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PŘEDMLUVA 

Do čtyřicátého devátého svazku Sebraných spisů V. I. Le
nina jsou zařazeny dopisy, s,dělení, vzkazy a telegramy 
napsané od začátku první světové války do Velké říjnové 
socialistické revoluce. Vedle již dříve uveřejněných dopi
sů z tohoto období je zde 163 Leninových dokumentů, 
které jsou publikovány poprvé. Všechny tyto Leninovy 
dopisy jsou cenným doplňkem k jeho dílům zařazeným 
do 26.-34. svazku tohoto vydání. 

V dokumentech obsažených v tomto svazku osvětluje 
Lenin stanovisko bolševiků k válce, míru a revoluci, je
jich teoretická hlediska a taktiku, objasňuje heslo přemě
ny imperialistické války ve válku občanskou, porážky 
»své vlastní« vlády a stanoví nezbytné praktické akce
k realizaci tohoto hesla. Celá korespondence je prostou
pena idejemi programových dokumentů bolševismu,
v nichž Lenin odhalil příčiny první světové války, její im
perialistický, loupeživý charakter, demaskoval sociálšovi
nisty a vytyčil úkoly revolučních marxistů všech zemí.

Dopisy názorně charakterizují Lenina jako vůdce me
zinárodního proletariátu, vůdce, který plně a důsledně 
provádí internacionalistickou politiku a vede boj proti 
imperialistické válce i proti oportunismu. V jeho dopi
sech zaznívá vášnivá výzva k rozhodnému a nekompro
misnímu boji proti vůdcům II. internacionály, kteří zra
dili věc dělnické třídy. »To se nesmí trpět,« psal, »nesmí 
se chytračit, proti ostudnému Šovinismu je třeba bojovat 
ze všech sil!!« (viz tento svazek, s. 21). Zvláštní po-
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zornost věnoval Lenin odhalení kautskismu. V dopise 
A. G. Šljapnikovovi o tom napsal: »Oportunisti jsou zjev
ným zlem. Německý „střed" s Kautským v čele je zlo za
střené, diplomaticky podbarvené, které zaslepuje oči, ro
zum i svědomí dělníků, a proto je nejnebezpečnější ze 
všech« (s. 28). 

Dopisy poskytují velmi cenný materiál o Leninově 
praktické činnosti ve vedení bolševické strany za výjimeč
ně těžkých válečných podmínek. Ustavičná hrozba váleč
ného soudu nebo vypovězení ze země, nutnost zachová
vat co nejpřísnější konspiraci v korespondenci, při vydá
vání a rozšiřování stranické literatury - to vše neobyčej
ně komplikovalo práci Lenina a bolševiků. »Nepište v do
pisech nic přímo«, »pište neviditelným inkoustem«, »ni
kdo nesmí vědět, kdo a kde to vydal«, »všechny koncepty 
spálit« atd. - taková varování jsou v Leninových dopi
sech běžná. 

Významná skupina dopisů V. A. Karpinskému, zařaze
ných do tohoto svazku, osvětluje historii obnoveného vy
dávání ústředního orgánu strany - listu Social-demo
krat. Lenin důkladně promýšlel všechny otázky spojené 
s vydáváním listu, určoval obsah a navrhoval autory člán
ků, propočítával a plánoval materiál do každého čísla, ra
dil autorům a zasazoval se o co nejrychlejší vydávání 
a rozšiřování listu. 

Za svého pobytu ve Švýcarsku, daleko od vlasti, Lenin 
i přes obrovské těžkosti bedlivě sledoval vývoj revoluční
ho hnutí v Rusku. Ve svých dopisech členům ÚV do Pe
trohradu a jednotlivým stranickým činitelům dával kon
krétní pokyny a odpovědi na nejdůležitější otázky týkají
cí se praktické práce stranických organizací. Pravidel
né kontakty s Petrohradem udržoval prostřednictvím 
A. G. Šljapnikova, zmocněnce ústředního výboru a petro
hradského výboru, který žil nejprve ve Stockholmu a pak 
v Oslo. Proto značnou část dopisů adresovaných Šljapni
kovovi je třeba posuzovat jako dopisy určené pro ruské 
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byro ústředního výboru. Kontakty s Ruskem udržoval 
Lenin také prostřednictvím M. M. Litvinova, A. M. Kol
lontajové a dalších osob. Jeho dopisy jsou prostoupeny hlu
bokou vírou v revoluční sílu dělnické třídy Ruska. Ve chví
lích těžkých pro stranu se Lenin opíral o dělníky prav
dovce. Navrhoval, aby se jimi posílil ÚV strany, aby se 
v řadě středisek země sloučily vedoucí skupiny a naváza
lo se s nimi spojení. Počtem kontaktů s dělnickými vůdci 
v každém městě určoval úspěch ·cest zmocněnců zahranič
ní části ÚV do Ruska. 

Lenin naléhavě vyžadoval, aby bolševici důsledně pro
sazovali pevnou třídní linii. Zdůrazňoval, že bolševici 
musí zůstat revolucionáři »i za válečné situace« (s. 40). 

Korespondence podrobně osvětluje Leninův vášnivý, 
nesmiřitelný boj proti ruským sociálšovinistům, jako byl 
Plechanov, Alexinskij a další. Lenin poukazoval na spoje
ní menševiků s mezinárodním oportunismem a říkal, že 
hájí zájmy buržoazie, ale »mezi dělnickou třídou v Rusku 
žádnou odezvu neměli a nemají«, »nedá se jim věřit ani 
za mák« (s. 53). V řadě dopisů odhaloval oportunismus 
Trockého a jeho stoupenců, tepal je za jejich napomáhání 
pravicovým živlům v mezinárodním sociálně demokratic
kém hnutí. Úlohu Trockého za jeho pobytu v Americe 
charakterizoval slovy: » ... přijel Trockij a hned se mize
ra sčuchl s pravicovým křídlem Nového miru proti levico
vým zimmerwaldovcům ... Je pořád stejný = vytáčí se, 
chytračí, staví se jako levicový, a pomáhá pravico
vým ... « (s. 421). 

Lenin rovněž energicky vystoupil proti kolísání a intri
kám skupiny Bucharin-Pjatakov-Bošová. Tato skupina 
se pokoušela sama rozhodovat o kontaktech s Ruskem 
a využít časopisu Kommunist pro prosazování svých ná
zorů. Leninovy dopisy, v nichž se odráží dlouhodobé vy
jednávání s Pjatakovem a Bošovou o obnovení časopisu 
Kommunist, jsou jasným příkladem pružnosti Leninovy 
taktiky a jeho schopnosti v pravý čas zavrhnout všechno, 
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co se stává brzdou, co bránÍ' straně v jejím dalším vývoji. 
Lenin kategoricky odmítl zařadit do časopisu Sbornik So
cial-demokrata · Bucharinovy a Pjatakovovy články, 
v nichž hlásali mylnou, škodlivou »teorii« odmítání mini
málního programu strany a zřeknutí se boje za demokra
tické požadavky. 

V tomto svazku je poprvé uveřejněn značný počet do
pisů G.J. Zinovjevovi a A. G. Šljapnikovovi, které souvisí 
s vydáviiním časopisů Komrimnist a Sbornik Social-de
mokrata. V mnoha z nich ·kritizuje Lenin Zinovjevův 
a Šljapnikovův·nedůsledný, smířlivecký postoj ke skupině 
Bucharin-Pjatakov-Bošová. O Zinovjevově kolísání 
Lenin napsal: »To už není jenom kolísání, to je kolísání 
na třetí, které se mění v něco daleko horšího«- (s. 254). 

Leninovy dopisy svědčí o úžasné energii a vytrvalosti, 
s nimiž získával a sjednocoval revoluční síly v meziná
rodním dělnickém hnutí. Lenin hledal cesty k navázání 
kontaktů s levicovými socialisty, vedl s nimi obsáhlou ko
respondenci o všech nejdůležitějších otázkách teorie 
a politiky revoluční strany za války. Dopisoval si s ame
rickou Ligou socialistické propagandy, s francouzskými 
internacionalisty, s levicovými socialisty v Anglii a v dal
ších evropských zemích. Do tohoto svazku byly zařazeny 
dopisy vedoucím představitelům levicového křídla Sociál
ně demokratické strany Nizozemska D. Wijnkoopovi 
a A. Pannekoekovi, švýcarským socialistům A. Schmidto
vi a P. Golayovi, švédskému levicovému sociálnímu de
mokratovi K. Hoglundovi a' dalším. 

Velká· skupina dopisů D. Wijnkoopovi, K. Radkovi, 
A. M. Kollontajové a dalším byla napsána v souvislosti
s přípravou první a druhé mezinárodní socialistické kon
ference. Svědčí o obrovské práci Lenina a bolševiků, kte
rou vynaložili na to, aby ochromili pokusy Grimma a dal
ších centristicky naladěných živlů o zajištění centristic
kého složení konference a centristického charakteru jejích
rezolucí. »Podle našeho názoru,« psal Lenin Kollontajové
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krátce před zimmerwaldskou konferencí, »musí levice vy
dat společné ideové prohlášení 1. se závazným odsouze
ním sociálšovinistů a oportunistů; 2. s programem revo
lučních akcí ... ; 3. proti heslu „obrany vlasti" atd. Ideové 
prohlášení „levice" jménem několika zemí by mělo obrov
ský význam« (s. 113). 

V dopisech z druhé poloviny roku 1916 a z počátku ro
ku 1917 odhaluje Lenin přecJ:iod centristické většiny zim
merwaldského sdružení ke s:vazku se sociálšovinisty. Na 
Grimmovu zradu poukázal slovy: 

»Z celého zimmerwaldského a kientalského sdružení
a jednání udělala hrstka vůdců (i s Grimmem) ve skuteč.

nosti frázi« (s. 388). Vyzývá levicové socialisty, aby utvořili 
novou, vpravdě revoluční, komunistickou internacionálu. 

Korespondence odráží Leninovu obrovskou teoretic
kou činnost za války. Celá řada dopisů V. A. Karpinské
mu, S. N. Ravičové, G. L. Šklovskému a jiným osvětluje 
historii vzniku a vydání knihy Socialismus a válka, v je
jímž rozšiřování spatřoval Lenin důležitý politický akt 
»pro stmelení III. internacionály«. V dopisech M. N. Po
krovskému jsou obsaženy konkrétní fakty, související
s přípravou a vydáním Leninova díla Imperialismus jako
nejvyšší stadium kapitalismu. Leninovy dopisy doplňují
takové jeho práce, jako jsou Socialistická revoluce a prá
vo národů na sebeurčení, O Juniově brožuře, O karikatu
ře marxismu a »imperialistickém ekonomismu« aj.

Velice zajímavé jak po stránce teoretické, tak i politic
ké jsou dopisy I. Arm"andové (dokument č. 51 je otištěn 
poprvé), neboť jsou vzorem tyůrčího přístupu k revoluční 
teorii marxismu. Lenin v nich na základě hlubokého stu
dia a zevšeobecnění dějinných zkušeností z třídního boje 
proletariátu charakterizuje. úkoly mezinárodní sociální 
demokracie a dělnického hnutí za první světové války, 
rozvíjí nejdůležitější stanoviska marxistů k válce a obraně 
vlasti. 

Lenin nabádal, aby se otázka stanoviska k válce posu-
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zovala dialekticky, s přihlédnutím k dějinné situaci 
a konkrétním podmínkám. »Celý duch marxismu, celá je
ho soustava vyžaduje,« psal, »aby se každá teze posuzova
la jenom (a) historicky; (�) jenom v souvislosti s ostatní
mi; jenom (y) v souvislosti s konkrétní historickou zkuše
ností« (s. 358). V mnoha svých dopisech prosazoval myš
lenku, že marxistická politika se opírá o skutečnost, a ni
koli o »možnost«, že marxismus stojí na půdě faktů, a ne 
možností (srov. s. 378). 

Do čtyřicátého devátého svazku je zařazena řada dopi
sů, v nichž Lenin podává charakteristiku historických ty
pů válek. 

V epoše imperialismu je třeba rozlišovat tyto hlavní ty
py válek: nespravedlivé, imperialistické války, proti nimž 
je nutné rázně bojovat, a spravedlivé, občanské, revoluč
ní války pracujících proti vykořisťovatelům, obranné vál
ky vítězného proletariátu a národně osvobozenecké vál
ky. Takovéto války marxisté rozhodně podporují. 

Otázku obrany vlasti posuzoval Lenin v těsné souvislo
sti se stanoviskem k dané válce. Uváděl, že Marxův a En
gelsův postoj k válce nelze chápat dogmaticky. Objasnil, 
že ·v imperialistické válce musí socialisté vystupovat proti 
obraně vlasti, »neboť 1. imperialismus je předvečer socia
lismu; 2. imperialistická válka Je válka zlodějů o kořist; 
3. v obou koalicích je vyspělý proletariát; 4. v obou uzrála

socialistická revoluce. Jedině proto jsme proti „obraně
vlasti", jedině proto!!« (s. 401).

Ve svých dopisech Lenin nejednou objasňuje postoj re
volučních marxistů k heslům o míru a odzbrojení. Zdů
razňuje nutnost konkrétně historického přístupu k těmto 
heslům. V tehdejších podmínkách, v podmínkách světové 
imperialistické války a narůstající revoluční krize, kdy 
dělníci a rolníci měli obrátit zbraně proti vykořisťovate
lům, hesla míru a odzbrojení, vytyčená buržoazními paci
fisty a kautskisty, nahrávala imperialistům. Lenin tehdy 
proti těmto heslům vystoupil, zároveň však poukazoval 
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na to, že po vítězství socialistické revoluce nabídnou bol
ševici mír všem válčícím mocnostem. Když zvítězila Říj
nová revoluce, vyhlásil Lenin boj za mír a zásadu míro
vého soužití států s různým společenským zřízením. 

V Leninově korespondenci z období první světové vál
ky zaujímá významné místo otázka boje za demokracii 
v epoše imperialismu a socialistických revolucí. Otázka 
stanoviska k demokracii, k, minimálnímu programu, jak 
uváděl Lenin, vyvstávala čím dál zřetelněji. »Ve Vyjasňo
vání této nejdůležitější a základní otázky si nikdy nedám 
svázat ruce. To nemohu. Otázku je třeba vyjasnit. Způso
bí ještě desítky „pádů" ... « (s. 362). 

Lenin kritizuje ty socialisty, kteří odmítali nutnost boje 
za demokracii v podmínkách imperialismu. »My, sociální 
demokraté, jsme vždy pro qemokracii, nikoli však „ve 
jménu kapitalismu", nýbrž ve jménu uvolnění cesty naše

mu hnutí,« psal Lenin (s. 355). Na rozdíl od »ultrarevoluč-
ních« úvah skupiny Bucharin-Pjatakov aj. o »nerealizo
vatelnosti« demokracie za imperialismu vytyčuje Lenin 
úkol naučit se spojovat »boj za demokracii s bojem za so
cialistickou revoluci tak, že se první podřídí druhému« 
(s. 377). 

Socialistická revoluce, jak uvádí Lenin, není možná 
bez boje za demokracii. S opovržením a hněvem psal 
o »hlupáctví« v otázce stanoviska k demokracii, objasňo
val škodu, kterou působí dělnickému hnutí sektářská teo
rie o zbytečnosti boje za demokratické požadavky v epoše
imperialismu.

V současné době, kdy komunistické strany kapitalistic
kých zemí vytyčily jako prvořadý úkol pracujících mas 
boj proti monopolům za· všeobecně demokratické cíle, 
kdy se boj za všeobecně demokratické úkoly stal důleži
tou součástí revolučního boje za socialismus, mají Leni
novy výroky o těchto otázkách zvlášť aktuální význam. 

V nerozborném sepětí s všeobecnou otázkou boje za 
demokracii rozebírá Lenin- stanovisko revolučních mar-
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xistů k požadavku práva národů na sebeurčení. Podrobu
je všestranné a zevrubné kritice mylné názory levicových 
sociálních demo�ratů a také názory Bucharina a Pjatako
va, kteří vystoupili proti tomuto požadavku. Lenin po
ukazoval na to, že je třeba všemožně podporovat národně 
osvobozenecké hnutí koloniálních a závislých národů 
proti imperialismu, a přitom zdůrazňoval nutnost co nej
těsnějšího spojenectví utlačovaných národů s mezinárod
ním proletariátem v boji proti společnému nepříteli 
- imperialismu. ·..-

L�ninovy dopisy obsahují důležité teze o revoluční si
tuaci, o podmínkách vítězství socialistické revoluce. Le
nin uváděl, že za revoluční krize se nelze omezit na vše
obecnou výzvu ic »masovému hnutí«. »Heslo „masové 
hnutí" není špatné,« psal, »ale není zcela přesné, neboť 
zapomíná na revoluci, na dobyt í moci, na diktaturu
proletariátu. To NB!! Přesněji: podpora a rozvíjení (ihned) 
nejrůznějších revolučních masových akcí s cílem přiblí
žit revoluci atd.« (s. 412). 

V dopisu N. I. Bucharinovi• (dokument č. 293) odhalil 
Lenin nesprávnost Bucharinova článku K teorii imperia
listického státu, který autor nabídl časopisu Sborník Social
-demokrata. Lenin konstatoval, že v článku je nesprávně 
definován rozdíl marxistů a anarchistů v otázce pojetí státu, 
a poukázal na nesprávnost Bucharinova postoje k zásad
ně nepřátelskému vztahu sociální demokracie ke každé 
státní moci. Lenin podrobil· kritice Bucharinovy polo
anarchistické názory v noticce Jugend-Internationale 
z téhož období. Poukázal na to, že marxismus pokládá za 
nezbytné, aby dělnická třída vytvořila v průběhu socialis
tické revoluce svůj proletářský stát a využila ho k vybu
dování socialistické společnosti. 

Důležitý význam mají Leninovy dopisy I. F. Armando
vé ze 17. a 24. ledna 1915, v nichž vytyčuje řadu zásad 
komunistické morálky. Tyto dopisy svědčí o tom, jak vel
kou pozornost věnoval Lenin· výchově pracujících v du-
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chu komunistické morálky, jak vysoké požadavky kladl 
na komunisty, jak je učil jasným a přesným formulacím, 
aby snad neumožňovali nepřátelům využívat některé ko
munistické zásady ke svým cílům. 

Zvláštní místo zaujímají v tomto svazku dokumenty 
z roku 191 7, napsané v emigraci bezprostředně po úno
rové buržoazně demokratické revoluci v Rusku. Lenin 
v nich poprvé formuluje hlavní zásady stanoviska strany 
k buržoazní prozatímní vládě, které pak dále rozvíjí 
v Dopisech zdaleka a v jiných pracích. 

Lenin charakterizuje únorovou revoluci jako »první 
etapu první (z těch, které zrodila válka) revoluce«, která 
»nebude ani posled])Í, ani pouze ruská« (s. 432). Úkolem
strany je příprava širší základny pro vyšší etapu, tj. pře
růstání buržoazně demokrati_<;:ké revoluce v revoluci so
cialistickou. Teď je aktuální, psal Lenin, rozšířit práci,
organizovat masy, _burcovat nové vrstvy k odhalení pro
zatímní vlády a »pro přípravu k uchopení moci sověty děl
nických zástupců.Jedině taková vláda může dát chléb, mír
a svobodu« (s. 434). Lenin vyzýval k dalšímu upevnění
_revoluční strany dělnické třídy, strany nového typu, a va
roval před jakýmikoli pokusy »sjednocení« s menševiky.

»Myslím, že dnes je hlavní« - psal Lenin, »nedat se
zaplést do hloupých „sjednocovacích" pokusů se sociálpa
trioty (nebo, což je ještě nebezpečnější, s kolísajícími, ja
ko je organizační výbor, Trockij a spol.) a pokračovat 
v práci své strany v důsledně . internacionalistickém
duchu« (s. 434). 

Ihned po únorové revoluci se Lenin začíná domáhat co 
nejrychlejšího návratu do vlasti. Do tohoto svazku jsou 
zařazeny Leninovy dopisy a telegramy, jež souvisí s jeho 
návratem ze Švýcarska do Ruska. 

V dopisu zahraničnímu byru ústředního výboru 
z 30. srpna 191 7, odeslaném ze stanice Razliv, charakte
rizuje Lenin situaci v Rusk1=1, popisuje odpornou pomlou
vačnou kampaň, kterou rozpoutala buržoazie proti před-
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stavitelům bolševické strany, a zdůrazňuje, že je nezbyt
né odhalit nactiutrhače. Značnou pozornost věnuje ve 
svém dopisu situaci v mezinárodním socialistickém hnutí. 

Leninovy dopisy spojené s přípravou ozbrojeného po
vstání byly zařazeny do 34. svazku Sebraných spisů. Ten
to, 49. svazek uzavírá písemný vzkaz, který Lenin zane
chal v ilegálním bytě M. V. Fofanovové před svým od
chodem 24. října 191 7 večer do štábu revoluce - Smol
ného: »Odešel jsem tam, kam jste nechtěla, abych chodil. 
Na shledanou. Iljič« (s. 487). Lenin převzal bezprostřední 
vedení ozbr'ojeného povstání, jež skončilo vítězstvím Vel
ké říjnové socialistické revoluce a nastolením sovětské 
moci. 

INSTITUT MARXISMU-LENINISMU 

PŘI ÚV KSSS 



1914 

1 

M. V. KOBECKÉMU

[2. 8. 1914] 

Milý soudruhu! Naše cesta se nezdařila. 1 Nevím, jestli
jste dostal dopisy. Jestliže ano, odpovězte, abych si ově
řil, že chodí pošta. Vy se teď patrně stanete příslušníkem 
neválčící země, což je výjimka a přitom neobyčejně vzác
ná, a proto, bude-li od Vás k nám docházet pošta, musíte 
nás určitě informovat a sdělovat nám zprávy z novin, ne
boť ty jsou nám nedostupné. Pochopitelně jenom nejdů
ležitější zprávy (obzvlášť o Rusku). 

Sdělte, budete-li mít (nebo už máte) dobré kontakty se 
Stockholmem, můžete-li zprostředkovat zasílání dopisů, 
udat adresu pro příjem peněz z Ruska atd. 

S pozdravem 
Váš V. I.*

* Na horním okraji dopisu Lenin napsal zřejmě pro majitele bytu:
»Geehrter Herr! Bitte diesen Brief an Herm Kobezky gefalligst zu
iibergeben!« (»Vážený pane! Tento dopis odevzdejte prosím panu Ko
beckému!«) Red.
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TELEGRAM 
POLICEJNÍMU ŘEDITELI MĚSTA 

KRAKOVA2 

[7. 8. 1914] 

Místní policie mě podezřívá ze špionáže. Žil jsem dva ro
ky v Krakově, Zwierzyniec, Lubomirského 51. Osobně 
jsem se hlásil policejnímu komisaři v Zwierzynieci. Jsem 
emigrant, sociální demokrat. Telegrafujte prosím do Po
ronina a starostovi Nového Targu, aby se zabránilo nedo
rozumění. 

Uljanov 

3 

V. ADLEROVI

5. 9. 1914

Vážený soudruhu! Šťastně jsem dorazil s celou rodinou 
do Curychu.3 Legitimationen žádali jenom v Innsbrucku
a Feldkirche: Vaše pomoc mi byla tedy velmi užitečná. 
Pro vstup do Švýcarska žádají pas, ale mne pustili bez pa
su, když jsem uvedl jméno Greulicha. Moc pěkně Vás 
zdravím a moc pěkně děkuji. 

18 
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4 

V. A. KARPINSKÉMU

6. 9. [1914]

Milý soudruhu! Včera jsem po krátkém rakouském za
jetí šťastně přijel s celou rodinou sem. Zinovjev přijede 
taky. Chtěli jsme se usadit v Ženevě, kam nás táhnou 
dávné sympatie. Ale tady jsme-se začali přiklánět k Ber
nu. Do Ženevy se prý hrne nová francouzská emigrace 
z Paříže, Bruselu apod. Nestouply příliš ceny, obzvlášť 
nájemného? Budeme se muset ubytovat prozatímně: daly 
by se sehnat zařízené pokoje (dva malé) s použitím ku
chyně za měsíční nájem? 

A ještě něco:jestli Vás to nebude obtěžovat, zajděte do 
Société de lecture (Grand' Rue 11)* a vyžádejte si tam vý
půjční řád; potřebuji zjistit, zdali se tam nic nezměnilo. 
Mne táhne d<;> Ženevy obzvlášť tap.le Société4, i když i ta-
d ??? . d h' A . k' ?J· k'? D 1y ... ... Je ra a .  . . co tis arna. e tam rus a. a 
by se teď vydat leták apod.? Rusky? S obzvláštní opatrno
stí nebo jako dřív (samozřejmě proti válce a proti nacio
nalistům nového typu, od Haaseho po Vanderveldeho 
a Guesda - všichni se zachovali podle!). Budu Vám vel
mi zavázán, když mi co nejdřív odpovíte na všechny tyto 
otázky.Jsou ještě v Ženevě soudruzi bolševici? Mezi nimi 
i ti, co jedou do Ruska? Všichni Vás, soudružku Olgu 
a všechny přátele mockrát pozdravujeme. 

Váš N. Lenin

* - Společnosti čtenářů (Velká ulice č. 11). Red.
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5 

V. A. TICHOMIRN0VOVI

9. 9. (1914]

Milý příteli! Šťastně jsme dorazili a zůstáváme v Bernu. 
Ťošča je zdráv. Nejspíš pojede do Ruska přes Janov 
- Soluň (nebo Archangelsk).5 Vaše matka Vám musí po
slat peníze prostřednictvím ministerstva zahraničí s tím,
aby tyto peníze byly vyplaceny tady paní Dvoše Šklovské
(Falkenweg, Bern). Potom ať Vaše matka telegrafuje na
tuto adresu, že pro Vás poslala tu a tu částku. Napíšeme
jí. Doufám, že u Vás a u všech přátel je všecko v pořádku.
Napište prosím,jak jste na tom se zdravím a co Vaše lite
rární práce.

Vám a všem přátelům 
srdečný pozdrav od celé rodiny!! 

Váš Vl. Uljanov

6 

REDAKČNÍMU TAJEMNÍKOVI 
VYDAVATELSTVÍGRANATOVÝCH 

Berne, le 15 sept. 1914 

Vážený pane tajemníku redakce! Oznamuji Vám změnu 
své adresy. Právě jsem se dostal z krátkého rakouského 
zajetí a budu teď žít v Bernu. Sdělte mi prosím, zdali 
Vám došel tento dopis a kdy mám dodat článek (doufám, 
že válka je dost závažný důvod k prodloužení termínu)6. 
Jestli to spěchá, pošlete telegram, kde by jedno slovo (ko
likátého dne v měsíci podle star. kal.) znamenalo termín 
dodání. Nejsem si ještě úplně jistý, že teď rukopisy do
cházejí v pořádku. 

Jsem Vám k službám. V. lljin
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7 

V. A. KARPINSKÉMU

[Po 27. 9. 1914) 

Milý K.! Dostal jsem Váš lístek a odpovídám obratem. 
Mějte strpení: podáme Vám zprávu, co se dá a musí udě
lat v tom, co si přejeté (a my-také).7 Nezapomínejte ostat
ně, že tady má legálnost svérázný charakter: mluvil jste 
o tom s přáteli z Lausanne? Určitě si s nimi promluvte.

My zůstáváme v Bernu. Adresa: Donnerbiihlweg 11 a.
Uljanow. 

Co se týče referátu, ještě nevím. Bude se to muset pro
myslet a důkladněji se poradit. S kolika lidmi by se u vás 
dalo počítat?8 

Tisknu Vám ruku. Všichni Vás pozdravují. 
Váš Lenin 

P. S. La critique a moje anticritique by snad byly lepším 
předmětem diskuse? Pár slov přece jen: nelze formalistic
ky hájit hanebný šovinismus Němců. Byly špatné rezolu
ce, ale byly i slušné, také prohlášení byla dvojího druhu. 
Ale všechno má přece svou mez! A ta byla překročena. 
To se nesmí trpět, nesmí se chytračit, proti ostudnému 
šovinismu je třeba bojovat ze všech sil!! 

8 

I. F. ARMANDOVÉ

[Před 28. 9. 1914) 

Milá přítelkyně! Všichni mockrát pozdravujeme Abrama. 
Ať zajede k přátelům do Lausanne. Najde tam zajímavé 

21 



dokumenty* a já Vás prosím, abyste tyto dokumenty pře
ložila do francouzštiny a poslala je do listu Sentinelle (a 
příležitostně mi to všecko zaslala).9 (Která strana je vydá
vá? Kde vycházejí? Je to slušný list? Pošlete mi prosím po 
jednom exempláři nejcharakterističtějších čísel těchto no
vin.) 

Velmi mě znepokojuje a zneklidňuje postoj evropských 
socialistů v této válce. Jsem přesvědčen, že všichni 
- především a převážně němečtí socialisté - se stali
»šovinisty«. Německé a francouzské (L'Humanité!!10) so
cialistické noviny se vůbec nedají číst!!Je to krajní »šovi
nismus«! Obávám se, že současná krize připravila mno
hé, příliš mnohé socialisty o rozum (dá-li se to tak říct)
a že tuto neobyčejnou »hanbu« evropského socialismu za
vinil konec konců oportunismus. Doslechl jsem se, že
Martynov (likvidátor) svolal v Curychu poradu (předpo
kládám, že soukromou) a zpočátku napadl německé socia
listy, ale pak (druhý den diskusí) změnil názor (pod
zhoubným vlivem Axelroda) a odvolal všechno, o čem
předtím mluvil!!! Pěkná hanba!! Musíme tak či onak vy
slovit svůj názor, je to však neobyčejně těž_ké, velmi těžké
v takové době. Prosím Vás, ať Abram zajede do Lausanne
a přiveze Vám poslední zprávy.

Grigorij s rodinou přijel. Zůstaneme v Bernu. Malé 
nudné městečko, ale . .. přece jen lepší než Halič, a lepší 
není!! No nic. Zvykneme si. Bloumám po knihovnách: 
stýskalo se mi po nich**. Přeji všechno nejlepší a upřím
ně Vám tisknu ruku. Pište víc o sobě, prosím. 

Vám oddaný V. Lenin

Doufám, že se brzy uvidíme? Co říkáte? 

P. S. Jaké je v Les Avants počasí? Chodíte na procházky? 

* Začátek dopisu je napsán rusky. Red.

** První řádky odstavce jsou napsány rusky. Red.
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Jestlipak Vám teď lépe chutná jíst? Máte knihy? Novi
ny? 

V Lausanne se musí zorganizovat shromažďování všech 

ve francouzštině tištěných švýcarských novin s komentáři 
k válce, psanými v socialistickém duchu, s ohlasy o ně
meckých a francouzských socialistech atd. Ať se o to· 
Abram postará. Musíme shromažďovat dokumenty ze 
všech sil!!* 

9 

J. S. RANECKÉMU 

28. 9. 1914

Milý příteli! Až dneska jsem dostal Váš dopis a všechno, 
co jste poslal. Mockrát děkuji! Půjčit bych Vám samozřej
mě mohl, kdyby byla aspoň nějaká možnost sehnat tu ně
co peněz. Bohužel, žádná možnost není. Viktor (teď je 
v Janově, 30. 9. nebo 1. 10. pojede do vlasti) mi napevno 
slíbil poslat peníze:jen co je dostanu, okamžitě Vám taky 
pošlu. Tady není nic nového. Ruské noviny chodí s vel
kým zpožděním. Gri-gorij s rodinou je už dávno tady 
a pozdravuje Vás. Srdečný pozdrav .Vaší rodině od nás 
všech. Doufám, že se brzy ozvete. 

Váš Vl. Uljanov 

P. S. Jestli náhodou potkáte pana starostu v Novém Tar
gu, zeptejte se ho prosím, zdali sem poslal moje papíry. 

* Poslední odstavec je napsán rusky. Red.
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1 O 

V. A. KAR PINSKÉMU

[Před 11. 1 O. 1914] 

Milý Karpinskij ! Využívám příležitosti k otevřenému roz
hovoru. 

Máme všechny důvody očekávat, že švýcarská policie 
a vojenské úřady (na první pokyn ruského nebo francouz
ského velvyslance apod.) nás poženou před válečný soud 
nebo nás vypovědí za porušování neutrality apod. Proto 
nepište v dopisech nic přímo. Pokud bude zapotřebí něco 
sdělit, pište neviditelným inkoustem. (Použití neviditel
ného inkoustu označte podtržením data v dopise.) 

Rozhodli jsme se vydat místo nepříliš čtivých tezí při
ložený manifest11

• Oznamte, jestli došel, a nazvete ho Vý
voj kapitalismu. 

Měl by se vydat. Ale radíme Vám, abyste to udělal je
nom pod podmínkou, že budete nanejvýš opatrný (pokud 
je to možné)!! 

Nikdo nesmí vědět, kde a kdo to vydal. Všechny kon
cepty je třeba spálit!! Výtisky uschovat pouze u vlivného 
švýcarského občana, poslance apod. 

Jestliže to není možné, nev ydávejte ho. 
Pokud by se nedal vytisknout, rozmnožte ho na mi

meografu (rovněž nanejvýš opatrně). Odpovězte: dostal 
jsem vývoj kapitalismu (tolik a tolik) výtisků= vydám 
tolik a tolik výtisků. 

Není-li možné ani ho vytisknout, ani rozmnožit, ihned 
napište. Něco vymyslíme. Odpovězte co nejpodrobněji. 

(Podaří-li se ho vydat, pošlete při vhodné  přílež ito
sti 3/4 výtisků sem; najdeme pro ně úkryt.) 

Čekám na odpověď! Váš Lenin 
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NB 

P. S. Peníze na vydání seženeme. Jenom předem 
napište, kolik bude potřeba, protože peněz je 
velmi málo. Nemohlo by se na to použít 170 
franků z výboru zahraniční organizace?12 

1 1 

V. A. KARPINSKÉMU

[11. 10. 1914] 

Milý příteli! Dnes jsem tu na Plechanovově přednášce 
mluvil proti jeho Šóvinismu. ,:i Svou přednášku tady hod
lám proslovit v úterý. Ve středu bych chtěl přednášet 
v Ženevě (Evropská válka a evropský socialismus). 14 Zvaž
te to a zařiďte - podle_ možnosti co nejkonspirativněji, 
tj. aby se nemuselo žádat o povolení (zároveň je ovšem 
žádoucí, aby bylo maximum obecenstva). Vy budete líp 
vědět, jak to udělat. Skloubit maximum obecenstva s mi
nimem policejní informovanosti a policejních zásahů (ne
bo ohrožování policií). V Bernu jsem přednášel pro členy 
skupin a jimi doporučené hosty (120-130 lidí apod.), 
bez plakátů apod. Není to tak lepší? 

Odpovězte ihned na adresu Mr. Ryvline. Villa Rouge
mont. Chailly sur Lausanne. Pro mne. V úterý přednáším 
tady v Lausanne a Vaše odpověď tu musí být v úterý bě
hem dne. Sejdeme se a podrobněji si pohovoříme o na
šich záležitostech. Pokud by v Ženevě vyžadovali povole
ní, pak desetkrát zvažte, zda by nebyla lepší uzavřená 
přednáška. To si ovšem rozhodněte sám.Jestli se to poda
ří (uspořádat přednášku ve středu večer), přijedu ve stře
du ráno. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin
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1 2 

V. A. KARPINSKÉMU

[Před 15. 10. 1914] 

Milý příteli! Dostal jsem Váš dopis se zprávou o rozhovo
ru se Siggem ohledně vydávání 15

• Výborně! Vemte si ko
lik potřebujete ze 160 franků (co nejméně ovšem, neboť
sníme o vydání sborníčku) a vydejte manifest* (nikol i te
ze, ale manifest) s maximální opatrností; nevydávejte
toho mnoho (2-3 stovky) a uskladněte to rozhodně
u švýcarského delegáta.

Pokud nemáte text manifestu, ale jenom teze, sežeňte
manifest v Lausanne. 

Čekám na odpověď. Váš Lenin 

Výtisky budeme posílat do Paříže a do Ruska; sto do cizi
ny, dvě stě do Ruska. Jak a na jaké adresy posílat, o tom 
se dohodneme písemně. 

1 3 

V. A. KARPINSKÉMU

[17. 10. 1914] 

Milý K.! Zrovna když jsem byl v Ženevě, došly pot ěšují
cí zprávy z Ruska. Také přišel text odpovědi ruských so
ciálních demokratů Vanderveldemu. 16 Proto jsme se roz
hodli vydat místo zvláštního manifestu list Social-demo
krat, ústřední orgán, další číslo 17

• Dnes dostane toto roz
hodnutí tak říkajíc definitivní podobu.

Všemožně se tedy vynasnažte, a to co nejdřív, abyste 

* Viz poznámku 11 . Čes. red.
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našel Francouze, tj. švýcarského státního příslušníka, ja
ko odpovědného redaktora, a udělal rozpočet vydání. Po
čítáme s rozsahem dvou stran, formát přibližně jako pa
řížský list Golos 18

• Nebude se vydávat k určitému datu, 
zpočátku sotva častěji než dvakrát třikrát do měsíce. Ná
klad malý, neboť při našem zaměření nemůžeme počítat 
se šosákem (500 výtisků?) Cena - kolem 10 centimů. To 
všechno jsou prozatím předpoklady, ale Vy je potřebu
jete znát, až budete mluvit se sazečem. 

Tak tedy cena. 
Kolik času si vyžádá vydání (sazba etc.) takového čísla? 
Potom písmo. Je jenom velké nebo i malé, petit? Kolik 

tisíc liter se vejde na 2 stránky formátu listu Golos: 1. vel
kého a 2. malého písma, petitu? 

Vysázený manifest ať nerozmetávají: dáme ho do listu. 
Do pondělka Vám pošleme menší opr�vy k manifestu 
a změněný podpis (neboť po navázání styků s Ruskem 
už vystupujeme oficiálněji). 

S tisícem pozdravů 
Váš Lenin 

P. S. Sledujte prosím, jestli Vám moje dopisy docházejí 
včas (bez zpoždění). 

1 4 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

17. 10. 1914

Milý příteli! Když jsem včera večer přijel domů z před
náškové cesty, našel jsem Vaše dopisy. Moc a moc Vás 
zdravím a Vaším prostřednictvím i všechny ruské přáte
le! Odpověď Vanderveldemu jsme dali včera přeložit, 
text jsem zatím neviděl. Napíšu o něm, jakmile ho dosta
nu. 
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Podle mého názoru je teď ze všeho nejdůležitější dů
sledný a organizovaný boj s šovinismem, který zachvátil 
celou buržoazii a většinu oportunistických (a s oportunis
mem se smiřujících - tel· Mr. Kautsky!*) socialistů. Ale 
aby byly splněny úkoly tohoto boje, je především zapo
třebí bojovat proti šovinismu ve své zemi - konkrétně 
u nás s pány a la Maslov a Smirnov (viz Russkije vědomo

sti a Russkoje slovo), jejichž »práce« jsem četl 19, nebo s pá
ny jako Sokolov, Meškovskij, Nikitin a jiní, které jste už
viděl nebo slyšel. Z Plechanova, jak Vám už asi psali, se
stal francouzský šovinista. Likvidátoři nejsou zřejmě jed
notní**. Alexinskij je prý frankofil. Kosovskij (bundovec,
pravičák, slyšel jsem jeho referát) - germanofil***. Jak to
vypadá, bude střední cestou celého »bruselského bloku«20 

pánů li_kvidátorů s Alexinským a Plechanovem přizpůso
bit se Kautskému[489], který je teď ze všech nejnebez
pečnější. Tak nebezpečná a podlá je jeho sofistika, zastí
rající nejuhlazenějšími a nejučesanějšími frázemi haneb
nosti oportunistů (v Neue Zeit21 ). Oportunisti jsou zjev
ným zlem. Německý »střed« s Kautským v čele je zlo
zastřené, diplomaticky podbarvené, které zaslepuje oči,
rozum i svědomí dělníků, a proto je nejnebezpečnější ze
všech. Naším úkolem nyní je bezpodmínečný a otevřený
boj s mezinárodním oportunismem a s jeho ochránci
(Kautsky). A to budeme dělat v ústředním orgánu, který
brzo vydáme (pravděpodobně 2 stránečky). Teď je třeba
ze všech sil podporovat oprávněnou nenávist uvědomě
lých dělníků k odpornému chování Němců a z této nená
visti vyvodit politický závěr proti oportunismu a jakékoli
shovívavosti k němu. To je mezinárodní úkol. Leží na
nás, nikdo jiný nepřichází v úvahu. Nemůžeme před ním

* - takových, jako pan Kautsky! Red. 

** Naši pařížští intelektuálové (majorizovaní v sekci dělníky) se
přihlásili do armády jako dobrovolníci (Nik. Vas., Antonov aj.) a vyda
li společně s esery hloupé nestranické provolání22

. Poslali Vám ho. 
*** Martov je v Golosu nejslušnější ze všech. Ale vydrží? Nevěřím.
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couvnout. H�slo »pouhého« obnovení internacionály je 
nesprávné (neboť nebezpečí prohnilé smířlivecké rezolu
ce podle linie Kautsky-Vandervelde je moc a moc velké!). 
Heslo »míru« je nesprávné, heslem musí být přeměna ná
rodní války ve válku občanskou. (Tato přeměna může být 
dlouhá, může si vyžádat a taky si vyžádá řadu předběž
ných podmínek, ale veškerou práci je třeba vést ve smyslu 
právě takové přeměny, v jejím duchu a zaměření.) Nikoli 
sabotování války, nikoli jednotlivé, individuální akce 
v tomto duchu, nýbrž masová propaganda (nejenom mezi 
»civilisty«) vedoucí k přeměně války ve válku občanskou.

V Rusku se šovinismus schovává za fráze o »belle
France«* a o nešťastné Belgii (a Ukrajina? atd.), nebo za
»národní« nenávist k Němcům (a k »císařství«). Proto je
naší bezpodmínečnou povinností bojovat proti těmto so
fismatům. A aby boj probíhal po přesné a jasné linii, po
třebujeme heslo, které by ho zobecňovalo. Toto heslo zní:

pro nás Rusy nemůže být z hlediska zájmů pracujících
mas a dělnické třídy Ruska žádná, absolutně žádná po
chybnost o tom, že nejmenším zlem by byla okamžitá po

rážka carismu v této válce. Neboť carismus je stokrát
horší než císařství. Nikoli sabotování války, nýbrž boj
s šovinismem a zaměření veškeré propagandy a agitace
na stmelení (sblížení, solidarizování, úmluvy selon les
drconstances**) proletariátu všech zemí za účelem ob
čanské války. Bylo by chybou vyzývat k individuálním ak
cím střílení důstojníků etc. a připouštět takové argumen
ty, jako že nechceme pomáhat.císařství. První je úchylka
k anarchismu, druhé - k oportunismu. My musíme při
pravovat masové (nebo alespoň kolektivní) akce v armádě
nejenom jednoho národa, ale zaměřit tímto směrem celou
propagandistickou a agitační práci. Zaměřit práci (hou
ževnatou, systematickou a možná dlouhodobou) na pře
měnu národní války ve válku občanskou - v tom je celé

* - »krásné Francii«. Red.

** - podle okolností. Red.
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jádro věci. Kdy k této přeměně dojde, to už je jiná, dnes 
ještě nejasná otázka. Tuto chvíli potřebujeme nechat do
zrát a soustavně »ji podněcovat k tomu, aby dozrála«. 

Zatím končím. Budu psát často. Také Vy pište častěji. 
Podrobněji informujte o letáku petrohradského výbo

ru. 
Podrobněji o tom, co říkají a jak reagují dělníci. 
Jaký je vzájemný poměr sil »frakcí« v Petrohradě? To 

znamená - máme proti sobě víc likvidátorů? O kolik? 
Je Dan na svobodě? A jeho stanovisko? A Čirkinovo, 

Bulkinovo a spol.? 
Podrobněji. 
Komu vlastně a od koho jste poslal sto rublů? 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin

Heslo míru je podle mne v dané chvíli nesprávné. Je to 
šosácké, kněžourské heslo. Proletářské heslo musí znít: 
občanská válka. 

Objektivně vzato, toto heslo pro období masové války 
vyplývá ze zásadní změny situace v Evropě. Totéž heslo 
vyplývá z basilejské rezoluce23

• 

Občanskou válku nemůžeme ani. »slíbit«, ani ji »nade
kretovat«, ale jsme povinni vyvíjet činnost v tomto směru,

bude-li třeba i velmi dlouho. Z článku v ústředním orgá
nu se dovíte podrobnosti.* Zatím jenom naznačuji zá
kladní body stanoviska, abychom se pěkn� sehráli. 

* Viz V. I. Lenin, Stav a úkoly socialistické internacionály (Sebra
né spisy 26, Praha 1986, s. 60-65). Red.
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1 5 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

17. 10. 1914

Milý příteli! Přečetl jsem si odpověď Vanderveldemu[284] 

a připojuji k ní své názory.• 
Bylo by nanejvýš žádoucí, aby v případě svolání dumy 

(je pravda, že ji svolávají' za měsíc?i4) vystoupila naše 
frakce už bez bloku a vyhlásila důsledné stanovisko. Od
povězte okamžitě (1) bude-li duma svolána; (2) máte-li 
dobré spojení s frakcí v dumě25 a kolik dní na to padne. 

21. 10. 1914

Pokračuji v přerušeném dopise. Moje kritika odpovědi je 
ovšem soukromá věc, určená výhradně přátelům kvůli 
úplnému vzájemnému pochopení. V těchto dnech vyjde 
ústřední orgán a my Vám ho pošleme. 

Pokud jde o inter!]-acionálu, nebuďte optimista a bojte 
se intrik likvidátorů a oportunistů. Martov teď sice smě
řuje doleva, ale to proto, že je sám, a co bude zítra? Zítra 
sklouzne k jejich společnému plánu: zacpat dělníkům hu
bu (rozum i svědomí) pružnou rezolucí v duchu Kautské
ho, který všechny a všecičko ospravedlňuje. Kautsky je ze 
všech nejpokrytečtější, ze všech nejodpornější a ze všech 
nejnebezpečnější! Internacionalismus tkví právě v tom, 
račte si povšimnout, aby dělníci jedné země stříleli do 
dělníků druhé země pod záminkou »obrany vlasti«!!! 

. Ať si intrikují - to přece není nic víc než malicherná 
intrika pomýšlet dnes, v takové světodějné chvíli, na di
plomatizování s oportunismem a na vytvoření »německé
ho« mezinárodního socialistického byra26! Teď je zapo
třebí provádět zásadní linii. Petrohradští dělníci mají lep
ší cítění - na zrádce německé sociální demokracie hledí 
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nepřátelsky. Musíme všemi silami podpořit a upevnit to
to cítění a uvědomění pro odhodlaný boj s mezinárodním 
�portunisrnern. Doposud byla německá. sociální demokra
cie autoritou - teď je příkladem toho, co se nemá dě-
lat! 

Vás je zapotřebí ve Stockholmu. Zařiďte lepší písemný 
styk s Ruskem. Tornu, kdo Vám dal lístek psaný tužkou, 
pošlete moje dopisy Ge to možné?), potřebujeme se spolu 
domluvit podrobněji.27 Je to mimořádně důležité. Začíná, 
rne vydávat ústřední orgán. 

Pište častěji! 
Váš Lenin 

1 6 

V. A. KARPINSKÉMU

[18. 10. 1914] 

Milý V. K.! 

Posílám manifest kvůli pěti opravám. Proveďte je prosím 
v korektuře co nejpečlivěji.28 

Dále posílám Odpověď Vanderveldernu - do sazby. 
Co nejvíc článků by se mělo vysázet petitem. Musíme 

dostat do dvou stránek maximum materiálu. Je mrzuté, 
že jste na to nepamatoval, když jste dával manifest do 
sazby. 

Teď jde o to, kolik tisíc liter se vejde na dvě stránky. 
Dřívější formát ústředního orgánu je třeba zachovat 
(titulkové klišé v Ženevě není: bylo by žádoucí udělat no
vý, hospodárnější titulek, aby zabral co nejméně místa: 
byl by například v rohu a »nezabíral« všechny. tři sloup
ce). 

Čekáme na přesný propočet rozsahu: kolik liter petitu 
se vejde. 

32 



Pošlete raději i korekturu manifestu (druhou korektu
ru) a vzorky všech druhů písma až po to nejmenší. 

V záhlaví čísla (má to být následující číslo ústředního 
orgánu) musí být i cena: 10 centimů, myslím. V každém 
případě nám nutně pošlete sloupcovou korekturu čísla. 

Kdyby se při formátu ústředního orgánu podařilo vy
sázet všechno petitem, měli bychom na dvou stránkách 
kolem 40 000 liter. Pak by se dalo umístit ještě pár men
ších článků, které chystáme. (Pokud byl manifest už vy
sázen a nevhodným písmem etc., vydáme ho zvlášť.) 

Budete mít velké výdaje s poštou: všecko se musí posí
lat v obálkách, a ne jako tiskopis. Zapisujte poštovní vý
daje a berte si je z »fondu« (160 fr.), jinak přijdete na 
mizinu! 

Požádejte Sjomu, aby nám sehnal u bundovců Sozialis
tische Monatshefte 29 (všechna čísla od začátku války): bu
de-li třeba, zaplatíme a zaručíme (dokonce zálohou, 
když budou chtít) vrácení v termínu. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 

P. S. Napište, kdy může být hotovo dvoustránkové číslo 
ústředního orgánu. V těchto dnech budu Geště nevím 
kdy) přednášet v Montreux a mohl bych k Vám v případě 
potřeby zajet.30 

1 7 

V. A. KARPINSKÉMU

[20. 10. 1914] 

Milý V. K.! 

Posílám Vám zbývající články. Všecko dejte vysázet peti
tem. 
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Zvolte starý formát ústředního orgánu. 
Žádoucí rozsah je 48 000 liter. 
Pořadí: 1. prohlášení ÚV* 

2. odpověď ruských sociálních demokratů
3. proti proudu[315] 

4. článek o internacionále**
5. internacionála a obrana vlasti
6. Petrohrad. Doj:>is z Petrohradu.
7. R. V. Malinovskij.

Určitě pošlete zlomené číslo, než půjde do tisku. 
V pondělí přednáším v Montreux: mohu přijet? Nebo 

'to· bude 'hotové dřív? 
· Svou noticku pošlete: prol. č. se bude sotva hodit. Ne
odložíme ji do č. 2?31 

Váš Lenin

1 8 

V. A. KARPINSKÉMU

[23. 10. 1914] 

Milý V. K.! 

Sazeč to hrozně zdržel!! Slíbil manifest do pondělka, 
a dnes je pátek. Hrů-za! 

Bude to snad takhle napořád?? 
Pokud jde o adresu, která má být uvedena v novinách: 

vyplatí se pronajmout si case?Vždyť tam 1. bud�te muset 
· · chodit stokrát zbytečně, 2. úřady budou stejně vědět, kdo

si vzal schránku. Uvažte, jestli by nebylo lepší uvést jako
adresu Bibliotheque russe - pro redakci ústředního orgá
nu.

* Jde o manifest ÚV SDDSR Válka a sociální demokracie v Rusku
(viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 39-48). Red.

** Jde o Leninův článek Sta�·a úfoly socialistické internacionály 
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 60-65). Red.
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Promyslíme to. 
Nicolet prý není schopen opatrovat a odevzdávat pe

níze aj. 
Pořadí článků jsem poslal: korektury posílejte po čá

stech. Pak nebudete muset ztrácet dva dny (to je hrozně 
moc) na zaslání zlomeného čísla (když to pošlete expres, 
je jeden den ažaž). 

Netrpělivě čekáme na korektury .. 
V pondělí přednáším v Montreux, v úterý v Curychu. 

Do Ženevy nepojedu. 

Zdravím Vás a př.eji všechno-.°-'ejlepší. 
Váš Lenin 

Právě jsem dostal Váš dopis. Co se týčejaurese a Franka, 
to prozatím odložíme. Musíme počkat. Jenom vynadat je 
trapné. A chválit není za co. Rozhodli jsme se nějaký čas 
mlčet. 

A co korektury??? To bude vždycky tak dlouho trvat? 
Poslední číslo ústředního orgánu, které vyšlo v prosinci 
1913, bylo č. 32. Teď by tedy mělo vyjít 33. číslo. 

1 9 

A. G. ŠLJ APNIKOVOVI 

27. 10. 1914

Milý příteli! Právě jsem cl,ostal Váš. druhý qopis a.,use
dám, abych si s Vámi pohovořil. 

Za dopis o událostech v Petrohradě velice děkuji.32 

Bude z toho znamenitá zpráva v ústředním orgánu. 
V těchto dnech vyjde nové číslo ústředního orgánu, po
šleme Vám ho. Čekejte. Čekejte i další číslo. Budete se 
muset ve Stockholmu zdržet, dokud se úplně nevyřeší do
prava přes Stockholm: dopisů (1), lidí (2) i tiskovin (3). 
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K tomu účelu je zapotřebí systematicky připravit a 
vyzkoušet dobrého prostředníka ve Stockholmu. Hodila 
by se pro to soudružka Skovnová? Její předností je, že je 
bolševička. Nepřeběhne. Ale je dost iniciativní, obratná 
a přesná? 

Jsem ze srdce rád, že soudružka Kollontajová zastává 
naše stanovisko, a stejně tak jsem rád, jak pěkně (vcelku) 
řídí Martynov Golos v Paříži. Ale hrozně se bojím, že 
Martynov (a spol.) přejde . : . na stanovisko Kautského 
- Troelstry. Kautským teď opovrhuji a nenávidím ho
nejvíc ze všech: pro to jeho tolik odporné, ničemné a do
mýšlivé pokrytectví: · Nic ··se prý nestalo, zásady nebyly
porušeny, všichni měli právo bránit vlast. Internaciona
lismus - račte si povšimnout - tkví právě v tom, aby
dělníci všech zemí _po sobě stříleli »ve jménu obrany
vlasti« ..

Rosa Luxemburgová měla pravdu, · když kdysi dávno 
napsala, že v Kautském je kus »úslužného teoretika«, jed
noduše řečeno lokaje přisluhujícího většině strany, opor
tunismu. Na světě dnes neexistuje nic škodlivějšího a ne
bezpečnějšího pro ideovou samostatnost proletariátu než 
tato hanebná domýšlivost a odporné pokrytectví Kaut
ského, který by chtěl všechno zatušovat a ututlat, uchlá
cholit probuzené svědomí dělníků sofismaty a pseudově
deckou mnohomluvností. Jestliže se to Kautskému poda
ří, stane se hlavním představitelem buržoazní prohnilosti 
v dělnickém hnutí. A Troelstra bude stát za ním � ó ten 
Troelstra je mazanější oportunista než »hodňoučký« sta
roušek Kautsky! Jak ten Troelstra lavíroval, aby vyhnal 
z holandské strany poctivé lidi a marxisty (Gortera, Pan
nekoeka, Wijnkoopa)!! Nikdy nezapomenu, jak Rolando
vá-Holstová, když byla jednou u mne v Paříži, prohlásila 
o Troelstrovi: »ein .hundsgemeiner Kerl« (francouzsky
gredin*) . . . Lituji, že jste mu házel perly33 

• • •  Troel-

* - podlý chlap, darebák. Red.
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stra + oportunistická sebranka ve Vorstandu* němec
kých sociálních demokratů teď hnusně intrikují, aby 
všechno ututlali. Dejte si dobrý pozor, ať se nestanete 
bezděčnou obětí těchto intrik!! Ať nechtěně nepomůžete 
těmto nejhorším nepřátelům dělnického hnutí, kteří 
v krizovém období hájí šovinismus »teoreticky« a hrají na 
strunu mizerné, odporné diplomacie. Jediný, kdo řekl 
dělníkům pravdu - i když· ne· naplno a někdy dost neo
bratně - byl Pannekoek, jehož článek js:pie Vám poslali 
(pošlete překlad našim do Ru·ska34). Jeho slova, že »nebu
de mít žádný význam«, když se teď >>.vůdcové« internacio
nály, zničené oportunisty a -Kautským, opět vzchopí. 
a začnou »slepovat« trhliny - ta slo-xa jsou jedinečnou 
socialistickou řečí. To je pravda. Sice trpká, ale pravda. 
A dělníci teď potřebují víc než kdy jindy pravdu, celou 
pravdu, a nikoli odporné diplomatické pletichy, hru na 
»slepování«, zastírání zla pružnými rezolucemi.

Pro mne je jasné, že Kautsky, Troelstra plus Vander
vélde (možná plus x + y + z nebo minus x, y, z, to ne
ní důležité) teď intrikují s tímto záměrem. Přenesení me
zinárodního byra do Holandska je táž intrika týchž dare
báků. 

Já se budu distantovat jak od nich, tak od jejich intrik, 
a poradím to našemu zástupci v mezinárodním socialis
tickém byru (Litvinoff, 76. High Street. Hampstead. Lon
don. N. W.) - a radím to i Vám. 

»Nechoďte do rady odpadlíků«35, nevěřte Troelstrovi
apod. apod., atd. atd., ale předložte-jim stručné ultimá
tum: tady máte manifest (př.eděl.ivají• se teze, pošleme,J� 
vytištěné v nejbližších dnech) našeho ÚV o válce. Chcete 
ho vytisknout ve vašem jazyce?? Ne? Tak adieu - naše 
cesty se rozcházejí! 

Jestliže Kollontajová je na, naší. straně, ať pomůže to
muto manifestu »do světa« v,jiných jazycích. Seznamte se 

* - v představenstvu. Red.
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s Hoglundem, je to mladý švédský sociální demokrat, 
vůdce »opozice«, přečtěte mu náš manifest (odvolejte se 
na mne, seznámili jsme se v Kodani36). Zkuste, nejde-li tu 
o ideovou spřízněnost (on je jen naivní, sentimentální an
timilitarista, a právě těmto lidem je třeba říct - buď
heslo občanské války, nebo zůstaňte s oportunisty a šovi
nisty).

Celá podstata úkolu v Rusku spočívá v tom, aby se po 
ideové stránce organizovant čelilo oportunistům z inter
nacionály a Kautskému: To je základ. Nepřeběhne Mar
tov?? ... Bojím se toho! ... 

r. r _;; .1 ; • • �" i . : ; . 

Pevně· Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

2.0 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[31. 10. 1914] 

Fiir Alexander 

Milý příteli! Asi za dva až tři dny dostanete náš ústřední 
orgán a doufám, že pak už bude v našich názorech napro
stá »souhra«. Upřímně řečeno, trochu se obávám, aby se 
některé Vaše kroky nevykládaly tak; že obcházíte našeho 
právoplatného zástupce v mezinárodním socialistickém 
byru - Mr. Litvinoff. 76. High Street. Hampstead. Lon
don, N. W; Takový výklad by byl ovšem zlomyslným pře
·krucováním, ale přece jen. buďte opatrnější.

Troelstra Vás oklamal nebo zmátl. Je to ultraoportuni
sta a náhončí intrik nejničemnějšího centra nejničemněj
ších oportunistů - němé':ckých sociálních demokratů 
(v čele s Kautským, který oportunismus ničemně hájí) i s je
jich nejničemnějším Vorstandem.* Na žádné konference 

* - představenstvem. Ces. red. 
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ani na žádné akce pořádané z iniciativy takových darebá
ků nepůjdeme, ale budeme se distancovat: ať se zostudí 
sami! A když se zostudí jednou, zostudí se i podruhé. Fran
couzi už odmítli jejich intriky a bez Francouzů z toho bu
de.jen špinavá komedie špinavých ničemů. 

Larin Vás podle všeho podvádí až, bůh brání. Jestliže 
vyslovuje »důvěru« německému Vorstandu, pak chápu, 
že si to Troelstra »zaznamenal«. Bodejť ne!! Důvěru těm 
nejodpornějším oportunistům!! Napravte proboha, co se 
napravit dá, a nevyslovujte sebemenší důvěru ani přímo, 
ani nepřímo nikomu z oportu_nil,tů, ani Němcům, ani 
Francouzům. Pannekoek má pravdu: II. internacionála je 
už nadobro mrtvá[547]. Zahubili ji oportunisté (a nikoli 
»parlamentarismus«, jak se vyjádřil nešikovný Panne
koek). »Zalepování« různic je jenom ubohá intrika, a my
se jí ani v nejmenším, ať přímo nebo nepřímo, nesmíme 
zúčastnit. 

Vynasnažíme se poslat Vám brzy pár letáků. Neodjíž
dějte, mějte ještě strpení. Zařiďte všechno, o čem jsem 
Vám psal, vyčkejte, až bude ústřední orgán v Rusku, vy
čkejte, až se i s ruskými kolegy(s Kameněvem i s dalšími) 
úplně dohodneme, jen co dostanou ústřední orgán. Do
kud to nebude všechno provedeno, není ani pomyšlení, 
že byste odjel. Naše přestěhování je_ zatím předčasné3

.
7
• 

Zjistěte mezi jiným, jestli by.se sociálně demokratické vě
ci Gako je náš ústřední orgán) daly tisknout ve Švédsku. 

Chudák Gorkij! Jaká škoda, že se .zostudil, když pode
psal ten mizerný cár papíru ruských liberálních prosťáč
ků.38 Sklouzl k nim také �eškovskij, Plechanov atd ... (Ma-
slov a Smirnov také). 

· - - · 

Určitě si sežeňte a přečtěte _(nebo poproste, aby Vám 
to někdo přeložil) Kautskéh<:> Weg zur Macht"'[498], co 
tam napsal o revoluci našich dnů!! 

A jak se teď podle zachoval, když se toho všeho zřekl! 

· * Cesta k moci. Red.
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Naším dnešním úkolem je nemilosrdný boj proti šovi
nismu, zastíranému (žvaněním o obraně »vlasti« apod.), 
obzvlášť proti »socialistickému šovinismu« Plechanova, Gu
esda, Kautského (nejodpornější ze všech, farizej!) a spol. 
Když obhajujeme revoluci (buržoazní v Rusku a socialis
tickou na Západě), hlásáme ji i za války. Naším heslem je 
občanská válka. Pokud někdo tvrdí, že to heslo je ne
vhodné atd. apod., jsou to pouhá sofismata. My revoluci 
»udělat« nemůžeme, ale propagujeme ji a vyvíjíme
v tomto směru činnost. V každé·zemi je prvořadým úko
lem bojovat proti šovipismu-vlastní země, podněcovat ne
návist -k i vlastní vládě, vyzýyat (zas a znova, vytrvale,
mnohokrát, neustále) dělníky.bojujících zemí k solidaritě,
k jejich společné občanské válce proti buržoazii.

Nikdo se neodváží zaručit, kdy a do jaké· míry se tato 
propagace »osvědčí« v praxi: o lo nejde Oenom ničemní 
sofisté se zříkají revoluční agitace proto, že se neví, kdy 
k revoluci dojde).Jde o takové zaměření Činnosti. Jedi
ně tato činnost je socialistická, a ne šovinistická. A j edi
ně ona přinese socialistické plody, plody revoluční. 

Heslo míru je teď nesmyslné a chybné (obzvláště po 
zradě téměř všech vůdců včetně Guesda, Plechanova, 
Vanderveldeho, Kautského). Prakticky by znamenalo ma
loměšťácké fňukání. A my musíme i za válečné situace zů
stat revolucionáři. Propagovat třídní boj i mezi vojáky. 

··1 

Tisknu Vám ruku. Pište častěji. 
Váš Lenin 

,,· 
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REDAKCI LISTU VORWARTS 
A WIENER »ARBEITER-ZEITUNG« 

[Mezi 11. a 21. 11. 1914) 

Vážení soudruzi! 

V těchto dnech otiskl Vorwarts krátkou zprávu o mé cu
ryšské přednášce o válce ·a sodalismu39 a vytvořil o ní 
zcela nesprávnou představu. Zpráva budí dojem; jako 
bych se omezil na polemiku proti carismu. Ve skutečnosti 
však, jelikož jsem přesvědčen, že povinností socialistů 
každé země je vést nesmiřitelný boj proti šovinismu· a pa
triotismu vlastní (a nejenom nepřátelské) země, ostře 
jsem napadal carismus a v souvislosti s tím jsem hovořil 
o svobodě Ukrajiny. Ale mé názory dostávají zkreslený
smysl, když se ani slovem nepřipomene, co jsem říkal
o krachu II. internacionály, o oportunismu, ani jak jsem
vystoupil proti stanovisku německé a rakouské sociální
demokracie. Devět desetin mé dvouhodinové přednášky
bylo věnováno této kritice.

Byl bych vám velmi zavázán, kdybyste mohli tyto mé 
dodatky otisknout ve Vorwartsu (nebo ... ). 

Se sociálně demokratickým pozdravem ... 

22 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

14. 11. 1914

Milý příteli! Měl jsem velkou radost z Vaší zprávy, že 
ústřední orgán došel a půjde, kam je třeba. 

Co se týče Vašeho projevu na sjezdu švédských sociál
ních demokratů, mohu Vám poradit jedno: buď nemluvit 
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vůbec, nebo říct, že zdravíte bratrskou stranu švédských 
dělníků a přejete jí mnoho zdaru v duchu revoluční 
int e rnacion ální sociální demokracie. 40 Pokud se ne
dá říct tohle, pak nestojí zá to mluvit vůbec. A jestli je to 
možné, bylo by ovšem lepší dodat, že ruští dělníci 1. pro
jevili svůj názor prostřednictvím sociálně demokratické 
frakce, která neodhlasovala rozpočet; 2. že vydávají ilegál
ní proklamace v Petrohradu, Rize, Moskvě, na Kavkaze; 
3. že orgán jejich strany, ÚV a ústřední orgán vystoupily
próti mezinárodnímu oportunismu.

