady děl 
o dějinách imperialismu. - 61, 87 

RozMIROVICovAJ. F. (vl. jm. Trojanovská) (Galina,J.,J. F., Žena Troja
novského) (1886-1953) - členka SDDSR od roku 1904. Za poby
tu v emigraci plnila z pověření ústředního výboru strany příkazy 
zahraničního byra ÚV. Po poradě v Poroninu byla poslána do Rus
ka jako tajemnice bolševické frakce v dumě a byra ústředního výbo
ru SDDSR. Stala se členkou redakce Pravdy, přispívala do časopisu 
Prosvěščenije a Rabotnica apod. Po Říjnové revoluci pracovala ve 
stranických a státních orgánech. - 17 4, 185, 195, 233, 295, 302 

Ro:2.KOV N. A. (1868-1927) - člen SDDSR od roku 1905, historik 
a publicista. Po porážce revoluce 1905-190 7 se stal jedním z ideo-
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vých vůdců likvidátorství; přispíval do časopisu Naša zarja, redigo
val list menševicko-likvidátorského zaměření Novaja Sibir. K Říj
nové revoluci se stavěl nepřátelsky. V době cizí vojenské intervence 
a občanské války bojoval proti sovětské vládě. V roce 1922 se 
s menševiky rozešel. V následujících letech se věnoval vědecké, pe
dagogické a administrativní činnosti v různých institucích. Je auto
rem řady prací o dějinách Ruska. - 66, 103, 178, 193 

RuBAKIN N. A. (1862-1946) - bibliograf a spisovatel, autor mnoha 
prací o bibliografii a dějinách knihovnictví v Rusku, vědeckopopu
lárních zeměpisných, přírodovědných a jiných publikací. V roce 
1907 emigroval do Švýcarska, kde žil až do konce života. Rubakino
vou základní bibliografickou prací je dílo Sredi knig [Mezi knihami] 
(1906). Na druhý svazek této práce napsal Lenin recenzi. Lenin se 
scházel s Rubakinem v zahraničí a půjčoval si od něho knihy. Poz
ději Rubakin udržoval úzké spojení se Sovětským svazem a odkázal 
SSSR svou vzácnou knihovnu o 80 tisících svazků. Byla začleněna 
do Leninovy státní knihovny. - 176, 183, 324, 329

RuBANOVJč I. A. (1860-1920) - jeden z vůdců eserské strany. Zastu
poval ji na mezinárodních socialistických kongresech v Amsterda
mu (1904) a Stuttgartu (1907.). Byl členem mezinárodního socialis
tického byra. Za první světové války se projevoval jako sociálšovini
sta. Po Říjnové revoluci se stal odpůrcem sovětské moci. 
- 130-/31, 133, 158, 352

RuoE - viz Rudis-Gipslis I.

RuDis-GIPSLIS I. (Rude) (1885-1918) - profesionální revolucionář, 
člen Sociální ·demokracie Lotyšského kraje od roku 1905, aktivní 
účastník revoluce 1905-1907. Po první revoluci v Rusku emigro
val do Německa a pracoval v tiskárně v Berlíně. V roce 1911 se zú
častnil porady zahraničních bolševických skupin v Paříži svolané 
V. I. Leninem. Po Říjnové revoluci vedl kancelář listu Izvěstija
VCIK a později dobrovolně vstoupil do Rudé armády. Zahynul
v červenci 1918 při potlačování· eserské vzpoury v Jaroslavli.
- 212-214, 277-280, 304-305, 322, 360, 368-369

RusANOV A. N. (nar. 1881) - člen IV. státrií dumy za Přímořský kraj, 
povoláním učitel; nebyl politicky organizován. Od roku 1907 stál 
v čele chabarovské Společnosti pro podporu lidového vzděiání. 
- 151-152, 157
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RvKov A. I. (Vlasov) (1881-1938) - významný státní a stranický či
nitel, člen SDDSR od roku 1899. Zúčastnil se III. a IV. sjezdu 
SDDSR. Vletech 1907, 1917-1934 byl členem ústředního výboru 
strany. Po Říjnové revoluci zastával řadu odpovědných funkcí: byl 
lidovým komisařem vnitra, předsedou Nejvyšší národohospodářské 
rady, místopředsedou a později předsedou rady lidových komisařů 
SSSR a RSFSR, Rady práce a obrany a v letech 1922-1930 čle
nem politického byra ústředního výboru. Koncem 30. let se stal 
obětí represí. V roce 1988 byl rehabilitován a bylo mu obnoveno 
členství ve straně (viz též sv. 45). - 32-40, 43-47 

S. - viz Ordžonikidze G. K.

SAFAROV G. I. (Volodin) (1891-1942) - člen SDDSR od roku 1908. 

Působil v Petrohradu i v zahraničí. Po Říjnové revoluci pracoval ve 
straně a v sovětech. V roce 1927 ho XV. sjezd VKS(b) vyloučil ze 
strany. V roce 1928 byl rehabilitován. V roce 1934 byl ze strany 
znovu vyloučen. - 57, 91, ·231, 338, 342 

SAHLI German (1856-1933) - známý lékař internista, profesor uni
verzity v Bernu. - 319 

SALTYKOv-ŠCEDRIN M. J. (vl. jm. Ščedrin) (1826-1889) - významný 
spisovatel-satirik, revoluční demokrat. - 109 

SAMMER I. A. (Ljubič) (1870-1921) - sociální demokrat bolševik. Do 
revolučního hnutí se zapojil roku 189 7. Pracoval ve stranických or
ganizacích v Kyjevě a Kazani, aktivně se účastnil revoluce v letech 
1905-1907. Po Řijnové revoluci se věnoval hospodářské činnosti 
ve Vologdě, od roku 1919 pracoval v Ústředním svazu spotřebních 
družstev. Později byl předsedou Ukrajinského svazu spotřebních 
společností (Vukospilka) a zplnomocněncem ministerstva zahranič
ního obchodu Ukrajiny. - 35, 43, 46 

SAMOJLOV F. N. (Fjod. Nik., Fjodor Nikitič) (1882-1952) - člen 
SDDSR od roku i 903, povoláním tkadlec. Stranicky pracoval v Iva
novu-Vozněsensku. Byl poslancem IV. státní dumy za dělníky Vla
dimirské gubernie; patřil k bolševické frakci. V listopadu 1914 byl 
za revoluční propagandu proti imperialistické válce spolu s dalšími 
bolševickými poslanci zatčen a v roce 1915 vypovězen do Turu
chanského kraje. Po Říjnové revoluci působil na Ukrajině a v Mo
skvě (viz též sv. 30). - 177, 186, 230, 300-301, 316, 319-320, 

357, 371 
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SAMOVAROV - viz Nogin V. P. 