Jestli je to »vhodné« ?'Hm".·: . Brantingovi se to jistě lí
ofr nebbde; ale není ·'naše věc »líbit se« oportunistům. 
Jestli Vám dají 10-12 minut a svobodu slova, měl byste 
promluvit p roti německému (i jinému) oportunismu, 
aniž byste se ovšem jediným slovem dotkl jak švédských 
sociálních demokratů, tak jejich »mladých« apod. O ob
novení internacionály bych neradil mluvit ani přímo, ani 
nepřímo. Na toto téma Vám posílám článek (velmi dob
rý!) (přeložte ho a pošlete do Ruska). O otázce obnovení 
internacionály pomlčíme a budeme se držet stranou. Mu
síme vyčkat. U Němců se ozývají příslušníci levice41

: do
jde-li u nich k rozkolu, pak bude možná internacionála 
zachráněna před krachem ... 

Jste na omylu, že o heslu >�mír« buržoazie nechce ani 
slyšet. Dneska jsem četl anglický týdeník Economist[544]. 

Chytříburžoové·vyspělé země'jsou p ro mír (ovšem, v zá
jmu posílení kapitalismu42). Ale my se nesmíme nechat 
směšovat s maloměšťáky,· sentimentálními liberály etc. 
Naďešla epocha bodáku. Tó je fakt, a takovou zb raní se 
tedy musí bojovat. 

Heslo míru zítra či pozítří podchytí německá buržoazie 
a obzvlášť oportunisté. My se musíme postavit za heslo re
volučního proletariátu, schopného bojovat za s vé cíle, 
a to Je právě občanská válka. To je taky velmi konkrétní 
heslo, a jenom na něm se neomylně odhalují hlavní smě
ry: pro proletariát, nebo pro b'uržoazii. 
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Pokud jde o dluh Švédům, ani já,'ani Naděžda Konstan
tinovna se vůbec na nic nepamatujeme. Ale je dost možné,
že jsem o tom nevěděl nebo jsem to mohl zapomenout.43 

Proto by bylo moc dobré napsat nějaký vlídný a děkovný 
dopis, v němž by se naznačilo, aby ten dluh byl »promi
nut«. Myslím, že byste to mohl udělat Vy sám - napří
klad jménem petrohradského výbo,ru několika sociálně 
demokratických poslanců, kteří Vás zmocnili v Pitěru. To 
by byla podle mě nejlepši, forma. A co se_ týče půjčky 
Vám, myslím, abyste jednal stejně. Neradil bych vyruko
vat s dopisem ode mě (vzniknou »frakční« různice!!!). Po
kud byste na tom trval, pošlu dopis, �le radím V,á�: rie
dělejte to. Beze mě Vám spíš dají, opravdu! Odvolej(e se 
na Petrovského, ten ať Vám (když bude třeba) pošle do
pis, bude to tak lepší, namouvěru! 

Pevně, ·pevně Vám tisknu ruku 
a přeji všechno n,ejlepší! 

- Váš N. Lenin

P. S. Jestli l\ollontajová přeloží .do němčiny manifest ÚV 
(z 33. č. ústředního orgánu), neposlal byste nám kopii? 

P. S. K otázce hesla »míru«. Bernsteinův[406] zajímavý člá
nek v posledním čísle Neue Zeit dokazuje, že v Anglii, 
kde je buržoazie nejrozumnější, nejsvobodnějš{ atd., je 
hnutí za mír chápáno z p.lediska ,ultraoportunismu. To 

. . ' 

znamená, že mír lépe zaruF,uje »so�iální mír«, tj. podříze-
ní proletariátu buržoazii,., ,uklidn�n_í proletar_iá��. pro -
dloužení existence kapitalismu. U Bernstť:ina ·1:0 ,r,.en,í. 
rozvinuté. Ale je zřejmé, že takových zastánců _míru j'e 
mezi liberální i radikální buržoazií všech zemí hodně . 

. - .  
. 

Přidejte k tomu, 1. že všic�ni.šovinisti jsou taky pro mír 
Genže za jakých podmínek) - a v cenzurovaném tisku 
nás nenechaj í mluvit o :��Šich podmínkách!! 2. že ně
mecký a taky ruský dvůr (:y tajnosti dnes a zpola otevřeně 
zítra) jsou pro zvláštní vzájemný mír; 3. že všichni senti-
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mentální buržoové a maloburžoové jsou »pro mír« z pro
tirevolučního, maloburžoazního, otrockého hlediska atd. 

Ptáme se tedy objektivně, komu teď asi zahraje do 
noty heslo míru? Rozhodně ne propagandě idejí revoluč
ního proletariátu! Nikoli ideji využít válku k uspíšení 
krachu kapitalismu! 

Připočtěte k tomu vítězství oportunistů a šovinistů té
měř ve všech zemích; jen těmto lidem pomůže heslo míru 
dostat se z nesnází! 

.. • .  ·2,3

V. A. KARPINSKÉMU

[14. 11. 1914] 

Milý V. K.! 

Promiňte laskavě, že jsem Vám dlouho neodpovídal: pá
ral jsem se se spěšným článkem pro Granata. Mohu Vás 
potěšit příjemnou zprávou, že- ústřední orgán byl dodán 
do jednoho místa nedaleko hranic a zřejmě bude brzy 
odeslán dál. Gratuluji! A ještě jednou upřímně děkuji za 
starosti s novinami! Uvažujeme o dalším čísle v brzké do
bě. První jde dobře na odbyt. (Obávám se, že Váš článek 
o švýcarských volbách se nebude s vým charakterem hodit:
dal jsem ho kolegovi k posouzení.) V těchto dnech Vám
pošlu 265. č. (z 13. 11.' 1914)-de La·Sentinelle,jež vychází
v La Chaux-de-Fonds. Je tam otištěno zkrácené znění
manifestu z ústředního orgánu. Dát to tak i do ženev
ských novin!!

Hezké pozdravy od Naděždy Konstantinovny a všech 
zdejších přátel. 

Váš V. U.
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REDAKČNÍMU TAJEMNÍKOVI 
VYDAVATELSTVÍGRANATOVÝCH 

Bern 1 7. 11. 1914 

Velevážený kolego! 

Dnes jsem Vám odeslal doporučeně stať o Marxovi[118] 

a marxismu pro slovník. Sám nemohu dost dobře posou
dit, do jaké míry se mi podařilo vyřešit obtížný úkol 
vměstnat výklad přibližně do 75 tisíc liter. Podotýkám, že 
literaturu jsem musel pořádně zestručnit (15 000 bylo ul
timátum), a tak jsem musel vybírat to podstatné z různých 
směrů (pochopitelně z těch, jež jsou pro Marxe). Těžko 
jsem se vzdával mnohých citátů z Marxe. Podle mne jsou 
citáty pro slovník velmi důležité (obzvlášť pokud jde 
o nejspornější otázky marxismu, k nimž patří především
filozofie a agrární otázka). Uživatelé slovníku by měli mít
po ruce všechny nejdůležitější Marxovy výroky, jinak by
slovník nesplnil svůj účel: tak to vidím já. Nevím rovněž,
zdali Vás uspokojí vzhledem k cenzuře: pokud ne, mohli
bychom se snad dohodnout na přepracování některých
míst v duchu cenzury. Já sám jsem se bez ultimativních 
požadavků redakce nemohl odhodlat k cenzurní »úpravě« 
citátů a tezí marxismu. 

Doufám, že mi laskavě obratem oznámíte, alespoň kores
pondenčním lístkem, že jste stať obdržel. Velice bych 
prosil poslat honorář pokud možno brzy na adresu: panu 
Marku Timofejeviči Jelizarovovi, Grečeská tř. 1 7, byt 18, 
Petrohrad (zásilka sem v době války by znamenala zbyteč
né výdaje na výměnu a byla by pro mne krajně nepříjem
ná). 

Jsem Vám k službám. 

V. lljin
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P. S. Moje knihovna uvízla kvůli válce v Haliči44
, a tak 

jsem nemohl vyhledat některé citáty z Marxových děl 
v ruském překladu.Jestliže to pokládáte za nutné, snad se 
podaří pověřit tím někoho v Moskvě. (Podle mne je to 
zbytečné.) Abych nezapomněl: byl bych velmi rád, kdy
byste mi mohl zaslat korekturu stati a sdělit, mohu-li pro
vést v korektuře částečné opravy. Nemůžete-li poslat ko
rekturu, doufám, že neodmítnete poslat mi separát. 

Moje adresa: Wl. Uljanow; 11. Distelweg. 11. Bern. 

25 

V. A. KARPINSKÉMU. A S. N. RAVIČOVÉ*

[18. 11. 1914]

Milí přátelé! Nezůstala sazba (nerozmetaná)?45 Ukázalo 
se, že jsme toho vydali málo. Jestli ještě není rozmetaná,
odpovězte (a ihned); pak ra'zhodneme, co podniknout. 

Váš Lenin
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V. A. KARPINSKÉMU

[20. 11. 1914] 

Milý V. K.! 

Zařiďte prosím, aby bylo vytištěno ještě 1000 exemplářů. 
Potom požádejte o okamžité rozmetání sazby a napište, 
kdy b)'.' se_mohlo začít sázet pří�tí číslo.** Už je z polovi-
ny napsané. 

Váš Lenin

* Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.

** Jde o list Social-demokrat, č. 34. Red.
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V. A. KARPINSKÉMU
A S. N. RAVIČOVÉ*

[21. 11. 1914] 

Právě jsme dostali Váš dopis. Kdo je neřád, Sigg, nebo 
Plechanov? Nebo oba dva? Podrobněji prosím. Vzhle
dem k Plechanovově podlé nacionalistické agitaci snaž
ně prosím, abyste se ze všech sil vynasnažili zajistit 

Inessin referát ve francouzštině o různých směrech me
zi ruskými socialisty v postoji k válce. 

Váš Lenin

28 

V. A. KARPINSKÉMU

[22. 11. 1914] 

Milý V. K.! 

Nevím, kolik máte tenkého (který nás přece nic nestojí). 
Polovinu tiskněte na tenkém. Napište, na kolik čísel
máte tenký papír. Jestli je ho hodn,ě (z Paříže asi ještě se
ženeiv.e) a. jestli není inoc špatný pro zdejší upotřebení, 
zvýšíme % te,nkého. 

Všechno nejlepší! Váš Lenin

Materiál pošleme zítra. Rozmetání sazby stejně ještě ně
jaký čas potrvá. 

Dostal jste La Sentinelle? Podaří se to zařadit? 

* Tento dopis je douškou k dopi_su N. K Krupské. Red.
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V. A. KA RPIN S KÉMU

[25. 11. 1914] 

Milý V. K.! 

Posíláme část materiálu do 34. čísla (asi 25 tisíc ze 45).

Ostatní zítra nebo pozítří. 
(Nahromadila se nám spousta materiálu: hodláme vy

dat ihned č. 35.)

Zdravím Vás! Váš Lenin

30 

A .  G. ŠLJAP NIKOVOVI 

25. 11. [1914]

Milý příteli! Včera večer jsme četli o zatčení 11 lidí (mezi 
nimi 5 členů Sociálně demokratické dělnické frakce Rus
ka46) nedaleko Pitěru, a dneska jsme poslali telegram 
�rantingovi, abyste vyjasnil (le cas échéant* prostřednic
tvím Finů), jestli opravdu sebrali a uvěznili 5 členů frakce 
SDDSR. Běda, jestli ano! 

Ale tím nepřípustnější bude Váš odjezd do Dáns:\(a. Já 
vůbec energicky protestuji proti takovému přesídlení. 
Právě teď byste měl být ve Stockholmu, abyste navazoval 
pravidelnější, častější a rozsáhlejší kontakty. Je to obtížná 
věc, vyžaduje zkušeného člověka se znalostí aspoň jedno
ho cizího jazyka. Není možné to hodit na »někoho«. 

Jestli na Vás budou ve Stockholmu dotírat (policie), 
musíte se ukrýt za Stockholme�- v nějaké vesničce Ge to 
snadné, všude tam mají telefon). Myslím, že i Kollontajo-

* - bude-li příležitost. Red.
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vá by mohla lehko brzy přijet incognito do Stockholmu 
nebo ně.kam za město. 

Brzo vydáme 34. a pak i 35. číslo ústředního orgánu. 
Odpovězte co nejdřív. Všechny dopisy od Vás dostává

me. Dokument47 likvidátorů (jejich odpověď Vandervelde
mu) jsme taky dostali. Díky. 

Pevně Vám tisknu ruku a čekám na zprávy. Váš Lenin

3 I 

V. A. KARPINSKÉMU

[26. nebo 27. 11. 1914] 

Milý soudruhu! 

Posílám materiál do ústředního orgánu. Kdyby se vše ne
vešlo, ať sazeč přesně oznámí, kolik přebývá. Něco vyho
díme - především odložíme (už poslanou) noticku 
O Vanderveldem. 

Srdečné pozdravy!'Váš Lenin

,3 2 

·v. A: KARPrNSKÉMU

[Před 28. i 1. 1914] 

Milý V. K.! 

Posílám další materiály. Vydáme dvě čísla, jedno za dru
hým. Materiálu je hromada; -Článek o zatčení účastníků 
schůze frakce SDDSR je hotov a zařazen do 34. čísla, ale 
nepouštíme ho, poslali jsme telegram (nevíme, jestli bylo 
zatčeno 5 delegátů nebo ne). 
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Spoléháme na Vás, že písmo vystačí na dvě čísla: proto 
ať se vysází všechno, a my v těchto dnech napíšeme ob
sah č. 34 a č. 35 Gestli písmo nevystačí na obě čísla, 
napište ihned). 

Váš Lenin 

Korekturu poš_lete. 

33 

A. G. Š_LJ AP_NIKOVOVI 

28. 11. 1914

Milý příteli! Dnes jsem dostal od Bra�tinga telegram, že 
»noviny potvrzují zatčení pěti poslanců«. Obávám se, že
teď už se nedá pochybovat o tom, že k zatčení skutečně
došlo!

Je to strašné. Vláda se zřejmě rozhodla pomstít se frak
ci SDDSR a nezastaví se před ničím. Dá se čekat to nej
horší: falzifikace dokumentů, padělky, podvržené »usvěd
čující důkazy«, křivá svědectví, �ud za zavřenými dveř
mi atd. atd. 

Myslím, že bez takovýchto prostředků by vláda ani ne-
docílila odsouzení. 

Nedala by se nějak zjistit jII_1éna šesti zatčených? 
K.* je v pořádku? 
V každém případě bude teď práce naší strany stokrát 

těžší. A přesto ji budeme dělat! Pravda48 vychovala tisíce 
uvědomělých dělníků, z nichž se přes všechny obtíže zno
vu sestaví kolektiv vedoucích činitelů - ruský ÚV stra
ny. Teď je obzvlášť důležité, abyste zůstal ve Stockholmu 
(nebo poblíž Stockholmu) a energicky se pustil do navazo
vání kontaktů v Pitěru. (Napište, jestli Vám půjčili pení-

* - L. B. Kameněv. Red.
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ze: do minulého dopisu jsem o tom vložil pro Vás cedul
ku. Jestli jste peníze nedostal a nemáte je kde sehnat, 
snad Vám budeme moci něco poslat; pište podrobněji.) 

V Curychu má od prosince vycházet list Otkliki (nej
spíš likvidátoři + Trockij). V Paříži začal vycházet eser
ský deník Mysl (ultrabanální frazérství, hrající si na »le
vičáctví«).49 Spousta novin, fráze inteligentů, dnes huráre
volučních, zítra ... ? (Zítra se budou smiřovat s Kaut
ským, Plechanovem, s likvidátorskou »vlastenecko-šovi
nisticko-oportunistickou inteligencí« v Rusku) ... 

Mezi dělnickou třídou v Rusku žádnou odezvu neměli 
a nemají. Nedá se jim věřit ani za mák. 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji hodn ě optimismu. 
Doba je těžká, ale ... dos.tanem se z toho ! 

Váš Lenin 

34 

V. A. KARPINSKÉMU

[28. 11. 1914] 

Milý V. K.! 

Odpovídám podle bodů 
1. přikládám pořadí článků do čísel 34 a 35

2. korektury pošlete
3. tiskněte po 2000 výtiscích
4. na tenkém pápíru po 250 exemplářích

(dokud nepřifde další z Paříže)
5. peníze neposílejte'

Napište, co jsme dlužni.· 
Napište ihned, kdy mohou vyjít čísla 34 a 35.

Datujte je asi týden po··sobě. 
Teď se musí vydat okamžitě. 

S pozdravem Váš Lenin 
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č. 34 tis. č. 35 tis. 

1. Válka a frakce 1. Šovinismus
SDDSR (Na a socialismus* 12 
stráži) 8 

2. Heslo revoluční 2. Národní hrdost
soc. dem. 15 Velkorusů** 9 

3. Německý 3.· Studentstvo na
hlas*** 4 kolenou 3 

4. Iordanskij 4 Gruzínská
rezoluce50 

2 

5. Gorkij**** .2 Podčárník:
6. Žena a válkat .5 Internacionála

a »obrana vlasti« 14 
7. Denní zprávy Denní zprávy 

z Petrohradu (lik- z Petrohradu
vidátorský doku-
ment a zhodno- . Dopisy
cení) 5½ z Petrohradu 

z 10. a 11. 10 . 5 1/2

Jestli se bude muset něco ,vyndat, vyndáme z č. 34 Ně-
mecký hlas a z č. 35 »gruzínskou rezoluci«: jestli jsme se 
hodně zmýlili v propočtu, napište obratem. 

* Viz Leninův článek Mrtvý šovinismus a živý socialismus
(Jak obnovit internacionálu?). (Sebrané· spisy 26, Praha 1986, s. 
120-127). Red.

** Viz Leninův článek O národní hrdosti Velkorusů (Se
brané spisy 26, Praha 1986, s. 128-132). Red.

*** Viz L�ninův článek Jeden německý hlas o válce (Sebrané 
spisy 26, Praha 1986, s. 116-117). Red.

**** Viz Leninův článek Autorovi Písně o Sokolu (Sebrané spi
sy 26, Praha 1986, s. 118-119). Red.

t Body 2-6 jsou napsány neznámou rukou. Red.
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A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Mezi 28. 11. a 8. 12. 1914] 

Vážená a milá soudružko!Jsem Vám velmi vděčný za-za
slání letáku51 (prozatím ho mohu jenom odevzdat zdejším 
členům redakce časopisu Rabotnica52 

- Zetkinové už po
slali dopis zřejmě shodného obsahu s Vaším) i za nabídku 
informací o Anglii pro ústřední orgán. Dopisuji si s lon
dýnským soudruhem (Mr. Litvinofl), který zastupuje ÚV 
naší strany v mezinárodním socialistickém byru, ale to se 
ví, čím více kontaktů se zástupci levicové části internacioná
ly navážeme, tím líp. Naprosto s Vámi souhlasím, že s těmi
to zástupci bychom se měli sbližovat, stýkat se. A právě 
proto, abych k tomu přispěl, dovolím si využít Vašeho milé
ho dopisu k pokračování v započatém rozhovoru. 

Zřejmě tak docela nesouhlasíte s heslem občanské vál
ky a stavíte je tak říkajíc na podřízené (a snad dokonce: 
podmíněné) místo za heslem míru. Zdůrazňujete, že »mu
síme razit takové heslo, které by sjednocovalo všechny«. 

Řeknu.Vám otevřeně, že v současné době se nejvíc ze 
všeho bojím takového povšechného sjednocování, které 
je podle mého přesvědčení pro proletariát nejnebezpeč
nější a nejškodlivější. Už přece Kautsky si v Neue Zeit 
vymyslel ultra-«sjednocovací« teorii53

, kte . .. * 

36 

V. A. KAR.PÍNSKÉMU

[I. 12. 1914] 

Milý V. K.! 

* Tady je dopis přerušen. Red. ·
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Posílám text (určitě vraťte) vládní zprávy o zatčení, který 
jsme dnes dostali. Musíme to dát jako úvodník (místo toho, 
který jsme poslali) a vyškrtnout z článku věty, že nevíme, 
zdali byli .zatčeni poslanci apod. 

Pošlete aspoň korespondenční lístek (že jste to dostal). 
Kdy může vyjít č. 34 a č. 35? 
Teď si musíme pořádně pospíšit: došel moc zajímavý 

materiál o jednom »prohlášení« organizačního výboni.54

Zatím je to důvěrné. Gruz�nskou rezoluci vyškrtněte.  

S pozdravem Váš Lenin 

37-

v. A. KARPINSKÉMU

[Mezi 5. a 12. 12. 1914] 

Milý V. K.! Dostal jsem ústřední orgán. Vydáváte skvěle 
- moc Vás zdravím a děkuji Vám!

Přikládám noticku ještě do č. 35. Vejde se tam, dou
fám? Nevešlo by se tam ještě něco? 

S pozdravem Váš Lenin 

P. S. Sjoma dostává myslím Vorwarts. Nebyl by tak hod
ný a neposílal by nám výpisky (stručné) z toho nejzají
mavějšího? Například o konfliktu redakce V�rwirts 
s ústředním výborem odborů?55 O mém referátu v Cury
chu?56 O vítězství oportunistů ve Švédsku apod.? Jenom 
nejdůležitější zprávy několika slovy, abych mohl sledovat, 
jak si vede Vorwarts? 

A taky - německé sociálně demokratické noviny 
v Americe. Dostává je? 
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V. A. KARPINSKÉMU 

[9. 12. 1914] 

Milý V. K.! 

Posílám korektury. 
S č. 36 si budeme muset ?át načas ... ještě není napsa

né a chtělo by to trochu vyčkat· ... 

Moc pěkně Vás zdravím. 
Váš Lenin

P. S. Se zájmem jsem si přečetl připomínky k »národní 
hrdosti«[132], ale ... nemohl jsem souhlasit. Je zapotřebí 
»�světlovat« šovinismus z různých stránek.57 

Určitě tam dejte vsuvku o odložení*.

# vsuňte: 

Pro nedostatek místa byla odložena část materiálu, 
Liebknechtov� prohlášení aj.58 

Promiňte, že tolik spěchám !! 
Rukopisy, tj. články, jsme zkrátili. 

• V rukopisu je na tomto místě poznámka: »viz #«, odkazující na
další poznámku: » # . vsuňte«, Ifterá je napsána na zvláštním lístku 
a obsahuje text vsuvky, jež měla být v listu uveřejněna. Red.
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[11. 12. 1914] 

Milý příteli! 

Dostal jsem Váš dopis se zprávou o Vašem odjezdu (v ne
děli, dnes je pátek) do Kodaně. 

Napište 1. odkud máte ty zprávy a zvěsti, jež jste po
slal? Z jakých pramenů? Kdo Vám je dal? 

2. Máte teď svoje prameny? Alespoň jednu adresu
v Petrohradě? Nebo ne? Píšete si teď s někým šifrovaně 
nebo neviditelným inkoustem nebo ne? 

Jestli nemáte kontakty, můžete je navázat? 
Pokud neJ vymyslíme, jak a na koho se napojit. Dále: 

dohodl jste se písemně s Litvínovem v Londýně? 
Běleninovo vystoupení na švédském kongresu[261) do

padlo skvěle. O vystoupení v Kodani (na konferenci 
v lednu 1915) se ihned začneme písemně domlouvat. 

Váš Lenin 

Uljanow, Distelweg. 11. Berne (Suisse). 

40 

M. V. KOBECKÉMU

[Před 16. 12. 1914] 

Milý soudruhu! 

Přikládám Vám dopis pro soudruha »Al_exandra«. 
Jestli u Vás ještě nebyl, pošlete mu dopis místní poštou 

(adresa Fru Alexandra Kollontay. Poste restante Kjoben-
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havn) se zprávou, že máte dopis pro Alexandra a že prosí-
te, aby k Vám tehdy a tehdy zašel. 

Proč nepíšete, co je nového ve skandinávském dělnic
kém hnutí? Kdo a jak protestoval proti šovinismu socia
listů? 

Pište. 

Váš Lenin 

4 1 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Před 16. 12. 1914] 

Vážená soudružko! Dostal jsem Váš dopis a anglickou 
přílohu.59 

Mockrát děkuji! 
Posílám Vám obě věci, o nichž píšete. Podejte zprávu 

- jestli je přeložíte a odešlete - o jejich osudu.
V Hamburger Echo prý byl úvodník Ůber unseren

Verrat an der Internationale[459] a stálo v něm, že Němci 
(tj. německá oportunistická sebranka) jsou v tom všichni 
a za nimi že stojí Plechanov, Maslov a Čcheidze.60 

Je to pravda? A co Vy si o tom myslíte? 

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího 
V. /[jin

P. S. Požádejte Alexandra, aby se seznámil s Kobeckým, 
Kobezky. Kapelwej. 514. Kjobenhavn VI, a vzal si od ně
ho můj dopis pro něho (Alexandra). 

Nemá smysl razit hezoučký program zbožných pram 
o míru, pokud se nebude současně a především razit pro
pagace ilegální organizace a občanské války proletariátu
proti buržoazii.

N. Lenin
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Evropská válka přinesla mezinárodnímu socialismu velký 
prospěch tím, že názorně odhalila všecku prohnilost, po
dlost a nízkost oportunismu a dala tak skvělý impuls 
k očištění dělnického hnutí od hnoje nahromaděného za 
celá desetiletí mírového období. 

N. Lenin
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A. G. ŠLJA_PNIKOVOVI 

[Po 28. 12. 1914] 

Milý příteli! 

Dostali jsme Gá a Naděžda Konstantinovna) dopis od 
Kollontajové. Chystáme se jí odpovědět. 

Dopisy, které Vám posílám, se patrně ztrácejí nebo 
opožďují: několikrát jsem psal na adresu Kobeckého. 
Zeptejte se ho ještě jednou. 

Váš rukopis jsme dostali - chceme ho vydat v ústřed
ním orgánu (nebo jako brožurku).61 

Míváte Golos? Tam už je teď znát Martovův obrat62 

- marné Axelrodovy pokusy _»smířit« (Martova se Siide
kumem, tj. Plechanovem) - a vedle toho. Trockij »proti«
»amnestii«!

Pěkný zmatek! A oni nám nadávají za »frakcionářství«
(a sami se smiřují se sociálšovinismem kvůli frakcionář
ství! !). Ošklivý, trapný obraz. 

Jestli pojedete na konferenci, buďte opatrný. Když bu
dete mluvit, radím Vám, abyste opakoval projev ze 
Stockholmu a d odal, že i vstup Belgičanů a Francouzů 
do vlády je zrada (i když s polehčujícími okolnostmi). Ji
nak si pomyslí, že z ruského šovinismu haníme jenom 
Němce. 

Myslím, že nestojí za to, že není třeba posílat 
zprávu. 
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Pošlete však pro informaci Genom) - a jménem Lit
vinova (LitvinofI. 76. High Street. 76. Hamostead. Lon
don. N. W.) úplný překlad manifestu a zprávy o zatčení 5 
(a 11). Doufám, že už jste navázal s Litvinovem písemný 
styk. 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

P. S.Jak se vyjádřila Kollontajová k »dokumentu« a k po
sledním (80-86 a dal.) číslům Golosu? 

P. S. Právě jsem se dočetl, že konference bude 17. ledna 
a že švýcarská strana účast odřekla. Když je to tak, pak 
by bylo myslím lepší se vůbec nezúčastnit. 

P. P. S. Kautsky je v Labour Leader pro heslo míru.63 To 
je má odpověď soudružce Kollontajové! Bude snad i teď 
pro toto heslo?? 



1915 
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V. A. KARPlNSKÉMU

3. 1. [19)15

Milí přátelé! Mockrát děkuji za;blahopřání a my všichni 
Gá a Naděžda Konstantinovna obzvlášť) vám taky přeje
me všechno nejlepší k Novému roku! 

Jeden pařížský sazeČ·nám nabízí, že by přijel do Žene
vy a sázel ústřední orgán za 35 franků číslo, kdyby se na
šla tiskárna a dala mu písmo.64 

Rozvažte to po všech stránkách (zlevnění. by bylo žádou
cí, neboť jsme se rozhodli vydávat ústřední orgán jako tý
deník) a odpovězte co nejdřív. 

Dále. Zvažte také, kdy se má posílat materiál a dokdy 
všechno připravit, v který den ústřední orgán vydávat, 
aby mohl být rozšiřován. Zdá se, že soboty by byly pro 
rozšiřování nejvhodnější. Je-li tomu tak, neměl by vychá
zet ve středu nebo ve Čtvrtek? V pátek aby byl tady a do 
soboty aby ho mělo celé.Švýcarsko? 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

3. 1. 1915

Milý příteli! Dostal jsem od Vás dva dopisy se zprávou 
o Vašem odjezdu.
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To, co jste uvedl proti mému návrhu (že byste nemusel 
jezdit do Kodaně, odjíždět ze Stockholmu), mě naprosto 
přesvědčilo. Vidím, že jsem nevzal v úvahu opravdu veli
ce závažnou věc. Jestli jste se na mě rozhněval, upřímně 
se Vám omlouvám a moc Vás prosím, abyste se nezlobil. 

Skutečně, vesnice* je teď mnohem nebezpečnější (a
pro naši věc nevhodnější) než město. 

Situace je taková, že boj proti carismu vyžaduje dnes 
zvýšenou opatrnost - obzvlášť pokud jde o zachování 
záloh. Ztratit rázem (po našich nesmírných ztrátách) ještě 
další síly by znamenalo definitivně se oslabit ve chvíli 
mnohem rozhodnějších akcí proti carismu. Proto Vás 
moc a moc prosím, abyste zdvojnásobil a ztrojnásobil 
konspiraci a 1. buď už vůbec nikoho nezval do Švédska, 
2. nebo omezil návštěvu na co nejkratší dobu. Snažně
by�h prosil, abyste zůstal u toho prvního a (je-li to jen
trochu možné) nedělal to druhé.

Ná konferenci (16. 1.) Skandinávců by bylo lepší ne
chodit: právě jsme to s Grigorijem zas a znova probrali: 
Švýcaři nejdou. Jedná se tedy o zjevnou intriku Němců 
a Troelstry t Brantinga. Všelijak to zkomplikují a ne
připust� a byste pronesl projev švédsky. Pokud nebu
de absolutní záruka, že Vás nechají takový projev před
nést, raději tam vůbec nechoďte. Nám pak (po Litvinovo
vi) pošlete a) úplný překlad našeho manifestu, �) překlad 
vládního oznámení o zatčení Sociálně demokratické děl
nické frakce Ruska - a-všechno to pošlete nikoli jako 
hlášení ani jako zprávu (aby to nevypadalo, že konferenci 
uznáváme), ale jako sdělení. 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji Vám všechno nejlepší. 
Jen opatrně a sans rancurie, n'est-ce pas?** 

Váš Lenin 

* - myslí se Švédsko. Red.

** - zapomeneme na naši rozmíšku, není-liž pravda? Red.
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V. A. KARPINSKÉMU

[Mezi 3. a 9.1.1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám korektury. 
Pro urychlení vydejte číslo* bez další zásilky: pořadí 

článků už bylo přece stanovené? Nemám pravdu? Jestli 
ne, ihned napište. 

Vypořádá se Kuzma· s týdeníkem ústředního orgánu? 
Kdy máme poslat materiál do příštího čísla a co z něj 

už bylo vysázeno? 

P. S. Není v Ženevě kancelář, která podává infonnace o rus
kých zajatcích v Německu? 

Salut! Váš Lenin 
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REDAKČNÍMU TAJEMNÍKOVI 
VYDAVATELSTVÍGRANATOVÝCH 

4. 1. 1915

Velevá:žený kolego! 

Včera jsem dostal Váš dopis a odeslal telegram »consens« 
- souhlasím. I když mě mrzí, že redakce vyškrtla všech
no o socialismu a všechno o taktice (bez čehož Marx není
Marxem), přesto jsem musel souhlasit, neboť proti Vaše
mu důvodu (»absolutně nemožné«) se nedá nic dělat.65 

Budu Vám velmi vděčný, když mi pošlete obtah nebo 
napíšete lístek, kdy ho můžu mít. Mimochodem: nestačily 

* Jde o. 36. číslo listu Social-demokrat. Red.
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by se ještě provést některé opravy v části o dialektice? 
Možná budete tak laskav a napíšete mi, kdy jde rukopis 
do sazby a kdy je poslední termín pro dodání oprav. Po
sledních šest týdnů jsem se zabýval právě touto otázkoµ 
a myslím, že bych mohl leccos doplnit, kdyby byl čas. 

Také si dovoluji nabídnout své služby redakci slovní
ku, pokud jsou v dalších svazcích ještě hesla, která nebyla 
zadána. Mám teď výjimečně dobré. podmínky pro práci 
v německých a francouzských knihovnách, jichž mohu 
v Bemu využít, a výjimečně špatné podmínky pro literár
ní práci vůbec. Proto bych se velmi rád ujal hesel z oboru 
politické ekonomie, politiky, dělnického hnutí, filozofie 
apod. Moje žena psala pod jménem N. Krupská o peda
gogice do časopisů Russkaja škola a Svobodnoje vospita
nije66, obzvlášť se zabývala otázkou »pracovní školy« a stu
diem starých klasiků pedagogiky. Ochotně by zpracovala 
příslušná hesla. 

Wl. Uljanow. Distelweg. 11. Bern. 

47 

Jsem Vám k službám 
V. Uljanov

D. B. RJAZANOVOVI

[9. 1. 1915] 

Milý soudruhu! Váš článek jsme dostali včera večer.Ještě 
jsme ho nestačili přečíst a projednat. 

Mám strašně málo času, doručitel spěchá. Proto mi 
prosím promiňte, že píšu nadmíru stručně. Z Ruska nic 
nového. Z čísel 35 a 36* zjistíte situaci. 

Sovremennyj mir67 nemáme.

* Jde o list Social-demokrat. Red.
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Naša zarja68 je v Bernu pouze v 1 exempláři, takze 
Vám ji bohužel poslat• nemůžeme. 

O Golosu a jiném nejste,jak se zdá, úplně informován: 
přečtěte si celý Golos. 

Komplet Vám poslat' nemůžeme. Pokusíme se zapůso
bit v tom smyslu na Pařížany, i když to nebude lehké. 

Parvus se nám nedostal do ruky! 
Hezké pozdravy ode mne, Naděždy Konstantinovny 

a všech z Bernu. 

P. S. Přiložený dopis Je pro Vaši ženu69
• 

48 
B-ASKOVI7° 

N. Lenin

Kopie odpovědi odevzdané Triovi 12. 1. 1915 

Milý občane! 

Tria mí odevzdal Váš dopis z 28. 12. 19.14. 
Zjevně se mýlíte: my zastáváme stanovisko internacio

nální revoluce sociální demokracie, zatímco Vy stanovis
ko nacionálně buržoazní. My pracujeme pro sblížení děl
níků různých (a obzvlášť válčících) zemí, zatímco Vy se 
zřejmě sbližujete s buržoazií a s vládou »svého« národa. 
Nemáme společnou cestu. 

N. Lenin

Bern. 12. 1. 1915 
Bern. Uljanow. bistelweg. 11. 
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Před 1 7. 1. 1915] 
J 

Milý příteli! Zas a znova (po včerejším rozhovoru s Grim
mem) jsme se rozhodli rozmluvit, Vám, abyste chodil do 
rady odpadlíků: ať si likvidátoři.jdou na kodaňskou kon
ferenci. Ale my k nim radši vůbec nepůjdeme. 

Ani Švýcaři nejdou. 
Zřejmě je to intrika Němců. Já si dokonce myslím, že 

je v tom intrika německého generálního štábu, -který by 
rád pomocí ostatních prosondoval »mír« ... 

Nic se tam nedozvíme. Ničemu tam nepomůžeme. Po
slat manifest - to je všechno, co potřebujeme. 

Velice spěchám a omlouvám s� za to. 
Váš Lenin
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I. F. ARMANDOVÉ

[17. 1. 1915) 

Dear friend!* Velice bych Vám radil, abyste napsala 
osnovu brožury podrobněji.71 Jinak je tam moc věcí nejas-
ných. ..._, .. , . ._. ,::· 

Jeden názor musím vyslovit už.Jeď:. 
Bod 3 - »požadavek (žen) volné lásky« radím vůbec 

vyškrtnout. 
To skutečně není proletářský, nýbrž buržoazní požada

vek. 
Co si pod tím vůbec představuj�te? Co je možné si pod 

tím představovat? 

* Milá přítelkyně. Red.
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1. Lásku osvobozenou od materiálních (finančních)
kalkulací? 

2. Rovněž od materiálních starostí?
3. Od náboženských předsudků?
4. Od tatíčkova veta etc.?
5. Od předsudků »společnosti«?
6. Od úzkoprsých názorů (vesnického nebo malomě-

šťáckého nebo buržoazního intelektuálského) prostředí? 
7. Od pout zákonai soudu a policie?
8. Od opravdovosti v lásce?
9. Od plození dětí?

10. Svobodu cizoložství? atd.
Vyčíslil jsem mnoho variant (samozřejmě ne. všechny).

Vy ovšem nemáte na mysli body 8-10, ale buď body 
1-7, nebo něco na způsob bodů 1-7.

Avšak pro body 1-7 je třeba zvolit jiný pojem, proto
že volná láska přesně nevystihuje tuto myšlenku.

A veřejnost, čtenáři brožury, si pod »volnou láskou«
nutně představí něco na způsob 8-1 b dokonce proti Vaší
vůli. 

Pnivě proto, že v dnešní společnosti ty třídy, které ma
jí nejvíc řečí, nadělají nejvíc rámusu a nejvíc »se vypína
jí«, chápou pod »volnou láskou« bod 8-1 O, právě proto 
není tento požadavek požadavkem proletářským, nýbrž 
buržoazním. 

Pro proletariát jsou ze všeho nejdůležitější body 1-2 
a potom body 1-7, ale to vlastně není »volná láska«. 

Nejde o to, co si .pod tím »chcete představovat« Vy sub
jektivně. Jde o objektivní logiku třídních vztahů v milost
ných záležitostech. 

* Přátelsky tisknu ruku! V. I. Red.
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V. A. KARPINSKÉMU

[Po 1 7. 1. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám korekturu. Hrozně se opozdila! 
Rozvažte, co dělat. Kuzma nejspíš sázel pro bundovce. 
Co podniknout, abychom mohli-vycházet každý týden? 
Dostal jste všechny materiály do čísla 36 a 37? 
Žádal jsem, abyste sestavil přibližné pořadí. Kdyby 

Vás to obtěžovalo, uděláme to tady, ale pak nám pošlete 
seznam všech článků a noticek ... • 

·1 

Salut fraternel!* Váš Lenin 

K zastavení Golosu pošleme noticlcu o 4-5 řádkách. Na
pište přesný termín.12 
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Mezi 20. 1. a 1. 2. 1915] 

Milý příteli! Posíláme listy s razítkem**. Kdyby měly být 
přece jen nutně en-tete***, napište a my je hned, objed
náme v tiskárně. 

Ohledně fotografií poslanců jsem se včera informoval: 
jsou už objednány a tento týden budou hotovy. Pak Vám 
je pošleme. 73 

Číslo 36 už dávno vyšlo a bylo odesláno. 
Číslo 37 se tiskne. 

* S bratrským pozdravem! Red.

** Jde o listy papíru s razítkem ÚV SDDSR. Red.

*** - s hlavičkou. Red.
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Instrukce o počtu zasílaných výtisků byly dodány. 
Vaše plány týkající se známek pro sbírku atd. apod. 

naprosto schvaluji. Co se týče Vašeho postavení vůbec, 
zjistíte už z č. 36, že jste oficiálním a zplnomocněným zá
stupcem ÚV. Byl jste jím už předtím a zůstal jste jím.74 

Myslím, že je to úplně Jasné. Pro změnu tohoto postavení 
· nevidíme teď ani důvody, ani možnosti (dokud se
nevyjasní, co a jak je ,v Rusku). Jsem naprosto přesvěd
čen, že jste psal upřímně en dehors de toute etc.*, a proto
doufám, že právě tak-upřímně napíšete, máte.:li přesto
nějaké potíž� ·a jaké. Pište otevřeně Ge-li to vhodnější, te
dy mně soukromě).

Golos byl zastaven. U okistů75 nastal zjevný rozklad.
Martova v Curychu obrátili (Axelrod + Martynov +

SemkovskiJ + bundov.ci) doprava ke »smíru« s Plechano
vy a Siidekumy. Bundovci vydali lnformacionnyj listok,
č. ] 76 

- je fádní, plně pro smír se Siidekumy (včetně
Kautského; oč je lepší než Siidekumové?).

Z celého srdce Vám přeji úspěchy ve Vaší těžké práci
a velice děkuji za zprávy. Kodaňské rezoluce jsme dosta-
l. 77 
1. 

[24. 1. 1915] 

Váš Lenin 
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I. F. ARM ANDOVÉ

Milá přítelkyně! Omlouvám se za zpožděnou odpověď: 
chtěl jsem psát včera, ale zdrželi mě a nebylo kdy sed
nout si k dopisu. 

Pokud jde o Vaši osnovu brožury, »požadavek volné 
lásky«, jak už jsem řekl, není jasný a nezávisle na Vaší 

* - kromě všeho jiného. Red.
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vůli a na Vašem přání (zdůrazňoval jsem, že tu jde o ob
jektivní, třídní vztahy, a nikoli o Vaše subjektivní přání) 
je za současné společenské situace požadavkem buržoaz
ním, nikoli proletářským. 

S tím nesouhlasíte. 
Dobrá. Rozeberme to ještě jednou. 
Abych ujasnil nejasné, vyčíslil jsem př.ibližně deset 

možných (a za situace třídního ,rozvrstvení nevyhnutel
ných) různých výkladů, a přitom-Jsem podotkl, že výklad 
1-7 bude podle mého názoru typický nebo charak_teris
tický pro proletářky, zatímco 8-,-,.10 pro -př.íslušnice bur
žoazie.

Chcete-li to vyvrátit, pak musíte dokázat: 1. že tyto vý
klady jsou nesprávné· (a nahradit je jinými nebo za
škrtnout nesprávné) nebo 2. neúplné (pak doplnit chyb'ě
jící) nebo 3. že se takto nedají dělit na proletářské a bur-
žoazní. .· r 

Vy však neděláte ani jedno, ani druhé, ani třetí. 
O bodech 1-7 se _nezmiňujete vůbec. Znamená to, že 

je uznáváte (vcelku) za správné?.(To, co píšete o prostitu
ci proletářek a jejich závislosti: »nemožnosti říci ne«, pl
ně spadá pod body 1 - 7. Tady nevidím mezi námi žádný 
rozpor). 

Nepopíráte ani to, že je to proletářský výklad. 
Zbývají body 8-1 O. 
Těm »trochu nerozumíte« a »n;:tmítáte«: »nechápu, jak 

je možné (právě tak jste to napsala!) ztotožňovat (!!??) 
volnou lásku s« bodem 1 O ... 

Vyplývá z toho, že já ji »ztotožňuji«, a Vy mě za to 
chcete roznést na kopytech? 

Tak jak je to? 
Příslušnice buržoazie chápou pod volnou láskou bo-

dy 8-10 - to tvrdím já. ·_,, 
Vy to vyvracíte? Řekněte tedy:; co si buržoazní dámy 

představují pod slovy volná láska? 
Neříkáte to. Ale cožpak litera(ura a život nedokazuj� že 
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ony dámy si pod tím představí právě toto? Dokazují 
to naprosto jasně! A vy to mlčky přiznáváte. 

A když je to tak, jde tu o jejich třídní postavení a »vy
vrátit« jim jejich názory by snad ani nebylo možné a by
lo by to asi naivní. 

Je zapotřebí jasně od nich oddělit, postavit proti nim 
proletářské hledisko. Je zapotřebí počítat s objektivním 
faktem, že jinak ony vytrhnou z Vaší brožury příslušná 
místa a vyloží si je po svém, Vaše brožura bude voda na 
jejich mlýn; překroutí Vaše myšlenky před dělníky, »zma

tou« dělníky (tím, že jim. nasadí do hlavy strach, jestli jim 
nepředkládáte cizí myšlenky). A v jejich rukách je spousta 
novin atd. 

A když jste úplně zap,omněla na objektivní a třídní hle
disko, přecházíte do »útoku« proti mně, jako bych já »zto
tožňoval« volnou lásku s body 8-1 O . . . To je divné, 
namouvěru divrié . . . 

>>Dokonce prchavá vášeň a letmý milostný vztah« jsou
»poetičtější a čistší« než »polibky bez lásky« (konven
čních) manželů. Tak to píšete. A tak se to chystáte napsat
i v brožuře. Výborně.

Je· však logické stavět to proti sobě? Polibky bez lásky 
u konvenčních manželů jsou nečisté. Souhlasím. Proti nim
je třeba postavit, .. co? .... Zdálo by se, že polibky s lás

kou, ne? Ale Vy proti tomu stavíte »prchavou« (proč 
prchavou?) »vášeň« (proč ne lásku?) - z toho logicky vy
plývá, že se tu proti manželským polibkům bez lásky sta
vějí (prchavé) polibky bez lásky ... To je divné. Nebylo 
by pro. populární brožuru lepší postavit proti malomě
šťáckému, intelektuálskému a vesnickému (myslím můj 
bod 6 nebo 5) konvenčnímu a nečistému manželství bez 
lásky proletářské občanské manželství s láskou (s dodat
kem, když už mermomocí chcete, že pomíjivý milostný 
vztah a prchavá vášeň mohou být nečisté, ale i čisté). 
U Vás to dopadá tak, že stavíte proti sobě nikoli třídní 
typy, ale jakési »výjimečné případy«, které jsou samo-
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zřejmě možné. Ale jde snad o výjimečné případy? Chce
te-li zvolit téma: výjimečný, individuální případ nečis
tých polibků v manželství a čistých v pomíjivém milost
ném vztahu, pak musíte toto téma zpracovat v románě 
(protože tady je základem všeho individuá lní situace, 
analýza charakterů a psychiky da ných typů). Ale 
v brožuře? 

Velmi dobře jste pochopila mou myšlenku o nevhod
ném citátu z Keyové, když jste řekla, že je »hloupé« vy
stupovat v úloze »profesorů lásky«. Přesně tak. No 
a v úloze profesorů prchavé lásky atd.? 

Nemám věru chuť pouštět se do polemiky. Milerád 
bych tento svůj dopis zahodil a celou věc odložil na osob
ní rozhovor. Chtěl bych však, aby brožura byla dobrá, 
aby z ní nikdo nemohl vytrhávat pro Vás nepříjemné věty 
(někdy jedna věta stačí všecko pokazit . . .  ), aby Vás nikdo 
nemohl vykládat po svém. Jsem si jist, že Vám i zde »mi
movolně« ujelo pero, a posílám tento dopis jen proto, že 
si možná na základě dopisů rozeberete osnovu brožury 
důkladněji než na základě rozhovorů, a osnova je přece 
věc velmi důležitá. 

Neznáte nějakou francouzskou socialistku? Přeložte jí 
Gakoby z angličtiny) mé body 1-10 a Vaše poznámky 
o »prchavé« atd., pozorujte ji a co nejpozorněji ji vyslech
něte: malý pokus, co řeknou nezaujatí lidé, jaký to na ně
udělá dojem a co od brožury očekávají.

Tisknu Vám ruku a přeji, aby Vás tolik netrápily boles
ti hlavy a abyste se co nejdřív uzdravila. 

v. u.

P. S. O baugyských78 nic nevím ... Možná, že my friend 
toho moc nasliboval ... Ale co? Nevím. Věc je odložena, 
tj. konflikt je odložen, nikoli zažehnán. Bude třeba bojo
vat a bojovat!! Podaří se je přemluvit? Jaký je Váš názor? 

73 



54 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

(30. nebo 31. 1. 1915] 

Milý příteli! Váš plán dubnové cesty a přípravy na ni mi 
připadá naprosto správný. 7·

9 Opravdu, u tohoto plánu mu
síte setrvat a připravit ho co nejsystematičtěji a co nejdů
kladněji. 

Za dopisy děkuji. Psali jsme Vám už několikrát. Poslali 
jsme i papíry s razítky. Doufám, že jste všechno dóstal. · 

Dneska nám došlo číslo listu Naše slovo, které ·začalo 
vycházet v Paříži místo zastaveného Golosu.80 V tomto 
čísle je prohlášení Martova (a Dana) o roztržce s časopi
sem Naša zarja. 

U nich (u likvidátoru) nastal zřejmě hluboký rozklad 
a co z toho bude, je ve �yězdách. Axelrod zřejmě »smiřu
je« německé (a bundovské) šovinisty s frankofily (a s Ple
chanovem). Martov po Curychu přizvukoval Axelrodovi, 
a teď nevíme, na jak dlouho »se zradikalizoval«. 

V těchto dnech vydáváme 37. číslo Social-demokratu. 
Pevně Vám tisknu ruku a přeji samé úspěchy. 

Váš Lenin
'.;./ 

Do dubna se vynasnaž(me (společně s Vámi) navázat ko
respondenci a nějaké kontakty. I Vy musíte zavčas pod-
niknout příslušné kroky. 
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V. A. KARPINSKÉMU

[Před 1. 2. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám ještě jeden článek - do· 38. čísla. 
Doufám, že už to snad vystačí na obě čísla (37 a 38). 
Dávno jsem se Vás ptal, jestli materiál stačí na obě čí-

sla. Neodpověděl jste. 
A Kuzma je ne-mož-ný!!! 

Salut! Váš Lenin 
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V. A. KARPINSKÉMU

[3. 2. 1915] 

Milý soudruhu! Právě jsem dostal č. 37 (posílejte mi pro
sím 2-3 exempláře z tiskárny ihned po vyjití, neboť je 
důležité, aby redakce měla výtisky co nejdřív). 

Proč jste neuveřejnil opravu data v 36. čísle?81 

Snažně prosím, abyste mi hne.d: napsal, 
1. jak pokračuje sazba 3_8. čísla?
2. kdy skončí?
3. " může vyjít?
4. " je třeba poslat materiál do 39. čísla?
5. vejde se materiál do čísla nebo ne?

Jde o to, že vzhledem k nesmírnému zpoždění č. 37 se 
musí hodně věcí doplnit. 

Pošlete seznam hotových článků. 
Mluvil jste se sazečem? Byla úplně vyjasněna možnost 

vydávání týdeníku? 
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Netrpěli:Vě čekám na odpověď. 

Moc pěkně Vás zdravím! Váš Lenin 

P. S. Přikládám do sazby Ještě o sociálšovinismu. 

5 7 

REDAKCI LISTU NAŠE SLOV082 

Bern 9. 2. 1915 

Vážení soudruzi! 

Ve svém dopise ze 6. února nám navrhujete program bo
je proti »oficiálnímu sociálpatriotismu«, vypracovaný 
k plánované londýnské konferenci socialistů »spojenec
kých zemí« Trojdohody83

• Jak jistě víte z našeho orgánu
Social-demokrat, plně zastáváme stanovisko tohoto boje 
a vedeme ho. Proto nás velmi potěšila vaše výzva a s ra
dostí přijímáme váš návrh na projednání plánu společ
ných akcí. 

Konference, plánovaná prý na 15. února (nedostali 
jsme o ní ani jeden dokument), bude možná odložena na 
25. února nebo na pozdější datum (soudě z Huysmansova
dopisu, v němž je zasedání výkonné komise stanoveno na
20. února a zároveň se uvádí plán osobních rozhovorů
členů (tajemníka) výkonné komise se socialisty francouz
skými, anglickými a ruskými).Je rovněž možné, že konfe
rence se neplánuje pro oficiální členy mezinárodního so
cialistického byra, nýbrž jako soukromá porada jednot
livých »významných« socialistů.

Proto se pro všechny možné případy Qak pro případ 
konference oficiálních zástupců stran, tak pro případ ne
oficiální porady v jakékoli formě, jak na 15. února, tak 
i na pozdější dobu) musí proti stanovisku »oficiálního so-
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ciálpatriotismu« připravit formulace »jasného, revoluční
ho a internacionálního« stanoviska, o němž píšete 
a s nímž naprosto souhlasíme. 

Na vaše přání podáváme za sebe následující návrh 
prohlášení, obsahující toto protistanovisko (s tím, abyste 
toto prohlášení po přečtení otiskli): 

»Níže podepsaní zástupci sociálně demokratických or
ganizací Ruska (Anglie atd.) vycházejí z přesvědčení, 

že nynější válka je nejen ze strany Německa a Rakous- · 
ka-Uherska, ale i ze strany Anglie a Francie (paktujících 
se s carismem) válkou imperialistickou, tj. ,válkou epochy 
posledního stadia vývoje kapitalismu, epochy, kdy se již 
přežily buržoazní státy v národních hranicích, válkou, 
směřující výlučně k uchvácení kolonií, oloupení konkuru
jících zemí a k oslabení proletářského hnutí štvaním pro
letářů jedné země proti proletářům země druhé. 

Proto je bezpodmínečnou povinností socialistů všech 
válčících zemí okamžitě a rázně plnit basilejskou rezolu
ci[522], a to v těchto bodech: 

1. zrušit ve všech zemích národní bloky a Burgfrie
den *; 

2. vyzvat dělníky všech válčících zemí k energickému
třídnímu boji jak hospodářskému, tak i politickému proti 
buržoazii vlastní země, buržoazii, která se neslýchaně 
obohacuje z vojenských dodávek a využívá podpory vo
jenských orgánů, aby dělníkům-zacpala ústa a stupňovala 
jejich útlak; 

3. rozhodně odsoudit každé hlasování pro válečné
úvěry; 

4. žádat, aby belgičtí a francouzští socialisté vystoupili
z buržoazních vlád a vstup do vlády a hlasování pro vá
lečné úvěry pokládat za stejnou zradu na socialismu, ja
kou je veškeré počínání německých a rakouských sociál
ních demokratů; 

* - občanský mír. Red.
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5. okamžitě podat ruku internacionalistům v německé
sociální demokracii, kteří odmítají hlasovat pro válečné 
úvěry, a společně s nimi utvořit mezinárodní výbor pro 
zastavení války, který by agitoval nikoli v duchu pacifi
stů, křesťanů a maloburžoazních demokratů, nýbrž 
v pevném sepětí s propagováním a organizováním maso
vých revolučních akcí proletářů každé země proti vládě 
a buržoazii.vlastní země; 

6. podporovat mezi socialisty válčících' zemí všechny
pokusy o sbližování a soťatřování v armádě i v zákopech 
přes zákazy vojenských orgánů Anglie, Německa atd., 

7. vyzvat socialisticky orientované ženy válčících zemí
k zesílenf·agitace ve výše' uvedeném duchu; 

8. vyzvat všechen mezinárodní proletariát, aby podpo
roval boj proti carismu a ty sociálně demokratické po
slance v Rusku, kteří nejenže odmítli hlasovat pro váleč
né úvěry; ale nezalekli se ani nebezpečí, že budou za 
svou socialistickou činnost v duchu internacionální revo
luční sociální demokracie pronásledováni.« 

Co se týče některých sociálně demokratických publicistů 
v Rusku, kteří obhajují oficiální sociálpatriotismus Gako 
například Plechanov, Alexinskij, Maslov aj.), zříkají se 
níže podepsaní veškeré oclpovědnosti za jejich vystupová
ní, rozhodně proti nim protestují a prohlašují, že podle 
všech zjištěných údajů ; sociálně demokratičtí dělníci 
v Rusku· toto stanovisko; nezastávají._ 

Rozumí se samo sebou'; že oficiální představitel našeho 
ÚV v MSB soudruh Litviilov (adresa*. Posíláme mu váš 
dopis a kopii naší odpovědi. Žádáme vás, abyste se ve 
všech naléhavých záležitostech obraceli přímo na něj) sa
mostatně vyřeší otázku ťěch či oněch dílčích oprav, jed
notlivých kroků v jednání atd. - můžeme vás jen ujistit 

* Adresa M. M. Litvinova 'není v rukopisu uvedena. Red.
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o naší naprosté solidaritě s tímto soudruhem ve všech
podstatných otázkách.

Co se týče organizačního výboru a Bundu, které mají 
oficiální zastoupení v MSB, máme důvody k obavám, že 
zastávají »oficiální sociálpatriotismus« (v jeho frankofilské 
nebo germanofilské formě nebo �e formě smiřující obě 
tyto tendence). V každém případě budeme velmi rádi, 
když nám sdělíte, jak svoji odpověď (vaše opravy, váš 
protinávrh prohlášení atd.), tak i odpověď organizací (or
ganizační výbor, Bund atd.), na n-�ž jste se obrátili a ještě 
obrátíte. 

Moje adresa:* 

Se soudružským pozdravem 
Lenin 

58 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

11. 2. [191'5]

Milý příteli! Dostal jsem dva Vaše dopisy ze 4. a 5. 2. Ve
lice děkuji. Pokud jde o zasílá�½ Social-demokratu, dali 
Váš dopis přečíst tajemníkovi expediční komise .. Zítra mu 
to osobně připomenu a doufám,. že všechno zařídí. 

Tu Plechanovovu brožurku Vám slíbili poslat z Paříže, 
a tak nás velmi udivilo, že jste ji nedostal. Objednáme ji 
znovu, seženeme ji, abychom Vám ji poslali sami.84 

Byli tu ti dva plechanovovci, o,nichž jste psal.85 Klábo
sili jsme s nimi. Věnujte pozornost světlovlasému Gedou 
nazpátek stejnou cestou) - toho. Plechanov zřejmě odra-

* V rukopisu není adresa uvedena. fled.
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clil ještě víc než černovlasého. To je, jak se zdá, nenapra
vitelný mluvka. Ten první pořád mlčí a člověk se nedoví, 
co si myslí. 

Z redakce listu Naše slovo (vychází v Paříži místo Go
losu) jsme dnes dostali dopis s plánem .společného protes
tu proti »oficiálnímu sociálpatriotismu« (k plánované lon
dýnské konferenci socialistů de la Triple Entente*). Zda 
k této konferenci dojde, nevírrie: Litvino'v nám před ně
kolika dny poslal dopis :Huysmanse, který chystá cosi po
divného, protože svolává na 20. 2. výkonný výbor mezi
národního socialistického byra do Haagu a na 20.-25. 2. 
organizuje rovněž v Haagu soukromé rozhovory (!!) 
s delegáty z Anglie, Frap.cie a Ruska!! Zajímavé!! Vypadá 
to na jakési přípravy k čemusi frankofilsky patriotickému 
(máte ostatně úplnou pravdu, že dnes je mnoho »filů«, 
ale málo socialistů. Pro nás jsou frankofilové i germanofi
lové jedno a totéž = patrioti, ať jsou to buržoové, nebo 
jejich slouhové, a ne socialisté. Bundovci například jsou 
většinou germanofilové a mají radost z porážky Ruska. 
Ale oč jsou lepší než Plechanov? Oni i on jsou oportuni
sti, sociálšovinisti, jenže různých barev. A Axelrod jak
bysmet). 

Listu Naše slovo jsme odpověděli, že máme z jeho ná
vrhu radost, a poslali jsme svůj návrh prohlášení**. Není 
valná naděje, že bychom se s nimi dohodli, protože Axel
rod je prý v Paříži, a ¼elrod (viz číslo 86 a 87 Golosu 
a č. 37 Social-demokrat{i***) - je sociálšovinista, který 
by chtěl na podkladě sociálšovinismu smířit frankofily 
s germanofily. Uvidíme, co Naše slovo více ocení, zda an
tišovinismus, nebo Axelrodovu náklonnost. 

Myslím, že jak u nás v Rusku, tak i na celém světě se 
rýsuje uvnitř sociální demokracie nové základní seskupe-

* - Trojdohody. Red."

** Viz tento svazek, s. 76-79. Red.

*** Je míněn Leninův článek Ruští Siidekumové (viz Sebrané 
spisy 26, Praha 1986, s. 141-147). Red.
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ní: šovinisti (»sociálpatrioti«) a jejich přátelé, jejich ob
hájci - a antišovinisté. Toto dělení v podstatě odpovídá 
dělení na oportunisty a revoluční sociální demokraty, 
jenže je plus précis* a- znamená tak říkajíc vyšší, socia
listickému převratu bližší vývojové stadium. I u nás staré 
seskupení (likvidátoři a pravdovci) zastarává a je nahra
zováno novým, rozumnějším: sociál patrioti a antipatrioti. 
Abych nezapomněl: Dan prý = německý »sociálpatri
ot«, tj. germanofil, tj. pro Kautského. Je to pravda? Je to 
velice pravděpodobné.Je kuriózní, že v organizačním vý
boru došlo k rozkolu po linii buržoazní: frankofilové (Ple
chanov + Alexinskij + Maslov + Naša zarja) a germa
nofilové (Bund + Axelrod + Dan?? etc.). 

Jestliže neseženete peníze od Švédů, napište: pošleme 
100 franků. Dobře uvažte, kde to bude lepší (tj. prospěš
nější pro věc a bezpečnější pro Vás: je to velmi důležité; 
musíte dávat na sebe pozor!!) přečkat, v Londýně nebo 
v Norsku apod.Je hrozně důležité alespoň trochu organi
zovat dopravu. Měl byste se setkat s plechanovovci, kteří 
budou za dva tři týdny u Vás a dohodnout se o tom všem. 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji Vám hodně svěžesti 
a všechno nejlepší. 

Váš Lenin 

59 

J. S. RANECKÉMU 

[17. 2. 1915] 

Werter Genosse!** 

Dnes jsem napsal Skaretovi (o Haidukiewichovi). Ale 
protože jste mi nedal Haidukiewichovu adresu, napsal 
jsem Skaretovi, že k němu Haidu�ewich zajde a odvolá se 

* - přesnější. Red.

** Vážený soudruhu! Red.
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na můj lístek. Tak tedy Haidukiewichovi ihned napište. 
Měl jsem chřipku a ještě nejsem tak docela v pořádku; 

proto jsem neodpovídal sám, doufám, že mě omluvíte. 
Londýnská konference dopadla ultrahanebně, jak se 

taky dalo čekat. Ovšem, zabránit se tomu nedalo. Beste 
Gi:-iisse an Ihre Familie und an alle Freunde in Ziirych. 

1hr Lenin* 
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V. A. KARPINSKÉMU

[Před 20. 2. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám rukopis do 39. čísla. 
Napište, jestli stačí pro úplné číslo. 

Váš Lenin 

6 1 

V. A. KARPINSKÉMU

[20. 2. 1915] 

Milý soudruhu! 

Hrozně nás zneklidňuje, že od Vás nemáme zprávy ani 
korektury. Copak sazeč má zase »kvartál« nebo vzal zase 
jinou práci?? Teď je zatraceně důležité vydávat bez průta
hů (neboť máme nanejvýš závažný a naléhavý materiál 
o londýnské konferenci86). Proboha, odpovězte co nej
dřív. To za prvé. 2. Všeinožně urychlete číslo. Co nejdřív

* Co nejhezčí pozdravy Vaší rodině a všem curyšským přátelům.

Váš Lenin. Red.
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dodejte korektury. 3. Svolejte svou skupinu a společně 
proveďte všecka opatření, aby bylo jednou provždy za
jištěno pravidelné vycházení ústředního orgánu. Tohle 
zpožďování není namouvěru možné: bere chuť k práci!! 

62 

V. A. KARPINSKÉMU

[24. 2. 1915] 

Salutations!* 
Váš Lenin 

Milý soudruhu! Posílám korektury a nové věci. Do tohoto 
čísla se musí nutně zařadit to o londýnské konferenci [130]. 

Udělejte proboha všecko možné, abyste to uspíšil. 
(Kdyby to nemohlo vyjít do naší• konference87), určit ě 
s sebou přivezte korekt ury (obzvláště články o obraně 
vlasti). 

NB: O Martovovi odložím e. 88 Nezapomeňte!! 
tj. nepouštějte. 
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G. J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 27. 2. a 4. 3. 1915] 

Au revoir.** 
Váš Lenin 

Podle mne se bod 3 nehodí. 89 Místo něj by se myslím mělo 
populárně vyložit, jak pomáhat ústřednímu orgánu spo-

* S pozdravy! Red.

** Na shledanou. Red.
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luprací (zdůraznit, že spolupráce chybí) a připravovat 
ještě častější vycházení. 

Musíme si vůči baugyské skupině nechat volné ruce 
a aspoň malou možnost ke smíření s nimi. V takové for
mě to neuškodí a bude to úplně záležet na nás. 

»Častější vycházení (až do deníku)« - nestačilo
by to? 

Řekněme to i ono: každodenní nebo dokonce paralelní 
vycházení. 

»Paralelnost« je absolutně škodlivá: znamená to pomo
ci jim poškozovat sestru. 

64 

S. N. RAVIČOVÉ* 

[9. 3. 1915] 

Milá soudružko! Posílám rezoluce s krátkou předmlu
vou**· Urychlete proboha jej ich sazbu!! 

Prohlášení na londýnské konferenci je vysázené? 
Korektury posílejte dřív. 
V těchto dnech pošleme článek o procesu proti 

SDDFR***· Vedli si špatně. To se musí rovnou přiznat. 

S pozdravem Váš Lenin 

* Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.

** Jde o rezoluce konference zahraničních sekcí SDDSR (viz
Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 184-190). Red.

*** Jde o Leninův článek Co dokázal proces proti Sociálně demo
kratické dělnické frakci Ruska (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, 

s. 191-199). Red.
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D. WIJNKOOPOVI

Bern 12. března 1915 

Vážený soudruhu! 

Přiložený dopis je od soudružky'Inessy, kterou jsme po
věřili, aby usilovala o sblížení levicových socialistek.90 

Důtklivě Vás prosím, najděte holandskou soudružku, kte
rá je stejného přesvědčení jako Vy a kterou by vaše stra
na delegovala na konferenci socialistek ( když ne osobně, 
tedy aspoň písemně). 

Upřímně blahopřeji ke Gorterově brožuře, která tak 
dobře potírá oportunisty a Kautského.91 

Budu Vám velmi zavázán, když mi co nejdřív odpoví
te. 

S bratrským pozdravem N. Lenin 
(Vl. Uljanov) 

Wl. Uljanow. Distelweg. 11. Berne (Suisse). 
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V. A. KARPINSKÉMU

[Před 23. 3. 1915] 

Milý V. K.! 

Posílám obratem korektury. Proveďte je prosím. 
Neděláte namouvěru dobře, že.nechcete peníze za pře

pis. Za prvé je to vysloveně nesoudružské neplnění přesné 

podmínky: přistoupil jste přece na to, že pošlete tarif! 
Za druhé, k čemu mě teď nutíte? 
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K tomu; abych Vám už nic neposílal? 
Uvažte to ve chvíli, kdy nebudete nazlobený ani ner

vózní - jsem si jist, že dojdete k přesvědčení, že jste 
chybil. To se nedělá! 

Pěkně Vás zdravím. 
Váš Lenin

67 

V. A. KARPINSKÉMU

[23. 3. 1915] 

Milý V. K.! 

Posílám hotové číslo*. Tiskněte!! 
Kdyby nad očekávání zbylo místo, posílám pro ten pří

pad ještě článeček lotyšský92
• 

Napište, kdy vyjde. 

S pozdravem Váš Lenin

P. S. Píšete nějak moc-nahněvaně, co?? 
Není to přespříliš? 

68 

REDAKCI LISTU NAŠE SLOV093 

[23. 3. 1915] 
'1 

Vážení soudruzi! Naprosto s Vámi souhlasíme, že sjedno-
cení všech opravdových .sociálně demokratických· interna-

* Jde o 40. číslo listu Socialademokrat z 29. 3. 1915. Red.
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cionalistů je v dané chvíli jednou z nejdůležitějších vě
cí ... · Dříve než Vám odpovíme na Váš praktický návrh, 
pokládáme za nezbytné otevřeně si ujasnit některé před
běžné otázky, abychom věděli, zdali je mezi námi skuteč
ná solidarita v tom nejdůležitějším. Naprosto oprávněně 
jste pobouřeni tím, že Alexinskij, Plechanov apod. vystu
pují v zahraničním tisku a svůj hlas vydávají za »hlas rus
kého proletariátu nebo jeho vlivných skupin«. Proti tomu 
se musí bojovat. Ale máme-li bojovat, musíme jít ke koře
nu zla. Není nejmenších pochyb o tom, že nic nepůsobilo 
a nepůsobí tak rozkladně jako takzvaný systém zastoupe
ní neblaze proslulých zahraničních »směrů«. A zde máme 
sotva·právo stěžovat si na cizince. Vzpomeňme na nedáv
nou minulost. Cožpak na téže bruselské poradě (3. čer
vence 1914) nebylo Alexinskému a Plechanovovi (a neje
nom jim) umožněno hrát si na »směry«? Můžeme se po
tom divit, že je cizinci ještě dnes pokládají za představite
le »směrů«? S tímto zlem se nic nepořídí tím či oním 
prohlášením. Tady je nezbytný trvalý boj. Aby byl úspěš
ný, musíme si jednou provždy říci, že uznáváme jenom 
organizace, které jsou po léta spjaty s dělnickými masami 
a mají zplnomocnění řádných výborů apod., a že praný
řujeme jako klamání dělníků ten systém, který umožňuje, 
aby se půl tuctu intelektuálů po vydání dvou tří čísel no
vin nebo časopisu prohlásilo za »směr« a dělalo si nároky 
na »rovnoprávnost« se stranou. 

Shodujeme se v tom, vážení soudruzi? 
Dále - o internacionalistech. V jednom ne�ávném 

úvodníku vašich novin vypočítáváte organizace, které po
dle Vašeho názoru zastávají internacionalistické hledisko. 
Na jednom z prvních míst stojí ... Bund. Rádi bychom 
věděli, jaké máte vlastně důvody počítat Bund k interna
cionalistům? Rezoluce jeho Ú\194 neobsahuje jediné určité 
slovo o ožehavých otázkách socialismu. Čpí z ní zcela 
bezideový eklekticismus. Orgán Bundu (Informacionnyj 
listok) zastává nepochybně �ledisko germanofilského šo-
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vinismu nebo je »syntézou« francouzského a německého 
šovinismu. Pronic zanic se přece Kosovského článek[82] 

nezaskvěl na stránkách časopisu Neue Zeit, který (doufá
me, že v tom jste s náini zajedno) patří teď mezi takzva
nými »socialistickými« tiskovými orgány k těm nejnepří
stojnějším. 

Jsme celou duší pro sjednocení internacionalistů. Vel
mi bychom si přáli, aby jich bylo co nejvíc. Avšak ne
smíme klamat samy sebe, nesmíme k internacionalistům 
počítat lidi a organizace, kteří jsou pro internacionalis
mus zjevně· »mrtvými dušemi«. 

Jak chápat internacionalismus? Dají se k internaciona
listům počítat například stoupenci obnovení internacio
nály na zásadě vzájemné »amnestie«? Nejpřednějším 
představitelem teorie >>amnestie« je, jak víte, Kautsky. 
V tomtéž duchu vystoupil Victor Adler. My se domnívá
me, že obhájci »amnestie« jsou nejnebezpečnějšími od
půrci internacionalismu. Internacionála. obnovená na zá
kladě »amnestie« by zavedla socialismus o hodný, kus 
cesty nazpátek. Jakékoli ústupky, jakékoli dohody s Kaut
ským a spol. jsou absolutně nepřípustné. Nejrozhodnější 
boj proti teorii »amnestie« je conditio sine qua non* in
ternacionalismu. Nemá smysl mluvit o internacionalis
mu, jestliže chybí ochota a odhodlání definitivně se roze
jít s obhájci »amnestie«. A tak se ptáme - shodujeme se 
v této zásadní otázce?'Ve Vašich novinách jednou pro
blesklo cosi jako odmítavý postoj k politice »amnestie«. 
Uznejte však, že dřív než podnikneme nějaké praktické 
kroky, máme právo Vás požádat, abyste nám podrobněji 
vyložili svůj názor na tuto otázku. 

A v souvislosti s tím vyvstává otázka vztahu k organi
začnímu výboru. Hned v prvním dopise** jsme pokládali 
za nutné otevřeně vám říci, že existují vážné důvody po
chybovat o internacionalismu této instituce. Vy jste se ne-

* - rttitná podmínka. Red.

** Viz tento svazek, s. 76- 79. Red.
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pokusili tento názor vyvrátit. A tak se Vás znovu ptáme 
- jaké důvody Vás vedou k tomu, abyste pokládali orga
nizační výbor za orgán zastávající stanovisko internacio
nalismu? Vždyť se přece nedá vážně popřít, že stanovisko
P. B. Axelroda, jež vyložil v několika svých publikova
ných projevech, je zjevně šovinistické (takřka plechano
vovské) stanovisko. A Axelrod je bezesporu nejpřednější

· představitel organizačního výborµ. Dále si vezměte ofi
ciální vystoupení organizačního výboru.Jeho zpráva na
kodaňské konferenci je psána v takovém duchu, že byla
přetištěna nejkrajnějšími německými šovinisty.95 Projevy
zahraničního sekretariátu OV jsou právě takové. V nej
lepším případě neříkají nic konkrétního. A na druhé stra
ně Larin[97] - oficiálně jménem organizačního výboru,
a ne jménem nějakého zahraničního sekretariátu - uči
nil prohlášení obhajující šov1msmus. Kde je tu
internacionalismus? A není snad jasné, že organizační
výbor zcela zastává stanovisko vzájemné »amnestie«?

Dále - jaké jsou záruky pro to, že organizační výbor
zastupuje nějakou sílu v Rusku? Teď po vystoupení časo
pisu Naša zarja je tato otázka zvlášť oprávněná. Skupina
tohoto časopisu po léta prováděla svou linii, založila de
ník a vedla masovou agitaci ve svém duchu. A organizač
ní výbor?

My všichni uznáváme, že věc se nevyřeší vzájemným
poměrem sil v zahraničních skupinkách, v Curychu, Paří
ži apod., nýbrž působením na petrohradské dělníky a na
dělníky celého Ruska. To musíme mít na zřeteli při všech
našich krocích.

Takové jsou naše názory, které jsme vám chtěli vyložit.
Budeme velmi rádi, když nám na všechny tyto otázky po
drobně a jasně odpovíte. Pak můžeme přemýšlet, co dál.
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D. WIJNKOOPOVI

[5. 5. 1915] 

Vážený soudruhu Wijnkoope! 

Přikládám dopis soudružky Inessy. Vřele pozdravuji Vás 
i všechny soudruhy z, ,marxistické strany a prosím Vás, 
abyste odevzdal přiložený dopis soudruhu Gorterovi*. 

S,pěkným pozdravem Váš .N. Lenin

Wl. Uljanow. Waldheimstrasse 66. Bern. 

7 O 

H. GORTEROVI

[5. 5. 1915] 

Soudruhu H. Gorterovi 

Vážený soudruhu Gortere! 

Soudruh Radek mi ukázal Váš dopis. 
Bylo by rozhodně velice dobré, kdyby se podařilo zalo

žit mezinárodní sociálně demokratický časopis pod Pan
nekoekovou redakcí. Musíme bojovat proti odporné ·ma
nýře časopisu Neue Zeit hájit oportunismus nejhrubšího 
zrna pomocí sofismat. 

Je tu jen jeden problém: najde se u nás dost peněz 
a publicistů, abychom hned teď zakládali časopis? 

Pokud ne, pak musíme nutně vydat jednu brožuru (ne-

* Viz tento svazek, s. 90-91. Red.
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bo dvě) v němčině a nečekat na konec války. Brožura mu
sí obsahovat články ruských, holandských, německých 
(Radek), francouzských (snad Merrheim), anglických 
(snad Rotštejn) soudruhů, kteří pokládají za nezbytné na
prosto nesmiřitelně bojovat proti oportunistickým zrád
cům (mezi nimi i proti Kautskému). 

Podle mne nesmíme s tímto podnikem v žádném přípa
dě otálet. Je nezbytně nutné hned ted: ještě za války říci 
celou pravdu - ovšem nikoli v Německu, nýbrž ve Švý
carsku, abychom mohli hovořit 0 0 revolučním boji svo
bodně, bez cenzury. 

Kdyby se francouzský nebo anglický spolupracovník 
nedal hned sehnat, nebudeme čekat; radši vydáme první 
brožuru sami (tj. bez Francouzů .a Angličanů). Můžeme 
se spokojit překladem Merrheimova názoru (totiž že mlu
vit o »osvobozenecké válce« je podvod). 

Radek tvrdí, že Vaše brožura vyšla v angličtině. To· 
jsem velice rád: teď si mohu všecko přečíst a pochopit. 
Holandsky rozumím na takových 30...:._40 %. Blahopřeji 
Vám k Vašim skvělým útokům na oportunismus a Kaut
ského. Hlavní chybou Trockého je, že nenapadá tu ban
du. 

Srdečně zdravím. 
Váš N. Lenin 

Moje adresa: Wl. Uljanow. Waldheimstrasse 66. Bern. 
Pošlete mi lístek, kdy přijedete.:_ 

'/i 
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S. N. RAVIČOVÉ 

(13. 5. 1915] 

Milá soudružko Olgo! 

Zítra pošlu ještě článek do ústředního orgánu. Doufám, 
že Kuzma nebo Kuzmička den počkají - neopustí 
ústřední orgán a nepřejdou k »nepřátelům«. 

Mnoho pozdravů. 
Váš Lenin 

Korektura článku o amnestii96 je u Vás? Dostala jste člá
nek o Monitoru? Čekáme na korektury. 
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V. A. KARPINSKÉMU

[Mezi 13. a 21. 5. 1915] 

MilýV. K.! 

Posílám číslo.* Grigorij tvrdí, že se všecko vejde. Já my
slím, že ne. 

Jestli se to nevejde, zkraťte prosím Vás článek o »ně
mecké sociální demokracii« na první stránce (podle mne 
se tu dá vyškrtnout až 20 řádků, skoro celý úvod až k ci
tátu z Preussische Jahrbilcher**). 

Pevně Vám tisknu ruku a posílám pěkné pozdravy. 
Váš Lenin 

* Jde o 42. číslo Social-demokratu z 21. 5. 1915. Red.

** - Pruské ročenky. Red.
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A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Po 22. 5. 1915] 

Milá soudružko! Moc Vám děkuji·za všecko Vaše starání 
a pomoc, jak o tom píšete v posledním dopise. 

Vaše články pro Naše slovo a pro Kommunist97 o skan
dinávských záležitostech ve mně vyvolaly tento problém: 

Je možné schvalovat a pokládat· za správné· stanovisko 
levicových sociálních demokratů Skandinávie, kteří od
mítají ozbrojení lidu? V roce 191 O jsem o tom diskutoval 
s Hoglundem a dokazoval jsem mu, že to není levičáctví, 
že to není revolučnost, ale jednoduše pouhé šosáctví pro
vinciálních maloměšťáků. 98 Tihle skandinávští malomě
šťáci se vyškrábali ve svých malých státečkách málem 
k severnímu pólu a pyšní se tím, že se k nim nikdo jaktě
živ nedostane!Jak je možné připustit, aby revoluční třída 
byla v· předvečer sociální revoluce proti ozbrojení lidu? 
To není boj proti militarismu, nýbrž zbabělá snaha zůstat 
hezky stranou velikých problémů kapitalistického světa. 
Jak je možné »uznávat« třídní boj a přitom nechápat, že 
se v určitých chvílích musí ne-yyhnutelně přeměnit v ob
čanskou válku? 

Myslím, že by se o tom měl shromáždit materiál 
a energicky proti tomu vystoupit v Kommunistu; pro 
poučení Skandinávců byste to pak dala otisknout švédsky 
atd. Chtěl bych znát podrobněji Váš názor. 

Bruce Glasier je podle mne nevhodný spolupracovník: 
má sice proletářskou žilku, ale přesto je t� nesnesitelný 
oportunista. Pochybuji, že by s námi držel krok; za dva 
dny se rozpláče a řekne, že byl do toho. »zatažen«, že si 
nic takového nepřeje a neuznává .. 

Znáte Davidovu knihu a jeho názor na náš manifest?99 

Neexistuje ve skandinávských zemích materiál o boji 
dvou směrů, pokud jde o stanovisko k válce? Nedal by 
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se shromáždit přesný materiál (recenze, posudky, rezolu
ce) s přesným porovnáním faktů o tendenci obou směrů? 
Potvrzují fakta (podle mne ano), že oportunisté - jako 
směr - jsou vcelku spíš > šovinisté než revoluční sociál
ní demokraté? Co myslíte, nedal by se takový materiál 
posbírat a zpracovat pro Kommunist? 

Tisknu Vám ruku a. přeji Vám všecko nejlepší. 
N. Lenin

P. S. Co je to za Shaw Desmonda, který přednášel ve 
skandinávských zemích? Není jeho přednáška v angličti
ně? Je to uvědomělý revolucionář, nebo někdo a la Her
vé? 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Po 4. 6. 1915] 

Dear friend!* 

Asi dvakrát jsem Vám· psal, ale tady, abych se přiznal, je 
málo novinek. Z Ruska přišly docela dobré zprávy, a já 
doufám, že si je brzy celé sama přečtete, až sem přijedete. 
Proč nepíšete ani slovo o tom, jak dlouho Vás bude Váš 
zubař léčit? Nebo aspoň přibližně? Musíte jet poštovním 
dostavníkem (do Fliihli jezdí dvakrát denně, v 9 hodin rá
no a ve 4 hodiny odpoledne ze Schiipfheimu, ale k nám 
do Sorenbergu jen jednou denně, v 9 hodin ráno ze 
Schiipfheimu). K ranní poště (totiž k poštovnímu dostav
níku) musíte myslím vyjet z Bernu v půl šesté• ráno a čekat 
půldruhé hodiny v Schiipfheimu. Kdybyste z Bernu vyjela 
ve· 2 hodiny 05 minut jako my, poštovní dostavník jede 

* Milá přítelkyně! Red.
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jenom do Fliihli; dál byste si musela najmout koně (a tele
fonovat pro ně ze Schiipfheimu - proti nádraží je restau
race. Restauratér za 1 O pf. zatelefonuje sem k nám, Hotel 
Marienthal in Sorenberg, řekne, že ke mně někdo jede 
a ať pošlou koně: stihnou dojet. do Fliihli právě tak, aby 
Vás odvezli z Fliihli sem). Cesta poštovním dostavníkem 
stojí 1,20 franků do Fliihli + 2 franky z Fliihli do Soren
bergu. Koně tady stojí 4 franky pro 1 osobu (6 franků pro 
dvě) z Fliihli do Sorenbergu. 

Váš dopis bůhvíproč došel do Luzernu! Nechápu proč! 
Snad proto, že jste Sorenberg napsala do řádky? Nebo 
snad že jste nedodala via Schiipfheim? 

Tisknu Vám ruku. 

Na brzkou shledanou. Váš Lenin 

P. S. Včera jsem psal Grigorijovi o přizvání Grimma do 
Kommunistu. Dneska jsem si přečetl odpověď Trockého 
(Kommunistu) v listu Naše slovo. 100 S tím přizváním 
Grimma musíme být nane jvýš opatrnl abychom nedostali 
košem. Řekněte to Grigorijovi. 

Ještě mám prosbu: až uvidíte Kasparova, požádejte ho, 
aby sehnal oficiá lní adresu O!}é. kanceláře (v Ženevě? 
nebo v Bernu?), která zprostředkuje zasílání peněz rus
kým zajatcům v Německu (peněz i dopisů, ale obzvlášť 
peněz). Mít oficiální adresu je velmi důležité, abych se 
tam mohl obrátit s jistotou, že se peníze neztratí. 

A ještě jeden úkol (ajaj ! hromada našich záležitostí 
· a úkolů Vás úplně zavalí, že?): kupte kyselinu citrónovou
v krystalech (Zitronensaure). Je to bída jet na letní byt
později než ostatní!!

A z Neuchatelu pořád žádná odpověď. 101 

. �· . 

Div divoucí! Au revoir.* Váš Lenin 

* Na shleáanou. Čes. red.
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Před odjezdem se příležitostně zeptejte Radka, jestli by 
nechtěl přijet. Jestli ano, poz veme ho. 

Přivezte 15-20 výtisků Oznámení o Kommunistu. 102 
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I. F. ARMANDOVÉ

[Po 4. 6. 1915] 

Dear friend! 

I am astonished that we have had no news from you ma
ny days. I hope it is because you will come soon*. Ještě 
jeden úkol: jestli Vás už nebaví shánět věci na letní byt 
(hryže mě svědomí, protože jste s tím měla spoustu běhá
ní), nechte toho, objednám to odtud, ale jestli půjdete ko
lem Kaisera, zeptejte se ho na vzorky velkých obálek (for
mátu přiloženého listu papíru nebo přeloženého po dél
ce, nebo i na šířku) k zasílání tlustých rukopisů. Kupte 
těch obálek několik desítek: 3 O. V tomto obchodě mají 
vzorky nejrůznějších obálek (potřebuji silné a k tomu laci
né) v ceně za 10, 50, 100 kusů. 

Tady zase prší. Doufám, že svatý Petr vyleje všecku 
přebytečnou vodu _do Vašeho příjezdu a pak bude hezky. 

Vybrala jste si dobrou francouzskou beletrii v knihov
ně (Stadtbibliothek**)? Četl jsem tady Chatiments***, 
Huga, byl jsem spokojen. Zlobí mě, že z neuchatelské 
knihovny vůbec neodpověděli!! 

Au revoir. 

Váš Lenin 

* Milá přítelkyně! Divím se, že už hezkou řádku dní nemáme

od Vás zprávy. Doufám, že je to proto, že brzy přijedete. Red.

** - městská knihovna. Red.

*** - Odplaty. Red.

96 



Ještě jeden úkol: pro případ, že si vyrazíme na velký vý
let (není to jisté., ale třeba se to někdy podaří), měli by
chom vědět, jaké podmínky jsou v Hiitten (Cabanes) 
- domky na horách s lůžky, které postavil švýcarský
klub »alpinistů«. Zajděte do kanceláře tohoto klubu
v Bernu (adresu neznám: ve Verkehrsbureau - bureau
de renseignements* Vám ji dají), vezměte si prospekty
a zjistěte všechny podrobnosti. Často se zahloubávám do
Baedeckera a »upínám zraky« k takovým Cabanes ve výš
ce 2500-3000 m nedaleko nás.

Proč nepíšete, co Vám říká zubař? Kdy přijedete? 
Jestli chodíte do Stadtbibliothek, prohlédněte si lépe 

katalogy. Mám na mysli francouzské klasiky (básníky 
a prozaiky). 

P. S. Informace v Klubu švýcarských alpinistů má za 
účel: 

1. zjistit ceny v »boudách« pro nečleny klubu
2. zjistit, jestli se nekonají kolektivní výstupy do vel

kých výšek (3000-3500 m), jak, kdy aj. 
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K. B. RADKOVI 

[Po 19. 6. 1915] 

Werter Genosse!** 

Naše dopisy se zřejmě minuly. V době, kdy jste psal mně,
psal jsem já Vám (lístek) a posílal Sborník103

• Doufám, že
jste ho dostal?

Pokud jde o konferenci levice: 

* - v kanceláři železniční dopravy - v informační kanceláři. Red.

** Vážený soudruhu! Red.
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Já nejsem členem mezinárodního socialistického byra 
od roku 1912 (za ÚV je členem MSB od r. 191-2 Maximo� 
vič v Londýně). 104 Ale my tu jistě s Grigorijem uděláme 
jménem ÚV všecko, co bude nezbytně třeba. 

Píšete, že »Grimm macht das ( = obchá�ení ÚV?) 
ohne Absicht .. . * 

Hm, hm! Es scheint•mir wenig glaubhaft zu sein. 1st 
Grimm wirklich ein Kintl? N ach zwei Konferenzen in 
Bern??** 105 

.-,-:_:, 

Ale Vy to jistě v Bernu vidíte líp a já bych byl rád, 
kdyby se ukázalo, že máte pravdu a já se mýlím. 

Tedy, jestli Grimm macht das ohne Absicht, pak je to 
jednoduché: Grimm musí napsat ÚV (oficiální adresa je 
uvedena na našem ústředním orgánu - Bibliotheque 
russe. 7. Rue Hugo de Senger. 7. Geneve. Fiir das Kom. 
Centra!). 

(Může to být ovšem i na mou adresu, je to kratší.) 
Kdyby to Grimm neudělal, jednal by nepocti vě (ne

boť psát Maximoviči do Londýna znamená ztrácet čas 
a riskovat, že dopis nedojde: zadrží ho policie!). 

Ale nesluší se, abychom se vtírali: nechceme se vnuco
vat. Nemůžeme to dělat! 

A teď k věci. Píšete: »Da wird Grimm und vielleicht 
(?? sicher, meines Erachtens!) auch andere die Sache so 
drechseln (nur? richtiger: zertreten und verraten!) wol
len, da!\ nur ein Aktionsprogramm (soli hei!\en: Ermat
tungsprogramm, program odmítnutí boje, program odvá
dění dělníků od revoluce, program uklidnění dělníků levi
čáckými frázemi) fiir die Stunde kommt«***· 

* »Grimm to dělá ( = obcházení ÚV) neúmyslně«. Red.

** Mně se to zcl.á málo pravděpodobné. Copak je Grimm oprav
du malé dítě? Po dvou konferencích v Bernu?? Red.

*** »V tom případě Grimm, a možná (?? podle mého názoru
určitě!) budou to i jiní chtít z�onačit Genom? spíš: zmařit a zradit!} tak, 
aby v dané chvíli byl vytyčen pouze akční" program (správněji: pro
gram vyčerpání ... ).« Red.
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Já se domnívám, že »obrat« Kautského + Bern
steina+ spol. ( + 500 + 1000 + ??)_ je obrat hovna 
( = Dreck), které vycítilo, že masám už došla trpělivost, 
že »musí« .obrátit doleva, aby dál-.bylo možné balamutit 
masy.106 

To je jasné. 
I Renaudel v L'Humanité se »orientuje.doleva«!! 
Sjedou se darebáci, řeknou,: Ž"e jsou »proti politice 

4. srpna« 107, že jsou »pro mír«, »proti anexím« a .. . a ...
tím pom ohou buržoazii potlačit zárodky revoluční nála-
dy. ,; , 

Z Vašeho dopisu vyvozuji, že iNy takto smýšlíte. 
Ergo, naším programem musL být: 
1. jít, když pozvou;
2. předem sjednotit »levé«, tj. přívržence r evo luč

ní ch a kc í  proti vlastní vládě; 
3. předložit kautskistickým hovňousům náš návrh re

zoluce (Holanďané + my + levicově orientovaní Něm
ci + O, a to není žádné neštěstí, potom nebude nula, ale 
všechno!); 

4. přihlásit na konferenci 2-3· řečníky Qestli docílíte,
abyste to byl Vy, je to možné). 

Nedalo by se sehnat několik levicově orientovaných 
Němců proti Kautskému a spol.? pro podobný pro
gram?[444] 

Napište, co si o tom programu myslíte. Jeho podsta
ta = proti omezenému a zrádcovskému heslu míru. 

Přijeďte! ,.. '.,, ·· 

Váš Lenin 

Není zřejmé, že organizační výbor půjde s Drehschei
be*-Kautským a spol.??? Co ly na to? 

A jste si jist, že Grey + Betllinann-Hollweg »nekývli« 

* - korouhvičkou. Red.
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Siidekumovi + Vanderveldemu: hoši, je na čase být pro 
mír, nebo bude revoluce??? 

P. S. V našem hotelu (Hotel Marienthal) je telefon 
(č. 111). Kdyby bylo něco nutného, volejte ...,.... v půl devá
té ráno jsem vždycky doma. 

P. P. S. Přiložený dopis po přečtení odešlete, prosím*. 

7 7 

D. WIJNKOOPOVI

[Mezi 19. 6. a 13. 7. 1915] 

Vážený soudruhu! 

Korouhvička (Drehscheibe) Kautsky a spol. chtějí teď le
vičáckými frázemi a čistě deklarativním distancováním se 
od »politiky 4. srpna« »umlčet« začínající revoluční vře
ní. My jsme teď pro mír - budou říkat tito pánové spolu 
s Renaudelem a spol., aby tak vyhověli revolučním ma
sám. 

Hovoří se o konferenci levice - a je víc než pravděpo
dobné, že odporné dušičky typu Bernsteina-Kautského 
využijí této konference k tomu, aby znovu oklamaly masy 
»pasívním radikalismem«.

Je docela možné, že moudří státní politikové obou boju
jících skupin nemají teď nic proti tomu, aby se idiotským
»programem míru« umlčelo začínající revoluční vření.

Nevím, zdali je německá levice teď už dost silná, aby
zmařila manévr těchto pasívních (a pokryteckých) »radi
kálů«. Ale vy i my jsme samostatné strany. My musíme
leccos udělat: vypracovat program revoluce - odhalit

* Jde o Leninův dopis D. Wijnkoopovi (viz tento svazek, doku
ment č. 77). Red.
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idiotské a pokrytecké heslo míru, demaskovat - vyvrátit 
ho - hovořit s dělníky otevřeně -, říci pravdu (bez pod
lých diplomatických vytáček autorit II . internacionály). 
A pravda je taková: buď podporovat začínající revoluční 
vření a napomáhat mu (k tomu je nutné heslo revoluce, 
občanské války, je nutná ilegální organizace etc.), nebo 
ho potlačovat (k tomu je nutné heslo míru, »odsouzení« 
»anexí«, snad i odzbrojení etc. etc.).

Dějiny ukáží, že pravdu jsme měli my, tj. revolucionáři
vůbec, ať už A, nebo B. 

Rád bych věděl, může-li (vaše strana) poslat svého 
představitele (ovládajícího jeden ze tří .hlavních jazyků). 
A považujete-li za možné, aby obě naše strany oficiálně 
(písemně nebo ústně, raději také· ústně) předložily společ
né prohlášení (nebo rezoluci)? 

Pokud máte pouze finanční potíže, oznamte nám přes
ně, kolik potřebujete, snad bude v našich silách Vám po
moci. 

Pěkně Vás zdravím! Váš N Lenin 
Moje adresa: 

Wl. Uljanow 
Hotel Marienthal in Sorenberg 
(Kanton Luzern). Schweiz. 

7 8 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Před 24. 6. 1915] 

Milý příteli! 

Posílám noticku do Kommunistu - do bibliografické ru
briky, pokud tam nějaká bude, nebo jako samostatnou 
poznámku 1°8. 
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Pošlete 2. číslo listu Izvěstija OK10\ nemám ho. 
Nedostal jsem ani sborník (kadetů), ani článek Kollonta

jové. 110 

Neue Zeit Vám budu rád posílat, ale pod podmínkou, 
že se zbavíte svého do nebe volajícího egoismu. Psal 
jsem Vám o všech knižních novinkách, a Vy jste neuvedl 
ani jednu knihu (zakoupenou u Franka)!!! 

Jurijovi jsem včera poslal lístek na Friedrichstrasse: 
jestli nedošel, ať si ho vyžádá na poště. Zlobím se, že Ju
rij neodpovídá, a já nemám články do Kommunistu. 

S pozdravem Váš L. 

Přikládám dopis. Vraťte mi ho. 
Vraťte rezoluci klubu internacionalistů111 a ostatní 

materiál, který jsem poslal. 
Ohledně ústředního orgánu nevím: potřeboval bych si 

prohlédnout lzvěstija. 

Adresu P. P. nemám*. 
Adresa: Mr. Metchériacoff Montpe l li er 6 rue J. Dra

parnaud. 6. 
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V. A. KARPINSKÉMU

[24. 6. 1915] 

Milý V. K.! 

Neposlal byste mi Izvěstija OK, číslo 2? Moc a moc bych 
je potřeboval. Doufám, že jsou peníze na to, abyste nám 
posílal všechny novinky, které vycházejí v Ženevě. Pokud 
ne, napište prosím, okamžitě je odešleme. 

* Jde o P. P. Maslova. Red.
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Jak jste si zajistil léto? Jezdíte na kole? Doporučuji 
Vám hodně jezdit (a koupat se, pokud je to možné) - vy
léčíte se. Mockrát pozdravuji Olgu. Také N. K. 

Váš Lenin 

P. S. Nadino léčení pokračuje tady u nás myslím dobře .. 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 24. 6. 1915] 

Milý příteli! 

Posíláme Neue Zeit. 
Přečetl jsem Izvěstija[30]. Nádhera! Obzvlášť to o listu 

Naše slovo.112 Teď je ústřední orgán nezbytný. 
Napište plán rozdělení témat. Já bych si chtěl vzít 

o »porážce« a o bloku Potresova + organizačního výbo
ru + Čcheidzeho versus Naše slovo.

S tím »egoismem« to kapánek ... překrucujete. Poslal 
jste mi z toho, co jste měl. Ale já neměl nic!! Poslal jsem 
Vám všechny tituly novinek, a Vy mně doposud ani jeden. 

Dostal jsem Naše dělo, č. 2113
• Po přečtení a využití po

šlu.
Co je to za historku s Radkovým článkem? Nešulí? 

S Alexandrem vyjednáváme. A Vy? 
Za višně budou všichni (nejenom dámy) hrozně vděč

ni. A co že se nezmiňujete o toni, že sem k nám přijedete, 
abyste vystoupil na Rothorn? 

Mnohokrát salut! 
N. Lenin
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Před 5. 7. 1915] 

Milý příteli! Článek jsem dostal, přečetl a odesílám Bu
charinovi. 

Z poznámky o Trockém se teď ovšem musí vypustit 
pasáž o hlasech uvnitř, Kommunistu. Ale musí se vypou
štět všechno o Čcheidzeho frakci? Vždyť v ní je základ 
politické situace a na dost dlouho! 

Za višně všichni mockrát děkují! 
Nemám ani francouzské, ani žádné jiné novinky, takže 

z toho se nevykroutíte, ať se kroutíte, jak chcete. 
Titul: La Chesnais: Le groupe socialiste du Reichstag et 

la déclaration de guerre· (Paris. 1915 L'Humanité, 1 fr. 
50).* Poprosím Gríšu, aby mi to poslal. 

Posílám dopis od Radka: píšu mu**, že Grimm musí 
napsat ÚV. Vnucovat se nesmíme. Obrat Kautského 
a spol. je h .. .  obrat, aby levičáckými frázemi odvrátili 
dělníky od revoluce. To je jasné. 

J. F. jsem pozval telegraficky i písemně. Funkce nedá
vat, ale smířit se je ovšem nutné, a my se už dávno »smi
řujeme«. Nejlepší by bylo, kdybyste sem přijel na kole. 
Přes Schiipfbeim je to docela možné (za 20 min. jste do
le ve Fliihli!!). Pošlete číslo Vašeho (nebo někoho ze sou
sedství) telefonu: zavolal bych Vám, kdy sem přijede]. F. 
Náš telefon je 111 (Hotel Marienthal). 

Nejvhodnější je telefonovat v 8.30 ráno. Když nepošle
t e  svoje telefonní číslo, pé>šlu Vám telegram (Kommt*** 
toho a toho dne); bude to znamenat: přijeďte na schůzku 
s J. F. 

Pozdrav všem! Váš N. L.  

* Skupina socialistů Reichstagu a vyhlášení války. Red.

** Viz tento svazek, dokumerit č. 76. Red.

*** Přijeďte. Red.
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 5. 7. 1915] 

Milý příteli! Velice mě udivilo, že jste - z nepochopitel
ných důvodů - nepřišel na schůzku! 

Smiřovat jsme se nemuseli, neboť hosté byli nanejvýš 
mírní Genom Kameněva chce jeden host vyloučit ze stra
ny). Dohodli jsme se skvěle (bez funkcí).1 1 4 

Nijak zvlášť dobrý Radkův př.eklad (I. část je nudná) 
(ale v zájmu solidnosti je přecejen nutná) jsem poslal 

N. 1.11 s 

Abych nezapomněl! Hosté mě přesvědčili, že by se
v ti sku nemělo mluvit o naš,ich neshodách v redakci 
Kommunistu (že já a Vy jsme hlasovali proti Trockému). 
Mají pravdu. Vyšk rtněte to!! Ale prot i Čcheidzeho 
frakci116 musíme zahájit tažení. A proto (po vyškrtnutí 
pasáže o hlasování) znovu nadhazuji otázku svého člá
nečku Poučná zkušenost (rozhovor s hosty znovu potvr
dil, že celá podstata je teď v Čcheidzeho frakci). 

N. B. Maslovovi[255] nikdo z nás neodpovídá!! Nena
psal• by Radek aspoň recenzi?11 7 

. Moc pěkně Vás zdravím! 
Váš Lenin 

Radek se nějak odmlčel!! Počk{lm ještě. 
Dostal jste Naše dělo a Izvěstija, č. 2? 
Neměla by se přeložit k a pitola z Gortera[451] o Kautském 

a spol.? Měla! 
Posílám Abramův článek118• Jsem pro. Nezbytně po

třebujeme fa kta, a ne jenom »taktiku«. A on má užitečný 
souhrn fa ktů. Tu a tam jsem něco poopravil. Z konspira
tivních důvodů (bezpečnost autora) bych radil podepsat 
článek A. B. 
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P. S. 

Pro případ, že byste přijel, doplňuji: Schiipfheim 
- 720 m, Fliihli - 8 km od něho - 893 m a Sorenberg
10 km od Fliihli - 1165 m. Cesta je s jízdná .Jedna tře
tina cesty nahoru od Fliihli do Sorenbergu se dá vyjet na
ko le. (Do Fliihli sjedete na kole za 20 minut.)

P. S.Jak vypadá Vaše jednání sJurijem o penězích na do
pravu? Alexander se chystá. Napište, kdy a ko li k může 
dostat. 

P. S.Jak dopadla spolupráce s Karpinským? Zdá se, že je 
urážený.

Předchozí řádky jsem napsal včera.
Nestačil jsem je včera odeslat. Dostal jsem Vor-

warts + Adlera. Mockrát děkuji! 
N. I. prosí o Abramův, článek.
Posílám článek a recenzi N. I. (s poznámkami)119

• 

Recenzi doporučuji zařadit mezi noticky. Kdyby se
ovšem muselo volit, jsem pro N. I., a ne pro Abrama. 

Posílám Radkův dopis. Podle mě je nutné brát všemi 
deseti osnovu brožury 120 • Píšu Radkovi. 

Navrhuji vydat Stanovisko ruské sociální demokracie 
k válce: 1. manifest; 2. rezoluci; 3. článek zvlášť o heslech 
etc.; 4. totéž o historii rozkolu v SDDSR a o Sociá lně 
demo kratické dělnické fra kci Ruska ((články 
z ústředního orgánu se vilbec nehodí)). Co nejdřív se pí
semně dohodněme a rozdělme témata. 

Nedal by Jurij na tu brožuru peníze? Je to vel ice dů
ležité. 

Pozdrav všem! Váš Lenin 

Máte Voprosy strachovanija121 č. 3 a 4? Jestli ne, pošleme 
je. 
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---- ------

83 

G. J. ZINOVJEVOV I 

[Před 1 L 7 . 1915] 

Grigorijovi 

Velice bych doporučoval konec Vašeho článku (Lemberg) 
etc. důkla dně přepracovat (není dobré upadat tu do pa
tosu - vyznívá to falešně). 

Připojte odpověď 2. čísla (Izvěstijí) ke smíření »organi- i 
začního výboru« francouzských sociálšovinistů s němec- � 
kými (obzvlášť), bundovského šovinismu (darebák lo- : 
nov[71]) s kavkazskými darebáky(za »jednotu« s Anem!!) 1
(Poznámky nebo P. S.). '

Naďa se hrozně diví, že jí nevracíte dopis, který nutně 
potřebuje (pro ústřední orgán) a neodpov ídát e!??! 

O odpovědi Trockému k Čc heid z eho fr akc i chci dát 
hlasovat v redakci Kommunistu. 122 Ať to zamítnou! 

(Pak to přijde do Social-demokratu.) 

Ještě k cestě: ze Schiipfheimu do Luzernu je t aky svah 
- podle všeho se dá sjet na kole bez šlapání!

Posílám 3 věci do ústředního orgánu. Kdo bude ve sty
ku s tiskárnou? Napište. 
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84 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 11. a 30. 7. 1915] 

Posílám zápisník: Inessa prosí o vrácení po přepisu*. 
Posílám dopis od Wijnkoopa. Vraťte ho i hned (po

kud by-to bylo užitečné;··ukažte ho Jurijovi). Já se chytnu 
toho »jadérka« levé internacionály všemi deseti. Musíme 
se s nimi us i l o vně sbližovat. Popoháním Radka, aby 
přeložil bernské rezoluce**. 

Posílám začátek konceptu brožury, abychom se »se
hráli« pro další práci, aby vznikla »ucelená« věc dvou au
torů (jestl i je to  užitečné, ukažte to Jurijovi: snad dají 
pár grošů na takovou věc? Když nedají, nemá smysl kon
cept ukazovat 123). 

Připomínky pošlete na zvl áštním lístku. 
Vraťte obratem. 
Myslím, že po přepracování z toho může vyjít populár

ní a důležitý Gak pro Rusko, tak pro Evropu) souhrn ar
gumentů a materiálů. 

S pozdravem Lenin 

Ať Zin a udělá ještě kopie· zprávy o Vorkonferenz 124• Mu
sí se přece rozeslat!! 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 11. 7. 1915] 

Je u nás na návštěvě Ludmila Gecle do Ruska). Z Paříže 
přišla novina: Trockij a spol. chtějí hned po konferenci 

* Nepodařilo se zjistit, oč se jedná. Red.

** Viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 302-304. Red.
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mezinárodní levice uspořádat konferenci Rusů (tj. zřejmě 
organizační výbor + ÚV + Naše slovo). Nejdřív chtějí 
na konferenci levice prosadit »spoléčnou levicovou« rezo
luci, potom (když tím dokážou levičáctví listu Naše slovo 
a organizačního výboru, který, jak se předpokládá, odhla
suje všechno - Madchen fiir alle*) nám navrhnout 
(»přede všemi«?), abychom šli s nimi·. na společnou konfe
renci Rusů, a naše odmítnutí pak zneužít proti nám .. .

Není to špatná intrika! lhne.d si udělejte kopii Radko
va návrhu 125 (návrh mi vraťte obratem!) a pěkně si pro
myslíme naši taktiku. 

Máme Radkovi hned předložit pozměňovací návrhy? 
( + rozhodný boj proti oportunistům + občanská vál
ka + rozkol s oportunisty.) Nebo máme podat svůj ná

. vrh, a když propadne, hlasovat pro Radkův? Nebo to
i ono? 

Proti účasti listu Naše slovo podáme písemný protest 
(dvě pohnutky: 1. připouštějí se strany - oni nejsou st_ra
na - nebo »části stran«. Ať řeknou, že jsou částí organi
začního výboru. 2. dvojí zastoupení: Martov je v organi
začním výboru i v tomto listu). 

To je nutné**. 
Delegaci ÚV musíme připravit. Potřebujeme všechny 

jazyky: lnessu pro francouzštinu a angličtinu. A pro něm
činu? Jestliže Kinkel odjel, co takhle vzít Charitonova 
z Curychu? (Ludmila by zřejmě chtěla jet, ale ... ) A co 
výlohy? Kde bude konference? Jak dlouho? Promysleme 
to zavčas. 

Musíme pečlivě shromáždit všechny doklady o Čchei
dzem a spol. (proti nim). Jestliže levicoví (Radek + Thal
heimer + Wijnkoop + ??) požádají o soukromou schůz
ku »k rozhovoru« s redakcí listu Naše slovo, asi nepůjde 

* - děvče pro všechno. Red. · 
** Nebo navrhneme tříčlennou delegaci za výbor zahraničních or

ganizací (kromě tří za ÚV) a budeme pro ně žádat hlasovací právo. Oč 
jsou horší než skupina Naše slovo? Totéž platí pro organizaci žen. 
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pokaždé odmítnout? (Taky vůbec všechny možné doklady. 
Zavčas se písemně dohodneme.) 

Neměli bychom připravovat vlastní návrh manifestu 
stejně podrobný, jako je Radkův, ale s vyhlášením války 
oportunismu? Nebo vzít za základ Radka? 

Napsal jsem Kollontajce* a Blagoevovi. Píši Wijnkoo
povi: když to neudělá, ať jde k čertu, ale já svou povin
nost splním. 

Napište Grimmovi, aby Vám telegraficky oznámil, bu
de-li· ještě Vorkonferenz* * (možná ji dají dohromady, ne
boť jak jinak kde, kdo a kdy určí složení a ostatní?). 
Neměl byste taky napsa't' Grimmovi; že je povinen oka
mžitě informovat (pro v�echny případy) příslušníky nor
ské a švédské levice? Měl!! (Adresa: přes Fru A. Kollon
tay, Turisthotel. Holmenkollen. Kristiania. Noiwegen). 

S pozdravem Váš Lenin 

P. S. Co když konference bude »sešlostí« Kautského a Re
naudela pro jejich »smír«? Pak uděláme skandál, podáme 
protest a odejdeme. 

Všechny mé poznámky (pro Kommunist) pošlete Juri
jovi. Kamienského pošlete mně. Doporučuji č. 1 (96 s.) 
srpen 1915. 126 Číslo 2 (září 1915) - taky 96 stran. Gorte
ra do č. 2. Varina jsem na' 9/,o uhájil: musí se jim pohro
zit a oni ustoupí. To bud·e-do č. 3. 

* Viz tento svazek, dokument č. 87. Red.

** - předběžná konference. Čes. red.
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86 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 11.7.1915] 

Milý příteli! 

Dostal jste Abramův článek (nazpět) � článek do ústřed
ního orgánu? 

Posílám ještě menší články do .Kommunistu .  (Podle mě 
je zbytečné omezovat rozsah. Musí se tam určitě vejí t 
i Abram. Potřebujeme fakta. ��třebujeme i;nnohostran
nost. Ať je ra:dši č. 1 úplnější., V případě nutnosti dejte 
5 % přirážku a najměte druhé�o.sazeče.) 

Posílám materiál do ústředn�ho orgánu. 
Spočítejte rozsahy (ústřední orgán teď bude přece 

menší?) a doveďte to do konce. 
Myslím, že konference levice teď nebude: Kautsky 

a spol. svolají spol ečnou. 
Radek se odmlče l. 
Se závěrem Vašeho článku (o listu Naše slovo) nesou

hlasím. »Mír«,jak ho chápe Naše slovo, musíte napadnout 
stokrát ostřeji. Neomlouvat se (»nejde o to«, »uznává
me«), ale napadat: Naše slovo a jeho stoupenci hlásají 
prázdné fráze o »míru« a přitom .usi luj í  o mír se  so
ciálšovinisty. Podstatou jejic� hesla mír je mír se  soci
álšovinisty. Musíme podotknout (a rozvést), že mír b e z 
podmínek je nonsens, fráze, nesm ysl. Dále musíme roz
vést, že pro nevzd ěl ané masy má mír jiný význam (a la 
»gaponovština« 127), ale jako heslo strany je šarlatánstvím.
My jsme pro účast v gaponovských svazech, ale proti
»gaponovským« heslům. Radil bych, abychom to ještě
dojednali písemně.

Váš Lenin 
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Posílám dopis Fridolina .. Doporučuji ho pozvat; oznamte, 
jestli mu napíšete Vy, nebo jestli chcete, abych mu napsal 
já. ((Vracejte v še ch ny dopisy od Radka, Fridolina 
etc.)) .. . 

A »tituly« Vašich novinek jste asi neuvedl všechny, 
což?? 

Podle mě by se měla sehnat kniha La Russie et la guer
re od Alexinského. 

Co myslíte? 
»Bibliografie a poznámky« v Kommunistu by se mys

lím radši neměly podepisovat (kvůli rozmanitosti a aby 
se neopakovala stále stejp.á jména). 

Hlasujte o tomto návrhu. Jestli Jurij chce, ať nechá pod
pis (Petr Kijevskij):jeho poznámku128 navrhuji do téže ru
briky. 
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A. M. KOLLONTAJO VÉ

[Po 11. 7. 1915] 

Milá soudružko! S konferencí »levice« se to hnulo. Už byla prv
ní Vorkonferenz a přede dveřmi je druhá, rozhodující. Je ne
smírně důležité získat švédskou levici (Hoglunda) a Nory. 

Buďte tak hodná a rychle napište, 1. jste-li solidární Vy 
s námi (nebo s ÚY), a pokud ne, tedy v čem, a 2. vezmete-li si 
na starost získat »levicové« Skandinávce. 

Ad 1. Naše stanovisko znáte ze Social-demokratu. 
V ruských záležitostech nebudeme pro jednotu s frakcí 
Čcheidzeho Qak to žádá Trockij, organizační výbor a Ple
chanov a spol.: viz Válku[ 14]), neboť by to byl pláštík 
a ochrana pro Naše dělo. V mezinárodních záležitostech 
nebudeme pro sblížení s Haasem-Bernsteinem-Kaut
ským Qelikož ti ve  skutečno sti chtějí jednotu se Siideku
my, chtějí je krýt, chtějí se omezit na levičácké fráze a ve 
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staré prohnilé straně nic nezměnit). My nemůžeme zastá
vat heslo míru, neboť ho pokládáme za nejvýš zmatené, 
pacifistické, maloměšťácké, za heslo, které pomáhá vlá
dám (ty teď chtějí být svorně »pro mír«, aby se z toho vy
motaly) a brzdí revoluční boj. 

Podle našeho názoru musí levice vydat společné ideové 
prohlášení 1. se závazným odsouzením sociálšovinistů 
a oportunistů; 2. s programem revolučních akcí (zda se 
má říkat občanská válka nebo revoluční masové akce 
- to už není tak důležité); 3. proti heslu »obrany vlasti«
atd. Ideové prohlášení »levice« jménem několika zemí by
mělo obrovský význam (ovšem nikoli v du'chu nechutného
kousku Zetkinové, který provedla na konferenci žen
v Bernu: Zetkinová se otázce ·odsouzení sociálšovinismu
vyhnula!!, protože si to nechtěla »rozházet« se Siideku
my + Kautským??).

Pokud nesouhlasíte s touto taktikou, napište ihned pár 
slov. 

Pokud souhlasíte, pusťte se do překladu 1. manifestu 
ÚV (Social-demokrat, č. 33)* a 2. bernských rezolucí (So
cial-demokrat, č. 40)** do švédštiny a norštiny a -navažte 
spojení s Hoglundem, jsou-li pro to, aby se na této zá
kladně (kvůli dílčím věcem se pochopitelně nerozejdeme) 
připravilo společné prohlášení (nebo rezoluce). Musíte 
si s tím obzvlášť pospíšit. 

Čekám na odpověď. 

Mnohokrát Vás zdraví 
Váš Lenin 

* Viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 39-48. Red.

** Viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 184-190. Red.
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88 

K. B. RADKOVI 

[Mezi 12. a 18. 7. 1915] 

Druhá Vorkonferenz je určena na 7. srpna. V dopise se to 
bojím říci, aby se nedostal do nepovolaných rukou. Třeba 
napíšete zvláštní cestou nebo něco naznačíte (sehr hald*). 
Vůbec se musí promyslet, jak to udělat, aby se nenarušila 
konspirace. 

89 

K. B. RADKOVI 

[15. 7. 1915] ,., 

Werter Genosse!** 

Posílám dopis o Vorkonferenz. 129 

Udělejte kopii pro Lichtstrahlen nebo pověřte Wijn
koopa (pokud jste si jist jeho svědomitostí), aby jim ji 
poslal. 

Toto vše je vertraulich***. Slibte mi, že o tom nepoví-
te ani Grimmovi, ani Balabanovové, ani Trockému a VŮ- NB 
hec nikomu! 

Můj dopis Wijnkoopo'vi si přečtěte a ·odešlete****. 
Předchozí jste doufám odeslal! Napište mi o tom. 

Buď se teď německé levicové síly sjednotí (aspoň 
k ideovému vystoupení jménem anonymní skupiny 
Sternt, nebo jak chcete: dělníci se pak budou k této sku
pině přidávat), nebo se na ně musíme vykašlat. 

* - velmi brzy. Red.

** Vážený soudruhu! Čes. red.

*** - důvěrné. Red. 

****. Viz tento svazek, dokument č. 90. Red. 

t Hvězda. Red.
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(Chápu, že Lichtstrahlen nemůže vystupovat přímo. 
Ale proč by skupina Stern z X + Y + Z nevystoupila 
s rezolucemi nebo manifestem?? A potom to soukro-
mě a tajně nerozšiřovala?) 

Nechápu, jak jste si mohl nechat ujít Vorkonferenz 
v Bernu!?! A mně jste ještě promlouval do duše!? 

Váš Lenin 

P. S. Není Vám zatěžko číst rusky? Rozumíte všemu? 

P. S. Bernské rezoluce (překlad) buď pošlete přímo Wijn
koopovi (máte-li kopii), nebo sem: uděláme kopii. 

Pro nás i pro Vás by bylo neobyčejně důležité, kdyby
chom se mohli soukromě poradit s částí německé levice. 
Nezařídil byste to? Mimochodem, nepřijedete sem? 
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D. WIJNKOOPOVI

Sorenberg 15. 7. 1915 

Vážený soudruhu! 

Posílám Vám zprávu našeho zástupce soudruha Zinovje
va o bernské předběžné konferenci[48]. Seznamte s ní pro
sím soudruhy Pannekoeka a Gortera a co nejdříve nám 
sdělte · svůj názor a názor vaší strany (nebo usnesení). 

Podle mého názoru byla .:tato předběžná konference 
velmi důležitá a prospěšná pouze v tom smyslu, že s ko

nečnou platností poukázala na »podivnou« (mírně řečeno) 
úlohu některých příslušníků německé »levice« (mezi ji
ným i paní Clary Zetkinové). Před několika měsíci jsem 
se v přítomnosti soudruha Radka zeptal jednoho z členů 
německé »levice«, zdali Clara Zetkinová, kdyby došlo 
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k rozkolu, půjde se starou nebo s novou stranou (to zna
mená revoluční, a nikoli nacionálně liberální, jako je ta 
dnešní). »Se starou,« odpověděl ten »levý« bez váhání. 

Soudruh Radek se naň náramně rozzlobil a ujišťoval 
mě, že se mýlí, že Zetkinová bude bezpodmínečně 
a upřímně bojovat proti hanebným německým sociálšovi-
nistům. 

A nyní byl ten spor definitivně vyřešen v Radkův ne
prospěch. Zetkinová chce jít společně s Haasem-Kaut
ským, a Haase-KautsJ& chtějí »jednotu« (se Siideku
mem: my tomu po našem říkáme »jednota přisluhovačů, 
rozkol revolucionářů«, tedy jednota s národní buržoazií, 
rozkol mezinárodní dělnické třídy)!! Jsem přesvědčen, že 
tato »levicová« konference s Zetkinovou, s Haasem, bez 
Lichtstrahlen a »tribunistů« je pouhá přetvářka: objektiv
ní smysl této konference tkví jedině v tom, aby se domně
lým bojem »levice« (a la Zetkinová) s »pravicí« (whigové 
a toryové dnešní Anglie) upevnila stará hanebná strana. 

Musíme (společně s tribunisty a něk terými levicový
mi Němci, nikoli a la Zetk inová, snad i s lotyšskou stra
nou a polskou sociální demokracií (takzvanou opozicí) 
vel ice  rychle něco podniknout, jestliže nechceme tento 
nejdůležitější okamžik propást. 

Soudruh Radek slíbil, že přeloží naše rezoluce do něm
činy*. Náš manifest (ústředního výboru) už znáte (otiskla 
ho, bohužel ve zkráceném znění, vaše Tribune130). David 
ve své knize velmi svědomitě cituje tento manifest (taková 
svědomitost je u oportunisty až k nevíře). Posíláme Vám 
Radkův překlad a žádáme, abyste nám co nejdřív ozná
mil, zdali je podle Vás možné a účelné připravit společ
nou rezoluci a vystoupit s� společnou protestní deklarací 

* Jde o rezoluce konference zahraničních sekcí SDDSR v Bernu
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 184-190). Red.
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proti »levicové« konferenci (Zetkinová a spol.). My to po
dle mého názoru uděláme, ať tou, či onou formou. 

S pěkným pozdravem N. Lenin 

P. S. Seznamte s tím prosím také soudruha Luteraana, 
s nímž jsme kdysi společně vystupovali proti »bahnu« 
(centru), (pokud ovšem sám usoudíte, že má význam uká
zat dopis i soudruhu Luteraanovi). 

Wl. Uljanow in Sorenberg (Kanton Luzern) Schweiz. 
Všechno tohle je naprosto důýěrné! 

9 I 

V. A. KARP'INSKÉMU

[Po 15. 7. 1915] 

Milý V. K.! Posílám Vám kopii Vašeho článku 131• Mně se 
líbil. Originál dám ostatním redaktorům Kommunistu. 

Salutations cordiales!* Váš Lenin 
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V. A. KARPINSKÉMU

[21. 7. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám korektury. 
Jestli je číslo plné (tj. je-li materiálu skutečně dost), vy

dejte ihned. (Pořadí článků určete sám: O porážce jako 
úvodník**.) 

* Srdečné pozdravy! Red.

** Jde o Leninův článek O porážce vlastní vlády v imperialistické
válce (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 305-310). Red.
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Jestli zbude kousíček volného místa, zařaďte přiložené 
postskriptum k článku O situaci*. 

Hned po tomto čísle vydáme další, kam přijde článek 
o pacifismu Ge vysázený?). Napište co nejdřív, kolik máte
do tohoto (příštího) čísla materiálu a kolik ho chybí!

S pozdravem Váš Lenin
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D. WIJNKOOPOVI

Sorenberg (kanton Luzern) 
22. 7. 1915

Vážený soudruhu Wijnkoope! 

Posílám rezoluce naší strany přeložené soudruhem Rad
kem**· Mně se zdá - po tom, co jsem si přečetl vaše 
rezoluce -, že mezi námi rozhodně existuje shoda v zá
sadách. 

Soudruh Radek mi píše, že musíme společně vypraco
vat teze, a ne rezoluce (my - tj. holandská sociálně de
mokratická strana, naše strana, polská sociálně demokra
tická »opozice«, patrně i lotyšská sociální demokracie). 
Podle mne není důležité, zdali teze nebo rezoluce; důleži
té je, abychom jasně, populárně formulovali revoluční 
taktiku, přesněji definovali imperialistický charakter vál
ky a uhájili marxismus před falzifikací Kautského, Ple
chanova a spol. 

Radek mi bohužel ještě·dodnes neposlal svůj návrh de
klarace. Doufám, že Vy mi po přečtení našich rezolucí 

* Jde o Leninův článek O situaci v sociální demokracii Ruska

(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 311-316). Red.

** Jde o· rezoluce bernské konference zahraničních sekcí SDDSR 
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 184-190). Red.
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v nejkratší době odpovíte, zdali s námi zásadně souhla
síte. Do 7. -.1 _0. srpna musí být všecko hotovo. 

Pokud můžete s naprostou určitostí říci, že někdo 
z vás by mohl být 7.-10. srpna v Bernu, bylo by snad 
možné uspořádat v Bernu menší poradu a vypracovat te
ze společně. Pokud ne, budeme se muset domlouvat pí
semně, což zabere hodně času. 

Pěkně Vás zdravím. 
Váš N. Lenin 

P. S. Radek mi vyprávěl, že máte velmi dobré styky s ch i
cagským vydavatelem Charlesem Kerrem. Publikujeme 
v ruštině (a potom v němčině) menší brožuru (kolem 
100 000 liter) s našimi rezolucemi a vysvětlivkami. Ne
mohl byste se Charlese Kerra<zeptat, zdali by nechtěl (a 
za jakých podmínek) vydat naši brožuru v angličtině?* 

P. P. S. Vynasnažím se zformulovat návrh a poslat 
Vám ho. Váš návrh o navázání kontaktů s dalšími stou
penci levice (Anglie, Švédsko, Francie atd.) rozhodně 
a plně schvalujeme. 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 23. 7. 1915] 

Posílám Wijnkoopa. 
Vraťte ho obratem. Co s nimi uděláme? Zjevně se vy

krucují. Nadávat nestojí za to, snad bude lepší přejít to 
mlčením, ne? 

* Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce)
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, ·s. 327-372). Red.
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Posílám Kollontajku. Vraťte ji. To je ale ženská nápa
ditá, co! 

Posílám článek o Spojených státech[ 129]. Vracet ho ne
musíte. Jestli nesouhlasíte, ihned mi telefonujte 
(sám nebo se Zinou, nebo se Šklovským). 

Nepamatujete si příjmení Koby? 

S pozdravem 
Uljanov 

N. B. Pošlete Voprosy strachovanija s recenzí na Maslo
va. 132 

. 9 5 

V. A. KARPINS KÉMU

[Před 24. 7. 1915] 

Milý V. K.! Posílám články do ústředního orgánu. Napiš
te, jestli by bylo možné brzy (a aspoň přibližně kdy) je 
vydat. 

Kdyby bylo absolutně nemožné vydat je brzy, vyna
snažíme se vydat je v bernské tiskárně. 

Moc a moc zdravím! Váš Lenin 

P. S. Pošlete prosím aspoň na kratičkou dobu katalog Va
ší knihovny! 

Mrzí mě, že nám naši bolševici Gruzíni nedodali pře
klad článku Ana (Kostrova:)133 • Na vědomí Stěpkovi! 

Nemůžete mu trochu vyhubovat? 
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V. A. K ARPINSKÉMU

[24. 7. 1915) 

Milý soudruhu! Dneska jsem Vám poslal telegram se žá
dostí, abyste v tomto čísle ústředního orgánu uveřejnil 
místo mého článku O situaci v s. d.* článek (Grigorije) 
o pacifismu. Jestli už je na to pozdě, dejte prosím do saz
by všechny ostatní materiály - vydáme ihned další číslo
ústředního orgánu.

Jak to vypadá s brožurou?** Může ji Kuzma vysázet? 
(Asi 100 000 liter. Bylo by žádoucí, aby to vyšlo co nejlev
něji - ve dvou sloupcích, aby na ni padlo méně papíru! 
Ať udá přesný rozpočet a termín.) 

S pěkným pozdravem Váš N. Lenin 

Dostal jsem od Stěpky překlad. Mockrát děkuji. 

9 7 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 24. 7. 1915) 

Škoda, že jste netelegrafoval Olze, jak jsem prosil. Teď se 
může opozdit. :J 

Dostal jsem nazpátek Abramčikův článek. Neposílám 
ho, protože se nehodí. 

Posílám návrh (na zestručnění našich rezolucí) - ná-

* O situaci v sociální demokracii Ruska (viz Sebrané spisy 26,
Praha 1986, s. 311-316). Red.

** Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce) 
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.
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vrh deklarace levice*. Poslal jsem ho Holanďanům, 
Radkovi a tak dále. 

Dostal jsem překlad závěru Anova článku. Pošlu ho. 
Také Gorterův překlad. Ten posílám. 

Zdravím! Lenin 

P. S. Doufám, že houby došly v pořádku? 
Posílám závěr mé části brožury**. Vraťte co nejdřív. 

NB: Z Inessiných adres (pro Kommunist) se ruší 
adresa K. M. v Janově 
a Sorokina v Toulouse. 

9 8

D. WIJNKOOPOVI

[Po 24. 7. 1915] 

Vážený soudruhu Wijnkoope! 

To, čím se teď zabýváme, tj. plán mezinárodního vyhlá
šení zásad marxistické levice, je tak důležité, že nemáme 
právo otálet, ale musíme ho zdárně a co nejdříve dokon
čit. Naše zpoždění znamená velké nebezpečí! 

Článek A. P. v Bemer Tagwacht (24. července) o kon
gresu holandské SDS je velmi důležitý pro vzájemné po
rozumění 134. S velkou radostí vítám Vaše, Gorterovo 
a Ravesteynovo stanovisko v otázce lidové milice Ge 
i v našem programu). Vykořisťovaná·třída, která by neusi
lovala o to, aby měla zbraně, dovedla s nimi zacházet 
a vyznala se ve vojenství, by byla třídou přisluhovačů. 
Obhájci odzbrojení, odpůrci lidové milice (takoví »leví« 

* Viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 151-152. Red.

** Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce)
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.
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jsou rovněž ve Skandinávii, diskutoval jsem o tom v roce 
191 O s Hoglundem), se dostávají na pozici maloměšťáků, 
pacifistů a oportunistů v malých státech. Pro nás však 
musí být rozhodující hledisko velkých států a revolučního 
boje (tj. také občanské války). Anarchisti mohou být z hle
diska sociální revoluce (chápané mimo čas a prostor) pro
ti lidové milici. Avšak náš nej důleži tější úkol je teď 
právě v tom, abychom stanovili přesnou hranici mezi 
marxistickou levicí na jedné straně a oportunisty (a kaut
skisty) a anarchisty :n:a straně druhé. 

Jedna pasáž v článku A. P. mě dočista pobouřila, a to 
tam, kde říká, že zásadní prohlášení paní Rolandové
-Holstové »plně odpovídá stanovisku SDS«!! 

· Z tohoto zásadního prohlášení, tak jak je otištěno
v listu Bemer Tagwacht a v týdeníku lntemationale Korre
spo12denz1 :13, vidím, že se v žádném případě nemůžeme 
s paní Rolandovou-Holstovou shodnout. Paní Rolando
vá-Holstová je podle mne holandský Kautsky nebo ho
landský Trockij. Tito lidé v zásadě »rozhodně nesouhlasí« 
s oportunisty, ale v praxi s nimi ve všech důležitých otáz
kách souhlasí!! Paní Rolandová-Holstová odmítá zásadu 
obrany vlasti, tj. odmítá sociálšovinismus. To je správné. 
Neodmítá však oportwzismus!!V celém dlouhém prohláše
ní není ani slovo proti oportunismu! Ani jedno přesné, 
jednoznačné slovo o revolučních prostředcích boje (zato 
tím víc frází o »idealismu«, obětavosti atd., pod něž se 
může s velkou ochotou podepsat kdejaký darebák, tedy 
i Troelstra a Kautsky)! Ani slovo o rozchodu s oportunis
ty! Heslo »míru« přesně a la Kautsky! Namísto toho 
(a zcela důsledně z hlediska·, bezzásadového »zásadního 
prohlášení« paní Rolandové-Holstové) - rada spolupraco
vat se SDS a SDDS*!! To znamená: jednota s oportunis
ty. Docela jako náš pan Trockij: »v zásadě rozhodně proti 
obraně vlasti«, ale v praxi pro jednotu s Čcheidzeho frak-

* Sociálně demokratická dělnická strana. Čes. ,-ed.
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cí v ruské dumě (tj. s odpůrci naší frakce, deportované na 
Sibiř, s n ejlepšími přáteli ruských sociálšovinistů). 