SAP0:2.KOV N. I. (Kuzněcov N. V., Nik. Vas., N. V-č) (1881-1917) 
- účastník revolučního hnutí od roku 1904. Stranicky pracoval
v Kolo mně, Moskvě a Jaroslavli. Koncem roku 1911 emigroval do
Paříže. Za první-světové války vstoupil dobrovolně do francouzské
armády. Padl na frontě. - 168, 175, 251, 283, 286-290,

317-318, 322, 336-337

SAUER - viz Skarre V. 

SAVELJEV M. A. (Větrov) (1884-1939) - člen SDDSR od roku 1903. 
Působil v různých městech. Aktivně se účastnil revoluce 
1905-1907. V letech 1911-1913 byl redaktorem časopisu Pro
svěščenije a současně od roku 1912 členem redakce Pravdy. Od rg
ku 1913 zastupoval ÚV SDDSR ve vydavatelství Priboj. Po únoro
vé revoluci 191 7 vedl redakci ústředního orgánu strany - listu 
Rabočij puť a později Pravdy. Po Říjnové revoluci zastával .odpo
vědné funkce ve stranických a státních orgánech: byl členem Nej
vyšší národohospodářské rady SSSR, redaktorem časopisu Proletar
skaja revoljucija, ředitelem Institutu V. I. Lenina a později redakto
rem Pravdy. - 151, 155, 190-191

SAVINKOV B. V. (Ropšin V.),(1879-1925) - spisovatel a publicista, 
významný činitel eserské strany (viz též sv. 42). - 99, 107, 162,

202 

SAVINOV I. T. Gan) (nar. 1884) - bolševik. V roce 1912 byl za Moskev
skou gubernii volitelem do IV. státní dumy. V roce 1913 se stal dů
věrníkem ÚV SDDSR, pracoval v moskevské a v moskevské okru
hové bolševické organizaci. V roce 1914 byl zatčen. - I 89

SAVKA - viz ZevinJ. D. 

SEDov - viz Kolcov D. 

SEMAŠKO N. A. (Alexandrov) (1874-1949) - člen SDDSR od roku 
1893; povoláním lékař. V roce 1905. se zúčastnil ozbrojeného po
vstání v Nižním Novgorodu [Gorkij], byl zatčen a po propuštění 
emigroval. Zastával funkci tajemníka a pokladníka zahraničního by
ra ÚV SDDSR. Na začátku první světové války byl. internován 
v Bulharsku. Do Ruska se vrátil v září 191 7. Aktivně se zúčastnil 
ozbrojeného povstání v Moskvě v říjnu 191 7. Po Říjnové revoluci 
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do časopisů Žizň, Obrazovanije a dalších. V roce 1909 byl při dopl
ňovacích volbách do III. státní dumy v Petrohradu zvolen kandidá
tem SDDSR. Sympatizoval s bolševiky. Po únorové revoluci 1917 

byl členem výkonného výboru petrohradského sovětu; vyslovoval se 
pro koalici s buržoazií. Po Říjnové revoluci pracoval jako právní 
poradce v různých státních institucích. - 297

SPANDARJAN B. S. (zemř. 1912) - bratr Surena Spandarjana. Veřejné
ho a politického života se aktivně neúčastnil. - 80

SPANDARJAN S. A. (1849-1922) - arménský veřejný činitel a publici
sta; doktor práv, otec Surena Spandarjana. V letech 1883-1903 
byl redaktorem konzervativního a nacionalistického listu Nor-dar. 
Od roku 1910 žil v zahraničí, nejdříve ve Francii a potom v Němec
ku. - 80

SPANDARJAN S(uren) S. (1882-1916) - člen SDDSR od roku 1902, 

profesionální revolucionář. Aktivně se účastnil revoluce v letech 
1905-1907. Na VI. (pražské) konferenci byl zvolen členem ústřed
ního výboru a členem ruského byra ÚV SDDSR. Po konferenci vy
stupoval s referáty v bolševických organizacích v Lotyšském kraji, 
Petrohradu, Moskvě, Tiflisu [Tbilisi) a Baku. Přispíval do týdeníku 
Zvězda. V roce 1912 byl zatčen a odsouzen k doživotnímu vyhnan
ství na Sibiři. Zemřel v krasnojarské nemocnici. - 71-73,

75-76, 80

SPANDARJANOVÁ O. V. (nar. 1879) - členka SDDSR od roku 1904, žena 
Surena Spandarjana. Plnila důležité stranické úkoly. - 80

SPICA - viz Něvskij V. I. 

STALIN J. V. (v!. jm. Džugašvili) (Ivanovič, Koba, Vasilij, Vasiljev) 
(1879-1953) - člen SDDSR od roku 1898. Stranicky pracoval 
v Tiflisu [Tbilisi), Baku, Batumi a v Petrohradu. V lednu 1912 byl 
kooptován do ÚV, zvoleného na VI. (pražské) konferenci SDDSR; 
podílel se na redigování bolševického listu Pravda. Za Říjnové re
voluce se stal členem vojenského revolučního ústředí pro řízení 
povstání. Na II. celoruském sjezdu sovětů byl zvolen lidovým komi
sařem pro národnostní záležitosti. V době cizí vojenské intervence 
a občanské války byl členem Revoluční vojenské rady republiky 
a odpovídal za stranickou činnost na několika frontech. V roce 1922 

byl zvolen generálním tajemníkem ÚV KSR(b) (viz též sv. 45). 
71, 136, 140, 144-152, 154, 158, 167, 181, 187, 195, 197, 199 
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STALOVÁ L. N. (Ludmila) (1872-1939) ,- členka SDDSR od roku 
1897. Podílela se na revoluční činnosti v Moskvě, Petrohradu, Odě
se, Nikolajevu a v dalších městech. V roce 1905 byla členkou mos
kevského výboru SDDSR, v roce 1906 pak petrohradského výboru. 
V roce 1907 emigrovala a až do roku 1917 žila postupně ve Francii, 
Velké Británii a Švédsku. Po únorové revoluci 1917 působila jako 
agitátorka a instruktorka petrohradského výboru strany; od srpna 
1917 byla členkou kronštadtského výboru SDDSR(b). Aktivně se 
účastnila Říjnové revoluce. V letech občanské války se zabývala vo
jenskopolitickou činností. Od roku 1921 zastávala odpovědné funk
ce ve stranických a státních orgánech .. - 217, 322

STANKEVIC V. B. - odborník na trestní právo, soukromý docent. V ro
ce 1914 pracoval v redakci časopisu Sovremennik. Byl komisařem 
prozatímní vlády. Po Říjnové revoluci emigroval. - 312, 329

STARK L. N. (1889-1943) - člen SDDSR od roku 1905. Revoluční 
Činnost vyvíjel v Petrohradu a Sevastopolu. V roce 1912 byl vypo
vězen z Ruska; určitý čas žil ve Vídni a sympatizoval se skupinou 
Trockého, později žil na Capri. Přispíval do bolševických listů 
Zvězda a Pravda, do časopisu Prosvěščenije a do menševického ča
sopisu Sovremennik. Po Říjnové revoluci působil v Petrohradské 
tiskové agentuře a v Ruské tiskové agentuře (ROSTA). V letech 
1919-1920 působil ve vojenských orgánech a od května 1920 do 
roku 1937 v diplomatických službách. - 226 

STAíllK - viz Lenin V. I. 

STAsovovAJ. D. (1873-1966) - jedna z nejstarších účastníků revo
lučního hnutí, členka SDDSR od roku 1898. Do roku 1905 vyvíjela 
ilegální revoluční činnost v Petrohradu, Kyjevě, Minsku, Orlu, 
Smolensku, Vilně [Vilniusu] a v Moskvě. Byla tajemnicí petrohrad
ského výboru �trany a severního byra ústředního výboru. V letech 
1907-1912 pracovala ve stranických organizacích v Tiflisu [Tbili
si]. Na VI. (pražské) celoruské konferenci SDDSR byla zvolena kan
didátkou ústředního výboru bolševické strany. V letech 
1920-1921 zastávala významné stranické funkce v Petrohradu, 
později v Baku. V letech 1921-1938 pracovala v Kominterně, 
v Mezinárodní rudé pomoci a v ústřední kontrolní komisi. V roce 
1934 se podílela na založení Světového protiválečného a protifaši
stického výboru žen. V letech 1938-1946 redigovala časopis Inter
nacionalnaja literatura. Od roku 1946 se věnovala literární publici
stice. - 71- 73, 75- 76 
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SrtKLOV J. M. (Nachamkis, Něvzorov) (1873-1941) - účastník 
sociálně demokratického hnutí od roku 1893. Po II. sjezdu SDDSR 
se přikláněl k bolševikům. V letech reakce a nového revolučního 
rozmachu přispíval do ústředního orgánu SDDSR, listu Social-de
mokrat, a do bolševických listů Zvězda a Pravda. Po Říjnové revo
luci se stal redaktorem listu lzvěstija VCIK a časopisu Sovětskoje 
stroitělstvo. Od roku 1929 hýl místopředsedou vědeckého výboru 
při ÚV SSSR. Napsal řadu prací z dějin revolučního hnutí. 
- 48-51, 142, 148, 166, 208, 285

STtPAN - viz Polonskij I. M. 

SrtPANOV - 126

SrtPANOV I. - viz Skvorcov-Stěpanov I. I.

SrtPAŇUK - viz Lola O. N. 

Sm-z Otto - 366

STOLYPIN P. A. (1862-1911) - státník carského Ruska, velkostat
kář. V letech 1906-1911 byl předsedou rady ministrů a ministrem 
vnitra. Po porážce revoluce prováděl krvavé represálie (stolypinská 
reakce v letech 1907-1910). Byl autorem agrární reformy, jejímž 
cílem'bylo získat na vesnici oporu carskému absolutismu.Jeho po
kus upevnit samoděržaví cestou některých reforem v zájmu buržoa
zie a statkářů však ztroskotal. V roce 1911 zavraždil Stolypina 
v Kyjevě eser Bogrov. - 52, 57, 202

STOUPENEC Zvuov - 89

STRASSER Josef (nar. 18 71) - rakouský politický činitel. V Rakouské so
ciálně demokratické straně se snažil vytvořit levé křídlo proti pravi
ci a centristům. Roku 1918 se stal členem Komunistické strany 
Rakouska. V pozdějších letech inklinoval k oportunistům, v roce 
1931 z komunistické strany vystoupil. · - 88, 18 7 

STR0JEV - viz Děsnickij V. A. 

STRUVE P . B. (1870-1944) - buržoazní ekonom a publicista, jeden 
z vůdců Konstitučně demokratické strany. V 90. letech byl čelným 
představitelem legálního marxismu, »doplňoval« a »kritizoval« eko
nomické a filozofické učení K. Marxe, snažil se přizpůsobit marxis-
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mus a dělnické hnutí zájmům buržoazie. Patřil k teoretikům a za
kladatelům monarchistické organizace Svaz osvobození 
(1903-1905) a byl redaktorem jejího ilegálního časopisu Osvobož
děnije (1902-1905). Po vzniku Konstitučně demokratické strany 
(v roce 1905) se stal členem jejího ústředního výboru. Patřil k ideo
logům ruského imperialismu. Po Říjnové revoluci byl členem kon
trarevoluční Vrangelovy vlády; později emigroval. - 262-263,