Ne. Ne. Nikdy a v žádném případě se zásadně nezto
tožníme s prohlášením paní Rolandové-Holstové. To je 
naprosto nepromyšlený, čistě platonický a pokrytecký in
ternacionalismus. Samá polovičatost. Je to dobré (politic
ky řečeno) jen k tomu, aby se vytvořilo »levé křídlo« 
(tj. »neškodná menšina«, »dekorativní marxistická ozdo
ba«) ve starých prohnilých a ničemných přisluhovačských 
stranách (v liberálních dělnických stranách). 

Nežádáme, pochopitelně okamžitý rozkol té či oné stra
ny, například ve Švédsku, Německu, Francii. Je docela 
možné, že o něco později pro to nastane (například v Ně
mecku) příhodnější chvíle. Avšak zásadně musíme bez
podmínečně vyžadovat naprostý rozchod s oportunis
mem. Veškerý boj naší strany (a dělnického hnutí v Evro
pě vůbec) musí být zaměřen proti oportunismu. To není 
proud ani směr; dnes je to (oportunismus) organizovaný 
nástroj buržoazie uvnitř dělnického hnutí. A dále: otázky 
revolučního boje (taktika, prostředky, propaganda v ar
mádě, sbratřování v zákopech a tak dále) rozhodně musí 
být podrobně probrány, posouzeny, promyšleny, prově
řeny a vysvětleny masám v ilegálním tisku. Jinak je každé 
»uznávání« revoluce pouhou frází. S radikály frázisty (ho
landsky: »pasívními«) se m�še cesty rozcházejí.

Doufám, milý soudruhu_ Wijnkoope, že jsem Vás těmi
to poznámkami neurazil. Musíme se přece jaksepatří do
mluvit, abychom mohli společně vést těžký boj. 

Ukažte prosím tento dopis soudruhu Pannekoekovi 
a ostatním holandským přátelům. 

Váš N. Lenin 

P. S. Brzy Vám pošlu oficiální rezoluci naší strany (z roku 
1913) o právu všech náródů na sebeurčení.* My jsme 

* Viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, s. 85-87. Red.
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pro. Dn�s, v boji proti sociálšovinistům, musíme být pro 
víc než kdy jindy. 

99 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[26. 7. 1915] 

Milá A. M. ! Peníze Vám posíláme zítra. Za zprávy z Rus
ka mockrát děkujeme. Proti úmluvě v zásadě nic nemá
me, doufáme, že budete obzvlášť opatrná. 

Pokud jde o ozbrojení lidu ·versus odzbrojení, přece 
jen se mi zdá, že program[307] měnit nemůžeme. Jestliže 
slova o třídním boji nejsou frází v liberálním duchu Ga
k_ou se stala u oportunistů, Kautského a Plechanova), jak 
by tedy mohly být námitky proti historickému faktu, že 
se tento boj za jistých podmínek mění v občans'kou vál
ku? A dále, jak může být utlačená třída vůbec proti 
ozbrojení lidu? 

Odmítat to znamená dostat se na poloanarchistické 
stanovisko k imperialismu: to se podle mého názoru jas
ně ukazuje u některých levicových sil i u nás. Když prý 
imperialismus, pak není zapotřebí ani sebeurčení národů, 
ani ozbrojení lidu! To je do nebe volající omyl! Právě pro 
socialistickou revoluci proti imperialismu je nutné to 
i ono. 

Je to »uskutečnitelné«? Takové kritérium je nesprávné. 
Bez revoluce je skoro celý minimální program neuskuteč
nitelný. Takto chápaná uskutečnitelnost se zvrhne v ma
loměšťáctví. 

Myslím, že tuto otázku Gakož i všechny otázky sociálně 
demokratické taktiky dnes) můžeme klást jenom v souvis
losti s hodnocením (a s přihlédnutím k) oportunismu. Je 
jasné, že »odzbrojení« jako taktické heslo je oportunis
mus. A přitom oportunismus provinciální, páchnoucí ma-
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lým státečkem, odloučeností od boje, ubohostí názoru: 
»Do toho mi nic není ... « 

Posíláme návrh (individuální) prohlášení mezinárodní
levice.* Velmi Vás prosíme, abyste ho přeložila a dala na
vědomí levici ve Švédsku a Norsku, aby se. tak na věcném
podkladě pohnula vpřed Verstandigung** s nimi. Pošlete
své připomínky, resp. protinávrh a získejte totéž od
skandinávské levice.

1 O O 

Beste Grusse!*** 
Váš Lenin 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 26. 7. 1915) 

(Wijnkoopa mi vraťte: je to chlapík, co?!) 
Ruské knihy (seznam) pošlu. 
Ohledně francouzských jsem na vahách: většina by se 

dala sehnat tak, že by se požádal někdo z Bernu, aby je 
objednal z ženevské a neuchatelské knihovny Ge tam 
spousta braku, část jsem viděl v Paříži). Další vázne na fi
nanční otázce; 

Přiložený Jurijův dopis (vraťte) je drzé, hloupé skrblic
tví. Formálně bylo rozhodnuto zařadit sem Golaye a Vari
na. 136 » Vydavatelská komise« je povinna plnit usnesení. 
A oni jednají jako despoti!! >Já mám plnou kapsu, já jsem 
pán.« Je jasné, že takhle se pracovat nedá. Ať si jedou, 
vem je čert. Vydávat Gestli budou chtít) se bude tady, 

* Jde o Návrh rezoluce levicových sociálních demokratů pro první
mezinárod::í socialistickou konferenci (viz. Sebrané spisy 26, Praha 
1986, s. 302-304). Red.

** - dohoda. Red.

*** Nejhezčí pozdravy! Red.
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a my na tom budeme líp, když budeme dál od skrblictví. 
Tady bylo přece formálně usneseno, že nám dají po

lovinu na dopravu, a oni nám za týden napíšou, kdy 
máme poslat splátku. 

Nemám slov! - To je přece holý výsměch) 
Bucharinův dopis (vraťte!) dokazuje, že za tak obtíž

ných podmínek jet nemůžeme (s cizím pasem? Odhalí nás 
a zavřou, aby se zavděčili carovi! 1 :i7). Peněz je čím dál
míň: na dvě čísla ústředního orgánu + brožuru padne 
málem celá zbývající tisícovka. A co cesta? A drahota ve 
Stockholmu? A taky pracovní podmínky (knihovna) jsou 
tam horší. 

Musí se to pořádně promyslet. 
Nebylo by lepší nechat ty hloupé skrblíky provětrat? 
Golaye pošlete do ústředního orgánu (Golay se musí 

vytisknout). Jurijovi se mi ani nechce odpovídat: jeho 
hloupé dryáčnické psaní je nesnesitelné. Kde je mez? Sli
by, formální usnesení - a ,Já jsem pán, já nezaplatím«!! 
Ne, všechno má své meze! To už je nemožně nestydaté 
lhaní! 

Pozdrav všem. Váš Lenin 

Tohle číslo Reči nemáme. Nemá ho Jurij? 

1 O 1 

G.J. ZINOV,j"EVOVI 

[Po 26. 7. 1915) 

Co se týče bibliografie a poznámek jsem pro zařazení. 
Cožpak to něco znamená 100-200 (nejméně) franků na
víc? 
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Důležité je, aby to byla u cele ná knížka.* Důležité je, 
aby odevšad (Golay, Sinclair, Die Intemationale) zazněly 
hlasy proti sociálšovinistům. 138 

A co Jurij a Japonci 1:19, pojedou? A kdy?

1 O 2 

G.J. ZINOVJEVOVI 

(Před 28. 7. 1915] 

Posílám Pannekoekův článek. 140 Moc bych se přimlouval, 
abyste k němu připojili přiloženou redakční poznámku 
(a poslali ji autorovi). 

Posílám koncept osnovy brožury (vraťte).** Navrhuji, 
abychom si (my dva) k tomu hned sedli a promysleli kaž
dou větu, přepracovali, zestručnili a - vydali v ruštině 
(k výročí války). A potom ještě v dalších třech jazycích. 

Myslím, že spojíme dva cíle: 
1. Vademekum*** pro ruské sociální demokraty, agitá

tory a »dělnické vůdce«. Jasně, populárně, přesně, výčet 
všech argumentů. Jasný závěr: oprávněnost vyloučení ča
sopisu Naša zarja, boj proti němu a proti organizačnímu 
výboru + Čcheidzemu (Vademekum pro volby do státní 
dumy]. 

2. Přesný výklad pro cizinu:je to závažnější politický
akt pro sjednocení III . internacionály než tucet besed 
a schůzek s tuctem Grimmů, Zetkinových a ostatních 
Klatsch-Weiber**** v kalhotách a sukních. 

Odpovězte co nejdřív. Jestliže souhlasíte, posoudíme 
osnov u ještě podrobněji a potom rozdělíme témata. 

* Jde o 1. číslq časopisu Kommunist. Red.

** Jde o brožuru S9cialismus a válka (Stanovisko SDDSR k vál
ce) (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.

*** - průvodce. Red.

**** - žvanivých ženských. Red.
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3. Přimějeme ten zatracený organizační výbor, aby
řekl »svoje«, ale on nic svého nemá! 

Neposlal byste výstřižky perliček z Hamburger Echo? 
Ve wiener Arbeiter-Zeitung je perlič ka: dopis z Ruska, 
že Axel rod dělá ústup ky »oportunistům« 141

• Pošlu ho. 

PŘÍLOHA K DOPISU 

Redakční poznámka. Plně souhlasíme se vším základním 
a podstatným ve skvělém článku soudruha A. Pannekoe
ka, ale jeho poslední řádky pokládáme za příliš pesimis
tické. My máme za sebou masy, zatímco oportunisté, so
ciálšovinisté a »kautskisté« menšinu, zhusta nepatrnou 
menšinu vysokých úředníků, aristokracie, maloměšťáků 
a šosáků. Při správné taktice vůči oportunistům, tj. bu
dou-li vyloučeni a bude-li se proti nim důsledně bojovat, 
půjdou za námi i velké organizace, legální i ilegální apa
rát revoluční strany. 

I O 3 

V. A. KARPINSKÉMU

[28. 7. 191?] 

Milý V. K.! 

Kµzmovy podmínky. př ijímáme. Brožura uz Je napsaná 
celá.* Kdyby to uspíšilo vydání, mohl bych poslat ruko
pis i dřív. Telegrafujte (nebo telefonujte - nejlépe 
v 8.30-9 hod. -Hotel Marienthal in Sorenberg, kanton 
Luzern) prosím, jestli se dá zásilka brožury urychlit. Pro 
nás je nesmírně důležité, aby se to urychlilo. 

� Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce) 
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.
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Vydáme tedy ještě jedno číslo ústředního orgánu (člá
nek o pacifismu jako úvodník; další materiály posílám), 
a pak hned brožuru. (Má asi tak 115 000 liter. Ale to je 
jen nepatrný rozdíl.) 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

I 04 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Po 28. 7. 1915] 

Brožuru posílám do Ženevy (za 100 000 liter berou 150 
franků a bude to velmi brzo). 

Skoro všechny Vaše opravy jsem přijal. 
Vás jsem korigoval jen nepatrně:pošlu to v korektuře 

(ale jestli chcete, vyžádáme si text dřív). 
Číslo ústředního orgánu musíme všemožně urychlit. 

Váš článek bude mít 3 75 řádek!!! Denní zprávy (skoro) 
žádné. Napíšete půl sloupce o Válce[14]? Já - o sebeurče
ní a o Spojených státech evropských*. Golay musí být 
zařazen do ústředního orgánu, nebudou-li ho Japonci 
chtít pro Kommunist, neboť Golayovi se rozhodně musí 
udělat pořádná reklama!** 

Odpovězte co nejdřív ohledně ústředního orgánu, po
spěšte si, jak nejpíc můžete. 

Má smysl tisknout mou poznámku o Quarckovi?*** 

* Lenin má zřejmě'na mysli články Revoluční proletariát a právo
národů na sebeurčení a O hesle Spojené státy evtop�é (viz Sebrané 
spisy 27, Praha 1986;is. 79-86'.a Sebrané.spis�6, Praha 1986, 
s. 373-377). Red.

. ,1/, 
** Viz Leninův článek Poctivý hlas fragcouzského socialisty (Se

brané spisy �7, Praha [1986, s. 24-32). Réd.

*** i,enin· má na níy�li svůj článek K hodnocení hesla »mír« (viz 
Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 317-319). Red.
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Jak se mohl ztratit návrh deklarace Ge to zestručnění 
rezolucí)?? Byl vložen do obálky pro Vás!!! 

Vyžádáme si ho od Radka. [Kdyby se u Vás našel, 
vraťte ho co nejdříve!!] 

Přikládám dopis pro Jurije a Varina. 
S pozdravem 

Váš Lenin 

Svoje korektury jsem všechny poslal Bentelimu*. 
Jestliže se dopis ztratil; ať je pošlou znovu. 

1 O 5 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 28. 7. a 2. 8. 1915] 

Olga píše, že si s ústředním orgánem musíme strašně po
spíšit, jinak vezme Kuzma jinou práci! 

A materiálů je málo!! Je to skandál!! 
Posílám dnes rovnou do tiskárny menší článek O hesle 

Spojené státy evropské (se žádostí, aby korekturu poslali 
Vám) - Ge napsán v duchu našehojednání. Než brožura 
vyjde·, je nutné opravit chybu a ještě, zařadit poznámku 
k manifestu 142). [Do brožury·dodám·ještě rezoluci z roku
1913 o.národ(lostní otázce.] ,;, 

Posílám Vám článek o národnostním programu (rád 
bych �o předělal; myslím, že se nep9vedl; radši bych ho 
odložil)**. Olga má 400 řádků materiálu + 125 Spoje
ných států evropských, a v čísle bude celkem 736 řádků!! 

.* Je míněna ·Benteliho tiskárna. Reci. , .F

** Jde zřejmě o Leninův článek Revoluční proletariát a právo ná
rodů na sebeurčení (viz Sebrané spisy 27-; Praha 1986, s. 79-86). 

Red. 
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Určitě pošlete do pondělka do rána (hned p r v ní poš tou) 
Olze ještě nějaký materiál. Quarck* by myslím neměl 
být vedle Vašeho článku. 

Mělo to 
ve 111. čísle 
Naše 
slovo143 

Neotisklo Braunse Naše slovo? 
��ďa se informovala a říká,. že 
ano. 

O Rusku by měl být aspoň malý článeček. (Byl 
jsem nemocný a teprve včera jsem začal praco
vat.) 

Všechny pozdravuji! Váš Lenin 

P. S. Za brožury děkuji. 
Jestli nic nemáte, pošlete do ústředního orgánu Golaye. 

V brožuře jste zapomněl uvést počet dělníků »v na
šich« a likvidátorských guberniích. Poš lete to. 

1 O 6 

V. A. KARPINSKÉMU

[Mezi 28. 7. a 2. 8. 1915] 
I• 

Milý soudruliu! Posílám článek do 44. čísla.** (Jeho korek
turu pošlete, snažně prosím, Grigorijovi a zároveň mně /a 
také o pacifismu[49]/; dejte udělat ·2 obtahy. Adresa.Grigori� 
je: Herm Radomyslski bei Fr. Aschwanden Hertenstein in 
Kanton L uzer n.) Grigorij pošle do pondělka ještě mate
riál do čísla 44. Musíte stůj co stůj (i kdyby se Kuzmovi 
mělo zaplatit za přesčas apod.) zajistit, aby ihned, na je
den zátah, vyšlo č. 44 a hned po něm aby se začala sá-

* Jde o Leninův článek K hodnocení hesla »mír« (viz Sebrané
spisy- 26, Praha 1986, S: 31 7 -319). Red.

** Jde o článek O he;ie Spojené státy evropské (viz Sebrané spisy 
26, Praha 1986, s. 373-377). Red.
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zet brožura. Jak .už jsem uvedl, mám ji úplně hotovou. 
Pošlu ji v polovině příštího týdne, ale kdyby se dalo vy
dání urychlit, poslal bych ji hned po Vašem telegramu. 

Číslo 43 vyšlo skvěle! Mnohokrát děkuji a zdravím! 

Váš Lenin

1 O 7 

D. WIJNKOOPOVI

30. 7. 1915

Vážený soudruhu! Dostal jsem Váš dopis i lístek. Posílám 
Vám úplný francouzský překlad našeho manifestu; Rad
kův překlad rezolucí naší strany jsem Vám už odeslal. 
Teď máte všechny dokumenty (co se týče Spojených států 
evropských, přijmeme myslím Gorterovo stanovisko). 

Jsem velice rád, že jsme se shodli v tom hlavním. Ne
potřebujeme pompézní prohlášení vůdců (proti nimž tak 
pěkně psal Pannekoek), nýbrž důslednou revoluční dekla
raci zásad, abychom pomohli dělníkům najít správnou 
cestu. To je naprosto nutné. Obzvlášť mě potěšilo, že má
te kontakt s belgickými přáteli (mohli bychom jim poslat 
brožuru P. Golaye, pokud jste ji už neměl 144) a že si chce
te osobně pohovořit s nělcterými přís,luši;iíky levice v jiné 
zemi. Kdyby belgická anonymní skupina Hvězda. a ještě 
jiná, německá, uveřejnila společně S;-:vaší a naší stranou 
deklaraci zásad, by)_py to dobrý a závažný začátek. Švéd
ská levice .s Hoglundem je na naší_ straně: dnes jsem 
o tom dostal dopis. Bylo by dobře,,•kdybyste napsal do
Anglie a získal tam nějakou skupinu, (třeba i malou) pro
vypracování společného prohlášení. , .

,r=-:,: 

' 

Srdečně zdravím a přeji hodně úspěchů. 
Váš N. Lenin
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P. S. Druhá předběžná konference-se měla konat 7. srpna, 
ale nejspíš bude později. 

1 O 8 

K. B. R ADK O VI 

[Před 4. 8. 1915] 

Milý soudruhu Radku! 

Dostal jsem Váš dopis pro Wijnkoopa a odesílám ho prv
ní poštou. Připsal jsem mu, že chce-li připravit deklaraci 
(nemluvě už o novém komunistickém manifestu), inusí se 
ihned pustit do práce. 

Odevzdali jsme -1. manifest, 2. rezoluce, 3. návrh de
klarac�. Dodejte co nejdřív pozměňovací návrhy nebo 
protinávrhy. Pospěšte si!! Jsme pozadu!! 

Já osobně jsem proti tomu, aby se toho účastnilo Naše 
slovo, ale nestavěl bych to jako ultimátum. Proč jsem 
proti? 1. Je to demoralizace, neboť samo Naše slovo se 
neprohlásilo. za s amostatnou, třetí (kromě ÚV a OV*) 
stranu nebo skupinu pro práci v Rusku; 2. V tomto listu 
jsou členové OV v počtu, o němž veřejnost nic neví. Dvo
jí zastoupení!! (OVr+ Naše slovo). 3. Naše slovo je pro 
Čcheidzeho frakci (pro ni je také O V i Plechanov + Ale
xinskij). Není to demoralizace??? 

Brát Lichtstrahlen jako skupinu a pokládat ji za serióz
nější než skupinu Zetkinové není směšné. 

V této skupině je Borchardt + Radek + členové re
dakce Lichtstrahleri. To stačí. 

Tato skupina má -menší časopis. (Ale Zetkinová a spol. 
nikoli;) 

Borchardt první y�řejně prohlásil: Die Sozialdemokra-
',\ 

>!' - organizační výbor. Čes. red.
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tie abgedankt* 145
• To není propaganda, ale velmi důleži

tý politický akt. To je čin, a ne slib. 
Pro nás (tj. všechny levicové) je ze všeho nejdůležitější 

jasné, úplné a přesné Prinzipienerklarung**. Bez toho 
jsou všechny takzvané »akční programy« pouhou frází, 
pouhým podvodem. Co vzešlo z »akční rezoluce« Zetlci
nové v Bernu? Nic ve smyslu akce! Nic ve smyslu zá
sad!t46 

Borchardtova skupina 147
, jestliže vystoupí (společně 

s námi nebo samostatně) jako anonymní skupina (Stern 
nebo Pfeil***, nebo jak chcete) s přesným Prinzipienerkla
rung + výzvou k revolučním akcím, sehraje světoděj
nou úlohu. 

A Zetkinová a spol., která měla v rukou všechno (nov;i
ny, časopisy, kontakty s Berner Tagwacht, možnost jezdit 
do .Švýcarska apod.), neudělala za 1 O měsíců pro sjedno
cení mezinárodní levice nic. To je ostuda. 

Všechno nejlepší! Váš Lenin 

P. S. Jít na vojnu bych Vám neradil. Je hloupé pomáhat 
nepřátelům. Posloužíte Scheidemannům. Raději emigruj
te. Bude to namouvěru lepší. Levicové pracovníky teď 
potřebujeme jako sůl. 

»Opozice v Německu je produktem vření v masách, ale
bolševici představují orientaci malé,:�kupiny revolucioná
řů.« 

To není marxistické.. ,, 
To je kautskismus - nebo vytáčka. 
Čím byl v roce .184 7 Komunisti;cký manifest a jeho 

skupina?? Produktem vření v masách? Nebo orientací 
malé skupiny revolucion�řů?? Nebo •to i ono?? 

A co my, ústřední výbor? Nebo snad frakce SDDSR 
*. sociální demokracié se zřekla sanÍÍ sebe. Red.

** vyhlášení zásad, deklarace zásad. Red.

*** Hvězda nebo Střela. Red. ,r· 
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nedokázala, že má spojení s masami? A co petrohradský 
Proletarskij golos? 148 Nebo snad v Rusku neexistuje »vření 
v masách«? 

Leví v Německu se dopustí dějinného omylu, jestliže 
pod záminkou, že »oni jsou produktem vření v masách« 
(oni = Zetkinová, Laufenberg, Borchardt, Thalheimer, 
Dunckerová!!! Chacha!), odmítnou vystoupit s Prinzi
pienerklarung (anonymně, ·jménem skupiny Stern apod. 
Potom se budou dělníci připojovat a pře mýšlet o ní). 

Pro mohutnější »vření v masách« je nutná levicová de
klarace a program. Je nutná se zřetelem k takovému 
vření.Je nutná pro to, aby se »vření« změnilo v »hnutí«. 
Je nutná pro to, aby to začalo »vřít« v prohnilé interna
cionále. 

A to neprodleně!!! 
Nemáte tisíckrát pravdu! 

P. S. V dopisu Wijnkoopovi jste to napsal nejasně: je to 
určeno na 20. 8., nebo navrženo? Napište o tom pár slov 
mně a Grigorijovi  Qestli to spěchá). 

Rakovskij (viz jeho brožuru149) je pro obranu vlasti. Po
dle mne nemáme s takovými lidmi nic společného. 

1 O 9 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Nejdříve 4. 8. 1915] 

Milá A. M.! Velmi nás potěšilo prohlášení Norů a Vaše 
péče o Švédy 150

• Bylo by zatraceně důležité, aby levicoví 
marxisté vystoupili na mezinárodním fóru společně! (Zá
sadní prohlášení je hlavní a prozatím jediná možnost.) 

Rolandová-Holstová stejně jako Rakovskij (clostala se 
Vám do rukou jeho francouzská brožura[ 423]?) a stejně ja
ko Trockij, ti všichni jsou podle mě nejškodlivější »kaut-

136 



skisti« v tom smyslu, že všichni jsou různou formou pro 
jednotu s oportunisty, všichni různou formou přikrášlují 
oportunismus, všichni prosazují (různě) eklekticismus 
místo revolučního marxismu. 

Vaše kritika návrhu deklarace nesvědčí podle mě (po
kud se nemýlím) o tom, že bychom se nějak vážně roz
cházeli. Já pokládám za teoreticky chybné a prakticky 
škodlivé nerozlišovat typy válek. Nemůžeme být proti ná
rodně osvobozeneckým válkám. Vy uvádíte jako příklad 
Srbsko. Ale kdyby Srbové byli sami proti Rakousku, což 
bychom nestáli na straně Srbů? 

Jádro věci je teď v boji mezi velmocemi za nové rozdě
lení kolonií a za porobení malých st13.tů. 

Válka Indie, Persie, Číny apod. s Anglií nebo s Rus
kem? Cožpak bychom nestáli na straně Indie proti Anglii 
etc.? Označovat toto za »občanskou válku« není přesné, 
ale hodně přitažené za vlasy.Je krajně škodlivé přespříliš 
rozšiřovat pojem občanské války, neboť to zas tírá jádro 
věci: válku námezdních dělníků proti kapitalistům pří
slušného státu. 

Právě Skandinávci zřejmě upadají do maloměšťáckého 
(a zapadákovského, kleinstaatisch*) pacifismu svým od
mítáním »války« vůbec. To není marxistické. Proti tomu 
je třeba bojovat právě tak jako proti jejich odmítání mili
ce. 

Ještě jednou Vás zdravím a blah9přeji k norské dekla-
raci! 

Váš Lenin 

,l 

. ,: 

··j 

* - charakteristického pro malé státy. ,Red. 
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1 1 O 

V. A. KARPINSKÉMU

[Před 10. 8. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám článek do ústředního orgánu - pro krajní pří
pad (tj. jestli _bude absolutní nedóstatek materiálu).* Rád 
bych ten článek odložil. Vraťte ho. 

Grigorij slíbil poslat článek o Rusku: bylo by žádoucí 
ho publikovat. 

Číslo 44 pokládám: celkem vzato za úplné: vydejte ho co

nejdřív. 
NB Posílám začátek brožury. Zbytek zítta'nebo·pozítří: 
Korektury brožury ·posílejte mně. 

1 1 1 
V. A. KARPINSKÉMU

[Před 11. 8. 1915] 

Milý V. K.! 

Posílám náhodně zapomenuté stránky brožury. Zkontro
lujte prosím, jestli teď máte všechno. Včera jsem Vám 
psal, jaké přetisky ještě přijdou do brožury. 

Co je s č. 44? 

S pozdravem Váš Lenin 

P. S. Přiložená pt>známka k manifestu se musí do brožury 
vejít. Zařaďte ji prosí_m! 

* Jde zřejmě o článek R<evoluční pro,letariát a právo národů na se
beurčení (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 79-86). Red.
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POZNÁMKA 

Požadavek Spojených států evropských, předložený 
v manifestu ÚV, v němž byl doplněn výzvou k svr
žení monarchie v Rusku, Rakousku a Německu, se 
odlišuje od pacifistického výkladu tohoto hesla, jak 
jej podali Kautsky a ostatní. [K tomuto odstavci 

. manifestu ÚV (Social-demokrat, č. 33), kde se ho
voří o Spojených státech evropských. J 

Ve 44. čísle ústředního orgánu naší strany Social-de
mokrat je redakční článek, v němž se dokazuje, �.e heslo 
Spojené státy evropské je ekonomicky nesprávné. Buď je 
toto heslo za kapitalismu neuskuťečnitelné, neboť před
pokládá nejenom vrácení kolonií, ale i zavedení plánova
ného světového hospodářství, třebaže by kolonie, sféry 

vlivu aj. byly _rozděleny mezi jednotlivé země, nebo je to 
heslo reakční, které znamená dočasný spolek evropských 
velmocí, aby mohly olupovat mnohem rychleji se rozvíje
jící Japonsko a Ameriku. (Poznámka redakce listu Social
demokrat.) 

Vraťte co nejdřív! 

1 1 2 

V. A. KAR PrN SKÉMU

[11. 8. 1915] 

Milý V. K.! 

Dělám si velké starosti s brožurou. Doufám, že jste dostal 
všechno (celý rukopis a poznámku k manifestu)? Jak po
kračuje sazba a kdy počítáte s vydffe,Q:ím? Čekám na korek
tury. (Titulky malých podkapitol by; se měly vysázet buď 
kurzívou, nebo hodně drobným P!�mem, nonpareillem, 
v žádném případě tučně.) 
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A co 44. číslo ústředního orgánu? Nedostal jsem ko
rektury a vysvětloval jsem si to tím, že chcete vydání 
uspíšit Gak jsme o tom mluvili). Ale článek o Spojených 
státech se tam snad vešel? Napište pár slov. 

S pozdravem Váš Lenin

Našel jste rezoluci o národnostní otázce z roku 1913? 

1 1 3 

D. WIJNKOOPOVI

[Po 15. 8. 1915] 

Vážený soudruhu! 

Přikládám deklaraci, kterou jsme dostali od norského 
mládežnického svazu. Bulharští sociální demokraté (»těs
ňaci«) se v zásadě projevili v témže duchu na II . balkán
ské konfetenci (letos v červenci)151

• Levicová mezinárodní 
deklarace zásad je tedy možná. Do 20. srpna to už musí 
. být hotovo. 

Netrpělivě očekávám Vaši odpověď a návrh. 

1 1 4 

S 'přáním všeho nejlepšího 
(Podpis) 

S. N. RAVIČOVÉ 

[16. 8. 1915] 

Milá soudružko Olgo! 

Bojím s·e psát V. K., neboť »urgující« dopisy jeho nervo
vou chorobu ještě zhoršují. Co je vlastně s č. 44? Že by se 
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k nám Kuzmička obrátila zády? Hrozně jsem se 44. č. 
spěchal, nestačil jsem opravit články, neviděl jsem korek
tury - a najednou to uvázlo. A Kuzma požadoval brožu
ru už předminulý týden!!152 

Napište prosím pár slov, jestli je naděje, že vyjde jak 
č. 44, tak i brožura?? Kdy to i ono?? 

Do brožury by se mělo leccos přidat a opravit. 
Musím nutně dostat korektury. 
Pozdrav V. K. 

Váš V. Uljanov 

P. S. A Peuple153 je dobrý, co?? Pro Vandervelda jsem tě
lem i duší!! 

1 1 5 

S. N. RAVIČOVÉ 

(Po 16. 8. 1915] 

Milá soudružko Olgo! 

Hurá! Zvítězila jste dokorice nad Kuzmičkou!! Jste na
mquvěru hrdinka! 

Posílám korektury a dvě vsuvky do brožury. Dohléd
něte prosím, aby je zařadili, kam patří (kdyby se to 
mělo zdržet, neposílejte mi korekturu těchto dodatků 
a udělejte ji sama). 

Píšu Grigorijovi, že vydávám brožuru (když nebude 
s něčím souhlasit, může mi zatelefonovat). 

Na konci brožury musí být tři přílohy: 
I. Manifest ÚV SDDSR o válce (z č. 33. Posí

lám).
Zařadit poznámku (o hesle Spojené státy), kte
rou jsem Vám poslal (poslala jste kopii Ljali

·?) nOVI . .
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II. Rezoluce z č. 40 posílám.
III. Rezoluce z roku J 91 3 (porada ÚV se stranic

kými pracovníky) o národnostní otázce[219]. 

Já ji nemám. Žádám, aby Vám ji poslali z Ber
nu. (Ale ve Vaší knihovně musí být.)

Brožuru vytiskněte ve 2000 kusech na nejlacinějším 
papíru Gestli bude tenký, pak '

l

OOO výtisků na tenkém) 
- formát co nejúspornější a nejvhodnější do· obálek

Salut!! Váš Lenin 

P. S; Nedojde-li tím ke zdržení, pošlete mi· druhý exem
plář všech korektur brožury (pošlu jej soudruhovi,- který
jede do Ruska).

1 1 ·6 

G.J. Z INOVJEVOV I 

[Před 19. 8. 1915] 

Peuple vraťte, Je to dobré, pokud jde o Vanderveldeho. 
Taková bude taktika jich v šech. 

Od Radka a Karpinského nemám ani řádku. Nechápu! 
Píšu jim. 

Grimm telefonoval;· že Vorkonferenz* byla -odložena 
na 5. 9. a že ho Zetkinová z vězení požá:dala,.aby jí poslal 
rezoluci menšiny z bÚnské konfetence154

• Poslal jsem jí 
ruský text. Máte-li německý, pošlete ho Grimmo�. 

Jaurese« po přečteni pošleme.155 

>faccuse« jsem dal Radkovi. 156 

Vraťte Kolba. 157 

Od Holanďanů nil!!**

* - předběžná konference. Red.

** - nihil - nic. Red.
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P. S. Radil bych vydat (viz text) s překladem němec
kých výrazů. 

Japonce hájíte úplně zbytečně. Alexandr píše rozho ř
čené dopisy a má na rozhořčení právo. Schválená usnese
ní se musí plnit: bylo usneseno (před třemi týdny) do 
týdne!! A teď ještě do měsíce!??? 

Jsou to podvodníci, a když podvádějí, nebudujim na
držovat. Mám právo žádat a budu na nich žádat písemné 
prohlášení a také to, aby tajemníci společná usnesení pro

toko lovali -(abychom usvědčili podvodníky, kteří chtějí 
roztržku a svádějí to na nás!). 

Odjíždějí? Kdy? Nebo ne? Dva hlupáci, kteří- mají na 
starosti finance, by mohli za 3 měsíce vypočítat, kolik 
franků se dostane za 100 rublů nebo kolik stojí 1. číslo. 
To jsou pouhopouhé směšné výmluvy. Budou objednávat 
z Ruska po 10 francích, krmit nás sliby a šidit dopravce!! 
Přijímat usnesení pro legraci!! Ne, tenhle kousek jim jen 
tak neprojde. 

Lenin 

NB: V Bucharinovi byl tu a tam (s. 133, 132, 129 
v podtitulcích) ponechán starý výraz společensko-státní 
trast Ginde opravený na státně kapitalistický trast). 158 

Je to přehlédnutí nebo záměr?? 
Píšete, že nedáváte poznámky z rukou a »doufáte, ,že 

toho dosáhnete«. Splnění starých usnesení?? Čím ·toho 
dosáhnete?? »Řečmi«? 

S takovými stanovisky nesouhlasím. 

P. S. Lístky (a letáky) je třeba psát� odesílat Alexandrovi. 
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11 7 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Před 19. 8. 1915) 

Milá A. M.! 

Vorkonferenz (II) je odložena na 5. 9. 
Hoglund a norská levice (a co Dánové?) se ·musí sami 

postarat o to, aby byli pozváni. A svoje prohlášení, poža� 
davky, deklarace nám musí poslat (pro ÚV) písemně, 
s podpisy a razítky v. jednom z tří- mezinárodních jazyků. 

Mockrát pozdravuji Alexandra (proč můj návrh 159 je
nom kritizuje? Dodejte své pozměňovací návrhy, s'il 
vous plait!*) - a Vás za úspěšnou práci mezi skandináv
skou levicí. 

Váš Lenin 

Myslím, že konference se hned tak neuskuteční, pokud se 
vůbec uskuteční. Ale ať se Hoglund důkladně a rychle 
připravuje: Souhlasíte s naším společným manifestem 
levicových sil různýeh zemí (nezávisle na konferenci)? 

1 1 8 

K.B. RADKOVI 

[19. 8. 1915) 

Milý soudruhu Radku!' 

Vracím Váš návrh.160 Ani slovo o sociálšovinismu a ( =) 
oportunismu a o boji proti nim!! Proč tak přikrášlovat zlo 
a skrývat před dělnickými masami jejich úhlavního ne
přítele v sociálně demokratických stranách? 

* - prosím. Red.
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Budete ultimativně trvat na tom, aby se otevřeně neře
klo ani slovo o nesmiřitelném boji proti oportunismu? 

Doufám, že přijedu asi o dva dny dřív (tj. 2.-3. 9.), 

když mi dáte vědět, že přijedou také Němci Ginak přijede 
jenom Zinovjev). 

(Váš návrh je příliš »akademický«, není to bojové pro
volání, bojový manifest.) 

Pošlete svůj návrh Wijnkoopovi? Žádáte, aby přijeli 
(Holanďané)? 

Pošlete mi prosím ihned překlad (německý) mého ná
vrhu (o němž jste psal Wijnkoopovi) a překlaďnaší rezo
luce z roku 1913 (národnostní otázka). Tak tedy dvě vě
ci. 

Musíme vynaložit veškeré úsilí na to, abychom vydali 
naši brožuru (německy) do 5. 9. Píšu dnes Kasparovovi, 
aby Vám pomohl a našel ještě jednoho překladatele (v 
Bernu - soudruha Kinkela). Mohl byste (s Kasparovem) 
pracovat »rychlým tempem« a přeložit tuto brožuru do 
týdne? A co tisk? Dalo by se to vytisknout za 3-4 dny? 
Musíme pro to udělat všecko! 

Prosím o okamžitou odpověď. 

Váš N. Lenin 

1 1 9 

V. M. KASPAROVOVI

[19. 8. 1915] 

Milý Kasparove ! 

5. 9. bude konference v Bernu.
Bylo by nanejvýš potřebné, aby naše brožura v němči

ně vyšla do té doby. 
· Nemohl byste tomu napomoci?•
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- za prvé, kdybyste zašel k Radkovi, pomohl mu číst
rukopis a přiměl ho, aby se pustil do překladu (ruské ko
rektury se nám do té doby bohužel nepodaří získat); 

- za druhé, kdybyste se postaral o smlouvu s němec
kou tiskárnou (Radek ví, oč jde); 

- za třetí, kdybyste zašel ke Kinkelovi, ukázal mu
tento dopis a požádal ho, aby pomohl při překladu (aby si 
kousek vzal). 

Vím, že mě Kinkel má asi plné zuby za to, že se na něj 
obracím se žádostmi o překlad. Ale jde o neodkladnou, 
důležitou věc, je nutná rychlá pomoc, tak se třeba nebude 
a_ni tQlik zlobit. 

Odpovězte co nejdřív korespondenčním lístkem. 

Moc a moc zdravím! Váš Lenin 

120 

D. WIJNKOOPOVI

[Po 19. 8. 1915] 

Vážený soudruhu Wijnkoope! 

Radek mi oznamuje, že už Vám psal o tom, že konference 
(nikoli předběžná, ale řádná konference) se koná 5. 9. 
Radkův návrh už nejspíš taky znáte. Mně se ten návrh 
zdá příliš akademický (tato námitka není ovšem důležitá) 
a - což je mnohem důležitější - neuspokojivý v nejdů
ležitějším bodu, který například tak dobře vystihuje Gor
ter ve své brožuře(451 ],,a to: energický boj proti oportunis
mu. Budeme-li o tom před dělníky mlčet, zamlčíme-okol
nost, bez níž se nedá<vytvořit nic reálného. 

Sdělte mi prosím svůj názor a názor -vašeho ústředního 
výboru. A pak také,. jestli určitě přijede zástupce vaší 
strany (a když ne, dejte mandát Radkovi nebo pošlete 
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prohlášení aj.). Pokud je to jen trochu možné, napište do 
Anglie menšině Britské socialistické strany; ať tato menši
na pošle buď svého zástupce, nebo alespoň prohlášení. 
Budou-li výsledkem této konference nejenom diplomatic
ké úskoky vůdců (tak trefně zesměšněné Pannekoekem), 
ale i levicová marxistická internacionální deklarace zá
sad, bude to ·velmi prospěšné. 

Rovněž Vám dobře známá skupina belgických ·interna
cionalistů musí poslat prohlášení nebo Vám dát mandát 
(část i stran budou také určitě zastoupeny). Protišovinistic
ká opozice proti Vailderveldemu - i sebenepatrnější, 
- by byla neobyčejně důležitá. Nejtěžší je začít!

Očekávám Vaši odpověď. 
Se sociálně demokratickým pozdravem N. Lenin 

P. S. Přikládám návrh prohlášení (ve francouzštině) 
- ještě jsem neměl kdy projednat to s přáteli. Zítra po
šlu tento návrh soudruhu Radkovi.

1 2 1 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Po 19. 8. 1915] 

Milá A.M.! 

Jak se dovídám, nebude 5. 9. Votkonferenz, ale řádná 
konference. Tak tedy, čas nečeká. 

Vy se·· teď musíte ze všech sil vynasnažit poslat mi sem 
Hoglunda nebo opravdu levicového a opravdu spolehli
vého Nora, aby tu byli určitě nejpozději 3. 9. Ge zapotře
bí telefonovat mi z Bernu do Sorenbergu, hotel Marien
thal (Kanton Luzern). Telefon 1. 11 - [l. 11]). 

Kdyby nikdo z nich absoluťrl'ě nemohl přijet, ať 
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ihned (tak, abych to určitě dostal 2.-3. 9.) pošlou dopo
ručně mandát buď našemu ÚV (formální /německý nebo 
francouzský/ mandát) - nebo (kdyby nechtěli dát man
dát) svoje prohlášení o solidaritě s ÚV, svoje Prinzipien
erklarung* + (nutně) dopis konferenci a pověření naše
ho ÚV, aby dopis přečetl (respektive dal o něm.hlasovat, 
pokud to bude možné). 

V boji půjde především o to, má-li se v Prinzipiener
klarung vyhlásit nelítostný (až do rozkolu) boj oportu
nismu = sociálšovinismu. Vynasnažte se, aby zejména 
tento bod byl formulován co nejjasněji a nejpřesněji. 

Pošlete ihned korespondenční lístek, jestli j!;te dostala 
tento dopis a jestli doufáte (nebo jste přesvědčena?), že to 
i ono bude provedeno. 

(Pozdrav Alexandrovi!) Salut! 
Váš Lenin 

122 

J. I. RIVLINOVÉ

[Po 19. 8. 1915] 

Milá soudružko! V těchto dnech jsem Vám psal ohledně 
Golaye. Teď se ta záležitost rozhýbala tak říkajíc z druhé 
strany. Na 5. 9. je stanovena nikoli předběžná, nýbrž řád
ná konference levice (mezinárodní). Bude tam Merrheim 
z Paříže (to všechno ._pvšem entre nous**). Bude tam za
stoupeno Naše slovo: Proč by tam nemohli být Golay 
a Naine, představitelé levicového socialismu ve francouz
ském Švýcarsku (kdy�, tam bude Grimm, mnohem polovi
čatější než Naine a Golay)? Vynasnažte se prosím setkat 
se co nejdřív s oběma; otevřeně si s nimi pohovořte a po-

* - deklarace zásad. 'čes. red.
** - mezi námi. Red. 
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kud možno brzy mi několika slovy odpovězte, jak oba ti
to levicoví Francouzi smýšlejí. Jistě chápete, že právě pří
tomnost ,francouzských antišovinistů by nyní - a zvlášť 
když tam bude Merrheim - měla na konferenci obzvlášť 
velký význam. 

Pospěšte si s odpovědí! 
Pozdravujte Rivlina! 

123' 

Váš Lenin 

J. A. BERZINOVI 

[20. 8. 1915] 

Milý Berzine ! 

Mnohokrát děkuji za mandát. 161 Snad nebudu příliš obtě
žovat, když Vás poprosím, abyste mi ihned poslal přesně 
takový ve francouzštině nebo v němčině, s razítkem atd. 
podle předpisu, a aby v něm bylo uvedeno, že vaše strana 
vždy byla (a je podnes) k mezinárodnímu socialistickému 
byru nejenom. přidružená (ale měla v něm i svého zástup
ce s poradním hlasem). Velmi, velmi to spěchá. 

S hezkým pozdravem 
Váš V. Uljanov 

P. S. Pokud jste. od nás dostal rukopisný návrh stručné 
deklarace v ruštině*, odevzdejte hó prosím co nejdříve 
Litvinovovi s prosbou, aby ho přelo�il do angličtiny a br
zy mi ho poslal. Sdělte mi prnsím korespondenčním.líst
kem, že jste tento dopis dostal. '·

* Jde o Návrh rezoluce levicových sociálních demokratů pro první
mezinárodní socialistickou konferenci (viz Sebrané spisy 26, Praha 
1986, s. 302-304). Red.
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124 

V .  A .  KARPINSKÉMU 

[21. 8. 1915] 

Milý V. K.! Posílám 200 franků. Třeba »podmázněte« • 
Kuzmičku. Tisíceré merci za námahu. Olžin dopis jsem 
dostal. Koba poslal pozdrav a zprávu, že je zdráv. O bro
žuře mě občas informujte korespondenčním lístkem, jest
li je »naděje« na pokrok Geště stačím udělat nějaké opra
vy do korektur). 

Salut! Váš Lenin

125 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Před 23. 8. 1915], 

Já jsem pro č. 1 (srpen) a č. 2 (září)*. Článek na 50 strá
nek je Vaše - pardon - fantazie. 

Jurij by neměl v delegaci být. 10i Nezná jazyk. Nemá to 
smysl. Předcházet si je by bylo na škodu. Máme jednu 
»redaktorku« - chc�te ještě jednoho >�delegáta z delega
ce ÚV«? To je zbytečné.

O Rusku psát nemohu. Pošlete mi Bucharinův dopis. 
Noviny nemám žádné. Uenom Reč.) 

Je mrzuté, že jste Radka neopsal. Budou-li nějaké 
úpravy, mělo by se ještě doplnit: 1. zmínka o Basileji163 

2. ilegální organizace aj.
Ale má smysl posílat mu úpravy (pro Trockého ?) 

Jurij píše, že za Naše slovo tam bude jenom Trockij. To 
jim ještě usnadní jejich švindle. 

* Jde o časopis Kommunist. Red.
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Bude tam Kamienski? Pochybuji!!Ihned mu napište, 
Vy jste s ním přece mluvil. 

Říkal jste, pokud si vzpomínám, že Grimm nechce, aby 
konference byla v Bernu? Má se tedy do Bernu jet? Jestli
že ano, pak 1. 9. je brzy. (Vy možná pojedete dřív, neboť 
tam máte nějaké zvláštní řízení.) 

· Alexandr chce jet do Ruska. Píšu mu, podporuji tento
plán*. Škoda, že tam nebude nikdo z ÚV. Vzali bychom 
jeho, nebýt Kollontajky Gerle do Ameriky přednášet 
a provádět internacionalistickou agitaci). 

Ludmila se octla (sic!) bez peněz a bez cestovního pa
su!! Myslím, že nikam nepojede. 

Přivezla francouzské knihy, které Vám po přečtení po
šleme (a Vy po přečtení vraťte Rappoporta[576]: poslal jsem 
Vám ho, aniž jsem ho stačil přečís.t). 

S. pozdravem Váš Lenin

Co je s Karpinského článkem do Kommunistu? 
K návrhu rezoluce[214]: poslal jsein V� ho přece ( = ná

vrh na zkrácení rezoluce)? Udělal jste si kopii? Jestli ne, 
mohu Vám ho poslat. Když chceme připravit vlastní ná
vrh, musíme si pospíšit. 

P. S. »300 let« se podle mě nehodfrJe to třeba předělat 
pro legální tisk. 

* Viz tento svazek, dokument č. 126. Red,
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126 

A .  G. ŠLJAPNIKOVOVI 

23. 8. 1915

Milý Alexandře! 

Co se Týče plánu Vaší cesty, je. mi velmi zatěžko dát 
Vám na dálku definitivní radu .. 164 O našich finančních zá-.. 

! 

ležitostech víte: Naděžda Konstantinovna o tom podrob
ně psala (kromě poslaných je slíbeno 600 franků do 
10. 10. + 400 fr ještě za měsíc. Celkem 1000 fr. Na víc
není prozatím naděje).

Na jedné straně je nutná co největší opatrnost. Máte 
v naprostém pořádku papíry? A ostatní? 

Na druhé straně by bylo právě teď pro věc rozhodně 
prospěšné, kdyby dobře informovaný a samostatný člo
věk objel 2-3 centra, navázal kontakty, zařídil spojení, 
okamžitě se vrátil do Švédska, předal nám všechna spo
jení a navrhl další postup. To by bylo nesmírně důležité. 

První číslo Kommunistu vyjde asi za 8-1_0 dní, za 
stejnou dobu pak vyjde č. 2 (nebo č. 1 a 2 společně:,. 44. 
číslo ústředního orgánu vyjde za 1-2 dny. Brožura 
o válce se všemi dokumenty vyjde asi za čtrnáct dní.
Už je v sazbě.

-== Události v Rusku plně potvrdily naše stanovisko, které 
hlupáci sociálpatrioti (od Alexinského až po Čcheidzeho) 
pokřtili na poraženectví. Fakta ukázala, že jsme měli 
pravdu!! Válečné neúspěchy pomáhají podkopávat caris
mus a usnadňují spojenectví revolučních dělníků Ruska 
s ostatními zeměmi.: Říkají nám: co uděláte, »vy« revolu
cionáři, když zvítězíte nad carismem? Odpovídám: 1. na
še vítězství stonásobně roznítí hnutí »levice« v Německu; 
2. kdybychom »my« úplně zvítězili nad carismem, nabíd
li bychom všem, kd.o válčí, mír za demokratických pod-
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mínek, a kdyby odmítli, vedli bychom revoluční válku. 
Je jasné, že pokroková vrstva dělníků pravdovců, tato 

opora naší strany, zůstala pevná, přestože její řady straš
ně prořídly. Bylo by nesmírně důležité, aby se vedoucí 
skupiny (nanejvýš konspirativně) semkly ve 2-3 cen
trech, spojily se s námi, obnovily byro ÚV (v Pitěru už 
snad existuje) a ÚV v Rusku; aby se s námi pevně spojily 
( bude-li to zapotřebí, měl by se kvůli tomu přivézt 1 
člověk nebo 2 do Švédska); posílali bychom letáky a tis
koviny atd. Nejdůležitější je pevné a trvalé spojení. 

Čcheidze a spol. to zjevně koulejí na všechny strany: 
jsou věrnými přáteli listu Naše dělo, je s nimi spokojen 
Alexinskij (znáte doufám O válce Plechanov[ 297] + Ale
xinskij + spol.? To je mi ostuda!!), a ještě si »hrají« na le
vici za pomoci Trockého!! Uvědomělé pravdovce myslím 
nenapálí! 

Napište, jak se rozhodnete!.Zdravím Vás. Váš Lenin

P. S. Bude A. Kollontajová souhlasit s tím, aby nám po
mohla zařídit v Americe anglické vydání naší brožury?* 

1 2 7 

V. A. KARPINSKÉMU

[Po 23. 8. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám korektury. 
Neměl bych ještě přečíst druhou? Tak mi ji pošlete. 
Nemohl byste· se informovat v buÍ'žoazní tiskárně v Že

nevě (kde mají německé písmo a sa_žeče), jestli by nedali 
* Jde o brožurujSocialismus a.válka (Stanovisko SDDSR k válce)

(viz Sebrané spisy i6; Praha 1986, s. 327_:372). Red.
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rozpočet na brožuru o 96 tisících literách, 2 sloupce pe
titu, asi 4 a půl tisíce liter v jednom sloupci Gako v Inter
nationale Korrespondenz, kterou mi posíláte), na laciném 
papíru, bez obálky? Napište. 

Váš Lenin 

128 

V. A. KARPINSK-ÉMU

(Po 23. 8. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám Vám hrozně důležitou vsuvku do brožury. Do
hlédněte prosím, aby byla správně zařazena.* Kdyby 
brožura mohla vyjít v úterý nebo ve středu, pošlete ex

pres 10-20 výtisků Šklovskému. 

S hezkým pozdravem Váš Lenin 

129 

S. N. RAVIČOVÉ 

[Po 23. 8. 1915] 

Milá soudružko Olgo! 

Posílám korektury. Našla jste rezoluci z roku 1 913 o ná
rodnostní otázce? Jestli ne, pošlu Vám ji odtud Geště není 
přeložena do němčiny). 

S· pozdravem, Váš Lenin 

* Jde o začátek li. kapitoly brožury Socialismus a válka (Stanovis
ko SDDSR k válce) - Třídy a strany v Rusku (viz Sebrané spisy 26,

Praha 1986, s. 350). Red: · 
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1 3 O 

S. N. RAVIČOVÉ 

[26. 8. 1915] 

Milá soudružko Olgo! 

Pokud jde o volby, jsem na pochybách, co mám odpově
dět. Na první pohled by se· zdálo, proč nevolit v republi
ce všude? A na víc než na první pohled se nezmohu: 
neznám ani charakter instituce, do níž se má volit, ani 
poměr stran v ní, ani historii problému, ani dosavadní 
zkušenosti. Za těchto podmínek se dá těžko soudit, neboť 
pouhý »první pohled« samozřejmě nestačí. 

S pozdravem Váš Lenin

P. S. Pomohlo 200 fr podmáznout Kuzmičku? Informujte 
nás korespondenčními lístky: »bulletin Kuzrniččiných 
nálad a šance na úspěch«. Chápu, že máte (my taky) Kuz
my plné zuby, ale co se dá dělat? 

1 3 1 

S. N. RAVIČOVÉ 

[27. 8. 1915] 

Milá soudružko Olgo! 

Mám k Vám prosbu: pro překlad naší brožury (do němči
ny) je nutný text oné poznámky k manifestu (k pasáži tý
kající se hesla Spojené státy evropské), kterou jsem Vám 
poslal.* Buďte tak hodná, pořiďt� __ z ní zřetelnou kopii 

_,.-r 
* Viz tento svazek, dokument č. 111. Red.
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(pro překladatele) a pošlete na adresu: Herrn Lialine (bei 
Fr. Eicher-Miiller) Freie Stra!\e 15. Bern (s dopisem, že ji 
posíláte na mou žádost pro překlad brožury do němčiny). 

S pozdravem Váš Lenin 

1 3 2 

P. GOLAYOVI

28. 8. 1915

Milý soudruhu! 

Z Vašeho dopisu jsem s ohromným uspokojením zjistil, 
že s mým návrhem vcelku souhlasíte. Konference se má 
konat 5. září. Doufáme, že tam bude několik frin�ouz
ských levicových socialistů. Celý ten podnik organizuje 
Grimm a Morgari. V l:!,Še přítomnost by byla podle mě ve
lice prospěšná, napište tedy prosím Vás ihned Grimmovi. 

Srdečně zdravím. 

133 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[30. 8. 1915] 

Ani dnes:.._ v pondělÍ' ráno - nemám od Radka ještě od
pověď na zaplacený telegram!! Jsou snad »kolem Grim
ma« nějaké intriky proti Lotyšům?? Copak je možné, aby 
je nepozvali?!? Jestli.pojedu zítra 1�5; pošlu telegram a Vy 
pak přijeďte prvním -vlakem. Vemte s sebou všechny 
materiály (nic nezapomeňte: ani Voprosy strachovanija, 
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ani Naše dělo, ani Naše slovo, ani norský dopis, nic). 
Ód Kollontajky přišei lístek. Ta válčí všude. 

Salut! Lenin 

134 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[30. nebo 31. 8. 1915] 

Odpovězte Meščerjakovovi. 
Na Grimma· bych doporučoval poštvat Šklovského 

(buď jestli jede 1. 9.), nebo telefonicky. Je zapotřebí do
stat z Grimma odpověď. 

Zprávu (nebo referát o Rusku) napište Vy 166 (bude-li 
třeba, pošlu Reč). 

·Rezoluce nám myslím postačí (máme návrh na »zhuš
tění«. Může se upravit). Nač ještě deklarace? JestÍi se 
s Radkem dohodneme, napíšeme to tam. Jestli ne a jestli 
zůstaneme sami, tak pro koho zase ještě deklaraci? 

Pozdrav všem! Váš Lenin 

135 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Mezi 8. a 13. 9. 1915] 

Milá Alexandro Michajlovno! Bude velká škoda, jestli 
z Vaší cesty do Ameriky definitivně sejde. Vkládali jsme 
do té cesty nemalé naděje, jak na =vydání naší broŽ\lry 
(Socialismus a válka; dostanete v těchto dnech) v Ameri
ce, tak na kontakty s vydavatelem· Charlesem Kerrem 
v Chicagu vůbec, i na sjednocení internacionalistů a ko-
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nec konců i na finanční pomoc, kterou tak strašně potře
bujeme pro všechny ty naléhavé záležitosti v Rusku, 
o nichž píšete (a právem zdůrazňujete jejich naléhavost
v souvislosti s tím, že bychom potřebovali být blíž k Rus
ku: brání tomu především finanční a taky policejní pře
kážky: dá se vůbec dojet bezpečně ... ).

Pokud jste se definitivně rozhodla, že nepojedete, pak 
přemýšlejte, zdali. byste, nám (prostřednictvím Charlese 
Kerra apod.) nepomohla vydat naši brožuru v angličtině. 
To je možné jedině v. Americe. Německé vydání naší bro
žury Vám posíláme. Udělejte všechno možné pro to, aby 
se prodala ve skandinávských zemích,(pro nás je zatrace
ně důležité dostat nazpátek alespoň část výloh, neboť ji-
nak ji nemůžeme vydat francouzsky!). 

Pište podrobněji, konkrétněji a častěji (pokud nejedete 
do Ameriky) o tom, jaké konkrétní problémy vlastně vy
vstávají v Rusku, kdo, jak, v jakém případě. a v jaké situa
ci s nimi přichází. To vše by.bylo neobyčejně důležité pro 

d, ' ' 1 �,:1-
0

-
• v 

l 'h ' ' d vy avan1 · el.l:lAu - · Je to vec na e ava, mate prav u. 
O konferenci levice167 (kde jsme se sdružili v opozici, 
i když jsll).e podepsali manifest) Vám jednak poví delegát, 
jehož jste poslala 168, jednak Vám ještě napíšeme. 

(Nejsou peníze, nejsou peníze!! V tom je hlav.ní svízel!) 

S hezkými pozdravy Váš Lenin 

136 

G.J. ZI NOVJEVOVI 

[Po 8. 9. 1915] 

Musíme začít s přípravou čísla ústředního orgánu a celé 
ho věnovat konferenci. Témata nebo články. 169 

Etwa: 1. Vorgeschichte* a také II. internacionála. 

* Přibližně: Předhistorie. Red.
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srovná
ní s kon
fer. žen 

2. Zprávy (Balkán zvláštj[3] •.

3. Diskuse s Ledebourem (zásadní diskuse
vůbec ). (Tři odstíny u Němců.)

4. Význam konference (první krok k III . in
ternacionále; nesmělý a nedůsledný krok
k rozchodu s oportunismem. Možnost
»recidivy«).

5. Naše rezoluce a náš návrh manifestu, na
še prohlášení o manifestu.

6. Bund a organizační výbor + Trockij
(Massenaktionen* ).

7. Oficiální manifest.
Souhlasíte, abych si vzal 3. a 4. číslo? 
Pospěšme si s tím číslem ústředního orgánu. 

Posílám Bauera[402]. Pošlete určitě
1. Legienův sborník + ... **
2. Brožuru o Liebknechtovi[499]. 

Radkův dopis vraťte.
Plán letáků je hotov; pošlu ho zítra; je podrobný.

S pozdravem Vá_š Lenin 

P. S. Dopis Holanďanů· úV jsem ztrati/!170 

Nanejvýš nutné jsou argumenty proti účasti na kon
ferenci. 

1 3 7. 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 11. a 15. 9. 1915] 

Posílám Radkův dopis. (Poslal jsem mu uznalou odpo-
věď. ) Vraťte mi ho. · ,�.

* - masové akce. Red.

** Další slovo v rukopisu nebylo .rozluštěno. Red.
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Budu psát zprávu o konferenci: pošlete prosím všechny 
své materiály. 

Nezapomněl jsem u Vás svůj kompletní ročník ústřední
ho orgánu? 

S pozdravem Váš Lenin 

Bylo by dobře přimět Inessu k překladu brožury do fran
couzštiny. 171 

138 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Před 13. 9. 1915] 

Fiir Alexander 

Milý příteli! 

Vynasnažte se sejít s Běleninem a vyřiďte mu-prosím, že 
byl kooptován do ústředního výboru SDDSR. Jistě chá
pete, že v té věci musíte zachovat maximální konspirativ
nost, a že na to musíte »zapomenout«, jakmile Běleninovi 
vzkaz vyřídíte (z pochopitelných důvodů nepíšu přímo je
mu). Na své cestě má velmi důležitou funkci: Trockij 
a spolek zahraničních přisluhovačů oportunismu se vše
možně snaží, aby »zamaskovali« neshody a »zachránili« 
oportunismus časopisu Naša zarja ospravedlňováním 
a velebením Čcheidzeho frakce ( = nejvěrnějších přátel to
hoto časopisu). Je nutné vytvořit v Rusku skupiny (ze sta
rých zkušených a moudrých dělníků pravdovců, kteří ma
jí úplně jasno v otázce války), a.nejlepší z nich (2-3) vzít 
do ÚV. Pokud se vyskytnou obtíže nebo vzniknou po
chybnosti - omezit se na vytvoření· analogických kolek
tivních orgánů (například »vedoucí celoruská dělnická 
skupina« nebo »výbor« apod.; nejde ovšem o název). 
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Vaše styky a znalost starých zkušených dělníků Vám 
umožní poradit Běleninovi, který si samozřejmě povede 
nanejvýš rozvážně a opatrně. A nejdůležitější je, aby dal 
na sebe pozor, nepobyl tam dlouho a zařídil všechna 
spojení. Pěkně Vás zdravím! Napište ihned pár slov, že 
jste tento dopis dostal. 

Váš Lenin 

P. S. Brožura vyjde dřív, než jsem si myslel. Už jsem do
stal část korektur. Brožura i Kommunist č. 1/2 vyjdou 
nejspíš za týden či za deset dní. 

Teď budou v zahraničí 3 členové ÚV. V Rusku je řa
da kandidátů (dělníci) a uvězněných členů ÚV (také děl
níci, vedoucí soudruzi pravdovci). 

P. P. S. Zítra dostanete podrobnější dopis od Naděždy 
Konstantinovny. Pozorně si ho přečtěte. 

139 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

(13. 9. 1915] 

Milý G. L.! Pošlete mi prosím co nejdřív po 3 výtiscích 
německé brožury' a francouzských rezolucí. (Jaký je roz
počet? A je naděje na zlevnění? Jednáte o prodeji němec
ké brožury ve Švýcarsku? Napište.) 

Pošlete prosím 1 O výtisků německé brožury a 2 výtisky 
francouzských rezolucí na adresu: Fru A. Kollontay. Tu
risthotel. Holmenkollen. Krist iania. Nórwegen. (Napište, 
kdy to bylo odesláno.) 

Popožeňte prosím Radka, ať mi pošle kopii oficiálně 
přijatého manifestu. Velice to spěchá. Párkrát k němu 
zajděte a přimějte ho k tomu prosím. Taky se s ním i:nusí 
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promluvit (a nejenom promluvit, ale i věcně připravit, za
řídit, udělat, prověřit) o prodeji německé brožury ve Švý
carsku. Musí se sehnat adresy německých dělnických spol
ků a klubů v různých městech (i v Ženevě), najít kontak
ty, napsat, něco kloudného se dovědět. To všechno je na 
Vás. Pusťte se do toho co nejenergičtěji prosím. 

Zdravím Vás!! Váš Lenin 

140 

V.A. KARPINSKÉMU

[13. 9. 1915] 

Milý V. K.! Odjel jsem na několik dní, abych něco vyřídil 
(a jenom na tuto dobu jsem prosil, aby se mi všechno po
sílalo do Ženevy; teď prosím, aby se mi zase všechno 
- i brožura - posílalo do Sorenbergu). 172 

Když jsem se vrátil, našel jsem Váš dopis o Rollando
vých článcích. Hrozně mě zneklidňuje, že jste ty články 
nedostal. Poslal jsem Vám je v dopise"' už před dvěma 
týdny, ne-li dřív! A doposud se nestalo, aby se obyčejný 
dopis ve Švýcarsku ztratil. Nemohlo dojít k omylu? Ne
převzal někdo ty články za Vaší nepřítomnosti? Napište 
mi o tom prosím. Pokud nedošlo a nemohlo dojít k omy
lu a články nemáte, udělám pochopitelně všecko, abych 
Vám je sehnal (když jsem je ztratil). Buď to číslo ·koupím, 
nebo Gestli není v prodeji) ho seženu v knihovně a poří
dím pro Vás přesnou kopii. Moc a moc se Vám omlouvám 
a prosím, abyste mi co nejdřív napsal,jak to vypadá. Po
kud kopii potřebujete, tedy jak brzy? Napište to rovnou. 

Zdravím Vás! Váš Lenin 

* Viz tento svazek, dokument č. 146. Red.
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Nějak jsem přestal dostávat Žizň173? Copak neprobíhá výměna? Neinformoval byste se? A co Vperjod174? Co se proslýchá o sborníku organizačního výboru175 a o vydáních Bundu? Kommunist č. 1/2 vyšel. FAKT. 
1 4 1 G.J. ZINOVJEVOV-I 

[18. nebo 19. 9. 1915] 
Posílám Radkův dopis a jeho zprávu176

• Tu mu co nejdřív vraťte (s kritikou:je trochu slabá. Ani slovo o naší brožuře*, o Axelrodově obraně časopisu Naša zarja aj.). Máte hodně pomocníků: zařiďte opis Radkovy zprávy. Posílám plán letáků: vraťte. ho co. nejdřív177 

S pozdravem Lenin 

[ Zeptejte se Inessy, jestli si u mě nevzala Journal NB de Geneve s článkem Romaina Rollanda!Prohledejte proboha každý kout a najděte ho. 
142 K. B. RAD KOV! 

[Před 18. 9. 1915] 
Milý Radku! 
Dopis Wijnkoopovi byl odeslán. Rovněž Grigorijovi zpráva s Vaším dopisem. Vy asi nemáte kopii našeho prohlášení (že nejsme spo* Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce)

(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.

163 



kojeni s manifestem, že nejde dost do hloubky atd.)? Pro
hlášení jsme odevzdali byru a Grimm ho přednesl. Kopii 
tohoto prohlášení nutně potřebujeme. Nedovolil by Vám 
Grimm takovou kopii pořídit? Jestli ne, pak je to prostě 
skandál!!! 