272 

STUčKA P. I. (Paragraf) (1865-1932) - dlouholetý pracovník sociálně 
demokratického hnutí, později významný sovětský státník, člen 
SDDSR od roku 1895. Byl předsedou ÚV Lotyšské sociálně demo
kratické dělnické strany. Po Říjnové revoluci byl lidovým komisa
řem spravedlnosti, v letech 1918-1919 předsedou vlády sovětské
ho Lotyšska, později náměstkem .. lidového komisaře spravedlnosti 
RSFSR; v roce 1923 se stal předsedou Nejvyššího soudu RSFSR.Je 
autorem řady vědeckých prací z oblasti státu a práva. - 360 

ST-V - 209 

SuoAKov P. I. (1878-1950) - člen SD.DSR od roku 1897. V letech 
1899-1905 a 1911-1913 pracoval jako zámečník v Akciové spo
lečnosti Crayton a spol. v Petrohradu. V roce 1912, když se ve vol
bách do IV. státní dumy stal volitelem, přešel k menševikům; dva 
roky nato se s menševiky rozešel a přiklonil se opět k bolševikům. 
Po Říjnové revoluci zastával odpovědné funkce v hospodářských or
gánech. - 123, 14 7

SucHANOV N. (vl. jm. Gimmer N. N.) (1882-1940) - ekonom a pu
blicista. Původně byl narodnik, později se přiklonil k menševikům, 
pokoušel se spojit narodnictví s marxismem. Za první světové války 
se prohlásil za· internacionalistu.· Po Říjnové revoluci. pracoval ve 
státních hospodářských organizacích a podnicích. V roce 1931 byl 
odsouzen jako vůdce ilegální menševické organizace. Lenin ve 
svých pracích ostře kritizoval, Suchanovovy menševické názory. 
- 333

SVERDLOV J. M. (A., Andrej) (1885-1919) - významný stranický pra
covník a státník; člen SDDSR od roku 1901. Řídil revoluční činnost 
v Nižním Novgorodu [Gorkij),,Sormovu, Kostromě,· Kazani, Mo
skvě, Petrohradu a v řadě dalších, měst.·.Po VI. (pražské) konferenci 
SDDSR (Jeden 1912) byl- kooptován ,do ústředního výbor.u a zařa
zen do ruského byra ÚV. Byl členem redakce Pravdy. Carská -vláda 
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ho za revoluční činnost často pronásledovala. Ve vězeních a ve vy
hnanství strávil dvanáct let. Aktivně se účastnil přípravy Říjnové 
revoluce i revoluce samé, v jejím průběhu působil jako člen petro
hradského vojenského revolučního výboru a vojenského revoluční
ho ústředí pro řízení povstání, které ustavil ústřední výbor strany. 
Dne 8. (21.) listopadu 191 7 byl zvolen předsedou Celoruského 
ústředního výkonného výboru. - 177, 181-183, 189 

Š. - viz Šklovskij G. L. 

ŠAGOV N. R. (Č. 4) (1882-1918) - aktivní účastník revolučního hnu
tí, poslanec IV. státní dumy za Kostromskou gubernii, povoláním 
tkadlec. V dumě byl členem bolševické frakce. V roce 1914 byl spo
lu s dalšími členy bolševické frakce v dumě zatčen a odsouzen k do
životnímu vyhnanství na Sibiř, odkud se vrátil až roku 191 7.

- 177, 186

ŠAHUMJAN S. G. (1878-1918) - významný stranický pracovník a stát
ník, člen SDDSR od roku 1900. V letech 1904-1910 stranicky 
pracoval v Zakavkazsku, podílel se na zakládání a redigování bolše
vických legálních a ilegálních tiskových orgánů. V letech 
1905-1907 aktivně bojoval proti menševikům. Po VI. (pražské) 
konferenci SDDSR byl kooptován do ústředního výboru jako kan
didát ÚV. V letech 1911-1914 žil ve vyhnanství v Astrachani, kde 
na Leninův pokyn napsal práci o národnostně kulturní autonomii, 
v níž obhajoval zásady proletářského internacionalismu. Po návratu 
z vyhnanství v roce 1914 stál v čele bakuské bolševické organizace. 
Po Říjnové revoluci se stal prozatímním mimořádným komisařem 
pro záležitosti Kavkazu, předsedou bakuské rady lidových komisařů 
a zároveň lidovým komisařem zahraničních věcí. Po porážce Bakus
ké komuny byl v srpnu 1918 zatčen anglickými interventy,jimž po
máhali eseři a menševici, a 20. září společně s 25 bakuskými komi
saři zastřelen. - 237, 264-267, 325-328, 339-340

ŠCEDRIN - viz Saltykov0Ščedrin M. J. 

ŠENDEROVICOVÁ - 234

ŠKLOVSKIJ G. L. (Š.) (1875-1937) - člen SDDSR od roku 1898. Stra
nicky pracoval v některých běloniských městech a v zahraničí. Od 
roku 1909 žil v emigraci. Do Ruska se vrátil po Únorové revoluci 
roku 1917 a pracoval v Nižním Novgorodu (Gorkij] a v Moskvě. 
V letech 1918-1925 byl v diplomatických službách. XIV. sjezd 
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strany ho zvolil do ústřední kontrolní komise VKS(b); v roce 1927 
byl tohoto členství zbaven. Stal se obětí represí. Byl posmrtně reha
bilitován a bylo mu obnoveno členství ve straně. - 57--58,

67-69, 156-158, 197, 205-206, 227, 234-236, 238, 292,

319-320, 357, 370-371 

T. - 91

T. - viz Lenin V. I.

TER-DANIELJAN D. (An, Ananun D.) (1880-1941) - jeden z vůdců
pravého křídla Arménské sociálně demokratické dělnické organiza
ce (tzv. specifiků). Společně s Bundem obhajoval federativní princip 
výstavby SDDSR a heslo kulturně národnostní autonomie. Po na
stolení sovětské moci v Arménii pracoval v kulturně osvětových za
řízeních Arménské SSR. - 32 7 

TER-loANNISJANOVÁ V. A. - žena arménského spisovatele Muracana. 
Od roku 1890 žila v Německu. Na začátku roku 1912 se v Berlíně 
prostřednictvím S. Spandarjana seznámila s V. I. Leninem a na je
ho pokyn udržovala spojení s bolševiky na Kavkazu. - 80-81 

T1cHONOV A. N. - pracovník v rubrice beletrie v redakci Pravdy. 
- 163, 166, 177-178

TOLSTOJ L. N. (1828-1910) - spisovatel. Značně ovlivnil vývoj ruské 
i světové literatury. Ve své tvorbě vylíčil Život předrevolučního 
Ruska. Lenin charakterizoval názory Tolstého a zhodnotil jeho čin
nost v několika článcích: Lev Tolstoj jako zrcadlo ruské revoluce, 
L. N. Tolstoj, L. N. Tolstoj a současné dělnické hnutí, Tolstoj a pro
letářský boj (viz Sebrané spisy .I 7, Praha 1984, s. 224-231, Sebra
né spisy 20, Praha 1984, s. 42-46, 60-62, 92-93). - 28-29

TRIA - viz Mgeladze V. D. 