P. S. A ta Grimmova »konspirace«! Celý svět už o všem 
ví! I ti hloupí Italové z Avanti!178 To je ostuda! 

Váš Lenin 

143 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Před 19. 9. 1 915] 

Posílám Jurijovu odpověď - a článek do ústředního or
gánu Qeště jednou ho předělám). Olze jsem napsal. Bojím 
se, že tam je to beznadějné. Vyjasněte to s Bentelim. 

·Brožuru posílám: právě jsem ji dostal.
A co ty 2 německé novinky?

S pozdravem 
Váš Lenin 

Přikládám 2 dopisy socialistů-revolucionářů 179 

Charakteristické, co? 
Až je ukážete ostatním, vraťte je oba. 
A z Radka nemohu dostat návrh rezoluce. 
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(19. 9. 1915] 

Milý Radku! 

144 

K. B. RAD KOV! 

Mnohokrát děkuji za manifest ·a zprávu. 180 

1. Nedalo by se bezpla tně získat 20 výtisků tohoto čísla
Berner Tagwacht k rozeslání našim stranickým skupi
nám? 

2. V manifestu jsou slova » revoluční proletářský
třídní boj« nahrazena slovem »nesm i ř i telný«.Je to snad 
od Grimma loajální? 

3. Ve zprávě se nehovoří o tom, že i část (1/,a) n ěmecké
delegace (a 1/a Švýcarů) podepsala návrh naší rezoluce. 

Je to snad ·od Grimma loajální? 
Prosím o Váš názor: neměli bychom o tom Grimmovi 

oficiálně napsat? 
4. Zaručuje Grimm, Že·v pod robné zprávě (protokolú

zasedání) bude náš návrh a naše prohlášení v plném zně
ní? 

Ano, či ne? 
5. Ve zprávě je mnoho nepřesností, o hlasování (o na

šem návrhu) ani slovo!! 
· O rozkolu a rozpuštění tohoto byra (Grimm a spol.) se

nehlasov alo. 181 

Musíme něco podniknout. 
;• , .,. Váš Lenin 

P. S. Pošlete mi prosím náš návrh a naše prohlášení. 182 

O naší brožuře ( = referátu) se· Grimm ani nezmínil!* 
Je to kus darebáka!! 

* Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce),
jejíž německé vydání bylo rozdáno na mezinárodní socialistické konfe
renci v Zimmerwaldu 5.-8. září 1915. Red.
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145 

V. A. KARPINSKÉMU

[19. 9. 1915] 

Milý V. K.! Brožuru jsme ještě nedostali. Chceme vydat 
dvojčíslo ústředního orgánu se zprávou o mezinárodní 
konferenci levice ,.v B�rnu. Jak to vypadá s Kuzmičkou? 
Dala by se získa!, ně)akým úplatkem za brožuru (máte 
přece v pokladně peníze?). Nebo je to beznadějné? A ne
dá se brožura vydat ani v blízké budoucnosti? Napište 
prosím pár slov, jestli se dá něco zjistit nebo ne. 

Dopisy od Jegora jsem dostal a odpovím mu- v těchto 
dnech Vaším prostřednictvím. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 

146 

V. A. KARPINSKÉMU

[19. 9. 1915] 

Milý V. K.! Posílám Journal de Geneve - před odjez
dem jsem ho založil a zapomněl jsem na to. Jsem hrozně 
rád, že se to našlo a že před Vámi ne_vypadám jako úplný 
neřád. 

Có se týče ústředního orgánu, Grigorij radí, aby se vy
dával v Bernu (toto dvojčíslo - 4 stránky o konferenci 
levice), když na Kuzmičku není spolehnutL Napište 
o tom »pro přesnost« -pár slov (neboť já už moc dobře
vím, j,.k jsme vůči Kuzmičce všichni bezmocní).

A teď k referátu. Chtěl bych asi tak v polovině října 
I' 

přednášet na téma Mezinárodní socialistická konference 
5.-8. 9. 1915183

• Pokud to bude možné, zorganizujeme to
předem (třeba dáte natisknout plakáty i pro jiná města 
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s vynecháním města a data) - jestli to může něco vynést 
(potřebuji peníze jako sůl), bude-li čas atd. O konferenci 
budou publikovat všichni (socialisté-revolucionáři, Naše 
slovo aj.), ale já bych uvedl podrobnosti. 

Píšu Charitonovovi do Curychu*. 
•:: 

S he:z;kými po_zdravy Váš Lenin 

P. S. Přikládám dopis pro soci�!istu-r�yolucionáře >1ego
ra«. Přečtěte si ho prosím a odevzdejte inu ho. Když se 
Vám to bude hodit, promluvte s ní'ní a napište mi syůj 
názor o něm a o jeho přátelích. Co j�}o za lidi?' 

1 4 7 

M. M. CHARITONOVOVI

19. 9. 1915

Milý soudruhu! Chtěl bych asi tak v polovině října před
nést v Curychu referát na téma Mezinárodní konference 
5.-8. 9. 1915 184

• Napište,je-li toto téma vhodné a může
-li přinést třebas nepatrný finanční efekt. (Píšu o tom i do 
Ženevy; musíme se předem dohodnout o datech; žádám 
je, aby mi v Ženevě natiskli stejné plakáty bez uvedení 
města a data.) Sdělte mi co nejdřív Váš názor. 

Abych nezapomněl. Neposlal,byste mi Axelrodovu[397] 

německou brožuru o úkolech mezinárodní sociální demo
kracie, která vyšla v těclťto dnech v Curychu? Rád bych 
se do ní podíval. 

(O konferenci budeme psát:,my v ústředním orgánu 
- a taky Naše slovo a socialisté-revolucionáři aj: aj. Ale já
chci být v referátu podrobnější než tisk, připojím zho.d-

, , v )nocem a zavery. 
S hezkými pozdravy Váš. Lenin 

* Viz tento svazek,. dokument č. 14.7� Red.
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

19. 9. [1915]

Milý Alexandře! Dostali jsme Vaše dopisy se zprávou, že 
doprava probíhá dobře, a měli jsme z toho ohromnou ra
dost. Co se týče lit�ratury ve Vardo, vynasnažte se ucho
vat .a zachránit vš�cko - nám poslat kompletní Proletarij 
a Vperjod, brožury (staré, z roku 1905) taky využijeme, 
vyplatí .se posílat je do Ruska, když budeme mít konečně 
možnost dopravy. 185 

Zprávu o »rozehnání«, dumy jsem četl včera v zahra
ničních novinách. 186 Je zřejmé, že reakce je buď zastraše
na blokem levice, nebo spekuluje s nějakými »válečnými« 
šancemi (nebo se separátním mírem?). Naše stanovisko 
k revolucionářům-šovinistům Gako je Kerenskij a část so
ciálních demokratů likvidátorů nebo patriotů), nemůže 
být podle mne vyjádřeno formulací: »podpora«. Mezi re
volucionáři-šovinisty (revoluce pro vítězství nad Němec
kem) a revolucionáři-proletářskými internacionalisty (re
voluce pro zburcování proletariátu jiných zemí a jeho 
sjednocení ve společné proletářské revoluci) je příliš vel
ká propast, než aby. tu mohla být řeč o podpoře. Musíme 
využít každého protestu (i nesmělého a zmateného a la 
Gorkij), využijeme i revoluční práce šovinistů, od případu 
k případu neodmítneme ani »společné akce« (v souladu 
s rezolucemi naší strany z r. 1907 na londýnském sjezdu 
a z r. 1913 na naší poradě 187), ale dál nepůjdeme. V praxi 

d ' .., b
1 

d d' 1 " ' to nes znamena, ze ne u eme vy avat spo ecna provo-
lání ani manifesty s revolucionáři-patrioty, budeme se vy
hýbat tomu, abychom s nimi uzavírali »bloky« v dumě 
a »jednotně« s nimi vystupovali na sjezdech, manifesta
cích apod. Ale vzájemné služby technického rázu, pokud 
na ně patrioti přistoupí, budou nejspíš možné Gako do 
r. 1905 s liberály) a my je neodmítneme. Vztahy musí být
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rovné a jasné: vy chcete svrhnout carismus pro vítězství 
nad Německem, my pro mezinárodní proletářskou revo
luci. 

Z Ruska máme neuvěřitelně málo zpráv. Je prostě 
mrzuté, že taková poměrně jednoduchá věc, jako je kon
spirativní korespondence s Ruskem (zcela možná i za 
války), je tak mizerně zorganizovaná. Je to jedna z nejna
léhavějších věcí. (Doufám, že jste s Naděždou Konstanti
novnou písemně dojednali všechny podrobnosti a ještě je 
dojednáte co nejdůkladněji.) Nejnaléhavější je navázat 
řádné kontakty, povolat z Ruska dva tři vedoucí dělnické 
pracovníky, třebas jen do Švédska k velmi podrobnému 
jednání a navázání korespondence, abychom se úplně 
»sehráli«. Doufám, že Běleninova cesta přinese v této věci
opravdové zlepšení: co nejrychleji dojet tam á zpátky, na
vázat kontakty, shromáždit zprávy ....:.. v tom je teď jádro 
veškeré práce, jinak se ani nedá pomyslet ha další. 188 

Promýšlíme · plán vydání proklamací a letáků, které 
chceme dopravit do Ruska. Ještě jsme se nerozhodli, kde 
je budeme vydávat, jestli tady nebo ve skandinávských 
zemích. Rozhodneme se podle toho, kde to bude nejlaci
nější, neboť vzdálenost nerozhoduje.* 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji všechno nejlepší. 

149 
ALEXANDROVIČOVI 

19. 9. 1915

Váš Lenin 

Vážený soudruhu! Soudružka Kollontajová mi poslala 
Váš dopis. Několikrát jsem ho pozorně přečetl. Chápu 

* V rukopisu jsou poslední dvě věty škrtnuty. Red.
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Váš vášnivý protest proti emigraci, která Vás zřejmě vů� 
bec neuspokojila. Avšak zkušenosti z roku 1905 podk 
mého názoru prokázaly, že není emigrace jako emigrace. 
Část emigrace, která do roku 1905 vypracovávala hesla 
a taktiku revoluční sociální demokracie, se v letech 
1905- 7 rázem těsně spojila s masovým revolučním hnu
tím dělnické třídy 've všech jeho formách. Totéž se bude 
podle mě opakovat i teď.jestliže jsou správná hesla, jest
liže je správná taktika, p'ak část dělnické třídy na jistém 
stupni vývoje revolučního hnutí nezbytně k těmto he
slům dospěje. Píšete; že pro lid je »Plechanov jen prázdný 
pojem«. S tím nemohú so-.:ihlasit, i když snad rozpor mezi 
námi může být jenoffi' _zdánlivý. Plechanov je nejvýraz
nější a v Rusku díky buržoaznímu a likvidátorskému tis
ku nejpopulárnější představitel velice rozšířeného »lidové
ho<< vlastenectví. Odhalováním Plechanova odpovídáme 
v podstatě na spoustu otázek, myšlenek, pochybností 
atd., které vznikají mezi lidem. Záleží ovšem na šikovno
sti propagandisty a agitátora, jak bude předkládat spor re
volučního marxisty-internacionalisty s Plechanovem do 
jiného jazyka, jak bude jinak přistupovat k věci, přihlížet 
k charakteru prostředí atd. atd. 

Ostatně, Vy sám se na to zřejmě díváte právě tak, ne
boť kladete důraz pouze na »levicové směry« (socialisty
-revolucionáře a sociální demokraty), jenže v našem sporu 
s Plechanovem a spol. jde právě o vymezování a diferen
cování směrů. 

Co se týče naléhavosti úkolu posílat lidi do Ruska, má
te úplnou pravdu. Právě v poslední době v tom děláme, 

OV co muzeme. 
V těchto dnech jsem dostal ještě dopis od jednoho so

cialisty-revolucionáře, který píše, že po konferenci tru
doviků + lidových socialistů + socialistů-revolucionářů 
v Rusku (šovinistické konference189) láme nad stranou so
cialistů-revolucionářů hůl. Já si rovněž myslím, že má 
stěží v sobě životaschopné prvky. V každém případě beru 
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jako fakt, že v Rusku jsou dnes 2 hlavní revoluční směry : 
revolucionáři-šovinisté (svrhnout cara pro porážku Ně
mecka) a revolucionáři-proletářští internacionalisté 
(svrhnout cara pro podporu mezinárodní revoluce prole
tariátu). Domnívám se, že kromě jednotlivých »společ
ných akcí« od případu k přípacj.u je sblížení mezi těmito 
směry nemožné a škodlivé. Válka �tmelila proletariát 
všech evropských velmocí, válka dala na pořad dne prole
tářskou solidaritu. Je to bezespo!u těžký úkol, ale vytyčil 
ho Život a nedá se obejít. 

Jestliže budete pracovat v Rusku a budete chtít pomoci 
levicovým socialistům-revoluc�on�řům a levicovým soci
álním demokratům, radil bych.Vám, abyste pomáhal iaž
dému zvlášť, abyste pomohl navázat kontakty mezi sku
pinami obou směrů, jak v různých mistech mezi nimi, tak 
i s jejich ústředím v zahraničL_ Zvlášť sociální d�mokraty 
a zvlášť socialisty-revolucionáře. Pak to přinese opravdu 
užitek a bude méně intrik. Sbližování, pokud bude možné, 
poběží normálněji. Důvěra stoupne. 

Přeji samé úspěchy a všechno nejlepší. 

Se socialistickým pozdravem Lenin 

P. S. Psát mi můžete na adresu_ uváděnou v našem ženev
ském Social-demokratu. 

* Z navázání takových kontaktů získá literatura, bude živější; pro
spěšnější, bližší lidu, a to jak literatura· socialistů-revolucionářů, tak 
i sociálních demokratů. 
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1 5 O 

G. L. ŠKLOV SKÉMU

[Mezi 19. 9. a 11. 10. 1915] 

Milý G'. L.! 

Vůbec nechápu, co' je s Radkem. Mockrát jsem ho žádal 
o: 

1. kopii našeho (tj. ÚV+ lotyšské + PSD* + švéd
ské + norské + Borchardt + Platten) náv.rhu rezoluce 
(v němčině); 

2. kopii našeho (týchž skupin) prohlášení na konferen
ci o hlasování (proč my, i když s manifestem nesouhlasí
me, hlasujeme pro); 

3. kopii našeho (tytéž skupiny + Rolandová-Holsto-
vá) protestu proti Ledebourovu ultimátu 190

• 

Radek neodpovídá! 
A já to nutně potřebuji do ústfedního orgánu. 
Proboha, zajděte k němu a vyjasněte to. Gestli to Ra-

dek nemá, copak mu to Grimm nedá opsat? To je 
vrchol drzosti!) 

S pozdravem Váš Lenin 

1 5 1 

K. B. RADKOVI 

[Po 21. 9. 1915] 

Milý Radku! 

Díky za bulletin191
• 

Finanční otázku projednáme s Grigorijem. My jsme 
momentálně bez peněz!! 

* - polské sociální demokracie. Ces. red.
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Ale to nejdůležitější: proč se nevyslovujete k našemu 
(Vašemu poslednímu) návrhu rezoluce? Potřebuji ho 
nu tně a hned (i naše prohlášení o hla�ování pro mani� 
fest)!!! 

Musíte mít přece jeden exemplář! Proč mi ho neposílá
te? 

Nebo Grimm? Copak Vám nedovolí pořídit kopii? 
Odpovězte prosím. 

Grimmova »loajalita« je jenom fráze. Schválně se ne
zmiňuje o Borchardtovi, to je nepřístojnost. 

S pozdravem Váš Lenin 

1 5 2 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 21. 9. 1915] 

Posílám Axelroda*, Neue Zeit (neztraťte to a nepůjčujte 
ostatním) a 1. číslo bulletinu[475]. Čekám na německou 
brožuru[514]. 

DopisJaponcům se takto podle mě nehodí. Z jeho tónu 
vyznívá rozchod: když už se rozejít, tedy ne kvůli tomu. 
Buď to pošlete za sebe, nebo to úplně předěláme (v du
chu přátelské domluvy a opatrného upozornění na chy-
bu). 

Posílám Radkův dopis (vraťte). Radek je naivní až hrů
za. Grimm je darebák, před nímž se musíme mít na pozo
ru. (Dodnes z něj nemohu vyrazit náš Resolutionsent
wurP" * ! ! !) 

* Je to hlupák! Internacionalizace taktiky = internacionalizace
dělnického zákonodárství!! K tomu chtěl už Martuška využít Naše slo

vo, ale mnohem šikovněji. Chtěl bych Axelroda v Kommunistu pěkně 
demaskovat. 
** - návrh rezoluce. čes. red. 
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Přikládám dopis od Kameněva. Odpověděl jsem mu, 
že situace (zpackaná) je vážná a napravovat se musí odpo-
vědně. 

Úvodník do ústředního orgánu napište, ale nanejvýš 
10 000 liter. Q'inak se tam nevejde!) Nutně se v něm musí 
roznést na kopytech leták organizačního výboru (3. 9. 
1915 Úkoly ruského proletariátu) s heslem (liberálním) 
Ústavodárného shromáždění. Postavit se za naše tři 
základní hesla - próti· kadetům, proti revolucioná
řům-šovinistům a pro' mezinárodní revoluci proletariá
tu*. 

Počkejte nějaký ten den (o Rusku do ústředního orgá
nu prozatím nepište). 

Zítra Vám pošlu Úkoly ruského proletariátu a snad 
i svůj návrh. 

S pozdravem Lenin 

1 5 3 

G. L. ŠKLOVSKÉMU**

[26. 9. 1915] 

Milý G. L;! 

1. Dejte prosím Ludmile 50 franků. Vyrovnáme se
s Vámi, až přijedeme. 

2. Nemohl byste ještě sehnat bulletin (Grimmův), č. 1,
takových 5-10 kousků? Jestli to nepůjde bezplatně, pak 
kupte 5 kousků. 

* Tento odstavec je v rukopisu přeškrtnut. Red.

** Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.
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l 5 4

G.J. ZINOVJEVOVI* 

[Mezi 26. 9. a 5. 10. 1915] 

Posílám Grimmův dopis 192 a návrh odpovědi. 
Musíme se do toho ďát a projevit se. 
S ústředním orgánem je škandál. Byl poslán materiál 

v rozsahu 75 tisíc liter (celkový je 84 750) a zapomnělo 
se  na prohlášení Francouzů + Něm_ců 193

• 

S ním bude číslo plné. 
Navrhuji věnovat toto číslo jenom konferenci (a ·příští 

Rusku). 
Z vytištěných příloh k Žizni zůstal jenom překlad bul

letinu č. 1. Naše slovo je celé vybílené 194
• 

S pozdravem Lenin 

Bucharinovi jsem odpověděl podrobně. 
[BI I Musí se mu psát podrobněji a častěji. 

Pokud souhlasíte s odpovědí Grimmovi, pošlete ji 
Šklovskému s tím, aby zašel k Radkovi a přeložil ji s ním. 

Pokud nesouhlasíte, vraťte ji. 
V neděli nebo v pondělí jedeme do Bernu. 
Posílám dopis od Japonců. Vraťte mi ho. Co bude 

s redakční poradou? (Do 3. čísla Kommunistu by se měly 
dát dva články o konferep.ci.) .. 

* Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.
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155 

A. G: ŠLJAPNIKOVOVI

[Po 26. 9. 1915] 

Milý Alexandře! To je moc a moc dobře, že se ujímáte le
táků 195. Sestavujeme jejich podrobnou osnovu a brzo ji 
pošleme Vám i N. I-čovi. Ale víte, stejně by bylo bezpod
mínečně žádoucí, aby N. I. psal letáky ve dvou exemplá
řích najednou (inkoustovoµ tužkou přes kopírák), a druhý 
exemplář byste Vy (nebo on sám) ihned posílal nám. Ne
boť letáky, to je věc velmi odpovědná a ze všech literár
ních žánrů nejtěžší. Proto je nezbytné pečlivě je promý
šlet a kolektivně se radit. Při zdlouhavé sazbě, tisku a do
pravě je ztráta času,se zasíláním sem poměrně nepatrná 
a rozhodně nic neznamená ve srovnání s důležitostí pro
volání a výzev. 

Jak chcete letáky podepisovat? Zapomněl jste o tom 
napsat. 

Prvotní plán brožury Kollontajové[78] je dobrý. Ale té
ma je zatraceně těžké; napsat ji tak populárně je strašně 
obtížné 196• Podle mě to chce nějak upravit. Už jsem jí 
o tom psal a žádal ji o svolení. Jestli mi ho dá, mám už
hotový návrh úprav, a pak to půjde rychle.

Co se týče cesty do Vaší země 197 , nějak to vázne, za 
prvé nejsou peníze (cesta i živobytí tam přijdou draho), 
za druhé se obáváme, aby to nebylo policii podezřelé. 
Počkáme snad na, Běleninův návrat a na jeho zprávy 

z vlasti. 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 
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V. A. KARPINSKÉMU 

[Před 6. 10. 1915] 

Milý soudruhu! V Curychu určili referát na sobotu 
23. 1 O. (října).

Jestli je tó možné, stanovte asi 2 dny před nebo po
(kvůli tématu ... jiné zatím nemám ... kdyby se nehodi-
lo, nemělo by se rozhodnutí odložit?) .. . 

Posílám materiál do ústředního orgánu č. 45/46 (dvoj
číslo, 4 stránky). 

Ostatní pošlu ještě v těchto dnech. 

S pozdravem Váš Lenin 

[Zbylou sazbu nerozmetávejte.] 

1 5 7 

V. A. KARPINSKÉMU 

[Před 6. 10. 1915] 

Milý soudruhu! Posílam materiály do ústředního orgánu. 
Podle mého propočtu jsem poslal asi 7 4¾ tisíc liter (cel
kově na 4 stranách je 84¾ tisíc liter). Ještě bude 1 pro
hlášení á 1 článek. 

Ke korektuře posílejte prosím 2 obtahy: jeden pro mne 
a druhý pro Grigorije. 

Kdy myslíte, že vyjde č. 45? 
Referát bude 22. v Curychu a 20. v Ženevě. Tedy do

hodnuto? 
Přečtěte si prosím přiložený dopis pro Jegora a ode

vzdejte mu ho. 
S pozdravem Váš Lenin 
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1 58 

V. A. KARPINSKÉMU

[Před 6. 1 O. 1915] 

Milý soudruhu! 

Posílám zbytek materiálu. Uvádím pořadí článků. Po
sílejte mi korektury a všecko na novou adresu: 

Herm Wl. Uljanow 
Poste restante Bern. 

Grigorijovi posílejte všechny korektury. 

S pozdravem Váš Lenin 

Pořadí článků do č. 45/ 46: 

1. Manifest
(1 a) 

1 b i s: Rezoluce o + 
sympatii[327] 

NB: I 

1 ter. prohlášení (deklarace) fran
couzské a německé delegace; tuto 
deklaraci vysázejte podle přilo
ženého tištěného textu v Žizni 

2. Válka a revoluční krize v Rusku.

3. První krok.*
4. První mezinárodní konference.
5. Revoluční marxisté.:"*
6. Ze zpráv.
7. Návrh rezoluce.
8. Návrh manifestu.
9. Naši ruští takyinternacionalisti.

1 O. Plechanov a jeho druzi. 

* První krok (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 56-61). Red.

** Revoluční marxisté na mezinárodní socialistické konferenci
5.-8. září 19 15 (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 62-66). Red.
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V. A. KARPINSKÉMU

[6. 10. 1915] 

Milý soudruhu! Dnes jsem dostal korektury (zdá se že po
slední) a ještě dnes je odešleme. Pořadí článků jsem po
slal, a tak doufám, že dvojčíslo (cena 20 centimů) brzo 
vyjde. Napište přesně kdy. 

Tento expres píšu v naléhavé záležitosti: z Ruska došly 
velmi důležité (a příznivé) novinky. Chceme ihned vydat 
ještě číslo ústředního orgánu (dvoustránku), tak aby vyšlo 
skutečně okamžitě. 198 Jestliže se tentokrát dá proti očeká
vání zaručit, že Kuzma a Kuzmička splní slib (tj. hned se 
do toho pustí a bez nejmenších průtahů vydají), pak tele
grafujte: Garanti*. Jestliže ne (což je ovšem pravděpo
dobnější, neboť víme, jak je Kuzma i přes všecko Vaše 
snažení nespolehlivý), telegrafujte (Seidenweg, 4a) »non«. 

Salut! Váš Lenin 
O referátu napíšu zítra. 

} 6 Q 

V. A. KARPINSKÉMU

[7. 10. 1915] 

Milý soudruhu! Pošlete prosím ihned (aby došel nejpoz
ději v sobotu brzy ráno) tenký papír na 2000 výtisků 
ústředního orgánu (o dvou str�nkách) na adresu: 

* - zajištěno. Red.
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A.-G. Druckerei Bentel i. Bumpliz bei Bern. 

Vydáme tady následující číslo, _které vyjde v sobotu, tj. 
pozítří*. Pošlete mi prosím ihned lístek se zprávou, kdy 
přesně (datum) vyjde u vás dvojčíslo (45/46) a s jakým 
datem (abychom věděli, jaké datum máme dát.my). 

S pozdravem Váš Lenin 

1 6 1 

A. G. ŠLJAPNIKO VOVI 

10. 10. 1915

Milý příteli! Zítra u nás vycházejí hned dvě čísla ústřed
ního orgánu najednou: 45/46 (věnované zimmerwaldské 
konferenci) a č. 4 7, obsahující zprávy z Ruska a »teze« 
o taktice**· Tyto teze částečně odpovídají na otázky, jichž
jsme se dotýkali v naší korespondenci a Vy v debatách
a N. I. atd. Budu čekat na Vaše připomínky.

Dostal jste ruský text brožury Socialismus a válka[514]? 
(V závorkách: A. M. poslala kritiku německého textu 

a já jsem jí poslal do Ameriky podrobnou odpověď. Jestli 
Vás to zajímá, požádejte ji, aby Vám ji poslala. Já jsem jí 
napsal do Bergenu a požádal ji o dovolení upravit její le
ták[78]. Odpověď nepřišla. Obávám se, že to budu muset 
poslat do Ameriky, a �o,je velké zdržení.) 

Zprávy z Ruska svědčí o růstu revoluční nálady a hnu
tí, i když to zřejmě ještě není začátek revoluce. 

Pro nás je teď nejdůležitější navázat pevné a pravidel
né spojení (korespondencí je to docela dobře možné; 
uvažte, jestli by se nedalo posílat v tenké vazbě po 1 vý-

* Jde o 47. číslo listu Social-demokrat (vyšlo 13. 10. 1915). Red.

** Jde o článek několik tezí (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986,

s. 67 -70). Red.
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tisku novin a proklamací). Doufejme, že se to Běleninovi 
podaří. Jinak není na soustavnou spolupráci ani pomyšle
ní. 

Věnujte zvláštní pozornost tezi o sovětu dělnických zá
stupců. Musíme s tím opatrně, jinak nám pozavírají dvě 
až tři stovky vůdců!! Dokud se nespojí s povstáním, je 
»síla« sovětu dělnických zástupců iluzí. Nesmíme se jí
poddávat.

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

Nedala by se zavést korespondence neviditelným inkous
tem, aby se do Pitěru rychle dostaly takové stati ústřední
ho orgánu, jako je »11 tezí«? Dobře to zvažte! 
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V. A. KARP INSKÉMU

[Před 9. 11. 1915] 

Milý V. K.! 

Posílám korektury. 
Snažně prosím Olgu, aby mi na včerejší lístek odpově

děla trochu podrobněji. 
Mám na Vás velkou prosbu: zjistěte (od Stěpky nebo 

Michy apod.) příjmení Koby (Iosif Dž . . .  ?? zapomněli 
jsme je). Je to velmi důležité!! 

Nekoupil byste pro mne (na účet ústředního orgánu) 
brožuru Romaina Rollanda: Au dessus de la melée*? 

Nebo snad v Ženevě není? 

Zdravím Vás co nejsrdečněji! Váš Lenin 

* Nad vřavou válečnou. Red.
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Díky za zaslání Apeal to Reason199!! 
Posílejte ho častěj i! 

1 6 3 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[Před 9. 11. 1 915] 

Milý G. L.! 

Pošlete prosím ihned 500 výtisků brožury (doporučeně* 
a uveďte Absendera**) co nejlevněji na adresu: 

Mr L. Lore. (for A. Kollontay) 
German Language Federation Socialist Party 

Spruce Street. 15. New-York (N. Y.) 

United States oj America 
Podle Vašeho propočtu je objednáno 500 + 

+ 500 = 1000 (ISD*** zdarma, nebo po 10 feni
cích).+ 1500 Jugend200 ·= 2500 + 500 Amerika = 
= 3000. 

Mělo by se popohnat 2. vydání, dokud stojí sazba, a le 
jsme bez peněz. Nemohli bychom dát Jugend místo 
1500 zatím 500 a přimět je, aby sami uzavřeli dohodu 
s bernskou tiskárnou o 2. svydání? (Kolik bude stát? Po
kud by to nebylo moc a pokud si můžeme být jisti, že nás 
Jugend neošidí, co abychom se toho ujali sami a vydali 
to?) 

Moc prosím, abyste to všecko jaksepatří uvážil a zaří
dil. 

S pozdravem Váš V. Uljanov 

* Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k vál
ce) (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.

** - odesilatele. Red.

*** Internationale Sozialisten Deutschlands (Internacionalističtí 
socialisté Německa). Red.

182 



P. S. Přiložený dopis odevzdejte prosím tomu Lotyši (kte
rý si od Vás bral kolem 5.-8. 9. mou adresu a který byl 
10. nebo 11. 9. 1915 u mě v Sorenbergu. Velice to spě
chá: snažně prosím, vyhledejte ho co nejdříve a odevzdej
te mu dopis.

Z peněz už nevydávejte ani kopějku. Nikomu nic ne

dávejte. 
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A. M. KOLLONTAJOVÉ

9. 11. 1915

Milá A. M; ! Teprve včera jsme dostali Váš dopis 
z 18. 10. z Milkwaukee. Tak hrozně dlouho chodí dopisy! 
Vy jste ještě dodnes nedostala-můj dopis (a Social-demo
krat, č. 45/46 a 47) o Zimmerwaldu a se všemi odpověď
mi na Vaše dotazy; přitom jsem ten dopis napsal víc než 
před měsícem. Snažte se aspoň vypočítat (přibližně na 
1 ½ měsíce), kde budete, a udávejte takové adresy (pro 
dopisy na Vás), aby dopisy přicházely co nejblíž k Vám. 

Co se týče newyorského Volkszeitung, Grimm mi 
dneska tvrdil, že prý to jsou hotoví kautskisti! Je to tak? 
Myslím, že naše německá brožura by Vám mohla pomoci 
definovat »pevnost« internacionalismu*. Máte ji? (Poslali 
jsme Vám 500 výt.) 

V těchto dnech tu vydáváme'jménem zimmerwaldské 
levice malou brožurku (německy a doufáme, že ji později 
vydáme francouzsky, a pokud ·se nám podaří vybřednout 
z finanční tísně, taky italsky). Pod tímto názvem bychom 
chtěli uvést v širokém mezinárodním měřítku ve známost 
nas1 levicovou skupinu v Zimmerwaldu (ÚV + 
+ PSD** + Lotyši + Švéddvé + Norové + 1 Ně-

* Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce)
(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327 -372). Red.

** - polští sociální demokraté. čes. red.
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mec + 1 Švýcar) s JeJlm n á vrhem rezoluce a man i
festu  (otištěno v dvojčísle 45/46 Social-demokratu). Ma
lá brožurka (20-30-35 tisíc liter) bude obsahovat tyto 
dva dokumenty a stručný úvod. 201 Spoléháme na Vás, že 
to vydáte v Americe a anglicky (neboť v Anglii je to bez
nadějné: tam se to musí přivézt z Ameriky), a pokud by 
to šló, tedy i v jiných jazycfoh. Má to být první vystoupe
ní jádra levicových sociálních demokratů všech zemí, kteří 
mají jasnou, přesnou a vyčerpávající odpověď na otáz
ku, co dělat a kam jít. Bylo by ohromně důležité, kdyby 
se to podařilo v Americe vydat; co nejvíc to rozšířit a na
vázat trvalé vydavatelské styky ( Char les Kerr (NB) 

v Chicagu; Appeal to Reason* v Kansasu apod.), neboť 
pro nás je vůbec hrozně důležité projevovat se v různých 
jazycích (Vy byste v tom mohla hodně udělat). 

Pokud jde o peníze, s lítostí jsem z Vašeho dopisu vy
rozuměl, že se Vám zatím nepodařilo pro ÚV něco se
hnat. Třeba ten »manifest levice« pomůže ... 

Že Hillquit bude pro Kautského a že bude dokonce 
pravicovější r1eŽ on, o tom jsem nepochyboval, protože 
jsem ho poznal ve Stuttgartu (1907) a sryšel jsem, jak po
tom hájil zákaz přistěhovalectví žlutých do Ameriky (»in
ternacionalista«) ... 

Zimmerwaldský manifest[561] sám nestačí. Kautsky 
a spol. jsou ochotni smířit se s ním pod podmínkou »ani 
o krok dál«. My na to nepřistoupíme, protože je to samé
pokrytectví.Jestli jsou v Americe lidé, co se bojí i zimmer
waldského manifestu, tak se na ně vykašlete a vybírejte

* Pokuste se spojit se s nimi - aspoň písemně, když nebudete
v Kansasu. Ten jejich plátek je někdy docela slušný. Rozhodně si je 
oťukejte s naší rezolucí »zimmerwaldské levice«. A co je zač ten Euge
ne Debs?Občas píše revolučně. Nebo je to taky onuce a la Kautsky? 

Napište, kdy ještě budete v New Yorku a kolik dní. Snažte se všu de 
se sejít (aspoň na 5 minut) s místními bolševiky, »posilňovat« je a s po. 
jo vat s námi. 
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jen ty, kdo jsou levicovější než zimmerwaldský manifest.

Pevně Vám tisknu ruku a přeji hodně úspěchů! 

Váš Lenin
(Ulianow. Seidenweg. 4�. III . Bern)
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V. A. KARPI NSKÉMU A S. N. RAVIČOVÉ

[Po 20. 11. 1915]

Milí přátelé! Posílám leták č. 1202• 

Pomozte ho rozšiřovat. 
Adresa vydavatele je na letáku ( vymažte ji, až pořídíte 

kopii). Seznamte s ním Francouze, Guibeauxe aj. 
Jak probíhá švýcarské referendum? Jsou nějaké ohlasy 

( v  Ženevě) na boj odpůrců a obhájců »obrany vlasti« ?203 

Srdečně zdravím a přeji všechno nejlepší! 

Váš Lenin
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M. M. CHARITONOVOVI

[Po 21. 11. 1915] 

Milý soudruhu! 

Z Vašeho projevu v Aarau mám velkou radost a upřímně 
Vám blahopřeji k úspěchu. Podle mě dopadl skvěl<?204• 

(Jestli budete mít úplný stenografický záznam o sjezdu, 
pošlete ho aspoň na kratičkou dobu.) 

Radek mi říkal, že Vám osobně radil, abyste si nebral 
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slovo jako první, neboť kdyby hovořil Rus, bylo by to prý 
»netaktické« Gak se ukázalo, Radek neměl vůbec pravdu),
lepší by byl Platten apod.

Vyšlo najevo, že Vy jste měl naprostou pravdu! 
Myslím, že nestojí za to vyvolávat Gezank* s Radkem 

kvůli »paličákovi« apod. Jsou to malichernosti! Hloupo
sti! Pomluvy, které šíří a jako vždy šířili lidé z organizač
ního výboru, Dimkové etc. a teď obzvlášť Rjazanov (Ra
dek taky vyprávěl, že má hrozný vztek: blázen, proč lezl 
někam, kde se špatně orientuje?). 

Nevšímejte si klepů, méně času věnujte na bahno cu
ryšské kolonie, více na kontakty s Plattenem a na vydávání 
a rozšiřování Internationale Flugblatter (čím méně času 
promarníte na lidi z organizačního výboru + spol., tím 
víc ho zbude na Internationale Flugblatter). 

Peníze za Internationale Flugblatter (370 výtisků?) 
a vyúčtování(kolik zůstalo? Kolik se rozdalo na dluh? Bi
lance etc.) pošlete přímo m ně (Plattenova adresa je je
nom pro cizí). 

Co se týče překladu 1. č. Internationale Flugblatter do 
italštiny, myslím, že Vám pomůže naše společná přítelky
ně**. Ona a Siefeldt získali už. několik italských adres, ona 
našla Itala na revizi překladu a Vy rovněž. Podle mě by 
se to teď mělo ,přeložit nejdřív do italštiny a překlad dát 
zrevidovat Italovi. Potom (bez Balabanovové, neboť ta 
zřejmě nebude pomáhat, �píš ještě překážet) začít hledat 
noviny nebo organizaci Italů ve Švýcarsku, kteří by byli 
ochotni vydat to na svůj účet: to není myslím utopie, ne
boť vydání 2000 výtisků stojí 80 franků, a po 1 O centi
mech to může vynést i zisk. 

Kdyby se vydavatel nenašel, vynasnažíme se vydat to 
sami, ale pak bychom měli obzvlášť usilovně organizovat 
kolportáž: naše společná přítelkyně, které píšu, nám 
v tom pomůže. 

* - hádku. Red.

** Nebylo zjištěno, o koho jde. Red.
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Velmi Vás prosím, abyste svou »přátelskou známost« 
s Plattenem udržoval ,a všemož ně prohluboval: je teď 
ohromně důležitou osobou pro vydávání lnternátionale 
Flugblatter. 

Chodívá Platten na schůze stranického vedení? Dostá
vá zápisy? Má rozhodující nebo poradní hlas? Je ochoten 
rozvijetusnesení o »revol utioniire Aktionen«", aby ne
zůstalo jenom na papíře? (pak by se měly rozjet publika
ce, brožury a přílohy k švýcarským novinám, které by 
konkretizovaly pojem »revolutionare Aktionen«, a tajně to 
všechno vozit do Německa). Byl by ochoten pomáhat 
nám dopravovat do Německa lnternationale Flugblatter 
č. 1?

A jak se prodává brožura Sozialismus und Krieg?** 
Napište. Nechte curyšskou kolonii a pusťte se do záležito
stí der Zimmerwalder Linken!*** Všechno nejlepší! 

Zdravím Vaši ženu a všechny přátele. 

P. S. Pište přímo na mou adresu: 
Wl. Uljanow. Seidenweg. 4a.111· 

(bei Frau Schneider) Bern. 

1 6 i 

A. M. KOLLÓNTAJOVÉ

22. 11. 1915

Váš Lenin 

Milá Alexandro Michajlovno-! Ze zapomnětlivosti jsem 
nedokončil dopis pro Vás, který jsem dnes odeslal. Tady 
je adresa: Mr. C. W. Fitzgerald; Secretary of the Socialist 

* - revolučních akcích. Red.

** Je míněna brožura Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR

k válce) (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Red.

*** - zimmerwaldská levice. Red.
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Propaganda League. 20. Baker Street 20. Bev erly. Mass. 
Mýlil jsem se tedy, když jsem říkal, že žije v Bostonu. 

Ale na jeho lístku jsou -adresy všech 18 členů této Ligy 
a mezi nimi jsou obyvatelé Bostonu. Doufám, že se vše
možně přičiníte, abyste o nich všecko co nejpodrobněji 
vyzvěděla, a vynasnažíte se vytvořit z nich (buď i z nich, 
nebo: z někoho z nich) jeden z opěrných bodů »zimmer
waldské levice« v Americe. 

Pevně Vám tisknu ruku. 

Váš Lenin 
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G.J. ZINOVJEVOVI 
' 

[Před 27. 11. 1915] 

Podle mě byste měl zajít ke Grimmovi a požádat ho, aby 
přesně označil (červenou tužtičkou) místa, která by »chtěl 
vypustit« !205 

Polemika? 
A co u Trockého a Vie Ouvriere? 
Cožpak je odkaz na Longueta-Pressemanna mene po

lemický než odkaz na Čcheidzeho? Begriindung?* Totéž 
je u Trockého a Vie Ouvriere. 

Jsem na vahách, proč vyjednávat s Grimmem? Kdyby 
se omezil na zcela drobné opravy, byl bych pro ústupek. 
Ale to je nepravděpodobné. 

Pak tedy buď a nebo: buď vůbec upustit od uveřejnění 
v bulletinu a vydat to jako leták, 

nebo to vydat v bulletinu tak, jak chce Grimm, a kro
mě toho to vydat jako leták v plném znění a s poznám
kou: »Necenzurované vydání«. 

* Zdůvodnění. Red.
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V každém případě je teď· hlavně třeba, aby Grimm 
tužkou označil, co chce vypustit. To je hlavní. Snažte se 
toho dosáhnout po dobrém. 

Na ostatní odpovím večer nebo zítra, ještě jsem ne
s tačil všecko přečíst. 

Salut! Lenin 
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S. N. RAVIČOVÉ 

[Před 16. 12. 1915] 

Milá soudružko Olgo! Promiňte, že píšu na útržku. 
Zdá se mi, že jste jednala správně. Opravdu, bez roz

tržky s časopisem Naše dělo je všecko ostatní podvod. 
Teď je to nad slunce jasnější, když v Pitěru »zvítězili« 
(zfalšováním voleb) udavačští stoupenci organizačního 
výboru ve spolku s černou sotňou. 206 

Do rezoluce vložte pasáž odsuzuiící zfalšované druhé 
volby.207 Jako důvod uveďte: je nepřípustné podílet se na 
»obraně«, jestliže má válka imperialistický, tj. dobyvačný,
tj. loupeživý, tj. utlačovatelský charakter (vůbec bych
Vám radil, abyste zdůvodnění formulovala co nejpečlivěji
pod le Social-demokratu a použila argumenty
z příslušných článků a rezolucí· pitěrských dělníků).

Dopis odevzdáme Inesse. 
Pevně Vám tisknu ruku a všechny zdravím. 

Váš Lenin 

P. S. Mám jednu prosbu: Inessa vyprávěla, že v ·Ženevě 
je dívka*, která žila v Arrasu. Vy,ji znáte. Umí prý dobře 

* Nebylo zjištěno, o koho jde. Red.
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francouzsky., Nechtěla by překládat z němčiny do fran
couzštiny? (pro časopis Rolandové-Holstové, který tu vy
chází za naší spolupráce)208

• Zadarmo, nebo za honorář? 
A za jaký? Zjistěte to prosím.

1 7 O 

G.J. BĚLEŇKÉMU* 

[Po 27. 12. 1915] 

Pokud je u vás aspoň nějaká skupina Francouzů zastáva
jící stanovisko zimmerwaldské levice, ať tato skupina urči

tě a ihned pošle třebas krátký článeček (nebo prohlášení) 
do časopisu. Ale rychle!! 

Potom od této. skupiny nutně potřebujeme příspěvky 
dopisovatelů. Proboha zařiďte to! 

A konečně úplnou zprávu o projevech Bourderona 
a Merrheima. 

1. v seinské federaci
2. celé opozice na sjezdu strany 27. 12.

* Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.
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A. M. GORKÉMU

11. 1. 1916

Velevážený Alexeji Maximoviči! 

Posílám Vám na adresu Letopisu, nikoli však pro Letopis, 
nýbrž pro vydavatelství rukopis brožury se žádostí o její 
vydání.209 

Snažil jsem se co nejpopulárněji oqjasnit nová fakta 
o Americe, která jsou podle mého přesvědčení zvlášť
vhodná pro popularizaci marxismu a pro jeho reálné
zdůvodnění. Doufám, že se mi podařilo objasnit tato dů
ležitá fakta jasně a srozumitelně novým vrstvám čtenář
stva, které se v Rusku množí a postrádají osvětlení eko
nomického vývoje světa.

Chtěl bych v práci pokračovat a později vydat i II. část 
- o Německu.

Začínám pracovat na brožuře o imperialismu.210
V důsledku války jsem se octl ve velké finanční tísni,

a proto bych prosil, pokud je to možné a nebude Vás to 
příliš obtěžovat, abyste vydání brožury urychlil. 

V úctě V. lljin 

Adresa: Mr. Wl. Oulianoff. Seidenweg. 4-a. Berne 
(Suisse). 
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1 7 2 

I. F. ARMANDOVÉ

13. 1. 1916

Milá přítelkyně! Stále ještě od Vás nemáme zprávu. Ne
víme, jak jste dojela a jak se Vám daří. 21 1 Máte dobré by
dlení? Dobře se Vám pracuje v knihovně? Dostali jsme 
dopis, který Vám píše jeden ze zajatců. Dopis došel do ji
ného domu, jinému Rusovi (neudala jste na poště ne
správnou adresu - naši? Nezapomněla jste na písmeno 
u číslice?).

Máme některé dobré zprávy z vlasti. Jistě jste si zvlášť
pozorně přečetla Naše slovo, číslo 5 a 6. Přečtěte si je ješ
tě jednou! 

Pevně Vám tisknu ruku a ze srdce Vám přeji úspěch 
v práci. 

Váš Ivan

1 7 3 

I. F. ARMANDOVÉ

15. 1. 1916

Milá přítelkyně! Dnes přišla zpátky zásilka, papiers ďaf
faires*, tři složky, původně odeslaná doporučeně z Bernu 
do Paříže Bělinskému212

• Odesilatelka zapomněla uvést 
číslo domu a ti zatracení pošťáci to vrátili sem!! Hned 
dneska jsem to poslal doporučeně Bělinskému. 

U nás začaly »třenice« s polským přítelem**, který se 
zřejmě »urazil« kvůli diskusi a nechce pustit naše teze213 

do 2. čísla časopisu. Vypadá to na válku s ním. Od Rolan-

* - úřední papíry. Red.

** Jde o K. B. Radka. Red.
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dové-Holstové přišel roztomilý dopis a sdělení, že její ho
landský svaz se 2. 1. 1916 jednomyslně připojil k zim
merwaldské levici! Trockij ztratil dalšího spojence!! Časo
pis, holandsko-německý, se už sází; spolupracovníky z ji
ných zemí moc a moc potřebujeme, ale posílejte všechno 
a všechny kontakty oznamujte jenom mně, výhradně mně 
nebo mému mladému ruskému příteli (zdaleka nikoli ne
ruskému, vous comprenez?*). 

A teď z jiného soudku: 
Dnes je nádherný slunečný den se sněhem. Po chřipce 

jsme byli se ženou poprvé na procházce; šli jsme po té 
cestě do Frauen-Kappelen, po které - pamatujete se? 
- jsme si jednou udělali tak báječnou procházku ve
třech. Pořád jsem vzpomínal a litoval, že tu nejste.

Mimochodem. Je mi trochu divné, že od Vás nemáme 
zprávy. Přiznám se rovnou, že mě napadlo, jestli jste se 
nakonec »neurazila«, že jsem Vás nešel vyprovodit, když 
jste odjížděla? Lituji toho, lituji a zavrhuji tyto myšlenky, 
už jsem je zahnal. 

Píšu Vám druhou pohlednici. Neztratila se ta první? 
Opakuji důležitou radu: přečtěte si znovu obzvlášť pozor
ně Naše slovo, 5. a 6. číslo!! Kollontajová posílá z Ameriky 
dobré zprávy, vydává Internationale Flugblatter. Z Ruska 
máme také dobré zprávy. Pevně Vám tisknu ruku. 

Váš V. Lenin 

* - rozumíte? Red.
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1 7 4 

I. F. ARMANDOVÉ

19. 1. 1916

Milá přítelkyně! 

Posílám Vám už třetí pohlednici. Tentokrát francouzsky, 
abych cenzorům ulehčil práci, jestli se dopisy opožďují 
jejich vinou. Abych pravdu řekl, už několik dní si dělám 
starosti! Pořád žádné zprávy od Vás! Kdybyste se na mě 
zlobila, jistě byste napsala jiným přátelům, ale pokud 
vím, nepíšete nikomu! Když od Vás v nejbližších dnech 
nedostanu dopis, napíšu našim přátelům, abych zjistil, 
jestli jste neonemocněla. Už jsem se párkrát ptal na dopi
sy poste restante, ale pořád nic. 

Konflikt s naším mladým polským přítelem* se šťastně 
vyřešil; bylo to jen jisté »nedorozumění« (to říká on). Teď 
všechno klape; časopis se už dává dohromady; má vyjít 
už v lednu**· 

Psali jsme »vašemu« redaktorovi do jednoho města 
v románské části Švýcarska.214 Vůbec neodpovídá. Divné,
že? Všichni netrpělivě čekáme, že to nějak zařídíte s ro
mány· a novelami v Paříži, kde jistě najdete hodně lidí, li
terátů, vydavatelů a tak dále, protože pracujete v Národ
ní knihovně a dobře· ty lidi z11áte. 

Počasí je nádherné. Minulou neděli jsme si udělali 
skvělou procházku na »naši« hůrku. Pohled na Alpy byl 
neobyčejně krásný; moc jsem litoval, že jste nebyla s ná
mi. 

Před několika dny pronesl Camille Huysmans na sjez
du.holandské strany velmi dlouhý a »diplomatický« pro
jev.215 Nevím, jestli jeho text najdete ve francouzských 
novinách. Když ne, najdete ho tady. »Mezi jiným« se 

* - K. B. Radkem. Red.

** Jde o časopis Vorbote. Red.
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zmínil o zářijové konferenci, mohutně protestoval proti 
»pokusům o vyvlastnění« (tento tajemník nechce být »vy
vlastněn«!) a tak dále a tak dále. Velký diplomat, poli
tik! ... Jaké špinavé prostředky!

Jak se Vám daří? Jste spokojená? Nestýská se Vám? 
Máte moc práce? Velice mě rmoutí, že o sobě vůbec ne
dáváte vědět! ... Kde bydlíte? Kde jíte? V »bufetu« Ná
rodní knihovny? 

Znovu Vás prosím, pište »poste restante«. 

Vám oddaný Bazil

P. S. A zas nic. Žádný dopis od Vás. 

l 7 5

I. F. ARMANDOVÉ

Pátek [21. 1. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Teprve dnes jsme dostali Váš dlouhý dopis, který nás vel
mi potěšil. Já Véim píšu počtvrté: všechny tři předchozí 
lístky byly poste restante. Jestli.jste je nedostala, pak se 
buď ztrácejí, nebo pro dopisy poste restante existují něja
ká zvláštní pravidla (nebo je v· tom nepořádek). Trockij 
psal našemu mladému polskému příteli, že nebude psát 
do holandského časopisu* a že to nemůže doporučit ani 
svým přátelům toho národa, v němž žije. Boj s Trockým 
nás tedy nemine ani v této věci!! 

Dnes jsme dostali lístek od Vašeho bratra**. Jsem vel
mi rád, že něco dostal (buď dopis, nebo číslo našich no-

* - �i- K. B. Radkovi; jde o časopis Vorbote. Red.

** Jako »bratra« I. Armandové označuje Lenin z konspirativ
ních důvodů L. B. Kameněva. Red.
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vin z konce března) a že píše o »sympatiích«. Tam v těch 
jeho končinách prý našel víc sympatií, než očekával. 

Ano. Málem bych zapomněl (moc spěchám k vlaku). 
Jestliže s dopisy poste restante jsou nějaké zvláštní potí
že, pak je možná nedostávám ani já (nedostal jsem od 
Vás ani jeden), i když -mi píšete. Ihned napište: když 
dvakrát podtrhnete datum, bude to znamenat, že dostává
te moje dopisy a píšete mi. Napište na tutéž adresu, na níž 
jsme dostali Váš dlouhý dopis. 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

Proč jste neposlala svou adresu dřív??? 

1 7 6 

HE-NRIETTĚ ROLANDOVÉ-HOLSTOVÉ 

[Po 21. l. 1916) 

Vážená soudružko! 

Soudruh Radek nám právě ukázal dopis soudruha Panne
koeka a Úvod. 

Tento dopis a Úvod podstatně mění dříve schválené 
složení redakce Vorbote. :Dříve bylo dohodnuto, že Vor
bote bude vycházet jako orgán dvou skupin, a to l. skupi
ny Rolandové-Holstové · a Trockého (nebo Rolandové
-Holstové a jejích přátel bez Trockého, kdyby Trockij ne
chtěl); 2. skupiny zimmerwaldské levice Gejíž byro tvoří 
tři soudruzi: Radek, Lenin a Zinovjev). Představitelem té
to druhé skupiny byl jmenován soudruh Pannekoek. 

Výše uvedené dokumenty (dopis a Úvod) mění teď slo
žení redakce: Vorbote vychází jako orgán dvou soudru
hů: Pannekoeka a Rolandové-Holstové. 

Jestliže se soudruzi Pannekoek a Rolandová-Holstová 
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rozhodli pro tuto změnu, bereme to na vědomí. Majitelka 
Vorbote měla plné právo provést tuto změnu. 

Neodmítáme spolupráci za těchto nových podmínek, 
ale musíme požadovat jisté záruky. Vorbote vychází po
prvé jako orgán zimmerwaldské levice nebo »na platfor
mě zimmerwaldské levice«. Byli jsme zvoleni za předsta
vitele této levice všemi členy zimmerwaldské levice (kro
mě Plattena) přítomnými v Zimmerwaldu. Proto si myslí
me - a v tomto bodu jsme všichni tři zajedno -, že tato 
záruka je úplně samozřejmá a že nám ji bezpochyby po
skytnete. Záruka spočívá v tom, že kdyby mezi námi do
šlo k zásadním neshodám, pak článek, který ... ústřed
ním výborem SDDSR (představitel ... ), redakce .;.* 

1 7 7 

M. M. CHARITONOVOVI

[27. 1. 1916] 

Milý soudruhu! Velmi rád bych kvůli jedné své práci za
jel na 2-3 týdny do Curychu, abych tam studoval 
v knihovnách.216 Žena by chtěla jet taky. Zatím ještě ne
máme papíry, ale doufáme, že je brzy dostaneme. Pro
blém je v tom, jestli dokážeme překonat finanční potíže. 
Velmi bych Vás prosil, abyste mi. otevřeně a -bez přeháně
ní zodpověděl tyto otá;zky: 

1. Kolik čistého zisku by mohla vynést (tj. mně) před
náška? Minimum a maximum?Téma·:,Dvě internacionály 
- prohlubující se diferenciace a roztržka se sociálšovini
sty na celém světě. Dostal bych víc za dvě přednášky
a o kolik?217 2. Pomohou nám místní soudruzi sehnat lev
né ubytování pro dva a kolik bude stát? 3. Pokoj (pro dva
třeba s jednou postelí) za týden? Ten nejlevnější, nejra-

* Tady rukopis končí. Red.
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ději v dělnické rodině? 4. Oběd v jídelně, jestli tam něja
ká je (tady platíme 65 centimů ve studentské). 5. Morgen
kaffee* a káva večer, protože v Curychu si asi sotva bude
me moci sami vařit, že? 

Cesta bude stát 7 X 4 = 28 franků; výdaje navíc na 
pobyt v cizím městě? V tom je problém. Tady je to s uby
továním špatné. Nemáte tam nějakou známou dělnickou 
rodinu, která by mohla závazně slíbit levné bydlení? 

Budu Vám velmi vděčný za otevřenou odpověď, 
ovšem bez přehnaných slibů. 

Beste Grusse.** Váš Lenin 

P. S. Nejsou tam levné automaty apod. a jaké tam mají 
ceny? 

1 7 8 

M. M. CHARITONOVOVI

[29. 1. 1916] 

Milý soudruhu!Jsem Vám velmi vděčný za rychlou a ze
vrubnou odpověď. Přijedeme 4. února. Je-li to možné, 
najděte nám pokoj pro dva, s placením po týdnech nej
výš za 1 frank denně; nejraději v prosté dělnické rodině 
(s kamny, třeba bude ještě chladno). 

Není-li to možné, pak nám snad poradíte levný hotel 
(za 1 fr denně nebo ještě levnější), kde bychom se ubyto
vali, než si sami najdeme pokoj. O termínu přednášky 
a o dalším se domluvíme. 

Doufám, že v pondělí ráno budu mít od Vás překlad 
(výdaje: expres apod., poštovné vůbec etc. pište na zvlášt
ní účet, neboť to uhradíme). 

Beste Grusse! 

* - snídaně. Red. Váš Lenin 
** S hezkými pozdravy! Red.
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1 7 9 

M. M. CHARITONOVOVI

[29. 1. 1916) 

Milý soudruhu! Právě jsem Vám poslal lístek, že přijede
me 4. *, ale když jsem přišel domů, našel jsem novou 
zprávu218

, která mě donutila změnit den příjezdu. Nemo
hu přijet dřív než 10. nebo 11.Ještě napíšu přesněJi (tak
že zatím nenajímejte pokoj, ale-jenom se »poptávejte«, ne
ní-li někde něco vhodného). 

S pozdravem Váš Lenin 

1 8 O 

M. M. GHARITONOVOVI

Neděle [30. 1. 1916) večer 

Milý soudruhu! Teprve .teď jsem se dozvěděl, že ve středu se 
v Curychu koná mezinárodní konference byr mládežnic
kých organizací. Mají přijet Norové a Švédové (tamní 
mládežnické organizace se, jak víte, připojily k zimmer
waldské levici). 

Snažně Vás prosím 1. zjistěte (takticky:všechno kon
spira tivně) podrobnosti o tom: datum, místo, dobu tr
vání, složení; 2. zjistěte, zdali by se nemohl zúčastnit 
i zástupce naší strany; postarejte se, aby to bylo možné, 
a dostaňte se tam sám; 3. zejména se snažte co nejrychleji 
zjistit, kdo přijede ze Skandinávie, spojte se s nimi, sejdě
te se s nimi a co nejrychleji je spojt e  s námi. 

Napište pár slov, jestli jste tento dopis dostal a co hod
láte udělat. 

Salut! Váš Lenin 

* Viz tento svazek, dokument č. 1 78. Red.
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P. S. Siefeldtovi poděkujte prosím mým jménem za knihy 
a řekněte mu, že doufám, že od něho v Curychu dostanu 
Przegl�d socjaldemokratyczny. 219

P. P. S. Přijedu patrně př�d 10 . -11.; možná 7. -9. 

· 1 8 1

M. M. CHARITONOVOVI

[31. l·.,1916) 

Milý soudruhu! K mému největšímu zděšení překlad ne
ní!!!220 Co·to znamená?? Rozhodně a nutně ho pošlete ex

pres nejpozději dnes (v pondělí) večer, abych ho měl 
určitě zítra časně ráno. 

Jestli není hotov, stejně ho určitě pošlete! 
0estli je hotov úplně nebo částečně, poznamenejte 

v dopise, zdali ručíte za kvalitu překladu, zdali se může 
dát rovnou do tisku.) . 

Salut! Váš Lenin 

P. S. Žena žádá o okamžité vrácení literatury, moc se zlo
bí za nedbalost a vyhrožuje, že víckrát nic nepošle. 

P. P. S. Včera jsem Vám poslal dopis o mládeži*. Dostal 
jste ho, doufám? 

* Viz tento svazek, dokuméiit č. 180. Red.
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182 

K. B. RADKOVI 

[Po 1. 2. 1916] 

Já osobně si myslím, že od chvíle, kdy vyšla Gazeta robot

nicza (únor 1916), je náš společný boj v ruských a pol
ských záležitostech vyloučen. A to ne kvůli »útoku« na 
»poražence« (to je jenom symptom), ale kvůli rezoluci
polské sociální demokracie k ruským záležitostem.22 1 Jest
liže se polská sociální demokracie v únoru 1916 otevřeně
a jednoznačně vyslovuje pro rozkol v Rusku, pak je to
pouze příprava k novému 16. 7. 1914.

Podle mého názoru to tedy znamená boj y ruském, 
polském a německém tisku a (alespoňjá jsem pro) jednot
né akce ve Švýcarsku (kde národnostní otázka vůbec není 
aktuální, a proto by se měla podle možnosti oddělit). 

Protože je to můj osobní názor, posílám všechny Vaše 
dopisy Grigorijovi. 

183 

A. M. GORKÉMU

[Před 8. 2 .. 1916] 

Pro A. M. Gorkého 

Velevážený Alexeji Maximoviči! 

V doporučeném balíčku Vám posílám brožuru mé ženy 
Vzdělání lidu a demokracie222

. 

Autorka se zabývá pedagogikou už dávno, přes.20 let. 
A do brožury zahrnula jak vlastní pozorování, tak i mate
riály o nové škole v Evropě a Americe. Z obsahu uvidíte, 
že v první polovině podává také nástin dějin demokratic-
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kých názorů. To je rovněž velmi důležité, neboť názory 
velkých demokratů minulosti se obvykle vykládají ne
správně nebo z nesprávného hlediska. Nevím, jestli si 
můžete urvat čas na přečtení a jestli o to máte zájem: od
díl 2 a 12 by mohly posloužit za vzor. Změny ve škole 
soudobé imperialistické epochy jsou popsány podle mate
riálů z posledních let a velmi zajímavě osvětlují demokra
cii v Rusku. 

Budu Vám velmi zavázán, jestliže přispějete - svou 
přímou nebo nepřímou pomocí - k vydání této brožury. 
Poptávka po literatuře tohoto oboru teď pravděpodobně 
v Rusku značně stoupla. 

Moc pěkně Vás zdravím a přeji všechno nejlepší. 
V. Uljanov

Wl. Ulianow. Seidenweg. 4a. Bern 

184 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[12. 2. 1916] 

Liebe Freunde!* Pošlete prosím co nejrychleji Tag
wacht s Radkovými články o Gorterovi a se dvěma články 
o australském dělnickém hnutí[612]. Čekám rovněž korek
tury 1. svých článků do ústředního orgánu a 2. němec
kých tezí (ty netiskněte, dokud ode mne nedojde odpověď:
uvažuji ještě o jedné malé změně).**

Čekám také na Vaše články do ústředního orgánu 
a přesnou osnovu čísla. 

Mou adresu dejte prosím Radkovi s prosbou, aby mi 

* Milí přátelé! Red.

** Jde o teze Socialistická revoluce a právo národů na sebeurčení
(viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 272-286). Red, 
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poslal slíbený výstřižek z listu Vorwarts z 12. 1. 1916 
(Riihlův článek o rozkolu a odpověď redakce). Čtu tady, 
že to má být ve středu, takže času je celkem málo. Tady 
se povídá, že situace »pěti tajemníků«223 je zoufalá (Rusko 
je proti nim) a veškerou naději prý upírají k tomu, že 
Čcheidze z »katedry« zvolá: pro Zimmerwald!! 

185 

S. N. RAVIČOVÉ 

[13. 2. 1916] 

Beste Grusse! 
1hr Lenin* 

Milá soudružko! Oznamuji Vám naši novou adresu224 

Posílejte na ni všechno. Pronajali jsme si tento byt na 
měsíc. Ve čtvrtek (17. 2.) tu mám první přednášku (Dvě 
internacionály) a o něco později druhou (Podmínky míru 
a národnostní otázka nebo něco v tom duchu). 

Napište mi prosím, kdy bych mohl mít přednášku (prv
ní nebo obě?) v Ženevě a jestli se to vyplatí. Jaký může 
vynést minimální čistý výtěžek? Musím to vědět, protože 
jsem úplně bez peněz a musím si moc dobře spočítat, 
mám-li jet odtud Qe to dražší) nebo později, už z Bernu 
(mohu se tu zdržet i déle než měsíc,. když se .mi tu bude 
líbit). Budu čekat na Vaše podrobné a autoritativní poky
ny. Snad byste mohla napsat i �o Lausanne, jestli by stá
lo zato zajet tam jenom na večer. 

Tisknu Vám ruku a posílám moc hezký pozdrav V. K. 
a všem přátelům. 

Váš V. U.

Naďa mockrát pozdravuje. 

* S hezkými pozdravy! Váš Lenin. Red.
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S. N. RAVIČOVÉ 

[17. 2. 1916] 

Milá soudružko! Mockrát-děkuji za zevrubné zprávy. 
Tady jsem zaneprázdněn 25. a 26. února. 
Určete tedy prosím datum přednášky s ama: buď do 

25., nebo po 26. a zavčas mi dejte vědět. Taky bych Vás 
velice prosil, abyste to písemně dohodla s Lausanne tak, 
abych byl se vším hotov ve dvou dne ch, tj. v Lausanne 
bych přednášel buď před, nebo příští den po Ženevě. 

Souhlasím s tématem: »Podmínky míru« (v uvozov
kách) a národnostní otázka. Téma je tedy schválené. Tisk
nu· Vám ruku. Zdravím V. K. a všechny přátele. 

Váš Lenin 

Vím o výhodném vlaku: přijíždí do Ženevy v 9.15 
večer. Nemohl bych jím přijet? Když ne, nemohl bych 
v Lausanne přednášet večer před Ženevou?225 Prosím!!! 

1 8 7 

V. A. KARPINSKÉMU

[24. 2. 1916] · · ,., 

Milý V. K! Dovoluji si 1 obtěžovat Vás touto prosbou. 
Chtěl bych mít k přednášce to číslo pařížského listu Go
los (předchůdce Našeho· slova), kde Semkovs kij[342] se 
mnou polemizoval v otázce sebeurčení národů a v jedné 
poznámce (pamatuji se/Že to byla poznámka) se zvlášť 
dotkl srovnání práva národů na oddělení s právem na roz
vod. Vrátil bych Vám to číslo, jakmile byste ho potřebo
val. Kdyby to nešlo poslat, nemohl byste tu poznámku 
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opsat (není dlouhá)? Třeba by se u Vás v knihovně nebo 
u někoho v Ženevě našel kompletní ročník Golosu? Před
náším tu pozítří, v sobotu. A proto, nell}ŮŽete-li to poslat,
abych to měl v sobotu ráno, pak už to neposílejte vůbec.