TROCKIJ L. D. (v!. jm. Bronštejn) (1879-1940) - člen SDDSR od ro
ku 1897, menševik. V letech reakce a nového revolučního rozma- • 
chu byl likvidátorem, i když oficiálně předstíral postoj mimo frakce. 
V roce 1912 zorganizoval protistranický srpnový blok; za první svě
tové války zaujímal centristické stanovisko. Po únorové revoluci 
191 7 se vrátil z emigrace, vstoupil do skupiny mezirajonovců a spo
lečně s nimi byl na VI. sjezdzu SDDSR(b) přijat do strany. Po 
Říjnové revoluci zastával řadu státních funkcí (viz též sv. 45). - 17,
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28, 37, 53, 67-68, 73, 7,7, 87, 99, 106, 111-112, 199, 220-221, 

282, 285, 294 

TROJANOVSKÁ - viz RozmirovičováJ. F. 

TROJANOVSKIJ A. A. (1882-1955) - člen SDDSR od roku 1907. V ro
ce 191 O emigroval, žil ve Švýcarsku, Paříži a Vídni. Byl členem de
legace ÚV SDDSR na básilejském kongresu v roce 1912 a účastní
kem krakovské a poroninské porady ÚV SDDSR se stranickými 
pracovníky. V roce 1917•se vrátil do Ruska. V letech 1917-1921 
zaujímal menševické stanovisko, v roce 1923 byl znovu přijat do 
KSR(b). V letech 1918-1921 sloužil v Rudé armádě. Později půso
bil v dělnicko-rolnické inspekci a ·byl členem kolegia lidového ko
misariátu zahraničního obchodu. V letech 1927 -1933 byl zplno
mocněným diplomatickým zástupcem SSSR v Japonsku 
a 1933-1938 v USA. Po návratu z USA se zabýval pedagogickou 
a literární činností. Od roku 1941 pracoval v Sovětském informač
ním středisku. - 133, 17 4, 185, 1'95, 19 7, 294, 328

TRUBECKOJJ. N. (1863-1920) - jeden z ideologů ruského buržoazní
ho liberalismu, idealistický filozof; kníže. Byl profesorem filozofie 
práva na kyjevské a později na moskevské univerzitě. Do roku 1906 
patřil ke straně kadetů a téhož roku se podílel na vytvoření konsti
tučně monarchistické Strany pokojné obnovy. Hrál významnou úlo
hu při potlačování první ruské revoluce a nastolení Stolypinova 
režimu v zemi. Za první světové války byl jedním z ideologů ruské
ho imperialismu. Po Říjnové revoluci vystupoval jako nepřítel so
větské moci a aktivní děnikinovec. - 96

TuGAN-BARANOVSKIJ M. I. (1865-19119) - buržoazní_ ekonom, v 90. le
tech významný představitel legálního marxismu. Za revoluce 

• 1905-1907 byl členem Konstitučně demokratické strany. Po Říj
nové revoluci se aktivně podílel na kontrarevolučním hnutí na
Ukrajině, byl ministrem financí•ukrajinské Centrální rady. - 173

TULJAKOV I. N. (nar. 1877) ·- sociální. demokrat menševik; dělník. Byl 
poslance� IV. státní dumy za oblast Donského vojska. 
- 227-228, 231, 271

TYszKAJan (vl. jm.Jogiches Leon)-(1867-1919) - významný činitel 
polského a německého d�lnického hnutí. Patřil k zakladatelům So

. . ciální demokracie Království polského; od roku 1900 byl členem 
hlavního· vedení Sociální demokracie Království polského a Litvy . 
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Bojoval proti revizionismu v mezinárodním dělnickém hnutí, odmí
tal nacionalismus a hájil nutnost společného boje polského a ruské
ho proletariátu. V roce 1912 vystoupil proti usnesení VI. (pražské) 
konference SDDSR. Za první světové války žil v Německu, spolu
pracoval s německou sociální demokracií a podílel se na založení 
Spartakova svazu. V letech 1916-1918 byl vězněn. Po l istopadové 
revoluci v Německu v roce 1918 byl osvobozen, zúčastnil se založe
ní Komunistické strany Německa a byl zvolen tajemníkem jejího 
ústředního výboru. V březnu· 1919 byJ-!zatčen a poté v berlínském 
vězení zavražděn. - 47, 107, 144, 170, 175, 198, 239, 244, 276,

356, 359, 369 

ULJANOW VI., ULJANOV (ULJANOW) v., VI,, ·W., Wl. viz· Lenin v. I. 

VADIM - viz Postolovskij D. S, = , 

VANDERVELDE Émile (1866-193,8) - vůdce Belgické dělnické strany, 
předseda mezinárodního socialistického byra II. internacionály; re
vizionista a oportunista. Za první světové války byl sociálšovini
stou, vstoupil do buržoazní vlády, ve které řídil různá ministerstva. 
Říjnovou revoluci odmítal a aktivně podporoval ozbrojenou inter
venci proti Sovětskému Rusku. - 128, 345, 362-363

VASILIJ, VASILJEV - viz- Stalin J. V. 

VELICKINOVÁ V. M. (V. M.) (1868-1918) - účastnice revolučního 
hnutí od počátku 90. let, členka SDDSR od roku 1903. Pravidelně 
přispívala do bolševických listů Vperjod a Proletarij, překládala dí
la K. Marxe a B. Engelse. Zároveň pomáhala i při přepravě bolše
vických tiskovin do Ruska. Byla členkou sociálně demokratické 
frakce Ill. státní dumy. 

Po Říjnové revoluci pracovala v lidovém komisariátu školství 
a osvěty a ve zdravotnickém oddělení vojenského revolučního výbo
ru petrohradského sovětu, v Radě lékařských kolegií a později v ji
ných zdravotnických orgánech. V roce 1918 se stala členkou kolegia 
lidového komisariátu zdravotnictví. - 26

VtRA - viz Lobovová V. N. 

VESELOVSKJJ B. B. (1880-1954) - publicista, historik a ekonom.-V le
tech 1901-1902 sympatizoval' s moskevskou sociálně demokratic
kou organizací. Od roku 1905' byl vědecky a publicisticky činný 
v Petrohradu. Přispívá! do časopisů 0brazovanije a Sovremennyj 
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mir a od roku 1913· řídil zemstevní rubriku v listu Russkoje slovo. 
V letech 1907 -1912 pracoval v sociálně demokratické frakci III. 
státní dumy. Po Říjnové revoluci působil v Ústředním státním ar
chívu, ve Státní plánovací komisi RSFSR a přednášel na vysokých 
školách. - 31

VtTROV - viz Saveljev M. A.

V. I. - viz Lenin V. I.

VINICKIJ - viz Medem V. D. 

VmMSKIJ A. - viz Olminskij M. S. 

VITTE S. J. (1849-1915) - státník, představitel imperialistických zá
jmů vojenských a statkářských kruhů carského Ruska, přesvědčený 
zastánce samoděržaví. Snažil se zachovat monarchii malými ústup
ky a sliby liberální buržoazii a krutými represáliemi vůči lidu. Jako 
ministr dopravy (únor-srpen 1892), ministr financí (1892-1903) 
a předseda vlády (říjen 1905-duben 1906) prosazoval v oblasti fi
nancí, celní politiky, výstavby železnic a továrního zákonodárství 
zájmy velkoburžoazie. Všestrannou podporou zahraničních investic 
přispěl nejen k rozvoji kapitalismu v Rusku, ale i k větší závislosti 
Ruska na imperialistických státech. V. I. Lenin jej charakterizoval 
jako »ministra makléře« a »burzovního agenta«. - 118

VJAZMENSKIJ G. M. - ředitel archívu ruské sociální demokracie v Berlí
ně. - 175, 195, 239

VIADIMIROV M. K. (v!. jm. Šejnfinkel) (Ljova) (1879-1925) - člen 
SDDSR od roku 1903. Pracoval ve stranických organizacích v mno
ha městech. Za revoluční činnost byl vězněn a nakonec doživotně 
vypovězen na Sibiř, ale v roce 1908 uprchl z vyhnanství za hranice. 
V roce 1-911 se s bolševiky rozešel. Za první světové války přispíval 
do pařížského listu Naše slovo, vydávaného Trockým. Po únorové 
revoluci 191 7 se vrátil do Ruska, patřil k mezirajonovcům a spolu 
s nimi byl na VI. sjezdu přijat do SDDSR(b). Po Říjnové revoluci 
zastával řadu odpovědných funkcí. - 53-54, 286, 314.

VIADIMIRSKIJ M. F. (Kamskij) (1874-1951) - člen SDDSR od roku 
1895, bolševik. Pracoval ve stranických organizacích v Rusku i v za
hraničí. Aktivně se účastnil ruské revoluce 1905 v Moskvě. V roce 
1908 emigroval do Francie, kde byl činný v bolševických organiza-
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cích. Po Říjnové revoluci zastával odpovědné stranické funkce. Na 
VII. sjezdu KSR(b) byl zvolen členem ústředního výboru strany, na
XIV. sjezdu členem ústřední kontr�lní komise VKS(b). V letech
1927 -1951 byl předsedou ústřední revizní komise VKS(b).
- 168-169, 290, 301, 318, 322, 334, 338, 342, 344, 362, 371

VLASOV - viz Rykov A. I. 

VLASOV A. - autor článku O organizační otázce, uveřejněného 14. 

května 1913 v 109. čísle listu Luč, orgánu menševiků-likvidátorů. 
- 219-220

VL. R. - 290

V. M. - viz Veličkinová V. M.

Vooovozov V. V. (1864-1933) - ekonom a publicista liberálně na
rodnického zaměření. Od roku 1904 byl členem redakce listu Naša 
Žizň, v roce 1906 přispíval do levicového kadetského listu Tovarišč. 
Za volební kampaně do II. státní dumy se stal trudovikem. V roce 
1912 publikoval v časopisu Zaprosy žizni, do něhož přispívali kade
ti, lidoví socialisté a menševici-likvidátoři. K Říjnové revoluci se 
stavěl negativně. V roce 1926 emigroval a přispíval do bělogvarděj
ského tisku. - 28-29

VOJTINSKIJ V. S. (1885-1960) -.sociální demokrat bolševik, později 
menševik. Od roku 1905 řídil stranickou práci v Petrohradu ajeka
těrinoslavi [Dněpropetrovsk]. Na jaře 1909 byl za Činnost v bolše
vické vojenské organizaci odsouzen vojenským soudem k nuceným 
pracím. Po únorové revoluci 191 7 se stal menševikem. V říjnu 191 7 

se zúčastnil kontrarevolučního vojenského tažení Kerenského 
a Krasnova na Petrohrad, jehož cílem bylo potlačit říjnové ozbroje
né povstání. Spolu s generálem P. N. Krasnovem byl zatčen. Po 
propuštění odjel do Gruzie, kde redigoval menševický Íist Borba. 
Později emigroval. - 254, 260, 269-272 

VOLKOV - 303 

VoLODIN - viz Safarov G. I. 

VoLONTÉR - viz Pavlovič M. P. 