Zdravím Vás a na shledanou! 
Váš Lenin 

188 

I. F. ARMANDOVÉ

[26. 2. 1916) 

Milá přítelkyně! Vím, že se zajímáte o vědu, a ne o politi
ku. Přesto však nepochybuji o tom, že Vaše sympatie jsou 
na straně Francie. Rozkol mezi německými socialisty, jak 
prohlásil jeden francouzský ministr, není Francii lhostej
ný. Proto by bylo záhodno pomoci informovat o tom 
Francouze i Rusy. Poslanec Otto Riihle se ve Vorwartsu 
otevřeně vyslovil pro rozkol. Ale je naprosto nutné do
dat, že »nejenom« Otto Riihle, nýbrž i skupina 
Internacionalistických socialistů Německa (psalo o ní také 
L 'Humanitl). Připište to prosím, až budete psát do Pe
trohradu. A taky·tohle: jedině Q. Riihle a Internacionali
stičtí socialisté Německa, se bez obalu vyslovili pro rozkol 
a proti »bahnu«; ve skupině Internacionála (německá sku
pina, o níž rovněž psal Homo v L'Humanité: skvostné 
noviny!) - tato skupina kolísá: její většina se zjevně opět 
přiklání k bahnu. Je to vidět i z nedávných »tezí« této 
skupiny226, i ze Strobelových článků v Neue Zeit a v listu 
Die Gleichheit227

• Nezapomeňte to dodat! Věda je pro 
Vás vším, ale trošku sympatií, _dokonce mnoho sympatií 
k Francii jistě máte! 

Salutations cordiales!* Lenin 

* Srdečné pozdravy! Red.
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1 89 

S. N. RAVIČOVÉ 

[27. 2. 1916) 

Milá soudružko! Přednášet v klubu o minulé poradě není

možné, protože by to vzbudilo rozruch, jehož se pořada
telé porady bojí víc než ohně a výhradně žádali, aby se 
tomu všemožně zabránilo. 228 Musí se tedy změnit téma. 
Nemám jasnou představu, kdo přijde do internacionali
stického klubu229, a prot<> je pro mne těžké zvolit téma. 
Navrhuji toto:je-li nutné ohlásit téma předem, zvolte nic 
neříkající název (Aktuální otázky nebo Naléhavé problé
my dělnického hnutí apod.), aby se to hodilo na všech

no. A já se poradím v Že.nevě a připravím ráno druhého 
kratší referát nebo úvod do diskuse. 

Au' revoir!* Váš Lenin

1 90 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 2. a 25. 3. 1916) 

Sebeobranu[337) jsem poslal.230 

Souhlasfm, že je třeba vydat 52. č., a pouštím se do 
článku o úkolech konference 23. 4.23 1 (nebo o »mírovém pro
gramu« ap., něco jako úvodník o nejbližších úkolech**). 

Manifest Naďa přeložila. 232 Pošlu ho v těchto dnech, 
a Vy pošlete v rukopisu ty, články a poznámky, které píše
te do č. 52. Připravíme všechno v rukopisu a hned to dá
me do sazby. 

* Na shledanou. Red.

** Lenin napsal článek o »mírovém programu« (viz Sebrané spi
sy 2 7, Praha 1986, s. 287-294). Red.
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Ólánek o poradě z 5.-8. 2. se musí zkrátit a vložit tam 
ještě poznámku o Or n., kterou má Naše slovo v čísle 
51/52233 a charakterizovat Naše slovo vůbec (píšu). 

Pošlete výstřižek z listu Děň* o našem vítězství 
v pojišťovacích radách ( a požáde jte Kasparova, aby sle
doval Novoje vremja a jiné noviny, také Abrama a další, 
aby se o tom všecičko shromáždilo). 

Velmi důležité je zjistit, zdali Ócheidze řekl něco ve 
Státní dumě o Zimmerwaldt.{53]. Óetl jsem jeho projev je
nom v podání Leipziger Volkszeitung234: tam není o Zim
merwaldu ani slovo. Snažte se Radkovým prostřednictvím 
zjistit, kde se v německém sociálně demokratickém tisku 
píše o· Ócheidzeho projevu podrobněji (Martov a spol. 
spekulují s tím, že Ócheidze se vyslovil nebo vysloví pro 
Zinimerwald). 

Dávám dohromady teze našeho Antragu** k 23. 4. 
o »mírovém programu«. Máme k té práci přitáhnout
Radka? Nemyslím. Radek se chová tak hanebně! Do
dnes*** nemám mnohé exempláře tezí a protiví se mi
psát Radkovi, když ch ce intrikovat.

Proč jste neodpověděl, jestli jste dal do sazby mou 
vsuvku do tezí? Mohl byste ji dát do tiskárny sám a sám 
tam vyzvednout korekturu (a objednat hodně exemplářů): 
ať jde k čertu tenhle Dreckseele von Radek!****). My ja
ko autoři máme pr ávo objednat si korekturu tezí. 

Od Grimma by se mělo vzít víc výtisků 3. č. bulleti
nu235 ve francouzštině a němčině a rozeslat je všude, mi
mo jiné i do vše ch našich zahraničních skupin. Se m 
také. 

Neposlal  jste mi Bemer Tagwacht s rezolucí Brérria
n ů, ani ostatní čísla, a já je tu nedostávám. 236

* Mám to jenom z Reči.

** - Návrhu. Red.
*** Bylo mi to slíbeno 10. 2. 1916!! Práce tím strašně trpí. To 

je přímo výsměch. 
**** - bídák. čes. red. 
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Co píše Abramovič o vydání francouzského Internatio
nale Flugblatter č. 1 v La Chaux-de-Fonds? Jak jste se 
v tom dohodli? 

Salut! Lenin 

P. S. V Ženevě mě navštívil Rybalka a řekl, že všich ni 
dzvinovci237 propadli patriotismu a že se o tom bude psát 
v 6. č. Boroťby238

• (Máte čísla 1 -5 ?) _Levynskyj však říká, 
že Rybalka jenom lže!!?? 

Pošlete lotyšský materiáP39 Co s ním? Vydat ho? 
A jak? 

1 9 1 

HENRIETTĚ 
ROL AND O V É - HOL ST O V É240 

8. 3. 1916

Milá soudružko! Odpusťte prosím, že tak pozdě odpoví
dám na Váš dopis. Přednášel jsem v různých švýcarských 
městech. 

Velice Vám děkuji za Vaši milou odpověď. Bµdu velmi 
rád, když se naše spolupráce obejde bez třenic. 

Upřímně řečeno, nikdo ani v nejmenším nepochybuje 
o tom, že Vy a soudruh Pannekoek jste »slušní lidé«, jak
jste to formulovala. Nás �neklidnila náhlá změna ustano
vení o redakci. Podle prvního návrhu nám byla dána re
daktorská práva (redakce = blok Vaší skupiny
(Vy + Trockij) a »zim�erwaldská levice«; a v byru této
levice jsme měli, jak jste věděla, dva hlasy ze tří: Radkův,
Zinovjevův a můj). Změnou návrhu jsme redaktorská
práva ztratili a stali se přispěvateli. Právo na vypracování
statutu jsme vám ovšem upřít nemohli. Avšak přesto je
naprosto přirozené - nemám pravdu? -, že my jako
přispěvatelé přece jen chceme mít nějaké právní záruky.
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Doufám, že teď se to vysvětlilo a bylo rozhodnuto s ko
nečnou platností. 

Ihned po obdržení Vašeho dopisu jsem zařídil, aby 
Vám expeditoři posílali náš orgán (Social-demokrat; není 
periodický, od začátku války vyšla čísla 33-51). Dostává
te ho? 

Využívám příležitosti, abych projednal důležité otáz
ky, týkající se naší spolupráce. 

1. Naše teze (o právu na sebeurčení*) Vám poslal Ra
dek (pošlete je prosím také Gorterovi:' já mu o tom po
drobně píšu v souvislosti s jeho brožurou[451]). Holandsko
-polské stanovisko pokládám teoreticky za velmi pochybe
né a prakticky za výsledek politiky malých států. Copak 
náš společný boj proti starým a novým anexím (co je to 
anexe?) nás nemůže trochu sblížit? Stanovisko Němců, 
Angličanů a Rusů je přece jenom důležitější (a objektivně 
správnějš{) než stanovisko holandské a polské! Gorter po
žaduje »národní nezávislost« pro holandskou Indii. Vý
borně! Ale vždyť právě to je právo na sebeurčení!!Jestliže 
Kautsky a ruští kautskisté (mezi nimi i Trockij) kladou 
otázku nesprávně, pak je to jenom další argument proti 
kautskistům! (Pokud Vás tato otázka zajímá, požádejte 
Gortera; aby Vám poslal můj dopis. Velmi rád prodisku
tuji tuto otázku podrobněji s holandskými marxisty.) 

2. Německá skupina Die Internationale. Četla jste její
teze v 3. čísle Grimmova bulletinu?24I 

Podle mého názoru je to po prvním čísle časopisu Die 
Internationale rozhodný krok doprava. Ani slovo proti 
kautskistickému »středu«, a přitom je to pro německou 
stranu to hlavní. Ani slovo o rozkolu (Otto Riihle má úpl
nou pravdu, a přitom se o tom po jeho článku mlčí!!). Ani 
slovo o zjevných prostředcích boje, o ilegální organizaci 
atd. 

A věta: »V období imperialismu už nemohou být ná
* Viz Socialistická revoluce a právo národů na sebeurčení (Sebra

né spisy 27, Praha 1986, s. 272-286).''Red.
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rodní války«! To je teoreticky nesprávné. Koloniální vál
ky jsou  národní války. (Indie proti Anglii apod.) To je 
prakticky šovinismus: my představitelé velmocí zakaz u
jeme utlačovaným národům vést národní války!! 

Můj závěr je takový: Die Internationale chce s kautski
sty uzavřít dohodu. Jin!ik se tyto teze vykládat nedají. 
A ještě k tomu: Strobel v Neue Zeit chválí Bernsteina!242 

Zetkinová vystupuje v Gleichheitu proti »zimmerwaldské 
levici«: diplomatická věta.proti »bolševickému sektářství« 
(!!) Věta je formulována tak diplomaticky, že nikdo nedo
káže pochopit, v čem vl as tně je naše »sektářství«!! Zet
kinová je pro »aurea �ediocritas«* mezi Ledebourem 
a »zimmerwaldskou levicí« .. Ale jak to udělat - o tom 
ani zmínka. V čem je naše chyba? - o tom nepadlo ve 
Švýcarsku, kde není cenzura, ani slovo. 

Můžete to vysvětlit jinak než snahou uzavřít s Kaut
ským a spol. dohodu? 

3. »Návrh« (3. č. bulletinu), který jste vypracovala Vy
a polská sociální demokracie, mi připadá velmi špatný.243 

Sám Radek nedokázal tento návrh obhájit. K čemu to 
zkrácení programu strany? Program socialistické revolu
ce? Dnes to není zapotřebí - a v tomto programu chybí 
bod o dobytí politické moci, v tomto programu znějí 
články 6 (A) a 5 (B) velmi podivně; také článek 6 (B) zní 
divně: právě v případě socialistické revoluce budeme po
třebovat milici na obranu nového pořádku. My přece ne
jsme pacifisté. My přece nemůžeme počítat s vítězstvím 
na celém světě naráz (bez občanských válek? Bez válek?)! 
Koloniální program chybí úplně. 
· Jenom tehdy, když budeme mít úplnou ji stotu, že stojí

me bezprostředně na prahu takové revoluce, budeme po
třebovat tento program - ale i pak úplně jinak zformu
lovaný.

Teď však potřebujeme něco docela jiného: dělnické 

* - zlatou střední cestu. Red.

212 



hnutí musí mít jasno v názorech na nutnost rozchodu se 
sociálšovinisty a kautskisty, na ilegální organizaci, na 
prostředky a metody masového boje atd. 

4. Brzy Vám pošleme naše teze k bodům 5-8 progra
mu druhé konference*. Bylo by velmi dobré, kdybychom 
se mohli shodnout ne-li ve všech, tedy alespoň v někte
rých bodech. 

5. V čem se rozcházíme s Trockým? To Vás jistě zají
má. Stručně řečeno: je to kautskista, tj. přeje si jednotu 
s kautskisty v internacionále a s Čcheidzeho frakcí v Rus
ku. My jsme rozhodně proti takové jednotě. Čcheidze za
stírá svými frázemi Ge prý pro Zimmerwald: viz jeho po
slední projev, Vorwarts z 5. 3.) skutečnost, že sdílí názory 
»organizačního výboru« a lidí, kteří vstoupili do váleč
ných výborů**. Trockij je v současné době proti »orga
nizačnímu· výboru« (Axelrod a Martov), ale za jednotu
s Čcheidzeho frakcí v dumě!!

My jsme rozhodně proti. 
. Posílám hezké pozdravy Vám, soudruhu Pannekoekovi 

a ostatním holandským soudruhům! 

Moje adresa: Wl. Ulianow 
Spiegelgasse. 12. 
(Schuhladen Kammerer) 
Ziirich. I. 

Váš N. Lenin 

P. S. Je něco pravdy na novinových zprávách o spojení 
New Rewiews (New York) s Vorbote (viz Internationale 
Korrespondenz, č. 69)? 

Nemyslíte, že by bylo neobyčejně důležité vydat 2. č. 
Vorbote už v březnu? 

* Viz Návrh ústředního výboru SDDSR pro druhou socialistic
kou konferenci (Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 302-312). Red.

** Jde o výbory pro řízení válečného průmyslu (viz Sebrané spisy 
27, Praha 1986, poznámka 34). Red.
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192 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Po 1 L3. 1916] 

Milý příteli! Rád bych si s Vámi trochu zevrubněji popo
vídal o Vašem dopisu, kde se zmiňujete o tom, že se mi 
běžně vytýká »neústupnost«. 

Pokud jde o Džemse, ten se nikdy v politice nevyznal 
a vždycky byl proti rozkolu. Je to skvělý člověk ten 
Džems, ale jeho názory na tato témata jsou z gruntu ne
správné. 

U nás v Rusku (a teď i v nové internacionále) je otázka 
rozkolu základní otázkou. Zde by byl každý ústupek 
zločinem. Dobře vím, jak mnoho dobrých lidí (Džems, 
Galjorka, petrohradští »přátelé« z řad inteligence; bylo 
proti �ozkolu frakce v dumě. Všichni se tisíckrát mýlili. 
Rozkol byl nezbytný. Rozkol s Čcheidzem a spol. je i dnes 
absolutně nezbytný. Všichni, kdo v té věci kolísají, jsou 
nepřáteli proletariátu a musí se s nimi jednat neústup
ně. 

Kdo kolísá? Nejenom Trockij a spol., ale i Ju

ri j + Jevg. B. (ti už v létě »dělali scény« kvůli Čcheidze
mu!!!). Dále Polác i (opozice). V jejich listě Gazeta robot
nicza, č. 25 je jejich rezoluce: zas se chtějí vykrucovat 
jako v Bruselu 3.-16. července 1914. 

S těmi se nutně musí.jednat neústupně. 
Radek je z nich nejlepší; spolupracovat s ním bylo pro

spěšné (mimo jiné i pro zimmerwaldskou levici), a my jsme 
s ním spolupracovali. Ale Radek taky kolísá. A naše takti
ka je v tomto případě dvo ustranná (Jurij + Nik. Iv. to 
ni ktera k nechtěli nebo nedovedli pochopit): na jedné 
straně pomoci Radkovi, aby se dostal doleva, sjednotit 
všechny, které můžeme, pro zimmerwaldsl<ou levici. Na 
druhé straně nepřipustit sebemenší kolísání v základ
ních věcech. 
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Základní věc je rozkol s organizačním výborem, 
s Čcheidzem a spol. 

Poláci kolísají a po 1. č. Kommunistu vydali nanejvýš 
odpornou rezoluci. 

Závěr? 
Držet se firmy Kommunist a otevřít dveře intrik ám 

a kolísání: dopisům redakci (Radka, Branského, snad 
i Pannekoeka a dalších), stížnostem, fňukání, klepům 
apod.? 

Za nic na světě. To by věc poškodilo. 
To by znamenalo napomoci darebákům z organizační

ho výboru, Čcheidzemu a spol. 
Za nic na světě. 
Kommunist byl dočasným blokem pro dosažení určité

ho cíle. Cíle bylo dosaženo: časopis byl vydán, sblížení 
( tehdy, před Zimmerwaldem bylo možné) se dosáhlo. 
Teď musíme jít jinou cestou, dál. 

Kommunist se stal š kod livým. Musí se pře s tat v y
dávat a nahradit jinou firmou: Sborník Social-demo
krata244 (redigovaný redak cí  Social-demokrata). 

Jenom tak se vyhneme intrikám a kolísání. 
Jsou v Rusku také názorové různice? No ovšem! Ale ne

ní naší věcí je zvět šovat. Ať se Čcheidze a spol., Trockij 
a spol. zabývají Ge to jejich »profese«) zvětšováním názo
rových různic, naší věcí je prosazovat v lastní linii. Tato 
práce už přinesla své ovoce: petrohradští dělníci jsou sto
krát lepší než petrohradští intelektuálové (i ti »sympatizu
jící« ... ). 

»Trojce« Ourij + Jevg. Bošová,+ Nik. Iv.) jsme museli
udělat dočasné ústupky, protože tehdy nebylo jinak 
možné vydat časopis (teď to možné je); a hlavně: tehdy 
jsme ještě neviděli Jevg. Bošovou + Jurije při práci 
a mohli jsme doufat, že práce je .potáhne nahoru. 

Jenže oni šli dolů. 
Dočasný svazek musíme nutně rozpustit.Jedině tak 

věc neutrpí. Jedině tak se i oni poučí. 
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My přece nejsme proti dis kusi. My jsme proti redak to r
ským právům těch, kdo neodpustitelně (že by to bylo mlá
dím? Tak počkáme: za nějakých 5 let se třeba napraví) 
kolísali. 

Nik. Iv. se zabývá ekonomií a v tom jsme ho vždycky 
podporovali. Ale 1. věří pomluvám a 2. v politice je za
traceně nestálý. 

Válka ho přivedla k poloanarchistickým myšlenkám. 
Na poradě, která schválila bernské rezoluce Garo 1915*), 
předložil teze (mám je!) - vrchol nesmyslu; ostuda, po-
loanarchismus. 

Ostře jsem se do něho pustil. Jurij -aJevg. Bošová po
slouchali a byli se mnou spokojeni, že ho nenechávám 
upadnout do levičáctví (prohlásili tehdy, že s N. Iv. vůbec 
nesouhlasí). 

Uběhlo půl roku. Nik. Iv. studuje ekonomii. Politikou 
se nezabývá. 

A najednou nám on sám předloží v otázce sebeurčení 
s tejný nesmysl.Jevg. Bošová+ Jurij ho podpisují!! (Vez
měte si od N. Iv. jejich »teze« a mou odpověď jemu245.) 

Je to závažná otázka. Neodkladná. Nerozlučně spjatá 
s otázkou anexí, nesmírně aktuální otázka. 

Ti lidé se nad tím nezamysleli. Řádně si to nepřečetli. 
Nevěnovali tomu pozornost. Dvakrát třikrát si poslechli 
Radka (ten trpí starou »polskou« nemocí: zamotal se 
v tom) - a nas lepo to po depsali. 

To je skandál. To je ostuda. To nejsou redaktoři. Musí
me jim vyvrátit jejich názory, usvědčit je z omylu, dát jim 
čas, aby se poučili a zamysleli, a ne jim honem poplácá
vat po ramenou: tady máte redaktorská práva a předklá
dejte dělníkům ty svoje nesmysly!! 

Když to tak uděláme, doženou to až k polemice v tisku, 
a já je pak budu nucen označit za »imperialistické eko
nomy«, poukázat na jejich naprostou prázdnotu, napro-

* Viz Sebrané spisy 26, Praha· 1986, s. 184-190. Red.
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stou nesolidnost a nepromyšlenost. Polemika v tisku je 
proti nám zatvrdí na dlouhá léta. 

Když však teď přestaneme vydávat Kommunist, za
myslí se a přestanou s těmi nesmysly; trochu si počtou 
a přesvědčí se. Víte co, milánkové, když hlásáte »názoro
vé neshody« v politice (kterou jste se vůbec nezabývali, 
kterou jste nestudovali), napište solidní brožuru , dejte se 
do toho! Zamyslí se a neuděla jí to. A za pár měsíců »je to 
pustí«. Tak bylo a tak bude. 

V otázce anexí (a sebeurčení) bylo naše stanovisko (re
zoluce z roku 1913*) plně potvrzeno válkou. A tato otáz
ka se stala aktuální. A Radek + Holanďané ( Gorter 
a Pannekoek) se tu zřejmě zapletli. Ve Sborníku Social
-demokrata to budeme vysvětlovat zas a znova. 

Musíme se zaměřit na toto: 
1. zastavit vydávání Kommunistu;
2. při vydávání sborníku o Židech246 jít Jurijo

vi + Jevg. Bošové co nejvíc na ruku, dát jim co nejvíc 
práv a výsad (tad y to věc nepoškodí). Podrobné podmín
ky v písemné smlouvě; 

3. totéž ohledně jejich skupiny pro dopravu (vezměte
si od nich jejich stanovy a naše návrhy k nim); 

4. vydáme Sborník Social-demokrata a redigovat jej
bude »redakce Social-demokrata«. 

Přizveme je ke spolupráci. Řekneme jim: »jsou nějaké 
neshody v názorech? Připravujte solidní brožuru!« Zavá
žeme se, že ji vytiskneme. (Nenapíšou ji, neboť se nad tou
to otázkou ani vážně nezamysleli, ani se jí nezabývali!!) 

To bude účinná politika. 
Jevg. Bošová se pořád chystala do Ruska; tam by 

mohla být prospěšná; tady pro ni  nen.í práce, bude si ji 
vy mýšlet. 

Znáte tu zahraniční pohromu: »vymýšlení« práce pro 
ty, co dřepí v cizině? Strašná pohroma. 

* Viz Sebrané spisy 24, Praha 1985, s: 85-87. Red.
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Prozatím končím. Sežeňte všechny dokumenty a infor
mujte se. Budeme o tom hovořit zas a znova. 

Váš Lenin

P. S. Přikládám kopii své odpovědi N. I. Bucharinovi 
o významu nových »názorových neshod«.

193 

J. LARINOVI

[13. 3. 1916] 

Pro J Larina

Vážený soudruhu! 

Bohužel, jak složení spolupracovníků, ta1c i neurčitý cha
rakter sborníku, omezené podmínky pro spolupracovníky 
i to, že část jich není známa - to všechno mě nutí spolu
práci odmítnout. 247 

[16. 3. 1916] 

Se sociálně demokratickým pozdrave� 
Lenin 

194 

S. N. RAVIČOVÉ 

Milá soudružko! Suchanovovu brožuru Vám měl poslat 
Grigorij, požádal jsem ho o to. Jestli jste ji ještě nedosta
la, příležitostně mu napište a připomeňte mu to. 

O Kommunistu nebylo ještě rozhodnuto, zdali bude 

218 



vycházet dál nebo zda vyjde Sbornik Social-demokrata. 
A protože to nebylo dosud rozhodnuto, nemohu Vám bo
hužel sdělit žádné podrobnosti. Mějte proboha chvilku 
strpení! Vždyť ani my ještě nevíme, jak se to nakonec vy
vine! 

I 9 5 

Salutations cordiales. *
W. Lenine

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 16. 3. 1916] 

Jsem velmi rád, že to s Grimmem vyšlo. 
Doufám, že otiskne i Prohláš ení proti zahraniční� 

mu sekretari átu organizačního výboru.248 Vy jste se 
o tom nezmínil! Odpovězte.

Ohledně Suchanova (brožury)[349] jsem se dvakrát
ptal, ale Vy neodpovídáte (poslal jste ji Olze?). 

A co je s Vorbote č. 2? Kdy yYjde? .Bude tam kritika re
zolucí Die Internationale? 

I 11 Jestli ano, n�dalo by se nahlédnout do rukopisu? 

Junia jsem ještě neměl v ruce249 ; mohl byste mi ho po
slat? (zkusím to u Plattena). 

Na které otázky jsem to neodpověděl? Kollontajové 
jsem psal a ještě napíšu. 

0estliže dostáváte rukopisy pro Vorbote, nemohl byste 
mi je sem na půl dne poslat?) 

Salut. Lenin 

* Srdečné pozdravy! Red.
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1 96 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Před 19. 3. 1916] 

Posílám materiál do sazby. Článek o »mírovém progra
mu« a tak dále Gako úvodník) končím a pošlu ho zítra.* 

K »provolání« JSK[473] je třeba připojit zestručněné 
objasnění programu, podmínky účasti aj.250 

My absolutně nemůžeme prozradit pseudonym Sparta
cus2s1 

Ab solutně nemůžeme: pomohli bychom tak Interna
tionale Korrespondenz, aby to přetiskla od nás; pomohli 
bychom udavačům. 

Nutně se musí zařadit v plném znění naše prohlášení 
(5.-8. 2.), »výhrada«, při hlasování pro oběžník. 

»Prodejní novináři« se nehodí. Předkládám návrh na
přepracování (1, 2, 3/52. Musí se o tóm psát s minimem 
nadávek a maximem výkladu. Bylo by dobře vyčísllt fak
ta, shromáždit odvolávky zahraničního sekretariátu 
organizačního výboru (2. č. bulletinu) ( + 3. č. lzvěstijí) na 
Samaru, Kavkaz, Naďa aj. a dokázat, že v Rusku jsou 
všichni přívrženci organizačního výboru spoluúčastníky. 
Velmi bych doporučoval, abyste tento článek ještě dva
krát či t řikrát přepracoval a znovu mi ho poslal, ale 
výklad musí být správný a přesný: je to hrozně důleži
té. 

Sebeobranu[337] dejte na 2-3 dny Šklovskému, Kaspa
rovovi a spol. a pak mi ji ihned vraťte. 

Obtahy (německých tezí o sebeurčení) pořád ještě 
nemám. Jak dlouho to ještě bude trvat??? 

Jestli Radek zadržuje 2. č. Vorbote, pak je to od něho 
lumpárna. Musíme uvážit, jak proti tomu bojovat. Nemě
li bychom poslat kolektivní dopis Rolandové-Holstové? 

* Je míněn článek O »mírovém programu« (viz Sebrané spisy 27,
Praha 1986, s. 287-294). Red.
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Proč ne? Jaképak rozpaky? Je to přece porušení slibu, 
škodí to věci, není to loajální a brzdí to diskusi právě 
k dubnové konferenci, právě na ní! 

Moje teze (o míru a jiném) mi okamžitě vraťte: musím 
je předělat.* Dokud je nepředělám, radši je Radkovi 
neukazujte. 

Salut! Lenin 

Proč neposíláte Naš golos?253 Od Martovových článků 
o »sebeurčení« jsem ho neměl v ruce. Byla tam slíbená
odpověď Martovovi?

Co je s byrem zimmerwaldské levice? Musí přece při
pravit referát na dubnovou konferenci.254 A co teze?? Co 
dělat? 

1 9 7 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

19. 3. 1916

Milá A. M.! Dostali jsme Váš dopis a ještě jednou Vám 
gratulujeme k úspěchu. 

Hrozně mě rozzlobilo, že »ušlechtilá« Francie zkonfis
kovala (fakt!) řadu mých doporučených dopisů, adresova
ných Vám do Ameriky. Co se dá dělat. Teď musíte vyna
ložit všecky síly na kontakty s Amerikou. 

Psala jste mi přece, že jste v Americe dostala v němec
kém znění 1. č. Internationale Flugbliitter a že se vyna
snažíte vydat je anglicky! A teď ani zmínka o nich?? 

Co to znamená? Opravdu se nenašel v Ame:r:ice nikdo, 
kdo by měl pro to pochopení, a nedalo se vydat Interna
tionale Flugbliitter v angličtině???? 

To je k nevíře! 

* Jde o Návrh ústředního výboru SDDSR pro druhou socialistic
kou konferenci (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 302-312). Red.
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Ale pokud je to skutečně tak, musí se to vydat v Nor
sku (anglicky). Přeložíte to? A kolik bude stát vydání? 

Dále jsem Vám psal do Ameriky*, že jsem dostal z Bo
stonu, Massachusetts, leták Socialist Propaganda Lea
gue255 (podepsáno 20 socialistů s adresami, většinou 
z Massachusetts). Je to liga internacionalistická s progra
mem zjevně se přiklánějícím doleva. 

Poslal jsem jim tlustý anglicky psaný dopís** (a lnterna
tionale Flugblatter. v němčině). Odpověď nepřišla. Že by 
to zkonfiskovala »ušlechtilá« Francie? Jestli jste je nedo
stala  a nic o nich nevíte, pošlu Vám jejich adresu a kopii 
svého dopisu. Poslala byste je do Ameriky? 

A co Socialist Labour  Party***? Jsou to přece interna
cionalisté (i když s úzkoprsým, sektářským nádechem). 
Doručili jim Internationale Flugblatter? Jste s nimi ve 
spojení?? 

Dále. Psala jste, že jste začala vyjednávat s Charlesem 
Kerrem. A výsledek? Slíbil prý vytisknout část naší bro
žury (Lenina a Zinovjeva). 

Ale Vy o tom teď mlčíte ... Jak tomu mám rozumět? 
Internationale Korrespondenz psal, že New Review 

v Americe bude tisknout články zimmerwaldské levice.Je 
to pravda? Znáte New Review? 

Odpovězte co nejdříve a co nejpodrobněji. Jistě si zji
stíte do nejmenších podrobností všechno o přímých poš
tovních lodích z Norska do Ameriky. 

Pokud jde o Hoglunda a Nory, dodnes jsem se nemohl 
dopídit, jestli. dostali lnternationale Flugblatter, jestli je 
vydali švédsky a norsky a jestli se · oficiálně připojili 
k zimmerwaldské levici (tak jako Rev. Soc. Verband**** 

* Viz tento svazek, dokument č. 167. Red.

** Viz Sebrané spisy_27, Praha 1986, s. 89-93. Red.

*** Socialistická dělnická strana USA (viz Sebrané spisy 27,
Praha 1986, poznámka 40). Red.

**** Revolutioniir-Sozialistischer Verband � Revoluční socialis
tický svaz. Red.
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Rolandové-Holstové)? Prosím Vás, udělejte něco pro to, 
zjistěte, co a jak, vemte se o to, vynadejte jim, donuťte je 
a dohlédněte na ně! Ať Vám Bucharin sdělí, co jsme mu 
psali ve zvláštním dopise o zimmerwaldovcích, a dohléd
něte, aby to bylo splněno. 

S pozdravem Váš Lenin

Adresa: Herm Uljanow (Schuhladen Kammerer), Spie
gelgasse. 12. Ziirich. I. 

P. S. Jaké zajímavé knihy a brožury jste přivezla? Schlii
terovy dějiny chartismu? A co ještě? 

P. S. Posílám naše »teze« (z Vorbote č. 2). 
Vysvětlete to Skandinávcům. 

198 

A. M. KOL LONTAJOVÉ

[Po 19. 3. 1916] 

Milá A. M. ! Moc Vám děkuji za Váš dopis. Adresu So
cialist Propaganda League pošlu, jestli jsem ji nenechal 
v Bernu: to pak Vám ji pošlu až.z Bernu (tj. za 2-3 týd-
ny). 

Neodmítne Appeal tó Reason 'přetisknout Internatio
nale Flugblatter č. 1? Máme se o to pokusit? 

A bude Socialist Labour Party ochotna vydat to za 
naše peníze? Jsou ti lidé nenapravitelní sektáři nebo ne? 
Máte s nimi kontakty? Proč nám neposílají kopie svých 
dokumentů do Internationale Sozialistische Kommissi
on*? (Náhodou jsem část z nich viděl.) Nebo jsou posedlí 

* - mezinárodní socialistické komise. Red.
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svou »idée fixe«* o zvláštní »ekonomické« organizaci 
dělníků? 

Ptáte se, nakolik je žádoucí, aby norská strana vyslala 
na konferenci oficiálního delegáta? Ovšem, tisíckrát lepší 
je uvědomělý a rozumný levicový delegát za mládež než 
pravicový nebo poloviční kautskista za stranu. 

To je jasné.Jestli můžete, zapůsobte v· tomto duchu. 
Moc a moc mě mrzí, že se rozcházíme v otázce sebeur

čení. Zkusme si důkladně podebatovat bez intrik (které 
nám někdo v této otázce všemožně chystá) . . . Entre 
nous**: možná Vám Alexandr ukáže mou odpověď na 
připomínky N. I. Bucharina (tento spor musí prozatím 
zůstat co nejpřísněji v nejužším kruhu, ale spoléhám na 
Vaši diskrétnost). 

Tato otázka (»sebeurčení«) je nesmírně důležitá. Kro
mě toho je nerozlučně spojena s otázkou anexí.

Pevně Vám tisknu ruku a posílám hezké pozdravy! 

Váš Lenin 

P. S. V těchto dnech jsem poslal _Alexandrovi tlustý do
pis. Dostal ho? 

199 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Před 20. 3. 1916] 

Posílám teze.*** 

Musím je ještě opravit - vraťte je co nejrychleji. 

* - utkvělou myšlenkou. čes. red.

** - mezí námi. Red.

*** Jde o Návrh ústředního výboru SDDSR pro druhou socialis
tickou konferencí (víz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 302-312). 

Red. 
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Musíme si pospíšit ze všech sil: až je dokončíme, ať je 
Zina přepíše na stroji* ve 4-5 exemplářích (udělá to?) 
k okamžitému odeslání do Francie, Anglie, Švédska aj. 

Potom se musí ihned přeložit do němčiny (třeba to 
uděláte Vy, já je zanesu Charitonovovi a potom Platteno
vi) (opíšeme je sami) a vydat. Musí se taky přeložit do 
francouzštiny (pro Italy a pro Francouze). 

Je třeba, aby si je všichni levicoví a jim naklonění ně
kolik týdnů před konferencí přečetli a prodiskutovali. 
Holanďané rovněž. 

Radkovi je dejte k opsání, ale jedině na půl dne.Ji
nak absolutně nesouhlasím!! 

Grimmovi je dáme k otištění ve 4. č.** bulletinu: 
když je + protest (Martov versus Čcheidze) neotiskne, 
nedostane ani kopějku.256 

Čcheidzeho projev b yl u veřejněn. V listu Vorwartsje 
výklad: pro »zimmerwaldské usnesení a mír bez anexí«. 
Proti gvozděvovštině zřejmě ani slovo!!! 

V protestu se do toho vložím. 
Korespondenční lístky vraťte. 

2 00 

G.J. ZINOVJEVOVI 

(20. 3. 1916] · 

Salut. Lenin 

Zapomněl jsem jak v tezích, tak v článku O »mírovém 
programu« na jednu věc, která je bezpodmínečně nutná. 

* Po jedné straně, ale hodně hustě, bez okrajů a bez mezer mezi
řádky. 

** Zjistěte nejzazší termín. 20. nebo 25. 3 .? Neměli bychom oficiál
ně napsat, jestli jsme správně pochopili, že termín j� do 30. 3. a že 
počítáme s tím, že ve 4. č. bulletinu je m-Ísto blokované? 
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Podívejte se, kam by se · to dalo vložit (nemám kon
cept), ale určUě to tam dejte: 

Jediný bezpodmínečný požadavek, který mo
hou sociální demokraté předkládat jako mírový 
program, aniž by nahráli. oportunistům, je: ne
platit válečn é dluhy. A my ho předkládáme 
v souvislosti s revolučním bojem mas*. 

Salut. Lenin 

2 O 1 

G.J. ZIN,OVJEVOVI 

[20. nebo 21. 3. 1916]f 

Měl jsem překlad holandského Annullierung der Staats
schulden**. Místo válečných se může dát státních; podle 
mě je to velmi nepodstatný rozdíl. 

Jak potrestat »domovnice«? Jejich podíl na celkovém 
dluhu je mizivý, takže se jim může určit penze ze státní 
pokladny (pokud dlouho pracovaly jako domovnice). 

V případě, že Vaše »pochybnosti« trvají, nedávejte to 
tam nebo odložte číslo o d va dny. Myslím, že tento 
holandský bod se výjimečně hodí pro »mírový program« 
(může se doplnit) jako jediný pozitivní požadavek, v sou
vislost{ s re volucí nebo,s masovým bojem (vložil jsem 
to tam? nepamatuji se) ... asi ano ... 

Bude to trapné, když to tam dáme až pak, a v článku 

* Srov. Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 293 a 309. Red.

** »Zrušení státních dluhů« (tak se nazývá první bod návrhu
programu Revolučního socialistického svazu a Sociálně demokratické 
strany Nizozemska, který byl uveřejněn v 3. čísle bulletinu meziná
rodní socialistické komise z 29. 2. 1916). Red.
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ústředního orgánu nic na toto téma nebude. Lepší bude 
odložit to o dva dny a domluyit se písemně. 

S wiener Arbeiter-Zeitung to zařídím, o Tyszkovi 
Gestli není v Schriften des Vere ins jur Sozial-Poli tik*) se 
budu informovat. 

O úmluvách s Alexandrem (odjel do Norska, kde je 
A. K., a teď se musí pořádně popohnat).

Vůbec .nemohu souhlasit s -I,+ II o Kommunistu.
Vaše argumenty jsou krajně nedůsledné .
. . . ,1enom odmanévrovat«? ... Když takhle, proč po

tom riskovat naši věc? 
>1e to naše vina, že jsme se dali do spolku se žen

skou« ... Jistě! Jenže viníci napravují chybu první. Co je 
to za logiku: já jsem vinen, proto nebudu napravovat!!! 

Já se necítím »vinen«: tehdy byl blok prospěšný. Já 
jsem ho uzavíral. Teď je škodlivý. Budu vinen, když ho 
nezruším. 

O mých věcných argumentech jste se ani nezmínil: růz
nice mezi spolupracovníky (ve• třech otázkách), stížnosti 
na ÚV; dopisy redakci; dopisy listu Naše slovo (Bronské
ho, možná i Radka a dalších) � = hádanice, a ne práce. 

A kvůli čemu? Kvůli »firmě«?? To je k smíchu. 
Dostal jsem od N. L odpověď na teze: to je vrchol svin

stva, nad jediným slovem se nezamyslel. 
K Alexandrovi se musíme postavit zásadně: po čísle 

1/2 vyrukovali s »neshodami«' on i. Při takových nesho
dách ne lze poskytnout v redakci rovnoprávnost (nebo 
místo). To je nepřípustné. Shromáždit případy dřívějšího 
kolísání N. I. v téže otázce (demokracie) a žádat: ať to 
promyslí; stráví a napíšou pro ÚV motivaci všech svých 
názorových neshod (malou brožuru). Ne pro tisk, ale pro 
ÚV. My ji prodiskutujeme a zamítneme, ale prozatím 
Sb orník Social-demokrata. 

Salut. Odpově.zte. 

* - Práce Spolku pro sociální politiku. Red.
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[21. 3. 1916] 

Právě jsem dostal ( v  osm hodin večer) Váš lístek. Bezpod
mínečně trvám na vsuvce: »neplatit státní dluhy«. 

Teprve dnes jsem uviděl ,v Berner Tagwacht článek ta
ké s tímto požadavkem. Ani tam není zmínka o drobných 
živnostnících, domovnicích etc. Nemusíme se tedy o ně 
starat ani my. Stačí prostě říct: »v zájmu revoluce a v sou
vislosti s ní zrušit placení ·všech státních dluhů« - to je 
jediná těžká rána pro finanční kapitál, jediná záruka »de
mokratického míru«. Že je nedostižná bez revoluce? Sa
mozřejmě: To není argument proti takovému bodu, nýbrž 
pro revoluci. 

Určitě. Nemá nejmenší smysl rozejít se tady s Holan
ďany a s Berner Tagwacht. 

Zítra pošlu obsáhlý dopis*. 
Tyszka z r. 1912 tady není; je tu jenom z r. 1914

(Lohne** etc.), je to i v Bernu ve Schriften des Vereins 
fiir Sozial-Politik***, Band 145. 

Salut. Lenin 

.. 2 O 3 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Před 23. 3. 1916] 

Posílám dodatek (O. Riihle a Liebknecht) - podle mne 
se to musí nutně zařadit, aby byla vyzdvižena Lieb
knechtova historická slova. 

* Nebylo zjištěno, o jaký dopis jde. Red.

** - mzdy. Red.

*** - Práce Spolku pro sociální politiku. Red.
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Posílám návrh na zkrácení o 37 řádků. Doufám, že na
jdete další možnost zkrácení, aby se vešla vsuvka o Rii
hlem a Liebknechtovi*. 

»Strekoza« se musí rozhod ně vyhodit, neboť 1. to ne
vyšlo; 2. musí se počkat (není to jen Trockij, ale plus L a

Vie Ouvriere: pro ně to může být pokrok257). 

3. Trockého dáme raději do Sborniku Social-demokra
ta, musíme mu věnovat víc místa. 

r: 

Salut. Lenin 

· Teze určitě pošlete osobně Grimmovi (měl by se pozvat na
besedu o tom).

Uvažuji ještě o jedné vsuvce do tezí. Dejte mi zavč as
vědět, kdy je budou lámat.

PŘÍLOHA K DOPISU 
Otto Riihle a Karl Liebknecht 

Riihle se 12. 1. 1916 ve Vorwiirtsu otevřeně vyslovil pro 
rozkol strany. Liebknecht ve svém projevu v pruském 
zemském sněmu 16. 3. 1916 přímo vyzval »bojovníky 
v zákopech«, aby «odhodili zbraně a obrátili se proti s poleč
nému nepříteli«, za což mu vzali slovo. - Kdo tedy z rus
kých sociálních demokratů proievil »frakcionářství«: ti, 
kdo hájili jedině důsledná bolševická hesla občanské vál
ky a rozkolu s oportunismem? Nebo ti, kdo popírali zjev
nou správnost těchto hesel, k nimž přivádí vývoj interna
cionalisty ve všech zemích? 

* Viz přílohu na konci dopisu. Red.
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 23. a 25. 3. 1916] 

Návrh Pokrovského musíme samozřejmě přijmout258• 

Pouštím se do práce (tady je lepší knihovna, obzvlášť co 
se týče nové ekonomické literatury: kdyby se daly vypůj
čit na takové 2 dny - nebo aspoň na neděli - obtahy 
nového ,katalogu, snažte se je pro mě opatřit). 

Ať Pokr:ovskij oficiálně mně i Vám odpoví, že přistupuje 
na podmínky (N. B. pošlete jeho staré dopisy o rozsahu 
a jiném); o termínu ať pomlčí (snad to do května �ebo do 
června stihnu). 

Projev Rakovského a br9žuru ISD o menšině z 21. 12. 
jsem neviděl259

• Pošlete oboje. 
Pošlete co nejdřív 25 obtahů.
Korekturu tezí* posílám. Přijal jsem jednu Vaši opra

vu. S nepříslušností ke straně absolu t n ě  nesouhlasím. 
1. Přečtěte si 'předchozí text, 2. přečtěte si Austerlitze[395] 

a K. Kautského v listu Neue Zeit(z 3. 3. 1916) a hned uvi
díte, že nemáte pravdu. Určitě musíme jako redakce ote
vřeně prohlásit: nepoklád·áme za slučitelné s přísluš
ností ke straně - jenom tak povedeme správno u Tren
nungslinie** právě mezi· námi a šovinisty, Martovem
( + Plechanov) + Axelrod a spol., k teří _nemoho u naši
koncepci přijmout. Ale Bucharin si to rozmyslí a přijme
ji. Vsadíme se?

Salut. Lenin 

N. B. Nedal by se sehnat aspoň na 2 dny Chemnitzer 
Vol ksstimme? Zkuste to!! Kdyby to nikterak nešlo, po-

* Jde o teze redakce Social-demokrata Socialistická revoluce a
právo národů na sebeurčení (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, 
s. 272-286). Red.

** - dělicí čáru. Red.
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šlete mi adresu tohoto listu a číslo (toho článku) s datem: 
objednám si ho. 

205 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 23. 3. 1916] 

Ve Vašem výkladu »historie« »neshody« jsou faktické-ne
přesnosti. Například o tomto' bodu jsme -hovořili ještě 
před mým odjezdem z Bernu·�- a ne až na naší poslední 
schůzce, a já nejenže jsem to »neposlouchal jedním 
uchem«, ale odpovídal jsem podrobně a mockrát,.přičemž 
Vy jste ani slůvkem nedal najevo jak tehdy, tak po celý 
následující měsíc, že pro Vás'není tato otázka rozhodnu
ta, definitivně vyřešena apod. Ovšem, jestli stůj co stůj 
chcete vyvolat »hádanice«, pak Vám nezáleží na faktech 
a já Vám v tom nemohu zabránit. Zbývá mi jen zvolit 
jedno ze dvou Vámi navrhovaných východisek. Volím 
první. Dejte tam můj podpis a udělejte obtahy (25) co 
nejdřív, neboť spojit se s představiteli levice v tak krátké 
době, která nám teď zbývá, je zatraceně těžké. Vaše 
»osobní prohlášení« nepůjde ovšem do Ústředního orgá
nu, ale do Sborniku Social-demokrata zároveň s uveřej
něním ruského textu.

Salut. Lenin 
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206 

I. F. ARMAND OVÉ

[31. 3. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Právě jsme dostali Váš lístek; honem Vám spěchám odpo
vědět: pošta bude zavírat. Vy nejste příliš spokojená 
s »houfem« Samovarčikových přátel260

, ale »houf« těch 
chlapců je Vámi nadšen: tak nám Samovarčik tlumočí je
jich slova. Upřímně Vám blahopřeji k úspěchu a přeji 
Vám stále takový a ještě větší v budoucnu. O politiku se 
nezajímáte, ale přece jen sympatizujete s Francií: máme 
skvělé informace o rozkolu mezi německými socialisty 
a o vývoji mezi Internacionalistickými socialisty Němec
ka. Tato zpráva mluví ve prospěch Francie. 

Ještě jednou Vám pevně tisknu ruku. Blahopřeji 
k úspěchu a přeji všechno. nejlepší, Olja také. 

Váš-Lenin 
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A. M. KOLLONTAJOVÉ

[4. 4. 1916] 

Milá A. M. ! Teprve teď jsem se z Alexandrova dopisu 
Grigorijovi dověděl o smutném osudu přátel ve městě, 
z něhož Alexandr přijel. 261 

Doufám, že využijete všech svých styků a uděláte všec
ko, co můžete, abyste je zachránila a všemožně jim po
mohla. 

Rozhodl jsem se, že Brantingovi psát nebudu, neboť 
moje doporučení, jak jistě chápete, by teď mohlo v kaž-
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dém směru uškodit. Asi bude nejlepší, když se do toho 
pustíte Vy prostřednictvím svých norských přátel. Kdyby 
bylo zapotřebí něco jiného, telegrafujte. 

(V nejnutnějším případě byste se snad mohla obrátit 
na Dány? Nebylo by špatné obrátit se i na německé soci
álně demokratické poslance, jenže pravicoví na Vás mají 
náramnou pifku. Kdybyste to tak mohla zkusit prostřed
nictvím nepravicových sociálních demokratů ... ) 

Divím se, že Alexandr dostal ode mne jen jeden dopis. 
Poslal jsem mu tři: druhý do toho města, odkud přijel (na 
»tajemníka strany«, adresa Lidového domu - zatelefo
nujte tam, jestli můžete); třetí na jeho nynější adresu.
Doufám, že ten třetí teď dostal? Čekám na jeho dopisy,
ale on je nějak až moc skoupý. Mockrát ho s N. K. po
zdravujeme. Vás taky.

Váš Lenin 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[4. 4. 1916] 

I když znám Váš sklon k prudkému »klesání na mysli« 
a nervozitě, tohle je přece jen moc . .. Nečekal jsem, že 
byste uvěřil povídačce (čí?) o Kaltstellung!!* Odpovídal 
jsem na všechny Alexandrovovy dopisy; psal jsem mu tři
krát; (druhý dopis se patrně.ztratil ve Švédsku a třetí ješ
tě nedošel).Je směšné mluvit o Kaltstellung, když někoho 
všemožně pros� aby psal, ale on odmítá (ani slova o slože
ní jím jmenovaného »kolegia« ... ) a jenom - vyhrožuje, 
nebo se zlobí? - »do Ameriky«!!! Co znamená tahle vidi
na?? 

* - bojkotování. Red.
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O cestě do Ruska ani slovo, a najedn�u spustí o Ameri
ce?! V tomto jeho rozpoložení by bylo jistě užitečné si 
s ním promluvit, ale hodilo by se to před cestou do Rus
ka. Ostatně, teď už je to vyřízená věc. 

Slíbil Vám Radek své teze 1. o sebeurčení a kdy? 2. je
ho teze levice byly slíbeny na sobotu; dneska je úterý . .. 

Jaký je termín pro ruské číslo Social-demokrata, tj. pro 
noticku o Čchenkelim?262 

::i;· 

J;.O 

Salut. Lenin 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 4. 4. 1916] 

Posílám teze. Do datky viz·s. 21 a 22 ( musí se doplnit 
i v němčině). 

Ohledně Alexandra s Vámi nesouhlasím.Jestliže se ne
dohodneme (Vy a já), zdržím se hlasování a Vy budete 
moci jednohlasně rozhodnout, že »jsme se rozhodli ho 
pozvat«. 

1. Ukazovat ho na konferenci znamená jeho z áhubu.
To je jasné. Ve Švédsku a: v Norsku nemá ruská vláda 
špehy, ale tady je jich spousta. Martov a spol. to roztrou
bí. 

Jsem rozhodně proti tomu, aby se obj�vil na konferen
ci, nezdržuji se, ale jsem proti. 

2. Někoho do Ruska žádá sám Alexandr (Ludmile
napíšu). 

3. Když Alexandr nejede, musíme vyčkat a pozvat ho
před jeho odjezdem. Jinak vyjde všechno nazmar.

4. Spěchat není nutné tím spíš, že na Alexandra zapů
sobí K ijevskij; je třeba vyčkat, dohodnout se písemně
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apod. (Urychleným pozvamm Alexandra· uspíšíte jeho 
přechod k Bucharinovi a spol., neboť Alexandr je· teď 
v ráži; radši počkejte, vyjde. ús_třední orgán, rozvine ko
respondenci s Kijevsk ou; dám dohromady sbírku do
kumentů o kolísání Bucharina a spol.; Alexandr bude mít 
kdy se zamyslet a zjistit kam, do jakého bahna lezou Bu
cha ri  n a spol.). 

Pozvat Alexandra teď znamená bojovat s ním ted: 
Proč? Nač? Když nejede, nemáme proč bojovat. (Kontak
ty získáme prostřednictvím Džemse atd.) (Džems je 
ovšem vinen.) 

A co Radkovy teze? 
S číslem o sebeurčení je třeba počkat, jestl i Vorbote 

č. 2 vyjde do konference. Proti Radkovým tezím je kraj
ně důležité ihned vystoupit. Radka musíme řezat a na 
jeho »corpore vili«* si můžeme »mnohé ušetřit« v řežbě 
stockholmských. 

Zjistěte přesněji, kdy odjíždí Kedrov263
. Je ještě v Ber

nu? A jeho žena v Lausanne? 
Vůči bundovci doporučuji krajní opatrnost!!! Gar

dez-vous!** 

Salut. Lenin 

2 1 O 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[10. 4. 1916] 

Samozřejmě, Dolgolewskému se musí ihned poslat 100 
franků. Udělejte to. Rjazanov už slíbil, že napíše o Dol
golewském Kautskému. 

· Píšu ještě Rjazanovovi o Greulichovi.
* - slabém těle. Red.

** Mějte se na pozoru! Red.
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Sledujte prosím opravdu pozorně, kdy vyjde bulletin 
( abych ho ihned dostal: moc mi záleží na tom, abych ho 
měl k d i skus i se zdejšími příslušníky levice). Vynasnažte 
se pod nějakou záminkou získat korekturu našeho 
Stellungnahme* a co nejdřív mi ji poslat. 

Dneska jsem Vám poslal velký balík. 

Salut. Lenin 

N. B. Odpovězte: poslal j'ste Karpinským Suchanova? 

2 1 1 

D. B. RJ AZANOVOVI

[10. 4. 1916] 

Werter Genosse**! Dneska jsem dostal zprávu, že Ljalin 
byl osvobozen a Dolgolewsky (NB Moses Dolgolewsky) 
sedí ve stockholmském vězení a píš e nám, prosí o pomoc. 
Moc Vás prosím: zajděte ke Greulichovi a donuťte ho, 
aby před Vámi napsal Brantingovi žádost o milost pro 
mladého ekonoma Dolgolewského. 

Auf Wiedersehen. *** 
Váš Lenin 

* Jd� o dokument Die Stellungnahme des Zentral-Komitees der
S. D. A. P. Russlands zu der Tagesordnung der zweiten internationa
len sozialistichen Konferenz (otištěn 22. dubna 1916 ve 4. č. Bulletinu
ISK[472]; rusky vyšel 1 O. června 1916 v dvojčísle 54/55 Social-demo
krata pod názvem Návrh ústředního výboru SDDSR pro druhou so
cialistickou konferenci (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986,
s. 302-312). Red.

** Vážený soudruhu! Red.

*** Na shledanou! Red.
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G. L. PJATAKOVQVI,J. B. BOŠOVÉ
A N. I. BUC HA R I N O V ! 264 

[Po 10. 4. 1916] 

Ve svém dopise zbytečně obcházíte to hlavní - neodva
žujete se popřít fakt, o němž velmi dobře víte, totiž, že 
základem organizace se stala (dočasně) zásada federace
- to jsme říkali naplno, nad slunce jasněji a mnohokrát.
Vaše sáhodlouhé řeči na tom ani zbla nezmění. A pak, že
tato zásada je nenormální, protistranická. I to jsme říkali.
A v tom je podstata.

Nenormálnost byla přijatelná jako dočasné opatření 
v zájmu dohody. Po Vašem přestěhování se ukázalo, že 
vy tři jste se dohodli na »tezích«265

, za něž nemůžeme 
převzít odpovědnost ani přímo, ani nepřímo, dokonce 
ani za jejich souběžnou existenci v naší straně, natož pak 
za rovnoprávnost. 

Pokud na nich a na takové »dohodě« a na federaci 
chcete trvat, je nám to velice líto. 

Ptáte se na spolupráci - v kterém časopise? Kommu
nist byl zastaven pro porušení dočasné dohody. Tak tedy 
v novém? To jest ve vašem na základě »tezí«? Spolupra
covat v něm nemůžeme a budeme nuceni proti němu bo
jovat, neboť váš postoj k programu strany (čl. 9) pokládá
me nejenom za nesprávný a škodlivý, ale i za neseriózní. 
Je to tak. Za 8 měsíců vzájemné dohody a společného ži
vota jste vy tři ani jednou nevystoupili v této otázce, 
která má ve straně dvanáctiletou historii, neučinili jste 
jediné prohlášení v redak�i ústředního orgánu, jediný
pokus odvolat se na stranickou literaturu apod. 

Právě tak neseriózní, a co horšího: protistranické jsou 
vaše argumenty pro »nezávislý« (na programu strany? na 
ústředních institucích strany?) časopis. 

Pokud chcete na tezích trvat, jsme 1. ochotni je vydat 
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a 2. jsme povinni říci svůj názor: vydejte je sami Qestli 
nechcete, abychom je vydali my) a připojte k nim diskus
ní brožuru, v níž byste všichni tři mohli vysvětlit straně 
motivy vašeho vystoupení. 

P. S. Píšete, že otázka peněz je »nepříjemná«. Ne vždyc
ky. Když se k penězům zaujímá stranický postoj, je to 
straně příjemné. Když se z peněz dělá nástroj proti  stra
ně, je to opravdu »nepříjemné«, dokonce víc než nepří
jemné. 

2,1 3 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Před 18. 4. 1916) 

Dneska jsem Vám poslal balík. 
1. Posílám naše teze;jsou v nich vynechány celé věty.

Ihned je prosím doplňte (máte přece koncept) a obra
tem mi je vraťte (pro Plattena). 

2. Máte ještě jeden exemplář? Obávám se, aby nás
Grimm nenapálil. Pak bychom byli před konferencí i na 
ní bez svých tezí!! 

3. Jsem tak trochu na vahách, jestli mám na konferenci
jet. Mandát nemám (od Lotyšů) a patrně ho nedostanu. 
A být tam jako »host« mi připadá trapné; a ještě by ·mě 
mohli vyhodit (pro konferenci není závazné rozhodnutí 
porady z 5.-8. 2. 1916).266 

Co si o tom myslí Radek?; 
4. »Schovává« Radek Frohlicha nebo ne? Je zapotřebí

řada porad levicových sil a:oficiálních porad. 
5. Frohlich aj. budou prozrazeni (ručím za to), když

budou žít v Bernu. Je naší povinností říct Frohlichovi 
a ostatním: jestli nechcete být prozrazeni, odjeďte do 
ústraní (někam poblíž místa konference, Grimm jim musí 
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povědět, kde to bude); jenom tak se vyhnete prozrazení. 
A dala by se tam uspořádat porada levicových sil. 

Promluvte s Radkem a Frohlichem (a co Srb ?267 Ne
zmiňujete se o něm) a dejte mi vědět. 

6. Ledebourovci, tj. kautskisté, nejspíš zbabrají c elou
konferenci!! Všichni se na ně budou dívat!! 

Kolik lidí bude za ISD? 2 (Fr. + ... *)? 
A za Internationale? 
7 .· Musíme připravovat boj- s Martovem a Axelrodem 

o mandát. Pustíte se do sbírání materiálů k jednotlivým
bodům 2. č. bulletinu (Naš golos + Sebeobra
na[337] + Čcheidzeho a Čchenkeliho projev a tak dále?)?
S tím by se mohlo začít ihn ed.

8. Měl by se pořídit francouzský překlad našich tezí
(Inessa bude jistě ochotná), Grimm to přece neudělá. 

Salut. Lenin 

2 1 4 

G.J. ZI NOVJEVOV I 

[Před 18. 4. 1916] 

Neposílám expres, protože by Vás tuším jenom zbytečně 
rozrušil a o mnoho dřív byste ho ani nedostal. 

Úplně s Vámi souhlasím, abychom pozvali Francouze 
a slíbili jim 50 franků. 

Bresťanům poraďte, aby se cestou zastavili u Žor
že: je důležité, aby se jich dřív »zmocnil« on a my, a ne 
Grimm (kdyby to šlo, bylo by to tak lepší i s Pařížany268).

Obžalovací spis jsem pořád ještě nestačil přečíst.269

Mějte strpení! 
Jestli chcete, pošlu Vám novou Suchanovovu brožuru, 

* Další slovo nebylo v rukopise rozluštěno. Red.
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když mi slíbíte (aspoň na půl dne) Junia* (vydolujte ho 
z Radka, ale neříkejte, že je pro mě). Ani Platten, ani 
Nobs ho nemají. 

Alexandrovi z hlediska věci ohromně prospěje, když 
bude zpočátku pracovat v Anglii. Jet do Ruska je nyní 
ne bezpeč né, zbytečně bychom ztratili činorodého člově
ka Gak ve Švédsku, tak v Rusku). Jet sem by bylo teď na 
škodu, jelikož on ani Vy se neudržíte a na konferenci 
zbytečně zdiskreditujeme cenného člověka. Kromě to
ho za 1-2 měsíce to bude pro něj v Rusku daleko pří
hodnější a vyjdou najevo a vyjasní se mnohé důležité 
věci. 

Salut. Lenin 

P. S. »Odpočine« si jedině při práci v Anglii, v nečinnosti 
se zbytečně uondá. 

NB:Jestli Grimm neotiskne protest, musíme to ihned 
zjistit a otisk nout ho sami v pozměněném znění.270 

P. P. S. Kde a kdy vyjdou druhé Radkovy teze k dohodě 
zimmerwaldské levice??? 

2 l 5 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[18. 4. 1916] 

1. Vorbote zřejmě do konference nevyjde. Je nutné
ihned ob jednat větší počet tištěných exemplářů našich 
tezí. A co nejdřív. 

2. Doplnil jste německé znění tezí?

* Jde o brožuru Junius (Luxemburgová): Die Krise der Sozialde
mokratie, Ziirich 1916. Red.
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3. Nevím, jaké materiály mám sbírat já. Měl byste je
dát dohromady Vy, a o to, co bude chybět, napište mně. 
Jinak to nebude k ničemu. 

4. Pošlete korekturu protestu proti Martovovi.
5. O Skandinávcích nic nevím.271 Dvakrát jsem psal

Kollontajce. Po událostech ve Stockholmu je malá nadě
je. 

6. Moje osobní finance nejsou ještě zdaleka beznaděj
né: kde se jen ty »zkreslené zvěsti« berou??? 

7. Dostal jste balík?
8. Pošlete německé teze (opravený exemplář), které

jsem Vám zaslal? 
9. V pátek nemohu přijet. Mám práce nad hlavu

a jsem s ní moc pozadu. 
Jestli Radek teze nemá ·a není naděje, že bychom se 

s ním dohodli (o anexích a o právu na sebeurčení), nemá 
»byro« prozatím smysl. Bude mít smysl až druhý den
konference večer, až se rozhodne o jeho složení.

10. Nemohl byste mi dát přesnější adresu než jenom
jméno vesnice, které jste udal?272 

Shromažďovat materiál k tažení proti Martovovi je 
velmi důležité. 

Dejte se do toho co nejpečlivěji a co nejdřív, jinak ne
stačíme chybějící materiál sehnat. 

Salut. Lenin 
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2 1 6 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[Po 18. 4. 1916]

Milý G. L.! 

Mám k Vám různé prosby: 
1. přiložené papíry, jestli Vás to· nebude obtěžovat

Qestli ano, vraťte mi je) vyměňte na policii (máte tam pře
ce známého tajemníka) na mé Aufenthaltsbewilligung ne
bo Toleranzbewilligung*. Poslal jsem ho do Bernu, ne
boť tady chtěli (»vidět«) papíry. Zřejmě jsem nenapsal 
žádost podle předpisu. A teď je myslím lepší mít v rukou 
Aufenthaltsbewilligung, neboť na podzim se může hodit. 

2. pošlete 30 výtisků Vorbote č. 1 na adresu Fr. Plat
ten. Secretar. Volkshaus. Ziirich. (Pokud jste nebyl pově
řen rozesíláním Vy, pošlete Plattenovu objednávku tomu, 
kdo to dělá.) 

3. Pošlete podrobné účty Benteliho, abychom zjistili,
o kolik podražil papír . ..

Pevně Vám tisknu ruku a všem, Lídou jako nejstarší
počínaje, posílám hezké pozdravy. 

Váš Lenin

2 1 7 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 18. a 24. 4. 1916]

Radek nemá nejmenší důvod cítit se ukřivděný a musí se 
mu to klidně a důkladně vysvětlit. Poradu s ním byste 

* - povolení k pobytu. Red.
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měl zařídit co nejdřív (nečekat na mě) (abyste zaplašil je
ho »křivdy«) - Vy na té poradě můžete klidně zastupo
vat ÚV, stejně jako ve všem zastupujete ÚV v Bernu. 
A o tom, že se s Radkem radíte o tezích, si spolu píšeme 
už dávno. 

Situace je stejná jako před Zimmerwaldem: máme 
vlastní »rezoluce«, ale blok levice ani v nejmenším neod
mítáme. 

Vynasnažím se přijet rovnou do Kienthalu (snažte se 
zjistit jméno hotelu - jsou tam všeho všudy dva nebo 
tři). 

Jsem strašně rozzlobený, že.jsem nedosta1Junia![521 ] 

Salut. Lenin 

2 1 8 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Mezi 19. 4. a 7. 5. 1916] 

Milá A. M.! Jistě víte, že Huysmans svolává na 26. čer
vna neutrály.273 Musíme se nutně postarat o to, aby tam 
za skandinávské země byl někdo z »našich«, a dobře uvá
žit, jak si tam má vést. Napište prosím co néjdřív (aby
chom se stihli písemně domluvit), je-li nějaká naděje. 

Dostáváte německé sociálně demokratické noviny? 
Huysmansovi pěkně odpověděl Volksfreúnd (Braun
schweig), ale pravicový orgán Chemnitzer Volkstimme 
prohlásil, že s Huysmansovou kritikou zimmerwaldovců 
plně souhlasí. 274 

Není naděje, že by rozsudek nad Hoglundem byl zru
šen? To je neslýchaná, neuvěřitelná krutost!! 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

243 



Mockrát pozdravuji Nik. Ivanoviče, od něhož přišel tele
gram, ale dopis ne. Ze srdce mu přeji, aby si brzo odpoči
nul a zotavil se. Jak je na tom finančně? 

P. S. Není to drahé 75 korun za brožuru v angličtině?275 

Neměli bychom počkat? . 

2 1 9 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 2. 5. a 2. 6. 1916] 

Eserům musíme odpovědět zamítavě. »Sjednocení nemů
žeme doporučit«. Udali zpáteční adresu? (Rozhodně si 
nechte kopii.) 

Alexandrovi píšu, nikoli ovšem v tom smyslu, jak jste 
naši úmluvu »pozměnil«, ale tak, jak byla uzavřena: 1. 
stará úmluva se ruší; 2. redakce ústředního orgánu redi
guje a uzavírá smlouvu s vydavateli od sešitu k sešitu; 3. 
vydávat se bude v Bernu*. 

Dopis soudruhům o konferenci 25.-29. 4. napište 
Vy,276 máte víc materiálu (abych nezapomněl: pošlete mi 
prosím naši a Radkovu společnou rezoluci, kterou četl na 
plénu: nemám ji a moc ji potřebuji). 

Z téhož dopisu třeba uděláte návrh provolání pro 
Francouze (mluvil jsem o tom s Inessou), mě to nevy-
cházl 

Doporučovali Meyer a sp�l. v Erweiterten Kommissi
on hlasovat pro Leitsatze**?277 

Do Lausanne a do Ženevy pojedu referovat nikoli 
o konferenci,_ takže Vám to nebude vadit:278 

S číslem ústředního orgánu o konferenci souhlasím.279 

* Jde o to, za jakých podmínek pokračovat ve vydávání časopisu
Kommunist. Red.

** - teze. Red.
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Pošlete rozvržení článků. Určitě tam.musí být o tom,jak 
Martov oklamal internacionálu. 

Rybalku[593] jsem nedostal. 
Salut. Lenin 

P. S. Natanson mi říkal, že uvažují o »sblížení« 
s těmi jejich »obranáři«, kteří hlásají: nejdřív revo

NB luce, potom obrana. Zeptejte se ho (v odpovědi), 
jestli by .nás nechtěl informovat o výsledku tohoto je
jich jednání. 

220 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Mezi 6. a 13. 5. 1916] 

Milý Alexandře! Konference skončila a její manifest280 

(z 1. května) byl uveřejněn. Dostáváte doufám Berner 
Tagwacht nebo jiné švýcarské noviny? Jestli ne, napište, 
a my Vám pošleme francouzský text. 

Grigorij připravuje zevrubný dopis o konferenci, který 
Vám pošleme. 

Manifest byl vcelku přijat, což je krokem kupředu, ne
boť francouzští poslanci (tři, jeden z nich, Brizon, je na
půl šovinista)281 byli pro. Bylá schválena rezoluce kritizu
jící pacifis�us a rezoluce ostře kritizující mezinárodní 
socialistické byro. Celkem vzato je to i přes spoustu nedo
statků přece jen krok k rozchodu se sociálpatrioty. 

Levice byla tentokrát silnější: jeden Srb, tři Švýcaři, je
den Francouz (nikoli delegát; nikoli za skupinu, nýbrž za 
sebe) posílili naši levici. A pak šli s námi v tom hlavním 
dva Němci (ze skupiny Internationale)282

• 

Viděl jste Huysmansův manifest! Je v něm zjevná zlo
myslná »narážka« na nás! Pěkně mu odpověděl Volks
freund (Braunschweig).283 
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Pokud jde o Japonce284
, rozhodli jsme se podniknout 

ještě jeden a doufám poslední pokus ó dohodu: 1. všech
ny staré úmluvy (ústní) se ruší; 2. smlouva mezi redakcí 
ústředního orgánu, která číslo rediguje, a vydavateli 'se 
bude uzavírat od sešitu k sešitu, tj. na každý sešit zvlášť; 
3. číslo 3 se vydá v Bernu (ve Stockholmu to zřejmě ne
jde).

Pokuste se o to, ať už to-vyjde, nebo ne. A když ne, vy
dáme Sborník Social-demokrata. Čekat nemůžeme. 

Tady je plán č. 3: 
1. Materiály z Ruska (do 3 archů).
2. Teze redakce ústředního orgánu o sebeurčení.
3. Leninův článek na totéž téma.
4. Druhá zimmerwaldská konference. G. Zinovjev ne-

bo Lenin. 
5. Bucharin: ekonomické téma.
6. Ljalin o drahotě.
7. Alexandr - z Ruska.
8. Srb a Ital slíbili články.
9. Ruská témata - G. Zinovjev.

10. Radek - pokračování(?? stojí to za to? Podle mě
ne)*. 

1 O. Kollontajová - z Ameriky. 
11. Lotyš.
12. Varin.
13. Ženské dělnické hnuti.
14. Bibliografie.
15. O Trockém, Martovovi a Čcheidzeho frakci ...
Zvažte do, vysondujte pů_du, co nejtaktněji se informuj-

te a co nejdřív odpovězte. 
Pevně Vám tisknu ruku a přeji hodně úspěchů. 

Váš Lenin 

* V rukopisu je tento řádek přeškrtnut. Lenin měl na mysli po
kračování článku K. Radka Čtvrt století vývoje imperialismu, který
byl uveřejněn v časopisu Kommunist č. 1/2. Red.
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I 

P. S. Pokud jde o židovský sbomík,285 souhlasím s Vámi, 
jak už Vám Naďa psala. O materiálech psala Naďa do 
Bernu mockrát. Zdravím Al. Mich.!! 

Váš Lenin 

2 2 1 

G. L. ŠKLOVSKÉMU*

[11.5.1916] 

Beste Grusse!** Mám• jen l�hkou chřip!<u, už ustupu
je. A co Váš slib? (pamatujete se na náš rozhovor o tom, 
abyste si opatřil sešitek s kopiemi pro pořádek v účtech?) 

Váš Lenin 

P. S. Můžete mi poslat číslo listu Bemer Tagwacht s člán
kem K. R. Ein ausgespieltes Liéd?286 Odpovězte ano, ne
bo ne. 

222 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

16. 5. 1916. Milý Alexandře! Podmínky v mém dopi
se*** nebyly myšleny jako diplomacie ani jako handl, ale
jako poslední pokus. Přotože tyto podmínky nebyly plně
přijaty, nepokládám dohodu za uzavřenou. To je hotová
věc. Už nemá smysl o tom mluvit a psát. Ti lidé potvrzují
mé nejhorší dohady: chtějí se schovat za Radka, nepraco
vat samostatně a odpovědnost přenášet na měr!

S tím je konec! 

* Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.

** Hezké pozdravy! Red.

*** Viz tento svazek, dokument č. ·220. Red.
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O své cestě napište podrobněji. Copak nikde ve Skan
dinávii není práce? To je k nevíře. 

V nejbližších dnech Vám napíšu podrobněji. Expedič
ní komisi287 psala Naďa mockrát, a dostala odpověď, že 
Vám poslali všechno. 

Ještě napíšeme. 

Moc pěkně Vás zdravím. Váš Lenin 

223 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Před 17. 5. 1916] 

Musíte bezpodmínečně poslat Kameněvovi ještě jednou 
samotný text a počkat na jeho odpověď, rovněž písem
nou, ne jenom telegrafickou. 288 Věc je nanejvýš důležitá, 
sebemenší neopatrnost by se mohla vymstít. Vyjádřit se 
radši trochu později, ale důkladněji. 

Nen í  možné vydat číslo o Kienthalu, když nebude oti
štěno naše Stellungnahme* z b ul letinu289

• 

224 

V. A. KARPINSKÉMU

[17. 5. 1916] 

Milý V. K.!Jak jsme se dohodli, hodlám zajet do Ženevy 
a do Lausanne s přednáškou Dva směry v mezinárodním 
dělnickém hnutí (říkal jste, že tento název je lepší než 
Dvě internacionály, pod nímž jsem přednášel zde).290 

Pokud �e situac� nezměni!a a moje c:esta se ''Y,P.latí, ur-

* - stanovisko. Red.
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čete prosím termín, asi tak za čtrnáct dní ( den nato 
v Lausanne). 

Čekám na odpověď. 
Potřeboval bych tak den pracovat v ženevské knihovně 

(univerzitní). Nemohl byste zjistit, jestli náhodou nebývá 
v některých dnech kromě nedělí a svátků zavřená? 

225 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[ 1 7. 5. 1916] 

Salutations !* 
Váš Lenin 

Pokud jde o Japonce, nemáte tisíckrát pravdu. Ať si to vy
dají jenom za sebe. Nesmějí svalovat odpovědnost za tu 
hloupost na nás: ať si to zodpovědí sami.Jsem pro dis
kusi, ale ne pro dohodu s redakcí »imperialistických eko
nomistů« a do takového časopisu nepůjdu ani za nic, jak 
už jsem mockrát psal. 

S tím se musí skoncovat. Nemá smysl to protahovat. 
Musí se ohlásit Sbornik Social-demokrata. 

Pokud jde o expediční komisi, není ani pomyšlení na 
to, aby přesídlila sem. Tady nejsou lidi, kdežto v Bernu je 
Zina + Inessa Qak jste mohl připustit, aby odešla?? Di
vím se Vám!!) + Šklovskij + Iljin + Karpinskij + Ka
sparov. Musíme je zorganizovat a nikomu nedovolit ode
jít. 

Moc rád bych dostával Avanti!, tady ho vídám jenom 
v knihovně. To, o čem píšete, jsem nečetl! 

Slíbit A-ndrovi 100-150 franků nemůžeme.291 Nemů
žeme si pohrávat se sliby, co když nebudou peníze (»vyvi-

* Pozdravy! Red.
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nout tlak na skupiny« - to jsou jen slova). Půlroční cesta 
mu jenom prospěje, neboť stejně domů. dřív nepojede 
a Norsko je jenom samá intrika. 

Stellungnahme* se musí uveřejnit, protože manifest 
a ostatní věci jsou vesměs špatné. Musíme ukázat, jak jsme 
to už dřív řekli přesněji a naplno. To je důležitější než člá
nek. Kolik místa zabírají dokumenty (manifest + te
ze + rezoluce s MSB)?292 Napište to co nejpřesněji. 

Materiály pošlu v nejbližších dnech. 
Suchanova jste tedy ·poslal? Konečně jste odpově

děl . .  ·. po 20 dotazech! Vaše přesnost mě tak překvapuje, 
že o ní zvlášť píšu Mininovi: hurá!293 

Salut. Lenin 

Dostal jste Demain o konferenci.294 Máte ho? 

P. S. Minin navrhuje vydat sborník usnesení mezinárod
ních kongresů.295 Máme už 300 výtisků (na 70 s.) do roku 
1904. Je třeba dodat (přilepit) léta 1904-1912 a před
mluvu. Prodávat po 50 centimech. Jistě se to bude rento
vat.· 

Jsem pro. Odpovězte. 

' 
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[19. 5. 1916] 

Milý A.! Dostal jsem Váš podrážděný dopis296 a spěchám 
odpovědět obratem. Zřejmě Vám povolily nervy. Pro nic 
za nic. Všechno jsme Vám poslali. Jestli jste to nedostal, 
znamená to, že to ta či ona cenzura nepustila. Zina tvrdí, 
že všechno poslala, pak to tedy poslala. 

* - stanovisko. Red.
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Pokud to zadržela cenzura, musíte.mít trpělivost, trpě
livost a vytrvalost. Čekejte ještě dopis od N. K. 

Materiály jsem přečetl.297 Je tam hodně pěkných věcí. 
Obzvlášť dobrý je článek o výborech pro řízení válečné
ho průmyslu. Sběratel těchto materiálů vykonal celkem 
vzato obrovský čin; vyřiďte mu, že ho nastotisíckrát sr
dečně pozdravuji. 

Už jsem Vám psal, že je bezpodmínečně nutné zastavit 
veškeré vyjednávání s Japonci.;á spol. a trvám na tom. Od 
»neshod« uplynul rok(!!), a oni přestali myslet, pracovat
a jenom se schovávali za druhé a intrikovali. Když do
dnes nepochopili, že to nenÍ•poctivé (svalovat na nás od
povědnost, neboť já zodpovídám za to, když se sám pak
tuji s redakcíultrazmatených názorů), pak jsou nenapravi
telní. Ale když si chtějí »tisknout sami« a sami nést od
povědnost, ať si brožuru vytisknou, peníze na to jsou;
nemá smysl schovávat se za druhého. Ať dají článek do
ústředního orgánu sami - uveřejníme ho!!

Musíme se vážně zamyslet nad Běleninem298, moc Vás 
prosím, uvažte to. Japonci zřejmě nejsou schopni zařizo
vat přepravu. Není ještě někdo v tom městě299

, kde byl 
nedávno Bělenin? Nemohl by tu záležitost svěřit některé
mu cizinci (ti jsqu lepší než Rusové; sice pomalejší, ale 
zato spolehlivější)? Když musí Bělenin odjet, tedy nejvýš 
na půl roku. Ale radši by si měl najít práci v Kodani:jistě 
by to šlo. Kolik potřebuje Bělenin měsíčně na živobytí? 
Odpovězte. Všecko osobní dejte stranou a zamyslete se 
z hlediska naší věci nad tím, jak by se měl Bělenin na to
ho půl roku co nejlíp zařídit. Řeknu Vám otevřeně, že 
mezi Japonci si zbytečně ničí. nervy, jsou to namouvěru 
neseriózní a nebezpeční lidé! Pevně Vám tisknu ruku 
a prosím o okamžitou, třeba jen stručnou odpověď. 

Váš Lenin 
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2 27 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[19. 5. 1916] 

Demain pošlu. 
Na Stellungnahme* trvám. 
Co se týče sborníku (mezinárodních kongresů), nesou

hlasím, neboť například basil e jská rezoluce[522] není. 
A že se bude rentovat, o tom nepochybuji. Bude užitečná 
jak pro zajatce, tak i pro stranické pracovníky. 

Jestli lnessa neodešla z expediční komise, 
(Zina+ pak je směšné mluvit o tom, že Bern expedici 
ln.** 
atd.) 

nezvládne, opravdu směšné. Alexandr se vzteká, 
že nic nedostává. Musí se io poslat ještě jednou 
doporučeně a nadále posílat doporučeně. 

Ohledně Japonců se hluboce mýlíte. Nechcete pocho::
pit, že se vyhýbají diskusi, .a tím svalují odpovědnost na 
mne a hanebně se schovávají za Radka. Když chtějí dis
kusi, ať vydají brožuru (ať se zodpovídají sami!!), nebo ať 
dají článek do ústředního orgánu - uveřejníme ho! Už 
rok se ti ničemové vykrucují, a Vy váháte a nadržujete 
jim. Zbytečně. Já do jejich redakce ani do jejich sborníku 
nepůjdu a znovu navrhuji, aby se s tou nechutností skon
covalo jednou provždy. 

Co se týče »zabezpečení A. na půl roku«, zjistím, kolik 
peněz potřebuje***· Jen tak od oka se to nedá určit. Na 
»cesty« a půlroční živobytí to nevystačí; to je vidět z jedné
cesty. Doprava šla a půjde bez něho přes jeho agenty.
A když nejede domů, bude prospěšnější, když zajede na
půl roku do Ameriky, než aby nečinně seděl mezi zahál
čivou sebrankou a ničil si nervy.

*·Viz tento svazek, dokument č. 225. Red.

** Inessa. Red.

*** Viz tento svazek, dokument č. 225. Red.
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Intrikáni a spol. by utýrali i zdravého chlapa, a Vaše 
plány naší věci neslouží, ale škodí. 

Salut. Lenin

228 

G.J. ZINOVJEVOVI 

21. 5. 1916

Milý Grigoriji! 

Nehodlám dělat z naší korespondence slovní přestřelku. 
Jde o závažnou otázku, a třebaže jsme o ní už nejednou 
mluvil, pokládám za nutné se k ní vrátit. 

Po více než půlroční práci s »vydavateli« (Kyjevskými) 
a několikaměsíčním všestranném posuzování této zkuše
nosti, napsala jim redakce ústředního orgánu v zimě roku 
1915 dopis, který jste podepsal i Vy. V tomto dopise re
dakce ústředního orgánu prohlásila, že se vzdává spolu
práce v Kommunistu z mnoha důvodů, které neobyčejně 
zevrubně vyložila; tyto důvody zabraly v našem dopisu 
hodně místa a vedly k tomu, že na sebe nemůžeme brát 
stranickou odpovědnost za takové spoluredaktory, že je
jich vztah k práci je nestranický, že dočasný pokus o sou
hru musíme pokládat za neúspěšný. 

Rozhodli jsme se pro vydání Sborníku Social-demo
krata. 

Vy jste pak začal váhat, což vedlo k našemu poslední
mu rozhovoru v Kienthalu. Udělal jsem Vám ústupek 
v tom, že jsem svolil k pokusu obnovení vztahů pod pod
mínkou 1. že redakce ústředního orgánu bude mít s ry
davateli smlouvu na každé číslo, 2. že se jejich skupina 
zřekne svého »imperialisticky ekonomického« stanoviska 
a »spekulace« s názorovými neshodami s Radkem aj. 
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Tyto podmínky nebyly zapsány a Vy je teď popíráte. 
Avšak tento spor přestal být důležitý po tom, co jste sám 
písemně, v návrhu dopisu A., uvedl své podmínky, a vy
davatelé ani tyto podmínky nepřijali! (a Vy jste mě 
ujišťoval, že věc je hotová, že nebudou trvat na rovno
právnosti!). Zůstává tedy faktem, že i kdybychom po na
šem setkání v Kienthalu přijali Váš »výklad«, tj. že já 
jsem kladl větší podmínky,·než Vy, pak i Vaše, menší 
podmínky, vydavatelé odmítli. 

Je samozřejmé, že bylo Vaší přímou a bezpodmíneč
nou povinností obořit se ·na vydavatele, definitivně se 
s nimi rozejít a všemožně-se vynasnažit dokázat Alexan
drovi, že s těmi pány jako s redaktory odpovědného časo
pisu nemůže mít nic společného. 

Vy místo toho navrhujete, abychom se jim podvolili, 
zřekli se všech podmínek, vzali zpět dopis redakce 
ústředního orgánu, který jste sám podepsal! A to pod zá
minkou, že »nemá smysl brát je vážně«; ve skutečnosti 
navrhujete, aby se Vaše· politika nebrala vážně, děláte 
z dopisu redakce bezcenný cár papíru, zříkáte se vlast
ních slov a dáváte vydavatelům právo k závěru, že re
dakce ústředního orgánu jednala despoticky. 

To už není jenom kolísání, to je kolísání na třetí, které 
se mění v něco daleko horšího. 

Zbývá mi už jenom naposledy opakovat, proč nejdu do 
Kommunistu, proč to pokládám za protistranické a škod
livé a proč setrvávám na stanovisku dopisu redakce 
ústředního orgánu o rozchodu s vydavateli. 

S vydavateli jsme uzavřeli dočasnou »federaci«, také 
jsme ji »federací« nazvali a naprosto jasně jsme si vymí
nili, že bude dočasná, »na zkoušku«. Když jsme uzavírali 
tento doča�mý svazek, vyslovovali se vydavatelé proti-Bu
charinovu kolísání (na konferenci v Bernu v březnu 
1915300) a ani jeden fakt nenasvědčoval tomu, že by tato 
názorově odlišná trojice (vydavatelé + Bucharin) utvoři
la pevně semknutou skupinu. 
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K tomuto pevnému semknutí u nich došlo hned po 
prvním čísle časopisu, a když jsem jejich směr po obsáhlé 
předběžné korespondenci nazval »imperialistickým eko
nomismem«[ 137], napsal jste mi, ·Že s tím souhlasíte. Bylo 
to v březnu 1916. Tím byl znovu potvrzen velmi obšírný 
zimní dopis redakce ústředního orgánu. 

Stranická - i mezinárodní -,-- situace je dnes taková, 
že ÚV musí nadále postupovat· samostatně a nesvazovat si 
ruce ani v ruských, ani v mezinárodních záležitostech. 
»Vydavatelé«, úplně neschopní jako publicisti i jako poli
tikové (což byla nucena konstatovat redakce ústředního
orgánu v zimním dopise), ,nás chtějí svázat dohodou
o rovnoprávnosti, to znamená,.že máme souhlasit, aby se
poskytla rovnoprávnost dámě, která nenapsala ani řádku
a za mák ničemu nerozumí, a mladíkovi, který je úplně
pod jejím vlivem. A oni pak využijí té rovnoprávnosti ke
spekulaci s našimi neshodami s Radkem, Bucharinem
a dalšími!

To je prostě šílenství přistupovat za takových podmí
nek na rovnoprávnost, to znamená mařit veškerou práci. 

Není pravda, že chtějí »jenom diskusi«. Mají všechny 
možnosti k diskusi. Mají peníze. Uběhl téměř rok. Proč 
nepíšou a nevydávají diskusní brožury? Protože nechtějí 
nést sami odpovědnost! To je jasné. A v tom je právě ten 
výsměch stranickosti, neboť ten, kdo hlásá názorové ne
shody, musí si věc promyslet,'otevřeně vystoupit, nést od
povědnost, a »nespekulo�at« a nedělat si nárok na »rov
noprávnost«, když strana ani ·nezná jejich stanovisko (a 
když ani žádné stanovisko nemají). 

Že Bucharin na každém kroku škobrtá o názory, které 
písemně vyložil v březnu 1915 (na konferenci) a které 
jste také Vy odmítl, to je fakt,. Přiznal jste tento fakt tím, 
že jste souhlasil v březnu 191,6 (za rok) s mým hodnoce
ním »imperialistického ekonomismu«. 

Tím, že poskytujete »rovnoprávnost«, poskytujete před 
tváří strany rovnoprávnost Bucharinovu kolísání! Svazu-
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jete nám ruce a podporujete toto kolísání. To je nesmysl
ná politika. 

Za prvé víte, že Radek se tak »urazil« (protože jsme tr
vali na otištění našich tezí v Pannekoekově časopise301), 

že s Vámi »vůbec nespolupracuje«, jak jste mi v březnu 
1916 sám napsal! A názorové neshody mezi námi a jím 
nezmizely; naopak, Vy sám jste se mnou souhlasil, že je
ho hodnocení irského povst?nÍ je vulgarizátorské. A Vy 
navrhujete dát »rovnoprávnost« vydavatelům, kteří se 
schovávají za Radka a zneužívají (za 2000 fr!) našich roz
porů s ním!! To je nesmyslná politika. 

Za druhé, Radek je jedna věc, a redakce jeho novin 
(Gazeta robotnicza) druhá. Že tyto noviny taky začaly 
spekulovat (s Čcheidzeho frakcí, s Trockým a dalšími), to 
jste sám uznal. Vzpomeňte si, že tyto noviny vyšly v úno
ru 1916 a že jste se podílel na sepsání Dopisu výboru za
hraniční organizace* proti němu. A je to snad seriózní 
politika, když teď v našem hlavním _časopisu dáme »rov
noprávnost« lidem, kteří· chtějí dělat kariéru »využívá
ním« našeho boje s Poláky, kteří nás 3.-16. 7. 1914 
zradili před Vanderveldem a Kautským?? 

Za třetí víte, že v Kienthalu nás chtěl Radek majorizo
vat mezi levými, na poradě levice, a využil k tomu Frohli
cha, Robmanky apod., a že se mu muselo dát ultimátum, 

aby přiznal samostatnost našeho ÚV. Co z toho budou 
lidi ještě »vytloukat«, až půjde o vztah k Juniovi (tato 
otázka se už vyskytla) nebo o »mechanické oddělení« od 
kautskistů apod.! Ručíte za to, že už nic?? Jestli ano, pak 
by to z Vaší strany znamenalo, že se zříkáte celé n�ší po
litiky. Jestli ne, pak je nesmyslné svazovat si ruce v re
dakci našeho hlavního časopisu. 

Já na takovou nesmyslnou politiku v žádném případě 
nepřistoupím. To je moje konečné rozhodnutí. Nadále si 
myslím, že jedině vydání Sborniku Social-demokrata roz-

* Viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 295-298. Red.
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motá tuto záležitost (kterou Vy chcete beznadějně zamo
tat). Sborník Social-demokrata seskupuje kolem nás řadu 
velmi prospěšných. pracovníků (Varin, Safarov, Lotyši 
aj.), odtrhuje Bucharina od vydavatelů k nám, umožňuje 
nám vést stranu (a mezinárodní levici), a ne být ve vle
ku ... madame vydavatelky. 

Napište mi jasně, jak jste se rozhodl. Formálně vypadá 
nyní celá záležitost tak, že se redakce ústředního orgánu 
rozešla s Kommunistem a její poslední pokus (i Vaše 
menší pod,mínky) byl zamítnut. Musí se tedy otisknout 
oznámení, že Kommunist byl zastaven a že vyjde Sbor
ník Social-demokrata. 

Tisknu Vám ruku a posílám salut! 
v. u.

229 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

Pro Alexandra 

23. 5. 1916

Milý příteli! Teprve teď jsem dostal od Grigorije dopis, 
který jste mu psal 19. 5. 

Píšete, že se Vám »hrozně zprotivilo korespondování 
a jednání s Kommunistem «. Plně Vás chápu, ale mějte 
přece strpení! To přece nejde, když už jste se jednou pu
stil do jednání, ztrácet nervy a propadat zoufalství! To 
není namouvěru proletářské. 

Navrhujete dvě věci: 1. kooptovat do redakce další dva 
(přívržence ústředního orgánu); 2. založit v Kommunistu 
rubriku Diskuse. 

K prvnímu bodu píšete: »Z rozhovorů s nimi jsem po
znal, že proti tomu nic nemají, ale přitom je přece trochu 
bolí srdce.« 

257 



Zamyslel jsem se nad· Vaším plánem. Brát lidi, co ne
dovedou psát, pokládám (obzvlášť po všech smutných 
zkušenostech) přímo za demoralizaci, kterou před stra
nou neobhájíme. Jednoho publicistu by se snad podařilo 
najít (mám jednoho na mušce; musím se informovat a zas 
a znova to uvážit, neŽ"�eknu ano či ne). S druhým to bu
de těžší. 

Nedal by se Váš plán, aby byl prakticky proveditelný, 
pozměnit takto: buď redakce ústředního orgánu kooptuje 
dva stranické publicisty (pak jich bude 7), pokud je najde, 
nebo když najde jen jednoho, pak budou vydavatelé (on 
i ona Kyjevští) delegovat do redakce jednoho ze svých? 
(pak jich bude 5: Buéharin + vydavatel + 3 odtud). 

(Mně osobně by se 1 'líbilo obzvlášť to druhé, neboť a) 
odpadlo by vymýšleni redaktorů; b) nezmenšovalo by to 
»práva« vydavatelů, neboť je stejné, je-li jeden proti jed
nomu nebo dva proti dvěma; c) vytvořila by se redakce
z publicistů, což je krajně důležité ze stranického hledis
ka, aby se čelilo usilování lidí v cizině o funkci redakto-
ra.)

Rozvažte to a odpovězte (není-li to nevhodné, sondujte 
půdu u vydavatelů). 

Pokud jde o rubriku Diskuse, dalo by se o Vašem plá
nu uvažovat, kdyby se připravil prakticky a kdyby se od
stranil jeden háček, který jste nemohl předvídat. 

Prakticky to znamená přesně určit, kdo má právo na 
uveřejnění diskusního·· článku. Všichni členové redakční 
rady. To je nesporné. Stačí to? Myslím že ano. V redakci 
bude 5-7 lidí. 

»Háček« je v tomhle: Diskuse ve straně. Nesporně. Ale
co rozdmychávání názorových neshod nebo otvírání dve
ří zahraničním skupinám, které nejsou součástí strany?? 
V tom je jádro pudla: Vydavatelé úplně znemožnili Kom
munist, neboť nechtěli-diskutovat - nepsali a pro .disku
si nehnuli prstem -:, zato chtěli využít Radkovy snahy 
proklouznout do naší strany.Jak Radek, tak stoupenci lis-
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tu Naše slovo i mnohé jiné zahraniční skupiny se mohou 
strhnout, aby pod rouškou diskuse ivytvářeli u nás štěpení, 
rozdmýchávali nespokojenost a brzdili práci (stará speku
lace lidí v zahraničí!). 

Vy nejspíš nevíte, že Radek nás- vytlačil z redakce Vor
bote. Zpočátku bylo dohodnuto; =ž� redakce se bude sklá
dat ze dvou skupin: 1. Holanďané (snad + Trockij) a 2. 
my (tj .. Radek, Gr. a já). Tato podmínka nám zaručovala 
v. redakci rovnost.

Radek celé měsíce intrikoval a1 dosáhl toho, že »maji
telka« (Rolandová-Holstová) tentq plán. zrušilq. -Udělali 
z nás přispěvatele. Fakt! - .. ; Je snad vhodn� odměnit se Radkovi za tento hrdinský
čin tím, že mu poskytneme právo »diskutovat« a vydava
telům právo schovávat se za Rad�a? To nebude diskuse, 
ale hádanice a intriky. 1. Gazeta robotnicza (únor 1916), 
s níž Radek spolupracuje, uveřejnUa vyloženě štvavé vý
pady proti nám a rezoluci, jaké. píšou lidé z listu Naše 
slovo302• 2. Nyní se Radek a Kulišer (kadet z Reči303) shod

li v hodnocení irského povstání (a to je přece velmi dů
ležitá otázka, ne? tádná pouhá »teorie«!) a tupě ho na
zvali »pučem«. Je to k nevíře, ale je to fakt! 

Když vydavatelé chtějí pod rouškou »diskuse« poskyt
nout tribunu všem zahraničním skupinám, které chtějí 
bojovat proti naší straně a přitom v ní nejsou, pak to není

diskuse, pak je to spekulace.X Když nechtějí, proč tedy přesně nestanoví, že napří-
1 klad právo na diskusi se omezuj� _l. na členy redakce;- 2. 

na organizace v Rusku; 3. na výbor zahraniční organiza
X ce jako organizaci strany v cizině? 

Kommunist byl blokem s Holanďany a s Radkem. Ten
to blok se změnil tím, že nás jako redaktory z holand
sko-radkovského časopisu vytlačili a udělali z nás přispě
vatele. Nedělejte si škodlivé iluze-, že blok zůstal stejný 
jako dřív!! To jsou škodlivé iluze!! Musíme jít sami vpřed 
a nedat si svázat ruce. Naprosto n�.
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Praktický závěr: zvažte Gá o tom budu taky uvažovat 
a domluvím se písemně s Gr.) tyto body: 

1. změní se složení redakce: 5 nebo 7 (viz výše);:: ::.::Ýn:;: :,::,:s�::k ::::�� �);

4. místo vydání Švýcarsko (o tomto bodu se nějak ne
zmiňujete. Co to znamená?); 

5. výnos se dělí tak a tak. Dají vydavatelé souhlas k to
mu, aby se polovina věnovala na dopravu a na výlohy or
ganizátora kontaktů apod., to je Vás? 

Odpovězte! Váš V. Uljanov 

Stotisíckrát všechno nejlepší a nebuďte nervózní. Vedení 
nemá právo na nervozitu!! 

230 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[24. 5. 1916] 

Jurij_ův dopis mě naladil hrozně pesimisticky ... je to 
švindl.304 

S Vašimi opravami ·nesouhlasím, a proto jsem se roz
hodl poslat svůj dopis.' Alexandrovi prozatím bez nich* 
(neboť ve kšeftu se nesmí začínat s nejnižší cenou, když ti 
kramáři všecko vedou :kšeftařsky). 

K ústupkům jsem o'choten jenom pokud jde o diskusi 
a o zisk. 

Změna firmy je nutná, neboť jde o zásadně jiny charak
ter Giný než chtěl mít-Kommunist); kromě toho jsou pro 
změnu firmy velmi závažné praktické důvody. 

* Viz tento svazek, dokument č. 229. Red.
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Do redakce se nesmí vzít Alexandr; znamenalo by to 
učinit v šecko problematickým a riskovat, že se naše vzta
hy s A. pokazí. A to by byla veliká škoda. 

Práce nám půjde jen om tehdy, když tady budeme 
mít většinu. Jinak vyjde všecko naprázdno.

(Kdyby Jurijovi stačilo s'il vous• plait*, nebylo by to 
špatné; ale to sotva.) 

Po š le t e Naš golos s prohlášením Martova a spol. 305

Salut. Lenin 

Spěchám, tak aspoň těch pár řádků. 
Nemám kdy odnést to na poštu. 
Naďa navrhuje 2 redakce: rozšířenou a užší (Vy 

a já + Bucharin). Ale to nejde. 

2 3 1 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

[Po 28. 5. 1916] 

Milá A. M.! Velice mě potěšily Vaše zprávy a informa
ce.306 Co se týče Ameriky, budeme muset posečkat: jedině 
tam se to vyplatí vydat. 

Co se týče levicových Švédů a.Norů, uděláte doufám 
všechno, aby to bylo zajištěno. Zatím ještě není zajištěno 
nic. Vůbec nic! Jen samá slova. Ani: se formálně nepřipo
jili k levici, ani s námi neudržují pravidelné styky, dočis
ta n-i-c. A to po Hoglundovi!! Co je to za lidi? 

Co se týče neutrálů 26. 6. v Haagu,.mám tento plán:je 
jasné, že neenergičtí, ospalí Norové, co neznají žádný ji
ný jazyk, nic nesvedou. Proč byste ·nejela i Vy?307 

Proč by ÚV norské strany nemohl určit Ikse plus.Vás? 

* - prosím. Čes. red.
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Iks je nezbytný, místní, a Vy plus. Třebajako tlumočnice. 
Vy byste byla hrozně užitečná, neboť byste všechno vy
zvěděla. Jinak jsem přesvědčen, že nedostaneme ani úpl
nou, přesnou, jasnou a pravdivou zprávu o tom, co se 
tam dělo (a dělníci z celého světa se to tady nedovědí). 
Uvažte to. A udělejte -pr.o to všecko možné". 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

P. S. Rybalkovu brožuru308 jsem nečetl: nemám kdy. Řek
něte: oslabovaly hloupé-brožury eserů význam revoluční
ho boje eserských rolníků?? Oslabil provokatér Gapon vý
znam revolučního boje gaponovských dělníků? Nazvat 
irské ·povstání »pučem;« (četla jste K. Radka v Berner 
Tagwacht?) - a Vy se s tím s miřujete!!?? To nechápu. 
Vůbec to nechápu. Jestli někde jinde, tedy zrovna tady je 
důkaz nepřístojného pedantství a hloupého doktrinářství 
K. Radka v Berner Tagwacht »a spol.«.

Kdybyste nemohla jet, nešlo by aspoň zařídit, aby
ÚV norské strany rozhodl, aby delegát p ečl ivě a na mí
stě zapsal c elý  průběh jednání? 

232 

S. N. RAVIČOVÉ 

[31. 5. 1916) 

Milá soudružko! Díky ža dopis. V sobotu večer přednášet 
nemohu, protože v sobotu musím odjet. O Kienthalu, 
když už to musí být Qe· tam málo zajímavého), to dejte na 
pátek, hodinu před referátem. 309 

Au revoir!* 
Váš Lenin 

* Na shledanou! Red.
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233 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Koncem května 1916] 

Pro soudruha Alexandra 

Milý A.! Jistěže dáme Běleninovi 300 korun, když už se 
tak pevně rozhodl, že pojede. Škoda, že odjede. V kaž
dém případě musíte udělat všechno, abyste zajistil, aby se 
za několik měsíců vrátil. 

O Japoncích si zbytečně myslíte, že v návrhu, který 
jste zaslal, udělali .»značné ústupky«. Nic takového! Na
opak, požadavek, aby dva měli právo prosazovat neodpo
vídající spolupracovníky, je nový, bod, dodatek, surenche
re*. A tento nový bod zjevně odhaluje jejich »politiku« 
v nejhorším smyslu slova. Pokud, chtějí zakladatelé, vyda
vatelé a mladí spolupracovníci svobodu názoru a diskuse 
pro sebe, je to oprávněné. Ale když se ti lidé tímto opráv
něným přáním kryj� aby prosazovali nikoli vlastní »disku
si«, nýbrž diskusi »spolupracovníků«, není pak jasné, že 
je to spekulace?? 

To svět ještě neviděl. Jestliže dva chtějí uveřejňovat 
všelijaké zahraniční štvanice, ať si to dělají a nesou za to 
odpovědnost.Já se toho přímo ani nepřímo zúčastnit nemo
hu. 

Možná se zeptáte, kde mám důkazy, že jde o zahranič
ní štvanice? Už dávno jsem Vám o tom psal a Vy jste 
ani jednou neodpověděl. Důkazem je číslo listu Gazeta 
robotnicza (únor 1916), z něho� s námi »spolupracují« 
Radek a Bronski. To je zjevný falct. 

Tito pánové se jako první v zimmerwaldské levici dali 
do štvanice - - - a v jaké době?!! Chtějí si »pohrávat« 
s Čcheidzem a Trockým. 

* - přídavek. Red.
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A v takové chvíli má dvojice vydavatelů tu drzost navr
hovat nám, abychom jim my poskytli »svobodu a záru
ku« diskuse pro takové spolupracovníky!! To je bláznov
ství nebo vrchol nestydatosti. 

A rovnoprávnost s nimi (6 = 3 + 3)? To je přece to
též. Vždyť už Vám jednou dali na srozuměnou (sám jste 
to přece psal), že přistoupí na kooptaci dvou, přívrženců 
ústředního orgánu. A když došlo k písemné smlouvě, 
ucukli. Copak to není kramářská spekulace? 

Když lidé zásadně a upřímně souhlasí s tím, aby_časo
pis nebo sborník prosazoval program strany, musí být 
většina pro něj.Jinak tu není žádná upřímnost, žádná zá
sadovost, ale jedině a je9-ině »měšec«. 

Můj názor je: vyložte jim to jasně, populárně, a bude
li třeba - i písemně, a dejte jim ultimátum: buď tak 
(7 = 4 + 3), nebo pošlete svůj závěr o jejich »spekulaci« 
byru310• To bude správná stranická odpověď. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 2. a 6. 6. 191.6) 

Tohle vraťte ihned. (Máte ještě jeden exemplář?31 1) Ne
přijímám ani vyškrtnuté, ani název Kommunist (to není to 
vydání; kontakt se »spolupracovníky« a jiné důvody). 

Souhlasím s ústupkem 7 (a ne 6); 15 o/o. 
Nemělo by se něco dodat o dopravě a jiném? 
Odpovězte co nejdřív, abych hned napsal. 
Ohledně ústředního,,-orgánu souhlasím. 
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P. S. Přiložený dopis odevzdejte výboru zahraniční orga
nizace, nebo sdělte obsah. 

P. P. S. Nemělo by se vydat pár letáků, aby měl A. lite
raturu?? 

•._,, 
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Mezi 3. a 6. 6. 1916] ", 

Milý A.!, 

Posílám návrhJaponců. Zřejmě se s nimi nedohodneme. 
Odpovím stručně: 
Škrtnuté absolutně nepřijímáni': 

Jsem ochoten k těmto ústupkům: 
1. ohledně sedmi v redakci,
2. 15 % normy pro ÚV,
3. místo vydávání.

Jestliže se shodneme na ostatním, to je: 
1. šestého a sedmého kooptuje redakce ústředního

orgánu, 
2. nový název sborníku,
3. smlouva na jeden sborník.

Co se týče dopravy a ostatního, vypracujete doufám 
doplněk k dohodě a vložíte ho do ní (určitě musejí dávat 
na dopravu a určitě se to musí do.plnit; Vy byste bez toho 
nemohl pracovat a já· bych pokládal za vrchol podlosti, 
kdyby kapitalisti, vynakládající;· »svoje« peníze, nedali 
hlavnímu organizátoru na živobytí. To je vrchol podlosti! 
Na to nepřistoupím!). 

Na Vaše dotazy odpověděla Naďa Gá jsem jel refero
vat). Doufám, že odpověděla na všechno. Jestli ne, napiš
te! 
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Mějte větší trpělivost se skrblíky, zbytečně se nerozči
lujte, nestojí to za to! 

Pevně Vám tisknu ruku .. 

Váš Lenin

NB: Vraťte mi prosím 'tento exemplář textu dohody. 
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S. N. RAVIČOVÉ 

(Po 3. 6. 1916] 

Milá Olgo! Dlužím Vám za knihovnu - zkontrolujte po
dle sešitku - za rok plus za oběd (1. 50 nebo tak nějak). 
Peníze mám a přednáška v Lausanne uhradila cestu a vy
nesla zisk. 

Mockrát pozdravuji V. K. a Vám salut! 

Váš Lenin
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V. A. KARPINSKÉMU A S. N. RAVIČOVÉ

(Po 4:·6. 1916] 

Milí přátelé! Zbytečně spouštíte »povyk«. Olga mi do
konce strkala peníze do 'kapsy násilím (nechal jsem je na 
stole, dřív než vstala). Proč se obracet k pravdě zády, sou
družko Olgo? To není 'hezké. 

Násilí jste se dopustila Vy a každý rozhodčí soud 
- kdybyste se rozhodla pohnat naši záležitost až před
soud - by Vás odsoudil, namouvěru!

Za minulý referát jsem dostal hodně peněz, za tenhle 
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mé�ě, ale přesto jsem dostal víc, než-činí normální výdaje 
na živobytí. Mohu tedy platit, a když už jsem začal, mu
sím pokračovat. Zas by Vás pro to každý rozhodčí soud 
odsoudil. Moc Vás prosím, nevyvolávejte hádky a soudy, 
nestavte si hlavu, když jste zjevně v neprávu. Peníze po
sílám; za oběd v restauraci a za knihovnu (po kdysi za
placeném jednom měsíci i za všechny ostatní) jsem ještě 
nezaplatil. 

Přikládám 16 franků a doufám, že nebudete trvat na 
svém, zjevně nespravedlivém a nesprávném přání. 

,, 
2 38 

Salutations cordiales. * 
Váš V. Uljanov

A. G. ŠLJA PNIK,OVOVI 

[Po 4. 6. 1916] 

Milý Alexandře! Včera jsem Vám psal stručně.** Dnes 
bych si chtěl trochu popovídat. 

»Podmínky« Japonců mě do hloubi duše pobouřily.312 

Dvěma redaktorům poskytnout právo uvádět diskusi spo
lupracovníka!! Ani ne třem, ale dvěma - to znamená, že 
vydavatelé »nespoléhají« na nikoho než na sebe. 

Smysl tohoto bodu je jasný: chtějí se schovat Zl:!. Radka 
a rozněcovat naše neshody s ním a PSD.313 To není disku
se, ale vrchol intrikánství, vrchol podlosti.Je to. totéž, ja
ko kdyby nám v Paříži v roce 1911 »prosazovali« diskusi 
s Rappoportem nebo s Ljovou,, s Viktorjonkem nebo 
s Bogdanovem!!! Psal jsem Vám,_ že polská Gazeta robot
nicza (únor 1916) vystupuje pr<;>ti nám naprosto tak ja
ko tenkrát ti Pařížani. 

* Srdečné pozdravy. Red.

** Viz tento svazek, dokument č. 235,
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V žádném případě' nevstoupím do redakce, která <lis
.kusí zastírá podobné intriky. Chcete pomáhat rozkládat 
naši stranu, páni Japonci: dělejte to na vlastní odpověd
nost. Méit� plný měšec. Vydávejte si sami »diskusi« Rad
ka nebo listu Gazeta robotnicza: pak ruští dělníci ihned 
poznají, že jste intrikáni a vyženou vás. Jenže vy chcete 
provést tu ničemnost :pod rouškou »kolektivní redakce«. 
Promiňte, k tomu se nepropůjčím a odhalím vás. To je 
má odpověď Japoncům v té věci. 

Stejně tak je to s »róvnoprávností« (vyloučení sedmého 
nebo jeho hlasování).314 To je pokračování staré »spekula
ce«. Co·s tím má společného stranickost: my poskytneme 
»rovnoprávnost« lidem, kteří se projevili záporně!! Z ja
kého důvodu? Rovnoprávnost = právo mařit práci! Ve
jménu čeho? Proč? Aby Štvanice trvaly věčně?

Ne, když chtějí udělat nový pokus, založíme nový časo
pis či spíše sborník a pokusíme se (stará důvěra byla pod
kopána) vydat za sedmičlenné redakce jeden sborník. 
Uděláme pokus: to je maximální ústupek, na který mohu 
přistoupit s klidným svědomím. Když se pokus nezdaří, 
páni intrikáni a kapitalisti nic neztratí, protože »měšec« 
se dá vždycky zavřít. A my pak vydáme svůj sborník. Jas
ně. Bez intrik. 

Pevně Vám tisknu ruku a prosím Vás: buďte trpělivý, 

Váš Lenin 

2 39 

G.J. ZI!NOVJEVOVI 

[6. 6. 1916] 

Je jasné, že Japonci vůbec od ničeho neustoupili. Na
psal jsem An-drovi*, že jsem ochoten ustoupit 1. co se tý-

* Viz tento svazek, dokument Č, 235. Red.
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če sedmi (sedqii, a ne šesti); 2. 15 %; 3. místa vydávání, 
pokud se shodneme na ostatním, tj. 1) redakce ústřední
ho orgánu kooptuje jak šestého, tak sedmého Ginak by to 
byl zjevný švindl; a bez zdejší redakční většiny nemá ani 
smysl se do něčeho pouštět); 2) nový název sborníku; 
3) smlouva na jeden sborník. , , ,

Přeškrtnuté musí vypadnout:.�ni dvěma, ani třem ne
lze dát právo »prosazovat« disk�si spolupracovníka. Na 
tom kategoricky trvám. 

Prosím A., aby dodal bod o přepravě a o dalších vě
cech. 

S tou skrblickou pakáží se ale zřejmě nedohodneme. 

Salut. Lenin 

240 

M. N. POKROVSKÉMU

8. 6. 1916

Velevážený M. N.! 

Váš lístek adresovaný G. Z. o nejzazším termínu do polo
viny července podle nového kalendáře mi G. Z. poslal. 
Pracuji pilně, ale vzhledem k složitosti materiálu a nemo
ci jsem pozadu. Velice se obávám, že to do daného nej
zazšího termínu nestihnu. Doufám, že mi redakce a vyda
vatel* dá potom alespoň malý odklad. Pospíším si.315 

Mnohokrát pozdravuji a přeji všechno nejlepší! 

V. Uljanov

·* Oficiálním majitelem vydavatelství Parus byl A. N. Tichonov.
Red. 
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I. F. ARMANDOVÉ

[V polovině června 1916] 

Milá přítelkyně! Naďa mi říkala, že Vás děti zvou do 
Švédska, ale že Vám se ·ilechce jet. V souvislosti s tím mě 
napadlo toto: Vzhledem·k nynějšímu odjezdu našeho pří
tele* z oněch končin a roztržce (úplné nebo neúplné, na 
tom nesejde) s Japonci, by věci hrozně prospělo, kdybyste 
mohla strávit několik ni"ěsíců ve Švédsku nebo v Norsku. 
Je dokonce-možné, že býise podařilo uskutečnit návštěvu 
člena byra z Ruska. Jestlíže tento plán naprosto zavrhne
te, napište pár slov (nebo· i mlčení budu pokládat za od
mítnutí). Pak na to přestanu myslet a s nikým o tom 
nebudu mluvit. ' 

Jestli však v zásadě soůhlasíte, promluvte s Grig. a na
pište mi; technické obtíže jsou patrně překonatelné. Tis
knu Vám ruku a přeji víc optimismu. 

Váš Lenin

P. S. Náš přítel spěchá s odjezdem, takže jestli to chcete 
udělat, tak začněte ihned. 

242 

-"A. G. ŠLJ1�PNIKOVOVI 
'· 

[Před 17. 6. 1916] :; .. 

Milý A.! Přerušení naší korespondence a celá řada nedo
rozumění vznikla zřejmě z toho, že jste nedostal náš dru
hý dopis poslaný do Stockholmu. Jinak si nedovedu vy-

* - A. G. Šljapnikova. Reil.
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svědit, jak můžete napsat, že neodpovídáme na dotazy. 
Na všechny jsme odpověděli co nejpodrobněji; Vy jste 
nám neodpověděl. N. K. píše zas a znova; budeme se mu
set vyzbrojit trpělivostí a leccos .zopakovat, abychom do
sáhli nějakých výsledků._ Musíme se písemně dohodnout. 

O Kommunistu jste mi napsal, že rozkol s �cheidzem 
nebudí pochybnosti. U koho? U.Bucharina a spol.! 

Ale já jsem přece psal, že se tq týká nikoli Bucha,rina 
a spol., nýbrž Radka a spol. 

Kommunist byl naším dočasným blokem se dvěma 
skupinami neboli faktory: 1. s.,�ucharinem a spol., 2. 
s Radkem a spol. Dokud se dalo.jít-společně s nimi, muse
li jsme to dělat. Teď to nejde a j� zapotřebí se načas roze
jít, nebo lépe řečeno diferencova.t ,se. 

Poláci podali v létě 1915 (p5> Kommunistu, č. 1/2) 
a otiskli až v roce 1916 rezoluci, která opět dokazuje je
jich kolísání v otázce Čcheidze4q, * Má smysl dávat jim 
teď možnost a právo (vždyť jsou.to spolupracovníci Kom
munistu!!), aby nalezli �o časopisu a ničili ho intrikami?? 

Podle mě to smysl nemá. Naší věci mnohem víc pro
spěje, když se vezme jiná firma (Sbornik Social-demokra
ta) a vyčká se, až se Poláci dost poučí (nebo až přejdou 
k Německu), nebo až se změní situace. 

Dále, pokud jde o Bucharina-a spol. Rozhodně Vám 
pošlu (i když ne hned, neboť to závisí na tom, kdy pojedu 
do Bernu) Bucharinovy »teze« z jara 1915. Pak uvidíte, 
v čem je podstata věci: 

1. Na jaře roku 1915 píše Bue�arin (na konferenci!) te
ze, v nichž zjevně sklouzává do bahna.Japonci jsou proti 
němu. (Proto dočasně přistupujeme v Kommunistu na 
maximální shovívavost, abychom vytvořili atmosféru 
vhodnou_ k vyjasnění věci: podaří se »soudružsky« překo
nat Bucharinovo kolísání? Pomůže v tom]. B., která si ří
ká bolševička, nebo ne?) 

* Viz Sebrané spisy 27, Praha 1989, s. 295-298. Red.
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2. V létě roku 1915 (nebo k podzim�) Bucharin + J a -
ponci  už ve třech podpisují teze o sebeurčení. ·Podle na
šeho přesvědčení je to nanejvýš nesprávné a opakují se 
tu Bucharinovy chyby. 

3. Začátkem roku 1916 se Bucharin v otázce »holand
ského programu« (z 3. sešitu bulletinu ISK) znovu vrací 
k myšlenkám tezí z jara roku 1915!!! 

Závěr? Blok není možný ani tady: musíme vyčkat, až 
Bucharin přestane kolísat. Časopis jakožto orgán polsko
-bucharinovského kolí��ní je škodlivý. Za takové situace 
by bylo škodlivé držet se ·staré firmy a nedokázat si zvolit 
jinou (Sborník Social-demokrata). 

Nestranickost, nepoctivost chování Japonců je v tom, 
že chtějí odpovědnost za své kolísání svalit na nás. Od
pusťte, milánkové, to vám nedovolíme!Jestli se chcete za
chovat jako straníci, pomozte nějakou finanční částkou 
vydání Sborníku Social-demokrata, kde my (my přece ne
kolísáme) soudružsky rozebereme vaše chyby, aniž vás 
budeme jmenovat, aniž poskytneme nepřátelům možnost 
k jásotu a škodolibé radosti. A kromě toho, kdyby Japon
ci brali vážně nanejvýš důležitou otázku názorových ne
shod (v zahraničí il n'y a qu'un pas* ke zvláštní frakci!! 
Věřte mi, pozoruji to téměř 20 let!!), dali by si s tím tro
chu práce, promysleli by, prostudovali tyto neshody (oni 
nepřemýš leli  a ne s tudovali ,  ale jen plácli do větru). 

Vyložili by věcně své odlišné názory buď v rukopise pro 
úzký okruh vedoucích soudruhů (kteří by mohli pomoci, 
aby se otázka nedostala. do tisku), nebo v brožuře, pokud 
by se chtěli sami »tisknout« (peníze mají). 

Pak by za své »myšlenky« odpovídali oni sami. To je 
nezbytné. Když chcete učit dělníky novým pravdám, pak 
za ně  odpovídej te  a nesvalujte odpovědnost na nás, 
neschovávejte se (my nic, ať se Lenin a spol. zodpovídá 
před stranou za »diskusi«, tj. za jásot nepřátel). 

* - je jen krok. Red.
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Ne, milánkové!! Tohle nepůjde!! Já se za vaše kolísání 
zodpovídat nebudu. Sbornik ·Social-demokrata vydáme 
i bez �aší pomoci, p�niJaponci. Dáme vám čas: zamyslete 
se, zorientujte se a rozhod něte se konečně, chcete-li na 
sebe vzít odpovědnost za nový zmatek nebo ne. Chcete-li 
nás v ruském tisku jenom »rozešt v at« s Poláky a Holan
ďany, nedovolíme vám to. 

Taková je situace, takové jsou moje názory; a znovu 
připomínám, že.Vám určitě pošlu Bucharinovy jarní teze, 
abyste mohl celou situaci posoudit na základě dokumentů. 

O sebeurčení píše dnes N. K. Nejsme pro tříštění. 
A otázka anexí? Bucharin a spol. (stejně jako Radek s Ro
sou Luxemburgovou a Pannekoekem) si nepromysleli, co 
znamená být »proti starým i novým anexím« (Radkova 
formulace v tisku)?? Vždyť to je pr á vě »sebeurčení 'ná
rodů«, jenom jinak vyjádřené!,·. 

Tím zatím končím. 
Váš Lenin 

2 43 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[17. 6. 1916] 

Posílám dopis A. Vraťte ho.316 

Moc prosím, mou odpověď Alexandrovi mu pošlete 
. okamžitě přímo na adresu Vidnes317

• 

Napište stručně, jestli splníte tu prosbu (mou na Vás 
a Zinu), o níž je mezi jiným řeč v mém dopise A.* Neue 
Zeit budeme posílat. 

A kdepak jsou Vaše slíbené novinky? 
Za letní byt dám 500 korun. 

* Viz tento svazek, dokument č. 244. Red.
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. 244 

A. G .
. 

ŠLJAPNIKOVOVI 

17. 6. 1916

Milý příteli! N. K. Vám píše o jiných věcech a já odpo
vím na Váši doušku určenou mně. 

Píšete, .že »naši lidé nemají žádné zlé úmysly«, a dodá
váte, že Kyjevským »jde j�n o národnostní otázku a člán
ky píšou sami«. 

Kdyby tomu tak bylo, k čemu by byl potom ·článek sta
nov o právu spolupracovníků na diskusi, když .o to požá
dají dva (všimněte si: ani ne tři, ale dva, to znamená,. že 
Japonci nedůvěřují Bucharinovi)? Pak by tento článek ne
měl . žádný smysl. A je nevídané, aby dva redaktoři ze 
6-7 žádali »svobodu« diskuse (pseudodiskuse) nikoli pro
sebe, nýbrž pro spolupracovníky.

Ne. Nesmyslné články nemůže Japonka do stanov dá
vat. Tento článek má jedině ten smysl, že n ám svazuje ru
ce, a my jsme bezmocni proti snahám Poláků zanášet 
mezi nás intriky. 

Píšete, že jste nedostal list Gazeta robotnicza (měli 
Vám ho posl at zároveň s rezo lucí výboru zahrani ční 
organizace, schválenou za účasti Grigorije; hned napíšu 
jemu a Zině, aby Vám to okamžitě poslali). Píšete, že pro
to »nevíte, oč se jedná«. 

A zároveň nevím, proč dodáváte: »Vím, cítím, že jste 
k Radkovi a ·spol. ochlac:J,l.« 

To je trochu divné, uznejte. Vždyť moje obavy z intrik 
Radka a spol., moje pře svědčen� že to tak je, pramení prá
vě z fakt4 týkajících se Vorbote (psal jsem Vám o tom*). 
To za prvé. A za druhé, a to je hlavní, z listu Gazeta ro
botnicza. 

V těchto novinách začali právě Radek a spol. proti 

* Viz tento svazek, dokument č. 229. Red.
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nám intrikovat, zatímco my jsme proti nim nenapsali ni
kde ani řádek!!318 To je fakt. A fakta se nedají odbýt máv
nutím ruky. V listu Gazeta robotnicza začala stará »spe
kulace« (výraz z rezoluce výboru zahraniční organizace) 
s naším rozkolem s Čcheidzem a spol., přežilá, dávno 
známá ryszkovská spekulace. 

Co dělat? Dovolit, aby se tato spekulace nejenom·bez 
překážek rozrůstala, ale aby p rónik la i do našeho ča
sopis.u? Právě toho chce dosáhnout článek stanov v ná
vrhu Japonky! To by znamenalo beznadějnou definitivní 
válku s Radkem a spol. 

Píšete jakoby pro mě, že je »pro nás nevýhodné přít se 
s zimmerwaldskou levicí«. 

Odpovídám: právě proto, abýchom se definitivně ne
rozk motřili s Radkem a spol. (a· :v horším případě kvůli 
nim i s ostatními), právě proto musíme zabránit »spekula
ci« a intrikám v našem časopisu:' 

Proto odmítám jít s diskutujícími »spolupracovníky«, 
odmítám jít do Kommunistu. 

Buď jedno, nebo druhé: souhlasit s obnovením Kom
munistu znamená uvolnit cestu k rozrůstání těchto intrik, · 
vlastnoručně jim otevřít vrata. To je podle mého názoru 
nesmyslná politika. Chápe ji beze zbytku Japonka? Ne
vím a ani to není důležité: »mechanismus« zahraničních 
vztahů by k tomu došel sám, nezávisle naJapončině zlo
bě nebo na její andělské dobrotě a poctivých úmyslech. 

Druhá perspektiva: Kommunfst neobnovovat. Vydat ji
ný sborník. Poskytnout diskusi re�.aktorům. Rozebrat ná
rodnostní otázku. Posta vit se "na odpor s p ekula c ím 
a intrikám listu Gazeta robo-tni c za. 

Radek nebo jeho přátelé nás v tomto listu napadli. My 
jsme jim odpověděli v našem sborníku319

, pouze v našem, 
všimněte si, nikoli ve společném s zim merwaldskými le vico
vými silami z jiných zemí. 

Věc je vyřízená. 
Zimmerwaldská levice, s níž se:nás Radek v·Kientha-
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lu bezúspěšně pokoušel znesvářit (chtěl nás před Platte
nem a dalšími připravit o rovné zastoupení v hlavní ko
misi levice: a levicoví to nepřipus t il i), --'- tato zim
merwaldská levice nemá nic společného s bojem listu 
Gazeta robotnicza proti Sborniku Social-demokrata. 

Zimmerwaldská levice se nemůže zaplést do tohoto bo
je, nemůže se cítit dot�ena a stěžovat si: Radek a spol. 
první zaútočili v listu Gazeta robotnicza a na to reagoval 
Sbornik Social-demokrata (nebo jiný sborník). Za takové 
situace jsou marné, absolutně marné veškeré usilovné 
snahy Radka a spol. znesvářit nás s zimmerwaldskou levi
cí (tak jako nás Radek neznesvářil v Kienthalu ani 
s Plattenem, ani s levicovým Němcem, třebaže se o to po
koušel). 

Než Radek a spol. odpovědí v příštím čísle listu Gazeta 
robotnicza a my v dalším sborníku (absolutně trvám na 
dohodách od sborníku �e sborníku), uplyne dost dlouhá 
doba. 

Za takové situace nás odporný výpad Radka a spol. ve 
zmíněném listu ani za celou tu dobu nedokáže rozkmo
třit s levicovými silami. 

Proto jsem prohlásil a znovu prohlašuji, že teď ani za
nic nepůjdu do Kommunistu, ani nepřistoupím na rov
nost s Japonkou, ani nebudu spolupracova t s Radkem 
v našem sborníku, protože jsem přesvědčen, že by to 
znamenalo nevyhnutelnou rozepři s levicí. 

Jestliže vydáme 3. číslo Kommunistu, pak i Radek, 
i Bronski, i Pannekoek_ (i široká veřejnost) mají právo 
očekávat a budou oče�ávat pokračování toho všeho, 
budou právem očekávat všelijaké záruky pro spolupra
covníky a budou mít nakonec právo (a to je obzvlášť dů
ležité) cítit se uraženi a -zakročovat, když tady odpovíme 
na ničemnosti listu Gazeta robotnicza. Pak budou mít in
triky volné pole. 

Pak nás Radek a spol. urči t ě znesváří s příslušníky le
vice, neboť třebaže by Pannekoek měl plné právo říct: do 
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takového Kommunistu jsem nešel , nechci, aby »napadali« 
list Gazeta robotnicza (vylíčí obranu jako útok; vždyť ví
te, jak se to dělá). 

Pak budou mít Radek a spol. právo předložit veřejno
sti jakýkoli dopis jak v ruštině, tak v němč ině, právem 
budou moci prohlásit: Kommurii�t byl fakticky (to je fakt) 
společným orgánem vaším + Pannekoeka + Rad
ka + Branského, a vy v něm »urážíte« listGazeta robot
nicza, vy začínáte rozbíjet levici apod. apod. Gak už 
říkal v Kienthalu, a to si uvědomte: tuto strategii použil 
už v Kienthalu). 

A před celou levicí padne vina na naši hlavu! My jsme 
se nechali znesvářit s levicí, my jsme se chytili do tysz
kovské pasti. Vidíte, k čemu povede další vydávání 
Kommunistu a proč do něho odmítám vstoupit. 

Naopak, jak už jsem řekl, když ve zvláštním, nov ém 
sborníku bez Pannekoeka, Radka, Branského o dpovíme 
listu Gazeta robotnicza, Bucharinovi a komukoli, absolut
ně se to nebude týkat zimmerwaldské lev ice a ta nemůže 
zasáhnout, ani se cítit dotčena. Radek si  nemůže »stěžo
vat« ani Pannekoekovi, ani Němcům na to, že Sbornik 
Social-demokrata odpověděl listu Gazeta robotnicza. 

A k tomu se ještě přidružuje otázka poraženectví. To 
je totéž. A k tomu se ještě přidružuje otázka Čcheidzeho 
frakce. To je totéž. Neboť toho zneužila Gazeta robot
nicza. 

Jestliže Japonka nemá »zlé úmysly«, nemůže odmítnout 
dohodu o jednom sborníku (bez'Radka a ostatních), při
čemž diskutovat s Japon ci a Bucha r inem budeme my. 
Souhlasíme i s tím, aby diskuse byla otištěna ve zvláštní 
brožuře (pokud si to přeje Buchárin, který tak může pře
dem poznat můj »tón«, jehož se podle svých vlastních 
slov obával). Pak můžeme spory s Bucharinem oddělit od 
společné práce s ním. 

Moje a Gr. články o poraženectví, sebeurčení, o ničem
nosti listu Gazeta robotnicza, o Čcheidzem, o »sebeobra-
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ně« aj., ·vaše o »výborech pro řízení válečného průmyslu« 
aj., Varinovy, Safarovovy (cizinci do tohoto sborníku ne
smějí) aj. a cokoli od Bucharina a Japonců. 

Takový je plán dohody o jednom sborníku. 
Japonka nemůže odmítnout, pokud nemá zlé úmysly. 
Není možné trvat na Kommunistu, jestliže se rozpadl; 

je hloupé a směšné tahat,mě do Kommunistu násilím: ne
přitáhnou mě. 

Když Japonka nepřistoupí na dohodu o zvláštním 
sborníku, zn a mená to, že má zlé úmysly (a to je totéž), 
že její politika směřuje k zlomyslným intrikám. 

Pak vydáme Sbornik Social-demokrata sami. 
"!. 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

245 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 17. a 25. 6. 1916] 

Teď už i Alexandr zjistil,320 jak je vidět, že s J.* a spol. 
není žádná domluva možná. 

Navrhuji: 
1. rozhodnout o vydání našeho sborníku (Sb.

Soc.-dem); 2. ihned pořídit seznam článků; 3. přizvat 
Buch. +Jur . .+ A. M.*c!< + Saf. + Varina. Ihned začít 
sázet. 

Salut! Lenin 

* - G. L. Pjatakov. Red.
** - A. M. Kolontajová. ·Red. 
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G.J. ZINOVJEVOVI

[Po 20, 6. 1916]

1. Gríšovi napíšeme, aby navrhl tiskárně vydat část

(nebo sešit) Sborniku Sodal-demokrata. To by byla věc.
Mohly by se tam dát cenzurně nezávadné (z francouzské
ho hlediska) články. Napište mu· o tom i Vy.

�epřipra-
vují svůj
sborník?

2. Na Radkův dotaz, proč na
stal »Bruch«* s Bucharinem
a Ljalinem, nelze odpovědět.
Nejdřív se musíme dohodnout.
Nemáte kopii dopisu redakce
ústředního orgánu (Bucharinovi
a spol. z konce r. 1915)?321 

Schovat se za
Jurije v otázce
sebeurčení je

hotová podlost.

3. Z Ruska (z byra ÚV) píšou, že Bucharin a spol. se při
navazování svých kontaktů s petrohradským výborem
pokoušejí obejít byro.322 Jsou to pacholci, co? Nejenže
»informují« Radka, jak píšete, ale dělají ještě leccos horší
ho.

4. Z Neue Zeit přišla odpověď: freie Exemplare** jsou
zakázané. Předplatím si ten časopis na čtvrt roku

] 5. Jaká témata si berete pro ruské vydání? li NB
6. Čekám odpověď, kolik je teď přesně materiálu pro

Sbornik Social-demokrata.
7. Co to má zname,n.at, že Gríša a Varin píšou o Kom

munistu, a ne o Sborniku Sociať�demokrata!
8. Co je to za článek Bruderorgan*** v Berner Tag

wacht?
Pošlete mi ho!!

* - roztržka. Red.

** - volné výtisky. Red.

*** - Bratrský orgán. Red.

Salut. Lenin
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S. N. RAVIČOVÉ 

[27. 6. 1916] 

Milá soudružko Olgo!'Inessa velmi nutně potřebuje pas. 
Moc Vás prosíme, zajděte s přiloženým dopisem ke Guil
beauxovi (directeur de D'emain, 28 rue du Marché, úřed
ní hodiny v pátek od 2 do 4; snad by bylo lepší požádat 
ho o schůzku korespondenčním lístkem). 