VoLSKIJ S. (vl. jm. Sokolov A. V.) (nar. 1880) - sociální demokrat. Po 
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II. sjezdu SDDSR se přiklonil k bolševikům. V letech reakce a no
vého revolučního rozmachu patřil k otzovistům, byl spoluzakladate
lem a lektorem stranické školy na Capri a v Bologni a stal se členem
protistranické skupiny Vperjod. K Říjnové revoluci se stavěl nega
tivně. Krátký čas žil v emigraci, ale· brzy se vrátil do Sovětského 
Ruska. Pracoval ve Státní plánovací komisi a v lidovém komisariátu 
obchodu. Od roku· 1927 se věnoval publicistické činnosti. - 165

VoROVSKU V. V. (Orlovskij) 0·871-1923) - významný stranický pra
covník, sovětský diplomat,' publicista a literární kritik. Po II. sjezdu 
SDDSR se přiklonil k bolševikům. společně s V. I. Leninem, M. S. 
Olminským a A. V. Lunačarským redigoval listy Vperjod a Proleta
rij. V roce 19_06 se zúčastnil jako delegát IV. (sjednocovacího) sjez
du SDDSR. Za aktivní revoluční činnost byl několikrát zatčen a de
portován. Po Říjnové revoluci patřil k významným sovětským dip
lomatů:m. 1 O. května 1923 byl v La�sanne zavražděn bělogvarděj
cem. - 318

V. U. - viz Lenin. V. I.

VuLPE I. K. (Jevgenij) (1885-1913)-'- v letech 1903-1904 aktivní 
účastník sociálně demokratických kroužků v Kostromě, dělník. 
V roce 1906 pracoval v Moskvě _v ilegální tiskárně. V roce 1909 byl 
členem petrohradského výboru SDDSR a zastával odpovědné funk
ce v petrohradské organizaci (bolševiků); později působil mezi ná
moř1úky ve Finsku. V letech 1910-1911 byl posluchačem stranic
ké školy v Bologni. - 36 

VYNNYCENKO V. K. (1880-1951) - -ukrajinský spisovatel, buržoazní 
nacionalista, jeden z vůdců malobtiržoazní nacionalistické Ukrajin
ské sociálně demokratick'é dělnické strany. Po Únorové revoluci 
191 7 patřil k zakladatelům a vůdcum kontrarevoluční ukrajinské 
Centrální rady, později stál spolú 's Petljurou v čele direktoria (na
cionalistické vlády Ukrajiny v letech 1918-1919) a střídavě sloužil 
německým nebo anglickým a· francouzským imperialistům. Po na
stolení sovětské moci na Ukrajině emigroval. - 321, 331-332

W1jNKOOP David (1877-194'!) - nizozemský levicový sociální demo
krat, později komunista. V roce ·1907 byl spoluzakladatelem a poté 
šéfredaktorem listu De Tribune,' drgánu levého křídla Sociálně de
mokratické dělnické strany Nizozemska. V roce 1909 se stal zakla
datelem a poté předsedou Sociálně demokratické strany Nizozem
ska, která byla v roce 1918 přejmenována na Komunistickou stranu 
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Nizozemska. Za první světové války vystupoval jako internacionali
sta, přispíval do časopisu Vorbote, teoretického orgánu zimmerwald
ské levice. Jako jeden z vůdců Komunistické strany Nizozemska 
zastával krajně levicové, sektářské stanovisko. V letech 1918-1925 
a �d roku 1929 byl poslancem parlamentu. Na II. kongresu Komin
terny byl zvolen do její exekutivy. Roku 1925 vystoupil proti usne
sením Kominterny o koloniální otázce, o odborech a jiných otáz
kách. Za to byl v roce 1926 z komunistjcké strany vyloučen. V roce 
1930 své chyby uznal a byl do strany·znovu přijat. V roce 1935 byl 
zvolen členem ústředního výporu KS Nizozemska. - 281-282

WLADIMIRSKY - viz Vladimirskij M. F. 

X - viz Danski B. G. 

2AGORSKIJ V. M. (vl. jm. Lubockij) (1883-1919) - významný stranic
ký pracovník, účastník revolučního hnutí od roku 1902. Revoluční 
činnost vyvíjel v Nižním Novgorodu [Gorkij] a v Sormovu [dnes 
součást Gorkého]. V roce 1904 emigroval do Ženevy. V letech 
1905-1908 stranicky pracoval v Moskvě. Po dvouletém pobytu 
v Londýně se v roce 191 O vrátil do Ruska, brzy však byl nucen zno
vu odjet do zahraničí; žil v Lipsku a plnil příkazy bolševického 
ústředí. Po Říjnové revoluci pracoval na sovětském velvyslanectví 
v Berlíně. V červnu 1918 přijel do Moskvy a zanedlouho byl zvolen 
tajemníkem moskevského výboru SDDSR(b). Zahynul 25. září 1919 
po výbuchu bomby, kterou vhodili do budovy moskevského výboru 
strany kontrarevolucionáři. - 134

ZAJCEV M. I. (nar. 1885) - člen SDDSR od roku 1905. Revoluční čin
nost vyvíjel v Ivanovu-Vozněsensku, Moskvě a Petrohradu. V roce 
1912 byl v Petrohradu zvolen nejdříve dělnickým zmocněncem 
a posléze volitelem do IV. státní dumy. Po Říjnové revoluci praco
val v kolegiu městského výboru pro zásobování a byl náměstkem 
městského komisaře zásobování v Ivanovu-Vozněsensku. Později 
sloužil v Rudé armádě. Po demobilizaci v roce 1921 pracoval ve 
státním aparátu. - 127

ZAKs S. M. (vl. jm. Gladněv) (Iv .. Iv.) (1884-1937) - publicista. Pů
sobil v petrohradské okruhové organizaci. Od roku 1911 přispíval 
do týdeníku Zvězda, v letech 1912-1913 do listu Pravda a praco
val ve vydavatelství Priboj. Po Říjnové revoluci byl činný ve stát
ních a stranických vydavatelstvích, později v hospodářském apará
tu. V roce 1935 byl z VKS(b) vyloučen. - 94, 199
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ZALEWSKI Kazimierz (1869-1918) - jeden ze zakladatelů sociálně de
mokratických organizací v Litvě (Svaz litevských dělníků, 1895).

V roce 1900 byl jedním z inspirátorů sjednocení tohoto svazu se 
Sociální demokracií Království polského a Litvy (SDKPaL). Zúčast
nil se V.' (londýnského) sjezdu SDDSR. V letech reakce přispíval do 
menševického tisku. Za první světové války byl internacionalistou. 
V roce 1917 se stal členem SDDSR(b). Po Říjnové revoluci působil 
v listu lzvěstija. - 170, 346 

ZAsuuč:ovA V. I. (1849-1919) - významná pracovnice narodnického 
a později sociálně demokratického hnutí v Rusku. V letech 
1883-1889 se podílela na založení skupiny Osvobození práce. 
V roce 1900 se stala členkou redakce leninského listu Jiskra a časo
pisu Zarja. Po II. sjezdu SDDSR patřila k čelným představitelům 
menševiků. V letech reakce a nového revolučního rozmachu se při
klonila k likvidátorům. Za první světové války stála na pozicích so
ciálšovinismu. K Říjnové revoluci se stavěla negativně. 
- 235-236 

ZETKINOVÁ Clara (185 7 -1933) - význačná funkcionářka německého 
a mezinárodního dělnického hnutí, spoluzakladatelka Komunistické 
strany Německa. Stála na levém křídle německé sociální demokra
cie a spolu s R. Luxemburgovou, F. Mehringem a K. Liebknechtem 
bojovala proti Bernsteinovi a dalším oportunistům. Za první světo
vé války patřila k revolučně smýšlejícím internacionalistům a vystu
povala proti sociálšovinismu. V roce 1916 vstoupila do skupiny 
Internacionála, později nazvané Spartakův svaz. Roku 1919 se stala 
členkou Komunistické strany Německa a byla zvolena do jejího 
ústředního výboru. Na III. kongresu Komunistické internacionály 
byla zvolena do exekutivy Kominterny, řídila mezinárodní sekreta
riát žen. V roce 1925 se stala předsedkyní Mezinárodní rudé pomo
ci. - 56 

ZEVINJ. D. (Savka) (1888-1918) - člen SDDSR od roku 1904. Pra
coval ve stranických organizacích v různých městech na jihu Ruska. 
V letech nového revolučního rozmachu byl menševikem-plechano
vovcem. Navštěvoval stranickou školu v Longjumeau u Paříže, říze
nou Leninem. Zúčastnil se VI. (pražské) konference SDDSR; po 
konferenci zaujímal bolševické stanovisko. Od roku 1915 byl čle
nem bakuského výboru SDDSR. Po únorové revoluci 1917 praco
val v různých odpovědných funkcích v Baku. Po porážce Bakuské 
komuny byl spolu s dvaceti pěti komisaři 20. září 1918 zastřelen 
esery a britskými interventy. - 72 
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ZGR. - viz Zgragen 

ZGRAGEN - švýcarský advokát, socialista. - 235, 320

ZINOVJEV G. J. (v!. jm. Radomyslskij) (G. J., Gr., Grigorij, G. Z.) 
(1883-1936) - člen SDDSR od roku 1901. V letech 1906-1907
byl členem petrohradského výboru, ·v letech 1907-1927· členem 
ústředního výboru strany. V letech 1908-191 7 žil v emigraci, stal 
se členem redakce ústředního orgánu strany Social-demokrat a bol
ševického listu Proletarij. Zúčastnil se zimmerwaldské a kientalské 
mezinárodní socialistické konference. V době příprav Říjnové revo
luce a v jejím průběhu kolísal, v říjnu 191 7 vyslovil spolu s Kame
něvem v menševicky zaměřeném listu Novaja Žizň svůj nesouhlas 
s rozhodnutím ústředního výboru. V letech 1919-1926 zastával 
funkci předsedy exekutivy Komunistické internacionály. V listopa
du 1927 byl vyloučen ze strany, v roce 1928 mu bylo členství obno
veno, v roce 1932 byl ze strany opět vyloučen a v roce 1933 opět 
přijat. V roce 1934 byl z VKS(b) vyloučen potřetí. Ko11cem třicá
tých let se stal obětí represí. V roce 1988 byl rehabilitován. - 18, 

35, 43, 48-49, 67, 105, 145, 198, 201-202, 208, 215-216, 223, 

294, 315-316, 334-335, 338, 341-342, 354, 356-357, 362, 

375 

Z. L. - 281

ZvIRBULIS E. (1883-1916) - člen SDDSR od roku 1903, bolševik, 
rižský dělník. Aktivně se účastnil revoluce 1905-1907. Od roku 
1908 žil v emigraci v Německu. V roce 1912 patřil v Lotyšsku k za
kladatelům bolševického ústředí Sociální demokracie Lotyšského 
kraje. Usiloval o organizační sjednocení Sociální demokracie Lotyš
ského kraje s bolševickou stranou. Na IV. sjezdu Sociální demokra
cie Lotyšského kraje byl zvolen členem jejího ústředního výboru. 
V roce 1915 byl zatčen; zemřel v Butyrské věznici v Moskvě. 
- 365, 368 

�ENA GRIGORUOVA - viz Lilinová Z. I.

ENA PJATNICOVA - viz Maršaková N. S. 

:NA SPANDARJANOVA - viz Spandarjanová O. V. 

�A TROJANOVSKÉHO - viz Rozmirovičováj. F. 
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ŽoRDANIJA N. N. (An, Kostrov) (1870-1953) - sociální demokrat, je
den z vůdců kav'kazských menševiků. V letech reakce a nového re
volučního rozmachu se hlásil k menševikům stoupencům zachování 
ilegální strany, ve skutečnosti však podporoval likvidátory. V rqce 

1914 přispíval do Trockého časopisu Borba. Za první světové války 
vystupoval jako sociálšovinista. V letech 1918-1921 stál v čele 
kontrarevoluční menševické vlády Gruzie; od roku 1921 žil v emi
graci. - 28, 43-44, 219-221, 225, 237 



Dříve 

Chemnitz 
J ekatěrinodar 
Jekatěrinoslav 
Jelizavetpol 
Libava 
Samara 
Tiflis 

' 

ZEMĚPISNÉ NÁZVY 

Nyní 

Karl-Marx-Stadt 
Krasnodar 
Dněpropetrovsk 
Kirovabad 
Lijepaja 
Kujbyšev 
Tbilisi 
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