Ani jemu, ani nikomu jinému ovšem neříkejte, pro koho 
pas je. 

Bude lepší Guilbeauxe osobně navštívit - promysleli 
jsme to po všech stránkách a rozhodli se, že to bude lepší 
než mu psát. Doufám, že Vás nebo V. K. nebude tato 
prosba obtěžovat. 

Nemáte v knihovně knihu:J Dělevskij(snadje to tak?) 
Třídní rozpory v soudobém proletariátu nebo něco 
v tomto duchu? 

Pokud není v knihovně, nevíte, kdo ze známých by ji 
měl (a možná že znáte i přesný titul knihy)? 

Pevně vám oběma tisknu ruku. 
Naďa vás pozdravuje. 

248 

Z. I. LI LI NO V É

[Po 27. 6. 1916] 

Váš Lenin 

Milá Zino! Viděl jsem v listu Berner Tagwacht323 a taky 
slyšel, že Váš referát v ·Oltenu se velmi líbil. leh gratulie
re ! Snad byste mohla· stručně vyložit hlavní myšlenky 
v našem Sborniku Social-demokrata, kdybyste chtěla psát 
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na totéž téma? Jsme v hrozně těžké situaci: ,nespočítali 
jsme předem přesný rozsah článků, neúměrně jsme »se 
nafoukli«, nedovedli jsme se »zbavit přítěže« a teď máme 
před sebou perspektivu tlusté bible, naprosto nevhodné 
pro propagandu ze zahraničí. 

Napište pár slov o Vašem tématu a o tom, jestli byste 
to mohla bez újmy pro dané téma vtěsnat do 4- 5 stran 
našeho velkého formátu (máte ho v korektuře a jistě pro 
Vás nebude těžké přesně to propočítat). 

Odpovězte. 
Beste Griisse a pozdrav Sťopkovi, který už asi vyrostl 

tak, že už ho nebudu moci vyhodit ke stropu. 

249 

M. N. POKROVSKÉMU

2. 7. 1916

Vážený M. N.! Dnes Vám posílám doporučeně ruko
pis.* Veškerý materiál, osnova a většina práce byly už 
hotové podle sjednaného plánu v rozsahu pěti archů (200 
rukopisných stran), takže bylo naprosto vyloučené zhustit 
to ještě jednou do tří archů. Hrozně by mě mrzelo, kdyby 
se to nevydalo ! Nemohl byste se v tom případě aspoň při
mluvit za otištění v časopisu téhož vydavatele?** Já jsem 
si s ním bohužel přestal dopisovat, ani nevím proč ... Po
kud jde o jméno autora, dal bych samozřejmě přednost 
svému obvyklému pseudonymu. Kdyby se to nehodilo, 
navrhuji nový: N. Lenivcyn. Jestli chcete, zvolte jakýkoli 
jiný. Pokud jde o poznámky, moc a moc bych prosil, aby 
zůstaly tak, jak jsou; přesvědčíte se v č. 1 O 1, že jsou pro 
mne obzvlášť důležité; a pak, v Rusku přece čtou i stu-

* Jde o rukopis Leninovy knihy Imperialismus jako nejvyšší stadium
kapitalismu (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 319-444). Red.

** Jde o časopis Letopis, vydávaný A. M. Gorkým. Red.
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denti etc.: pro ty jsou odkazy na literaturu nutné.324 Zá
měrně jsem zvolil ten nejekonomičtější způsob (myslím 
tím místo, papír). Je to sedm rukopisných stránek drob
ným písmem, to znamená tak dvě stránky tištěné. Moc 
Vás prosím, nechte poznámky,jak jsou, nebo se přimluv-
te u vydavatele, aby je ponechal. Pokud jde o titul: pevy
hovuje-li tento, je-li žádoucí vyhnout se slovu imperialis
mus, dejte tam: Hlavní specifické rysy soudobého _kapita
lismu. (Podtitulek Populární studie je naprosto riutný, ne
boť mnoho důležité látky je vyloženo se zřetelem k tomu-
to charakteru práce.) První lísteček s výčtem kapitol, 
z nichž některé přísně vzato snad nemají zcela vhodný ti
tulek, posílám pro Vás: jestli je to vhodnější a bezpečněj
ší, ponechte ho u sebe a neposílejte dál. Byl bych vůbec 
moc rád, kdyby obojí ·mohlo vyjít v časopisu téhož vyda-
vatele; pokládáte-li to za vhodné, zmiňte se jim o tom, 
budu Vám velice vděčný. Tisknu Vám.ruku a co nejsr
dečněji zdravím. 

Váš V. Uljanov 

P. S. Přizpůsoboval jsem se »přísnému měřítku«, jak 
jen jsem mohl: bylo to pro mne hrozně těžké, cítím, že je 
tam kvůli tomu spousta kostrbatostí. Ale už se nedá nic 
dělat! 

250 

I. F. ARMANDOVÉ

[4. 7. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Konečně jsem zastihl �lattena: říká, že je to beznadějné. 
Guilbeaux říká Olze (po zkušenostech s pátráním) totéž. 
Naďa tvrdí, že žádný z jejích pasů se nehodí. Nezbývá 
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Vám tedy nic jiného než napsat Olze a dalším a shánět 
ruský. 

Včera povídala Polka Nadě, že na německém konzulá
tě teď průjezdní vízum nikomu nedávají. To je špatné! 

Zapomněla jste poslat 1. rezoluci výboru zahraniční 
organizace o polských novinách (Gazeta robotnicza*), 2. 
Gríšovy dopisy o pařížských záležitostech, o Brizonovu 
projevu325 aj. aj. atd. 

Salutations amicales.** Lenin 

251 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[4. 7. 1916] 

Z Vašeho plánu na sborník326 mám moc velkou radost. 
Opravdu nestojí za to litovat 2000 franků (nějaký zisk bu
de a bude n4š, a ne skrblíků), abychom se nehádali a ne
ničili si s takovými mizery nervy. Až ti lidi dostanou za 
vyučenou, zmoudří, namouvěru. 

Naprosto s Vámi souhlasím, že Bucharina (i Jurije) je 
třeba oficiálně vyzvat, aby ihned poslal diskusní článek 
o sebeurčení. Uveřejníme ho. Nenapsal byste jim? Já
jsem teď i na Bucharina tak rozzlobený, že nemohu psát.
Napište ihned. Bucharinovi navíc o Hoglundovi a norské
stávce.

Je však třeba co nejpřísněji určit-rozsah jak pro ostatní, 
tak i pro sebe. To je nutné!! 

Plně souhlasím i s tím, že se �usí uveřejnit Radkovy 
teze. 

Já bych chtěl psát o sebeurčení - o Juniovi - a o po
raženectví ( + »imperialismus a oportunismus« + o 
Čcheidzeho frakci). 

* Viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 295-298. Red.

** Přátelské pozdravy. Red.
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Varinův článek si musíte okamžitě vyžádat. Neměl by 
se mu zadat ještě článek o Irsku? Určitě měl! 

Mělo by se něco zadat Žoržovi a (eventuálně) Tinské

mu: musíme podněcovat mládež. 
O Internacionále raději 3-4 krátké články a kratší re

dakční úvod. 327 

O rozsahu se ještě domluvíme přesněji. 

[7. 7. 1916] 

Mnohokrát p.ozdravuji! Lenin 

252 

I. F. ARMAND O VÉ

Milá přítelkyně! Nadiny pasy se vůbec nehodí.328 Oe na 
tom nevalně se zdravím; počasí je mizerné, nedá se odjet 
do hor.) Ptáte se mě na radu, co s Graberem. Podle mě 
byste se s ním neměla domlouvat (po tom, co nás tak do
běhl v roce 1915329) ani o složení redakce, ani o nutnosti 
uveřejnit naše články, protože by to teď znamenalo zo
studit se a zesměšnit. Bez dlouhých, mnohaměsíčních 
zkušeností ze spolupráce (Vaší nebo Abramovičovy, nebo 
vás obou trvale či některého z vás příležitostně), bez toho 
nemá podle mě smysl mluvit o seriózní dohodě. Teď se 
musíme řídit zásadou. ·»desetkrát měř, jednou řež«. 

Dopisy o dotazníku- zajatcům nedošly. Psal jsem kdysi 
Malinovskému a navrhoval mu úplně jednoduché sché
ma: bydliště; zaměstnání; věk; postavení na pracovišti; 
stanovisko k válce apod. Odpověď nepřišla: zřejmě to za
držuje cenzura! Popovovi vyřiďte ode mě a od Nadi_ po
zdrav. Podařilo by se Vám poslat mu přímo nebo po 
někom suchary apod.? 

Tisknu Vá:m ruku a moc pěkně Vás zdravím! 
Lenin 
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I. F. ARMANDOVÉ

[14. 7. 1916) 

Milá přítelkyně! Kniha, kterou jsem měl nadepsat (»pro 
milého soudruha Voloďu« -.je to tak?), zůstala tady. 
Ztratil jsem adresu. Mám ji poslat Vám? Nebo mi pošlete 
adresu? Pořád jsem čekal na rezoluci výboru zahraniční 
organizace a na Gríšovy dopisy o Brizonovi, ale zatím od 
Vás ještě nic nedošlo. Naďa Vás pozdravuje; celý čas 
nepsala, protože jí nebylo dobře; zanedbala nemoc. 

Best greetings ! 
Your W. U.*

254 

M. N. POKROVSKÉMU

14. 7. 1916

Vážený M. N.! 

Právě jsem dostal od G. Z. dopis se zprávou, že už dostal 
Váš telegram, že jeho rukopis došel v pořádku. Dělám si 
velké starosti kvůli svému, který jsem poslal před čtrnácti 
dny doporučeně.** Napište prosím lístek, že jste ho do
stal. Abych. nezapomněl: na s.-,14 7 je napsáno Owen, 
a má být Owens: budu Vám velmi zavázán, když to opra-
víte. ')'-

Předem Vám děkuji a tisknu Vám ruku. 

Váš Lenin

* Hezké pozdravy. Váš W. U. Red.

** -Leninův rukopis Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalis
mu byl zadržen francouzskou cenzurou. Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[20. 7. 1916] 

lnesse 

Milá přítelkyně! Ohledně korespondence se budeme in
formovat. 

O Guilbeauxovi nevím, co bych řekl. Není mi jasný 
plán: kdo je vlastně v redakci? (Guilbeaux + ??) Guil
beaux je velice špatný a všecko pokazí (toho se obá

, ') vam . ... 
Co bych mohl mít proti zařazení Vašeho článku do 

sborníku?330 Jsem jenom pro. 

Tisknu Vám ruku. Lenin

P. S. To se divím, že Vám Radek neodpovídá. Nechápu 
to. 

Grigorijovi přece odpovídá, ne? 

256 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[21. 7. 1916] 

Posílám Rennera hned, jak jsem ho dostal. Tady u nás je 
to špatné: poštu nosí jenom osli a jenom jednou denně. 
V krajním případě telegrafujte (Tschudiwiese, Flums) ne
bo telefonujte (tel. 2 26), ale ještě nevím, jestli to není 
moc drahé. 

Od Pokrovského nemám nic a dělá mi to velké starosti. 
Máte Pod starým praporem?33 1 Pošlu Vám ho, až to 

přečtu, když se všichni tři332 zavážete, že to za 6 dní vrátí
te. 
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Pouštím se do článků. Poslal jste něco do sazby a co 
přesně? Domluvte se s tiskárnou, aby mi ihned posílali 1 
exemplář korektur. Pošlete mi seznam článků. Oba dva 
všechny pozdravujeme! 

Lenin 

P. S. Posílejte zajímavé výstřižky z Hamburger Echo 
a Arbeiter-Zeitung, já jsem tady na tom s novinami moc 
špatně. 

257 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 23. 7. 1916] 

Posílám rukopisy s poznámkami k Vašemu (máte to ne
křesťansky dlouhé. Ne-mož-ně ... ) a se škrty k Vari
novu článku (dal mi právo zkracovat »neválečné odstav
ce« a obecné úvahy. Podle mě by to chtělo ještě zkrátit). 

Zdá se mi, že to nemá konce. To je hrůza. Nevím, co 
dělat. A ještě musím nutně napsat o oportunismu[2 10] 

(půlku mám hotovou), o poraženectví[52) a o trockismu 
(včetně frakce v dumě + PSD).333 

Spočítejte co nejrychleji a co nejpřesněji, kolik toho už

je. 
Italské výstřižky jsem Vám myslím vrátil. Když ne, 

pak jsem je nechal v Curychu a do mého návratu jsou ne
dosažitelné. 

O Bucharinovi a spol. by se měl poslat jednotlivým 
skupinám ( + Radkovi ??) důvěrný dopis redakce ústřed
ního orgánu, že se vyslovila odmítavě· (neboť Bucharin 
a spol. to už veřejně »roztrubují«). Nebo snad ještě týden 
počkat? A Radek, když chce mít »naše« vyjádření, ať 
Vám pošle jejich. 
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Jestli je Rjabovskij Stark334, pak musíme počkat na 
Džemsovu odpověď. Protože jak Stark, tak Miron pode
zřelí byli: (Miron, jak říkali Kameněv a Malinovskij, se 
skoro přiznal, že měl prsty v nepěkné policejní aféře.) 

Salut! Lenin

P. S. Máte pravdu, že Bucharinovi nedůvěřujete. 
Hodí se Vám přiložené (»ouško«)?* Vraťte. 

258 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[24. 7. 1916] 

Posílám Pod starým praporem[300]. Po přečtení (ne > šesti 
dnů) pošlete prosím na adresu: 

Herm Ussievitsch (hei Frau Frey) Nelkenstr. 21.11· Zii
rich (s uvedením Absendera**). 

Svůj rukopis (knihy) pošlete. Přečtu si ho. 
Pokrovskému píšu.*** Mám 200 stránek. Copak se to 

dá poslat vyvázané? To se divím. 1. obzvlášť tenký papír? 
2. zvláštní formát? 3. psát po obou stranách?

Vydavatelství Volna by se podle mě mělo napsat toto:
1. Požádat je, aby všechno dopodrobna (postoj k Pri

boji atd.) konspirativně napsali (neviditelným inkoustem 
do knihy) a příležitostně poslali. 

2. J. Kameněv se může·vydat.335 

3. N. Suchanov? My jsme proti (ale pokud je to kvůli
peně�t°iin �ebo z jiných důvodů nutné), pak se musí nej
dřív vyjasnit, jestli ho pustit jako spolupracovníka nebo 
redaktora. 

* Nepodařilo se zjistit, oč jde. Red.

** - odesílatele. Red.

*** Viz tento svazek, dokument č. 25Y. H.ed.
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4. Je to čistě naše redakce (co do zaměření), nebo koa
liční? (Jestliže ano, tedy s kým a jak.) 

5. Témata pro sborníky a brožury slibujeme dodat.
6. K mému článku o sebeurčení: jsem ochoten vydat

ho jako brožuru (po přepracování); co nejdřív prosím 
přesný termín. 

!l,d Salut! Lenin 

Nemáte německou brožurku zahraničního sekretariátu 
organizačního výboru (s jejich kientalským návrhem 
a s nestydatě »zkráceným« prohlášením Dana a spol.)?336 

Nutně potřebuji pro článek ono číslo Lichtstrahlen, 
kde byl Radkův článek Selbstbestimmungsrecht der Vol
ker337. Nemohl byste mi ho poslat nebo opatřit? 

2 5 9. 

M. N. POKROV SKÉMU

24. 7. 1916

Vážený M. N.! G. Z. mi píše, že jste dostal můj dopis, ru
kopis však ne (tj. nezmiňujete se o něm). Poslal jsem ho 
zároveň s doporučeným dopisem.2. července jako dopo
ručenou zásilku. Jestli jste ho nedostal, co uděláme? Vy 
ho nejspí� urgovat nemůžete. Já bych mohl přes poštu, 
ale to je na dlouhé lokte. Znovu, to přepsat? (Snad ve 
dvou exemplářích a jeden poslat přes Švédsko, bylo by to 
spolehlivější?) Z hlediska cenzury je tam všechno na
prosto nezávadné, takže vůbec>nechápu, jak a proč se to 
mohlo stát. Ihned prosím napište ,nebo telegrafujte. Pěk
né pozdravy! 

Váš V. Uljanov 
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260 

M. G. CCHAKAJOVI338 

(24. 7. 1916] 

Milý soudruhu Micho! 

Mockrát děkuji za dopis. Zdravím, přeji hodně zdraví 
a svěžesti. 

: ;· 2 6 1 

G. J. z
1IN·OVJEVOVI

[Po 24. 7. 1916] 

' , 

Váš V. Uljanov 

Co se týče telegramu zJenisejska339 je nezbytné vyžádat si 
zprávu písemně. Publikovat na základě dohadů je nemy
slitelné. Musíme získat dopis. 

Nevím, jestli má smysl publikovat prohlášení (ve věci 
Grimma). Ale kdyby se to mělo tisknout teď, muselo by 
se to formulovat daleko ostřeji. 
· · Německou brožuru organizačního výboru posílám.

Vraťte mi ji.
Posílám svůj článek. Spočítejte přesně, kolik je teď 

celkem materiálu. Musíme vyřešit ostatní. (Jestli něco 
pošle Jurij, bude se muset odpovědět i jemu, je to prostě 
hrůza.) _' 

Safarovův článek se nehodil. Podle mě by se mu mělo 
poradit, aby ho přepracoval na legální (nebude to vůbec 
těžké) pro Letopis nebo pro Volnu. Nebylo by lepší vyří
dit to ústně, jestli ho brzy uvidíte? 

Jak posílat věci do vy�avatelství Volna? Přímo a prostě 
na jeho adresu? Jako doporučenou zásilku? Nebyl s nimi 
dohodnut nový pseudonym? 
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Pošlete legální brožury Plechanova a Potresova.340 

O Neue Zeit jsem napsal dotaz do expedice. 

262 

I. F. ARMANDOVÉ
.> .• I' 

[25. 7. 1916] 

Milá přítelkyně! Vracíme dopisy Gríšy341 a Francouzů. 
K mé velké radosti svědčí dopis Francouzů o tom, že jste 
na ně měla značný vliv a trvale na ně zapůsobila. 

Pokud jde o Guilbeauxe, počkáme, jak se události vyvi
nou; když ho »nikdo nepřizval.jako redaktora«, to se ve
třel do redakce sám, nebo jak je to? 

Počkáme, až co Vám Graber odpoví a co k tomu řekne
te Vy. 

Váš plán založit pro nás(!?) kromě Sentinelle (!?) fran
couzské noviny mi není vůbec jasný ... Hm, hm ... 

Vezměte si od Grigorije (pokud jste to už neudělala) 
Žoržův článek a můj o sebeurčení a o Juniovi. 

Tisknu Vám ruku a radím a prosím lečte se, abyste se 
do zimy úplně uzdravila. Jeďte na jih, za sluncem!! 

Máte La Feuille, Ce qu'il faut dire, The Call342? Mohu 
Vám je poslat. 

Salut. Lenin 

263 

A. M. KOLLONTAJ.OVÉ

25. 7. 1916

, .  

Milá A. M.! Protože jsme se kyůli Nadině nemoci stěho
vali do hor, opozdil jsem se s odpovědí na Váš dopis. Na
prosto s Vámi souhlasím, že úloha zástupce levice na 
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poradě s Huysmansem bude především informativní343
• 

To je nejdůležitější. Dělat si o všem poznámky hned na 
místě je to hlavní. Sbírat veškeré dokumenty; ani na 
chvíli nezapomínat na nutnost plné informovanosti. Zapi
sovat všechno (třeba stručně) hned na místě, do zvláštní
ho sešitu - to je jediný prostředek. Grimm nepojede: 
nedostal pas. To znamená, že za levici bude jen jeden. 
Tím větší je jeho zodpovědnost. Má-li člověk prosazovat 
linii sám, musí být velmLenergický a naprosto uvědomě
lý: Vy spíš víte, jestli má .tyto vlastnosti. Pokud ano, bylo 
by dobré, kdyby »vystoupil« s několika otázkami, resp. 
s návrhy k hlasování: schválit Zimmerwald; rovněž Kien
thal; odsoudit sociálpatrioty, Hyndmana a spol.; Se:i:nbata 
a spol.; Legiena a spol. ;--Plechanova a spol. Dá se to udě
lat i formou dotazů. Vy sama nejlíp víte, je-li to provedi-
telné. ;, . • 

Napište prosím pár slov, jestli jste tento lístek dostala. 
Alexandr si patrně vzal .všechny adresy a vynasnaží se 

zjistit, jestli bylo v Americe uveřejněno něco o zimmer
waldské levici; musí to sehnat; spojit se se Socialist Pro
paganda League; rovněž se Socialist Labour Party; rov
něž s lnternational Socialist Review; rovněž s Appeal to 
Reason. Když dostanete tento lístek a odpovíte, snad se 
ještě domluvíme o tom, čím ho tam nejlépe pověřit. 

Mám jednu osobní prosbu: nemáte nějaké kontakty 
s vydavatelstvími? Já ne. Abych si něco vydělal, potřebo
val bych překlad nebo pro Naďu pedagogicko-publici
stickou práci Qejí nemoc totiž vyžadtije delší pobyt v ho
rách, a-to stojí moc peněz). 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji všechno nejlepší. Naďa 
Vás pozdravuje. 

Váš V. Uljanov 
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264 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 26. 7. 1916] 

Posílám Engelsův článek344
• Nemusíte ho z atím vracet. 

Posílám článek o Juniově brožuře*. O sebeurčení kon-
čím**· \ 

,,,.. 

Nenapsal byste pro sborník o :poradě německých a ra
kouských sociálšovinistů? (Protokoly, které jste mi po
slal.) 

Podle mě by to chtělo noticku; 
Proč mlčíte: 
1. o Bucharinovi (a o svém dopise jemu)?
2. Stejně tak o Varinovi.
3. Poslal jste Usijevičovi Pod starým praporem?

(Pošlete s eznam článků pro ná š sborní k).-.
4. O čas. Voprosy strachovanija.
5. O sbornících vydavatelství Volna. Psát (a co?) nebo

čekat? 
Máte Bemer Tagwacht? Já ne. Neposlal byste mi vý

střižky (Grimmovo odstoupení a,podobné věci345)? 

Salut. Váš Lenin 

P. S. Nemělo by se od Safarova něco objednat do Sborní
ku Soci al-demokrata? 

P. P. S. Ten Guilbeaux v posledním čísle Demainu je ale 
slabý!346 Četl jste. to? 

* Viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 25-40. Red.

** Tamtéž, s. 41-82. Red.
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265 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Nejdříve 30. 7. 1916] 

Rukopis jsem dostal. 
Neue Zeit posílám + .2 rakouské knihy Geště si je vy

žádám, ale později: napíšu si). 
Džemsovi jsme napsali.347 

Co se týče příspěvku' do legálního sborníku, bojím se, 
že· to nestihnu. 

Pošlete seznam člán�ů ·našeho Sborníku Social-demo
krata. 

Od Guilbeauxe nic ne?bjednávejte: je to žvanil; mohli 
bychom si udělat ostudu. Počkáme. 

Poslal jste Usijevičovi Pod starým praporem[300]? 
Fru Alexandra Kollontay. 
Turisthotel. Holmenkollen.
Kristiania. 
Napsal jste oficiálně Bucharinovi, že mu nabízíme uve

řejnění diskusního článku?348 Je bezpodmínečně nutné 
napsat mu oficiálně a nechat si kopii (pošlete mi ji). Musí 
se to ovšem napsat zdvořile:jako že na Radkovy teze stej
ně odpovíme (abychom naznačili, že si třeba může na tu -
to diskusi počkat, když cnce). 

Máte kompletní Naše slovo? 
Když Kriegs-Parteitag nahradili Konferenz - zavání 

to částečným kompromisem s kautskisty. 
Co to, že stůněte? Musíte jet k Sahlimu a všechno co 

nejpřísněji _dodržovat! Ukažte to Zině. 

Salut! Lenin
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266 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 30. 7. 1916] 

Posílám Arbeiterpolitik349
• 

+ Výstřižek z Leipziger Vólkszeitu�g. Náramně le-
' grační! 

+ Překlad R�dkových tezí, J�ště jsem ho nečetl. Až
ho zkontrolujete a pošlete do �azby, dojednejte rychlou 
sazbu: potřebuji to, abych mohl psát. 

Dám se do psaní, až se zařídíme na léto. Alexandrův 
článek jsem dostal. Pošlu ho v nejbližších dnech. 

Od K�llontajky jsem nic ne�b}ednával, objednejte Vy. 
Ruské materiály dejte rovnou :do sazby. 
Kde jsou naše teze o sebeurčení?350 U Vás? Pošlete je 

do sazby (po porovnání s německými). Tady to nemá kdo 
přepsat; zařiďte to u vás. 

Tak Bucharin ještě neodpověděl na objednávku? 
Rakouské knihy přece nepotřebujete, když došla bro

žura: já jsem ještě nestačil přečíst ani jednu. 
Svoji brožuru jsem poslal Pokrovskému jako doporuče

nou zásilku. Odpověď nepřišla. Krajně mě to znepokojuje! 
Lensche[516] jsem četl. Pěkn�. pitomost.

Salut. Lenin 

2 67 

I. F. ARMANDOVÉ

[l. 8. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Co se týče 30 franků - jsem pro pokus (ne > 3 čísla, na-
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nejvýš 100 franků), ale dřív by to chtělo podívat se na je
jich noviny; buďto ať pošlou komplet, nebo ať nás Abra
movič přesněji informuje. 

Musí se začít opatrně, nanejvýš opatrně (neříkat čí, 
kdo, žádná jména), když se do toho pustíme (aniž se in
formujeme) a pak toho necháme, zatraceně se zostudíme. 

Ne-mož-ně se zostudíme! 
I 

:, . 

- .. �) 

.,2 68 

Salutation·s amicales. * 
Váš Lenin 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[2. 8. 1916] 

Pošlete mi co nejdřív výstřižky z Berner Tagwacht (nic 
nemám a nic nevím o sporu Grimma s Plattenem 
a Miinzenbergem351) a Radkův dopis (rievím, v čem je 
Grimmova obrana). Bez toho nemohu zhodnotit prohláše
ní. (Nevadí, že se o několik dní opozdí, ale musí se pečli
vě uvážit.) 

Gríšův plán není jasný. Píšeme mu, aby oznámil po-
drobnosti. 

Kde je Šklovskij? Jestli u vás, ať nám posílá dopisy za
jatců (musíme je nutně vidět, abychom znali potřeby 
a myšlenky čtenářů). 

Pro Gněvičův časopis jsein napůl slíbil psát; ale zdá se, 
že to nestalím: jsem dlužníkem Rusů .. . 

Engelse jsem poslal. Demain (s hrozně povrchním 
článkem Raffina-Dugense[575]) mohu poslat. 

Salut! Lenin 

* S přátelskými pozdravy. Red.
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2 6 9_ 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 2. a 11. 8. 19.16]

Posílám prohlášení. Škoda, ž� Js.te neposlal Radkův do
pis. Takhle pořád nevím, v čem. Je Grimmova »obrana«! 
(A neposlal jste všechny výstřižky.) 

Okamžitě udejte prosím adresu, na kterou jste posílal 
Ill NBPokrovskému knihy. 

Článek o sebeurčení jsem dokončil; vyšlo to na 79 strá
nek 
+ »imperialismus a rozštěpení socialistického hnu

tí«[109] píšu.
+ »odzbrojení nebo ozbrojení lidu?« (mám to napsané

v němčině). Asi 25 stránek.[ 128] 
Kam se to vejde? Co s tím? Kde jsou korektury? 
O ruském sborníku napíšu v.:nejbližších dnech. 
Neue Zeit sám nemám. 

270 

M. N. POKROVSKÉMU

[5.-8. 1916] 

V,.,, , M NI azeny .,. .. 

Salut! 
Lenin 

Oba Vaše lístky jsem dostal. M,_ockrát za ně děkuji. Straš
ně smutná zpráva o ztrátě přiměla autora Vám známého 
díla, napsaného v Plechanovově duchu, uchýlit se ke způ
sobu G. Z.352 (Ach ti Němci! To oni zavinili ztrátu! Aspoň
kdyby je Francouzi porazili!) 
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Autor pevně doufá, že se vynasnažíte obhájit pět ar
chů, neboť jinak by to byla ztráta času, práce, ucelenosti 
a mnoha jiného. Se srdečným pozdravem 

[5. 8. 1916] 

Milý G. L.! 

2 7 1 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

Váš lljin 

Nevím, jestli jste v Bernu; AŽ obdržíte tento dopis, hned 
mi prosím napište. 

1. Mám k Vám prosbu: nutně potřebuji odeslat v des
kách rukopis: 100 listů (nikoli stránek, ale listů) právě. 
takových, jako je tento (tam, kam to zaslal Grigorij). 

Objednejte prosím dvě knihy vhodného formátu: za 
5-6 dní dostanete rukopis. Hrozně spěchám s odesláním
(ztratil se mi můj exemplář!!), a proto Vás moc prosím,
abyste si pospíšil, ale jestli nemůžete, odpovězte co nej
dřív, abych si, mohl najít někoho jiného.

2.· Proč nic neříkáte 'o mých materiálech? Jestli s tím
nemůžete hnout (nebo se' Vám to nehodí), nestyďte se to 
napsat. Nemá smysl se s tím moc párat! 

3. Získal jste od Moora.tištěný exemplář »dokumentu«
o C. *? Je to nezbytné. Nezapomeňte! Musíte ho zís
kat stůj co stůj, nebo to t�n mizera ještě ztratí!

4. Hezky dávno jste neposlal vyúčtování. Nebo se toho
nahrnulo tolik, že to nemůžete spočítat? 

Pozdrav všem, Lídou #očínaje. 
Váš Lenin 

* Nebylo zjištěno, o koho jde. Red.
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P. S. Prosím Vás, posílejte nám dopisy zajatců353
, které už 

nepotřebujete : musíme přece sledovat nálady, požadav
ky, názory apod. 

272 

M. N. POKRO VSKÉMU

[Mezi 5. a 31. 8. 1916) 

Vážený redaktore! 

Ta hloupá a neuvěřitelná ztráta cenzurně naprosto nezá
vadného rukopisu mi nahnala tolik strachu, že se dokonce 
bojím uvést Vaše jméno. 

Obávám se, že i můj dopis byl okopírován. Žádal jsem 
v něm, kdyby se nehodil můj obvyklý pseudonym (V. Il
jin), ať se tam dá N. Lenivcyn., Teď se musí zvolit jiný: 
třeba V. I. Ivanovskij. 

Titulek jsem navrhoval Gestli slovo »imperialismus« 
nahání »hrůzu«) změnit třeba· na z;láštnosti soudobého 
kapitalismu[112). 

Teď se to musí změnit ještě jinak: Nejnovější ekono
mické údaje o soudobém kapitalismu nebo něco na ten 
způsob. 

Titulek (názvy kapitol) je tfeba odstranit (když se to 
bude posílat do Ruska). Nem�ly by se snad změnit i ná-
zvy kapitol? Je to možné. 

Snažně prosím, abys.te obhájil:udaný rozsah (neboť ta-
kový byl objednán). Bez úhony se to zkrátit nedá. 

(Abych snad vyhodil celé kapitoly na konci? A dal je 
pak jinam? Nic horšího si nedov:edu představit!Jsem roz-
hodně proti zkracování.) 

' · 

Poznámky ponechte, snažně' Vás prosím, poněvadž 
jsou důležité (obzvlášť č. 101 *),a taky literaturu je třeba

* Viz tento svazek, s. 281. Red.
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uvést, neboť v Rusku čtou i studenti a podobná branže. 
Vaše redakční úpravy a vylepšení samozřejmě rád při

jmu. 

Hezké pozdravy. 
Lenin 

:2 7 3 

G. L. ŠKLOVSKÉMU

[Po 5. 8.- 1916] 

Milý G. L.! 

Zapomněl jste mi odpovědět na jeden bod, totiž co se tý
če tištěného dokumentu, který jsme společně odnesli 
- pamatujete? - advokátovi pro Moora.

Musíme si ten _gpkument stůj co stůj vyžádat nazpátek.
Nezapomeňte prosím toho advokáta občas navštívit 
a »chytit« někdy Moora, abyste z něj ten dokument vy

mámil. 
A ještě jedna prosba: v Bernu jsem vyplatil na policii 

100 franků kauce. Nemohl byste se prostřednictvím ta
jemníka, který si Vás tolik váží, přimluvit za to, aby je
převedli do Curychu jako moji kauci, tady ji totiž ode mě 
taky chtějí. 

Jak se vede? Jsou všichni členové rodiny zdrávi? Moc
krát pozdravuji Lídu, Žeňu, Liu, Marusju a Vaši ženu. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin
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M. M. CHARITONOVOVI

[Začátkem srpna 1916] 

Milý soudruhu! Naďa Vám píše pro Marka adresu kon
spiračního bytu, heslo a pravidla pro styk s námi.354 

Ať si Marcu pozve do Pitěru člověka, který mluví fran
couzsky nebo německy (přes konspirační být), a vypoví 
mu co nejpodrobněji všechny zahraniční novinky o levico
vém hnutí, o Vorbote č.1 a 2, o našich sporech o odzbro
jení (posílám svůj článek*; dejte mu ho přečíst a abych 
nezapomněl, odpovězte mi, kde je vlastně Nobs ) ,  o ně
mecké Arbeiterpolitik, o zatýkání v Německu, o Longue
tovi a longuetovcích, o MacLeanově zatčení v Anglii a vů
bec všechny podrobnosti o hnutí levicových sil a internaci
onalistů v Evropě a-Americe. 

Potom ať nabídne své služby (tam, v Pitěru), že zajede 
za týmž účelem do Moskvy, Kyjeva a Oděsy (kam jede) 
a že tam odevzdá naši adresu. 

Naučte ho (důkladně) psát neviditelným inkoustem 
a počínat si v Rusku přísně konspirativně: jako že je vo
ják, jede do Rumunska bojovat a basta! 

Kdy se vrátíme, prozatím nevíme. Nejspíš tak za čtr
náct dní. 

i ... . 

* Nobs upraví jazyk sám. 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 10. a 20. 8. 1916] 

Navrhuji poslat Jurijovi tuto odpověď. 
(Jádro věci je u něho zřejmě na konci bodu 2: >�be� ja

kéhokoli použití«. Jestli 'chce, abychom jeho článek teď 
v tisku neztrhali, pak má pravdu. 

Ale co potom? Co · když se u. nich vytvoří fr�kce 
a vzplane boJ? i. 

Když nechce, abychom z jeho článku pořídili kopii 
a dali ji přečíst členům strany, na to přistoupit nemů:ieme. 

Před členy strany to skrývat nebudeme.) 
Myslím, že odpověď, kterou navrhuji, bude prozatím 

stačit*. Ať se zesměšňuje .. i, 
Musíme jeho článek mít; abychom ho ukázali Alexan

drovi, byru a podobně. To je nutné. 
Váš dopis Bucharinovi· schvaluji. Navrhuji (nikoli ulti

mativně) jednu vsuvku.355 Radši ho zatím pošlete jenom 
svým jménem, nijak oficiálně, takový způsob bude vhod
nější. Projednáme to: tolik to nespěchá jako odpověď Ju
rijovi (nebylo by lepší počkat nejdřív na Jurijovu odpo
věď a pak teprve poslat Váš dopis Bucharinovi?). 

Salut. Lenin 

P. S. Jestli nepotřebujete mapy všech bojišť v Le Temps 
a v Daily Telegraph, vystřihněte je a pošlete mi je. 

* Viz tento sva_zek, dokument č. 276. Red.

304 



276 

G. L. PJATAKOVOVI

[Mezi 10. a 20. 8. 1916] 

Vážený soudruhu! 

Žádáte pro sebe ve straně velmi nezvyklá privilegia. Je 
nevídané a neslýchané a pH.alespoň trochu stranickém 
postoji k věci nemyslitelné, aby si přispěvatelé kladli jako 
ultimativní podmínku pro odevzdání článku požadavek, 
že redakce přizve další osoby podle přispěvatelovy volby 
nebo že »zaručí«, aby odpověď redakce (na článek, kter.ý 
nezná!) mohl přispěvatel uznat za »soudružskou« a po
dobně. 

Abychom však věci pomohli, považujeme výjimečně za 
účelné přistoupit na Vaše ultimátum, a to: 

k bodu 1 - přizveme jak soudružku, kterou jste si ur
čil*, tak kteréhokoli jiného člena naší strany podle Vaše
ho přání; 

k bodu 2 - všem přispěvatelům se vždy zaručuje, že 
buď bude jejich článek· uveřejněn beze změn, když si to 
přejí, nebo vrácen. Tady není Vaše přání privilegiem, ale 
zbytečným požadavkem; 

k bodu 3 - všechno, co můžeme udělat: poslat Vám 
odpověď redakce (nebo jiného přispěvatele) na Váš člá
nek s tím, abyste sám rozhodl, přejete-li si otištění obou 
článků nebo ne. 

Se sociálně demokratickým pozdravem 

* -J. B. Bošová. Red.
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V. A. KARPINSKÉMU A S. N. RAVIČOVÉ

[18. 8. 1916]

Milí přátelé! 

Před několika dny jsme vám poslali telegram a potom do
pis s adresou, na niž jsme prosili poslat knihy (které jste 
dostali z Bernu).3�6 Dělá nám velkou starost, že nepřišla 
odpověď. 

Napište prosím co·nejdříve pár slov, zda jste knihy do
stali a odeslali je na udanou adresu. 

Všechno nejlepší! 
Váš Lenin 

P. S. Nemáte u vás v knihovně Russkije zapiski?357 Ne
měli bychom poslat jednotlivá čísla? 

278 

G. J. ZINOVJEVOVI 

[Před 22. 8. 1916] 

Leco in se nikam nehodí. Nemůžeme ho otisknout. 
Broutch�ux.358 je úplně �aivní anarchista; můžeme ho 

uveřejnit jedi ně s redakční poznámkou. (Napíšu ji 
v korektuře.) 

Ženské hnutí (?) - pošlete rukopis. Když nebude dost 
místa, budeme to asi muset odložit. 

Posílám imperialismu& a odzbrojení*. Odzbrojení 
vraťte ihned. Rozhodně musí přijít do· bernského sbomí-

* Viz V. I. Lenin: Imperialismus a rozštěpení socialistického hnutí
a O hesle »odzbrojení« (Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 186-201 
a 175-18 5). Red.
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ku, protože by to cenzurou neprošlo a moc to spěchá 
(mladí a ostatní toho tady naplácali jedna hrůza). 

Jestli se chcete dohodnout o názorových rozdílech, kte
ré jste naznačil, pošlete co nejdříve znovu svůj článek 
a přesně označte, s čím nesouhlasíte. 

Věty o »epoše« se staly frázemi - Radek a jiní to do
kázali. Cožpak »epocha« 1789-1871 vylučovala nená
rodní války? 

Mluvit o obraně vlasti jako ·takové je teoreticky ne
smyslné. Vždyť obrana vlasti = válka jako ·taková. 
V tom je jádro věci. . 

Junius* se nedá přenést do Paříže, neboť tento článek 
je nerozlučně spojen jak se sebeurčením, tak s odzbroje
ním. 

Napište přesně, co je vlastně v sazbě. 

P. S. Posílám Neue Zeit a Cali pro Inessu. 

Salut! Lenin 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Po 22. 8. 1916] 

1. Posílám Tinského s dodatky (v protieserském duchu,
alespoň něco se musí říct. Jinak by to nebyla sociálně de
mokratická věc. A Vaše »motta<< se k tomu nehodí). (Po
kud jsou motta nutná, musí být jiná.) 

2. Začal jsem psát pro ruské sborníky »o kautskis
mu«.359 Už jsem Vám o tom psal. 

3. Odpověď Jurijovi se vynasnažím napsat brzy.360

4. Sborníky stačí tisknout v 1500 exemplářích.

* Viz V. I. Lenin: O Juniově brožuře (Sebrané spisy 30, Praha
1987, s. 25-40). Red.
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5. Co se týče druhého sborníku, jsem proti tomu, aby
se o tom rozhodovalo hned. Gríšův dopis není jasný: 500 
franků + papír? Píšu mu. Počkáme na odpověd: Čert 
aby ho vzal! Nenapíše jaksepatří!! 

6. Saf-čkovi otiskněte to o frakci (to o zajatcích už je
v sazbě a půjde to inde*). 

7. K článku o ženském hnutí jsem Vám už napsal, že
mám pochybnosti (pošlete de Ms**, je málo místa). Vy 
jste mi ale neodpověděl a:teď píšete: »bylo objednáno«, 
ačkoli víte, že jsem nic 'neobjednával!! Tohle se nedělá. 
Když není článek napsaný, je potřeba nejdřív oznámit té
ma, osnovu a podrobnosti a teprve pak radit, aby se na
psal. 

8. O národnostní otázce pych veli ce  rád znovu vydal
sebeurčení s dod a t kem. U dělala by to Volna? Psal jste jí 
o tom?

9. Gněvičův sbomík??361 V polštině nebo v ruštině??
To se musí vyjasnit a pak taky, kdo ještě píše a o čem?? 
Musí se to _vyjasnit. Co jste mu napsal? 

S pozdravem Lenin 

10. Přiložený překlad z· Tribune navrhuji otisknout ve
Sbomiku.362 

280 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[23. 8. 1916] 

Dostal jsem Voprosy. OdešÍeme je zítra nebo pozítří. Leip
ziger Volkszeitung je zakázaný a já jsem zůstal bez ně
meckých novin. Nemůžete mi posílat obden (tj. 4 X týdně) 
přečtená čísla Hamburger Echo? 

* - hned za tím. Red.

** - de manuscrit - rukopis: Red.
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(Připsáním jedné věty k dopisu Jurijovi363 jste narušil 
tón dopisu: ironii. A v ní je celá podstata, neboť já ho tak 
zmáčknu, que les rieurs seront avec nous*). 

Salut! Lenin

P. S. Čekáme na dopisy Malinovského. 

P. P. S. Vraťte všechny ruské dopisy (ty, co Vám poslala 
Naďa) a ihned. 

2 8 1 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 27. a 31. 8. 1916] 

Neposlal jste mi mé poznámky k Vašemu článku!!! Jak se 
v tom mám bez nich vyznat??? To je pohroma! 

Pošlete je. 
Do tiskárny jsem odeslal 2 své články. 
Vaše poznámky a moje námitky posílám. 
Jsem pro 1 sborník (teď) o 160 stránkách. 
Vyhodíme Bucharina, Strannika, Broutchouxe, zkrátí

me Alexandra. 
Můžeme pustit to o zajatcích?364 Neuškodí jim to?? I 

(Srov. dopis Malinovského.) 
Nemáme se zeptat Malinovského? 
Musí se to pořádně promyslet. 
Jsem z toho celý pryč, že �umunsko vyhlásilo válku!! 

To je k zbláznění!! 

Salut. Lenin

* - že se octne ve směšné situaci. Red.
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G. L. ŠKLOVSKÉMU

[Před 31. 8. 1916] 

Milý G. L.! Vaše zpráva mě velmi potěšila. Dík i za dopi
sy zajatců. Práce se Vám daří, gratuluju! 

Do Tribune pošlete prosím peníze se ·žádost� aby už 
noviny neposílali! Nestojí za nic! A já jsem je neobjedná
val. 

Pozdravujte celou rodinu. 
Váš Lenin 

. 2,8 3 

M. M. CHARITONOVOVI

[31. 8. 1916] 

Milý soudruhu! 

Té cesty možná využijeme, ale nejdřív to musíme uvážit 
a zjistit, do jaké míry vůbec zasluhuje důvěru co do přes
nosti i konspirativnosti. Vyptávat se Grimma není vhod
né. Oznamte svůj názor i t?, zdali se o něm můžete něco 
dovědět v Curychu (opatrně). Brožuru o imperialismu 
Vám mohu poslat. O »pofadě« (Gr. + Radek + ??) ne
mám ponětí. Zjistěte všechno, co se dá, co nejpodrobněji 
a dejte mi vědět. 

Článek pro Volksrecht365 Vám taky pošlu, jen co se do
vím, že se Nobs vrátil do,,Curychu. Nobs mi psal, že odjel 
na Ferien* nedaleko mě a,chtěl mi podat zprávu, ale ne
ozval se. A já nevím, kde je. Nevíte to Vy? 

Auslan<l-Politik s článkem Semkovského posílám. 

* - prázdniny. Red.
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Byly ve Volksrecht Radkovy články proti Entwaff
nung*? Jestli ano, nemohl byste mi je poslat? Kdo Vám 
říkal, že mám být v neděli v Curychu?? Je náramně pi
kantní, kdo mohl něco takového říct!! 

Nemohl byste sehnat v Curychu polské a bundovské 
varšavské noviny s údaji (podrobnějšími, podle obvodů) 
o volbách ve Varšavě? Moc by m'ě to zajímalo! Psal jsem
Bronskému, ale neozývá se. Tisknu Vám ruku a posílám
pozdrav Vaší ženě a dcerušce.

Váš Lenin 

P. S. Neodpověděl jste Nadě na její prosbu o Neues Le
ben. Jestli nemáte kdy, mohl by to snad zjistit Usijevič? 
Nebo je teď obzvlášť zaneprázdněn?· 

284 

M. N. POKROVSKÉMU

[31. 8. 1916] 

Vážený M. N.! 

S Vašimi návrhy souhlasím. Jenom mě hrozně skličuje 
pomyšlení na ten uséknutý konec. Nedal by se v tom pří
padě uveřejnit-konec beze změny v časopise a s redakční 
poznámkou, že jsou to dedukce a závěry z brožury? 
Vždyť je to hrozná škoda trhat ucelený text!! Moc mě to 
mrzí! Když mi pomůžete, budu Vám velmi vděčný. Napí
šu o tom také, ale můj dopis půjde dlouho a dojde až za 
několik měsíců, pokud vůbec ·dojde. 

Hezky Vás zdravím 
Váš Uljanov 

* - odzbrojení. Red.
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P. S. Potresov prý pracuje v nakladatelství!! A slavný be
letrista* na to přistoupil! To je přece skandál, neuvěřitel
ný skandál, nemyslíte? 

285 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[V srpnu 1916) 

1. Pokud jde o »objedna'.ný« článek, zbytečně zastíráte
svou chybu. Musel jste póchopit, že jsem se v prvním do
pise {na který jste neodpověděl) nikoli příkře, ale nanej
výš opatrně vyslovil, že nejsem tak docela spokojen. 

O neloajálnosti jsem nepsal; »to se nedělá« jsou taky 
ještě opatrná, a nikoli piíkrá slova, která v sobě zahrnují 
jak prostou zapomnětlivost, tak nepozornost, a ta má 
hodně daleko k neloajálnosti. Proč hned přehánět a mlu
vit o »neloajálnosti«? 

Kde jsem vlastnoručně psal o pěti stránkách? Pošlete 
to, pokud jste se ještě nepřesvědčil, že jste neměl pravdu. 

2. Co se týče France366
, úplně s V�mi Gá i Naďa) sou

hlasíme: ze začátku to vypadá horší než potom. 
Posílám návrh dopisu pro N. I.** Proti větší zdvořilo

sti nebudu: pošlete opravy a doplňky, jestli to pokládáte 
za nutné.367 

S pozdravem Lenin

* - A. M. Gorkij. Red.

** Viz tento svazek, dokument č. 293. Red.
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[V srpnu 1916] 

Právě jsem přečetl švédské a norské články. 
Nesmíme je rozdělit. Musíme je otisknout společně, ne 

však bez našeho vlastního článku proti odzbrojení. To mě
ní plány .. 

Dám se do psaní (přepracování) toho článku pro Sbor
ník, který se nutně musí přís,lušným způsobem rozšířit 
a všechno ostatní co nejvíc zkrátit. To odzbrojení je přece 
hloupost, ale začíná leckomu pl�st hlavu i v naší straně! 

P. S. O pařížském sborníku ne11í zatím ještě rozhodnuto, 
Strannikův článek se musí zadržet, neboť když vybírat, 
pak určitě Alexandra. 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[V srpnu 1916] 

Bucharinův článek se rozhodně :Q.ehodí. 368 Ani stopy po 
»teorii imperialistického státu« tam není. Je to souhrn
faktů o vývoji státního kapitalismu a nic víc. Zaplňovat
tímto zcela legálním materiálem ilegální časopis je
absurdní. Je třeba ho odmítnout (nanejvýš zdvořile a slí
bit veškerou pomoc při legálním uveřejnění).*

Ale snad počkat na článekJurijův - Bucharinovi pro
zatím nepsat. 

Počkat také s dopisem Bucharinovi o jejich »frakci«, ji-

* Soukromě, za sebe, připojuji pro Bucharina radu: změnit titul
a ponechat pouze ekonomickou část, neboť politická je naprosto neho
tová, nepromyšlená, k ničemu. 
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nak si pomyslí, že jsme to odmítli kvůli »frakcionářství«. 

Mluvit o »epoše« a »nynější válce« jako o »krajnosti«, to 
právě znamená upadat do eklekticismu. Jako by naším 
úkolem bylo najít »střední cestu« »mezi krajnostmi«!!! 

Úkolem je: s pr ávně určit vztah epochy k nynější válce. 
A to se taky udělalo jak v rezolucích, tak v mých článcích: 11 
»Nynější imperialistická -válka není výjimka, ale ty
pický jev v epoše imperialismu.« [CTypický neznamená 

li jediný.J] 
Nemůžeme pochopit nynější válku, pokud nepochopí

me epochu. 
Když se takto mluví o .epoše, není to fráze. Je to prav

da. A Vaše citáty z mých starých článků říkají jenom to. 
Jsou pravdivé. 

Avšak jakmile se z toho začalo vyvozovat, že »v epoše 
imperialismu nemůže dojít k národním válkám«, je to 
nesmysl. Je to zřejmý omyl, jak historický, tak politický 
i logický (neboť epocha je souhrn rozmanitých jevů, v níž 
kromě typického je vždycky ještě něco jiného). 

A Vy ten to  omyl o pakujete, když píšete v poznám
kách: 

Ill »Malé země nemohou v nynější epoše bránit vlast«. 
L = vulgarizátoři � 

To není přesné!! To je právě omyl Juniův, Radkův, 
»stoupenců odzbrojení« ajaponců!!

Je třeba říct: »Animalé,země nemohou v imperialis 
tických válkách, obzvlášť typických pro současnou im
perialistickou epochu, bránit vlast«.

To je rozdíl. 
V tomto rozdílu je cel á po ds tata proti vulgarizáto

rům. A Vy jste právě tuto podstatu přehlédl. 
Grimm opakuje chybmvulgarizátorů, a Vy mu nahrá

váte tím, že uvádíte nepřesnou formulaci. Právě teď je 
naopak zapotřebí (v rozhovorech i v článcích) vulgarizá
tory v Grimmových očích zdiskreditovat. 
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My naprosto nejsme proti »obraně vlasti« vůbec, proti 
»obranným válkám« vůbec. Takový nesmysl v žádné re
zoluci (a v žádném mém článku) nikdy nenajdete. My
jsme proti záštitě vlasti a její obraně v imperialistické vál
ce 1914-1916 a v jiných imperial ist ických válkách,
typických pro imperialistickou epochu. Avšak v imperia
listické epoše mohou být »spravedlivé«, »obranné«, re
voluční války [Ca to 1. národní; 2. občanské; 3. socialis
tické apod. :JI

288 

G.J. ZINOVJEVOVI 

(V srpnu 1916] 

Tohle je Nadin návrh na zkrácení.369 

Přečetl jsem článek podruhé· Gednou už jsem ho četl). 
Jsem rozhodně proti zkracování. Znamenalo by to článek 
zkazit. Ucelený souhrnný článek (s podrobnostmi, s odka
zem na účastníka rozhovoru nebo společníka při něm) je 
nadmíru důležitý. 

Ten článek se upřímně řečeno zkrátit nedá. 
Co tedy dělat? 
_Abych pravdu řekl, »svalit« to ze sebe doopravdy mů

žeme jen tehdy, když Váš článek odložíme; důvody: 
1. Není psaný pro tento sborník.
2.Je zařazen do knihy, na jéjíž vydání už byla uzavře

na smlouva, má tedy seriózní ·vyhlídky na vydání. Tisk
nout ho podruhé by byl luxus, obzvlášť když jsme tak 
chudí. 

3. To hlavní a zásadní o dějinách internacionály jste už
řekl ve svém článku v Social-demokratu. 

4. Sborník se nutně musí omezi t (a) na ruské materiá
ly + (�) na naléhavé diskusní,, sporné, ožehavé otázky
strany. 
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5. A kde je poraženectví a co s ním?
Napište otevřeně, jak se k tomuto návrhu stavíte: z hle

diska věcných redakčních důvodů (a jakých), nebo z hle
diska ukřivděného? 

Avšak v našich sporech a v součinnosti musíme 
v každém případě pokračovat. 

Sborník o 160 stranách, jak já ho plánuji, by po
skytl bohatý, ohromně cenný ruský materiál + dis
kusi o sebeurčení (bez Jurije*) 
+ poraženectví + Trockij
+ o int e rna- (Čcheidze), 

cionál e
tj. všechno, co nesnese odklad. 

Cena asi 2500 fr + 400 Ludmile ( = taky dopra
va) + asi 500 na dopravu = ca 3400. Na to se ještě zmů
žeme, ale na víc už ne. 

Souhlasím, aby se vydalo další číslo ústředního orgánu 
(+ještě 100-200 fr). 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[V srpnu 1916] 

No Vy jste tomu dal!! Namouduši, nemohl jsem se ubrá
nit _smíchu. Až k »soudu« jste se při psaní dostal_ ... 
Opravdu, každý »soud« by v každém případě shledal, že 
prohlašovat návrh na odsunutí článku za »nesoudružský« 
znamená znemožňovat spolupráci. 

Máte štěstí, že »soud« se nekoná, jinak by Vás určitě 
»odsoudil«. , .

Přesto však se budeme muset nějak »zestručnit«. _Pře
kročili jsme a překračujeme původní rozsah »sborníku« 

* - neboť odpověď Jurijo".i musím ještě napsat a ještě mu ji po
slat!!370 

316 



(ruský materiál + diskuse o sebeurčení). Zjistěte přesně 
a oficiálně u Benteliho, nač přijde arch. Pak přesně spo
čítáme, kolik toho můžeme vytisknout (neboť zadarmo to 
nikdo nevytiskne: nezapomeňte na to!). 

Salut! Lenin 
Musím Vám vrátit Hamburger Echo? 
Alexandrův článek posílám: nebudu ho zkracovat! 
Přijdou tam ještě švédské:,á norské články!!371 To je 

hrozné!! 
Ale Safarčika zařadit m usíme, to máte pravdu. Zařa

díme! 
Dostáváte Arbeiterpolitik? Neměl jsem číslo 5 a 7 ff"'. 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[V srpnu 1916] 

Žádný konflikt neexistuje: máte namouvěru »příliš« buj
nou fantazii. Upamatujte se na můj dopis (nebo si ho 
přečtěte): neprohlásil jsem, že hlasuji proti Vašemu člán
ku, jenom jsem napsal: »Napište otevřeně, jak se k tomu
to návrhu stavíte«.** A Vy jste napsal. 

A to je všechno. 
Článek tedy půjde. 

Jurij nás myslím ještě víc »smíří«372
, protože právě on 

dospěl k tomu, že »v epoše imperialismu« není »obrana 
vlasti« možná. 

Ve skutečnosti však »v im p·eria listické válce, vznik
lé v epoše imperialismu, je obrana vlasti klam«. 

To jsou »dva velké rozdíly«. 

* - und folgende - a další. Red.

** Viz tento svazek, s. 316. Red.
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P. S. Není načase poslat společně N. I. B.[163] dopis 
o frakci? Myslím, že je. A o jeho článku?

Jsem pro vydání ústředního orgánu, souhlasím!

2 9 1 

G.J. ZIN0VJEVOVI 

[Koncem srpna-začátkem září 1916] 

1. Posílám Rolandovou-Holstovqu. Podle mě bychom
ani ji neměli tisknout. 

2. Odpověď Bucharinovi.373 Souhlasím s Vašimi změ
nami, ale jednu věc j e  nezbytné dodat, a to, že pro nás 
jsou hlavní zásadní nedostatky článku. 

Jinak by to vypadalo, že se vykrucujeme. 
Pokud s tímto dodatkem souhlasíte, pošlete dopis (až 

upravíte logickou návaznost). 
Pokud ne, ještě to prodiskutujeme. 
3. Nemo h u  najít papír, v němž jsem podle Vás nějak

vyjádřil SVŮJ souhlas s objednávkou. Tady jste se dopustil 
chyby [Vy].* 

4. Franc tu nechal článek, podle mě velmi dobrý
a krátký. Jsem pro otištění'. Pošlu ho. 

5. S pařížským sborníkem nemusíme tolik spěchat.
Přesně spočítáme, co se tam vejde (5 archů po 
50 000 = 250 000 liter celkem). 

6. Odpověď Jurijovi píšu. Bude to však chvíli trvat.

S pozdravem Lenin 

* Dále je rukopis částečně poškozen. Slovo v hranatých závorkách
je doplněno podle smyslu. Red.
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[Koncem srpna-začátkem září 1916] 

1. Posílám článek - Žoržův leták. Podle mě je hrozně
nevydařený. Ani nevím, jestli stojí za to ho přepraco
vat ... Je to vulgární, nepromyšlené, strojené, něco na 
způsob »prostonárodního« stylu. Příklad toho, jak by se 
populární věci neměly psát .. . 

Co abyste s ním promluvil, až ho uvidíte?· 
2. Pokud jde o odzbrojení,jsem na vahách. Dáme-li do

sborníku Švéda[361 ] + Nora, pak tam rozhodně musíme 
dát článek o odzbrojení. Napíšu ho snadno, přepracuji 
svůj.374 Ale vejde se tam? 

Musíme to rozhodnout. Odpovězte. 
Spočítejme ještě jednou, jak se v tom případě náš sbor

ník, · beztak dost nafouklý, rozroste. 
3. Odpověď Bucharinovi. Také se musí rozhodnout.

Jestli nechcete říci, že tím hlavním jsou zásadní nesho
dy, jsem ochoten pozměnit to .v tom smyslu, že příčiny 
(neuveřejnění) jsou dvě: (a) technické a finanční, 

(�) zásadní. 
Pošlete takovou variantu (nezapomeňte obě části do

pisu co nejlíp literárně skloubit) a co nejdřív to rozhod
něme. Jistě si uvědomujete, že naše odpověď Bucharinovi 
má velký význam: musíme t� promyslet a nechat si kopii. 

4. Musíme rozhodnout, co s :pařížským sborníkem: ob
sah a rozsah. 

Když 2000 výtisků po 5 arších ( 1 O 000 archů) stojí 
500 fr, pak při 1500 výtiscích (víc není zapotřebí) může
me vydat 6 % archu 

X 50 000 
330 tisíc liter. 

Pravděpodobně méně než 330 tisíc, asi. 300 tisíc? 
Je to tak? 
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Dále je třeba zjistit, jestli v Paříži berou také ilegální 
věci, tj. zdali tisknou tajně. 

To je obzvlášť důležité! Ale od Gríši nemáme stále ješ
tě žádnou zevrubnou odpověď!!! 

Až se to všechno vyjasní, vypracujeme seznam materi
álů pro Paříž. 

(Jurijův článek a odpověď na něj nemusíme myslím po
čítat, neboť 1. odpověď není ještě napsaná, 2. ještě se ne
ví, jestli jeho kupecké veličenstvo dá souhlas k tisku.) 

5. Do Radkových tezí375 (revize) se pustírn:ještě jsem je
nečetl v korektuře. 

6. Vracím Strannikovy dodatky.376 Co si s ním počne
me?? 

S pozdravem Lenin
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N. I. BUCHARINOVI

[Koncem srpna-začátkem září 1916] 

Milý soudruhu! 

Článek K teorii imperialistického státu nemůžeme bohu
žel uveřejnit. Ruské materiály zaplnily tolik místa, že 
všechna ostatní témata jsou omezena, a není dost peněz. 
Je to někdy těžké. 

To však není to hlavní. Hlavní jsou některé nedostatky 
čl_ánku.· 

Titulek neodpovídá obsahu. Článek se skládá ze dvou 
částí a jejich spojení není dost promyšlené: 1. o státu vů
bec a 2. o státním kapitalismu a jeho vývoji (obzvlášť 
v Německu). Druhá část je dobrá a prospěšná, ale z devíti 
desetin legální. Radili bychom uveřejnit ji po zcela nepa
trném přepracování v jednom z legálních sborníků (třeba 
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v Letopisu) a pro toto uveřejnění bychom ochotně udělali 
všecko, co je v našich silách. 

První část se dotýká tématu v zásadě ohromně důleži
tého, ale právě jenom dotýká. Když vydáváme sborníky 
jednou za rok, nemůžeme k tak zásadní teoretické otázce 
otisknout věc nedostatečně promyšlenou. Ponecháme-li 
stranou polemiku s Gumplowiczem etc. (i tu by bylo lépe 
předělat a rozšířit na legální článek), musíme poukázat 
na řadu autorových nadmíru nepřesných formulací. 

Marxismus je »sociologická« (???) »teorie státu«; 
stát «společná« (?) organizace vládnoucích tříd; citáty 
z Engelse jsou přerušeny právě v těch místech, jež jsou 
obzvlášť důležitá, když už se o tom mluví. Rozdíl mezi 
marxisty a anarchisty v otázce státu (s. 15-16) je defino
ván naprosto nesprávně: když už máme o tom hovořit, 
musí se to říci jinak, ne takhle. Závěr (podtrženo··auto
rem): »Sociální demokracie musí naléhavě zdůrazňovat 
svůj zásadní nepřátelský ,vztah k státní moci« (s. 53); 
[srovnejte: proletariát vytváří »vlastní dočasnou státní or
ganizaci moci« (s. 54) (»státní organizace moci«!?)] je rov
něž buď velice nepřesný, nebo nesprávný. 

Radil bych přepracovat na legální to (a) o státním ka
pitalismu a·(�) polemiku s Gumplowiczerri a spol. Ostatní 
bych nechal uzrát. Takový je náš názor. 
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I. F. AR MANDOVÉ

[15. 9. 1916) 

Milá přítelkyně! Posílám rukopis. Vraťte ho prosím rov
něž doporučeně:je to"jediný exemplář (a dost brzy ho bu
du zas potřebovat). 

Článek o odzbrojení pošlu v nejbližších dnech, nemám 
ho teď doma. Začali jsme se tady tak trochu seznamovat 
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s mládeží a velmi jsme litovali, že neznáme pořádně ani 
jeden jazyk. To by byla zajímavá a plodná práce! Organi
zace mládeže se rozrůstá v celém Švýcarsku. Tisknu Vám 
ruku a přeji všechno nejlepší. 

V. Lenin

2 9.5 

G.J.' ZINOVJEVOVI

(15 .. 9. 1916] 

Pořád se párám s Rakušákem, a proto nemám kdy odpo
vědět na různé otázky. Prozatím jedno: jsem ochoten po
slat Strannika pouze v případě, že my oba souhlasíme 
s tím, že Alexandr- půjde v · úplnosti do toho bemskéh_o 
sborníku ( v  případě neúspěchu pařížského), a pokud se to 
dá �skutečnit právě takto. 

S pozdravem Lenin 

P. S. Naďa prosí, abyste jí poslal ta čísla časopisu Vopro
sy strachovanija, o která si psala. 
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G.J. ZINOVJEVOVI 

[V polovině září 1916] 

Bucharinovi jsme napsali. 
Posílám -článek; 'Ítiusí taky do Bernu, protože Paříž se 

.• 

neozývá. . . 
Je třeba přesněji spočítat (Vy máte rukopisy i korektu

ry), kolik toho připadá na Bern. 
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Ovšemže nemohu být »spokojený« s tím, že tak dlouho 
sušíte moje články. Posílejte je ihned do tiskárny: vždyť 
jste mě přece uháněl s poukazem, že Vá; uhání sazeč!! 

A kde jsou naše teze?* Kde je jejich ·;orektura? 
Se Sodal-demokratem je to těžké, oba ::.Jm se totiž, aby 

se tím nezdržel Sborník Social-demok -�ta!! 
Až vrátíte Odzbrojení**, promyslíme to s konečnou · 

platností. Přesněji zvážíme, co by tam mohlo přijít a do 
jaké míry se tím Sborník zdrží. 

Pro Voprosy*** zatím nepíšu. Al� do sborníku (Pod 
starým praporem[300]) chci napsat o kautskismu377 (abych 
nezapomněl, vraťte mi co nejdřív brožuru o imperialis
mu: potřebuji ji kvůli citacím). 

;,; 

Salut! Lenin 

P. S. Na věcné dotazy neodpovídáte daleko častěji než já. 

2 9 7

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Mezi 15. 9. a 5. 10. 1916] 

Posílám Rybalku: nevíte o tom něco? V čem je tu podsta
ta? 

Vraťte mi to. 
Taky - dotaz na B.? 
Posílám Francův článek (F. - takový chce podpis). 
Bucharinovi bych radil odpovědět vlídněji: zatím není 

proč se tak zlobit.378 

* Viz Soci_alistická revoluce a právo národů na sebeurčení (Se
brané spisy 27, Praha 1986, s. 272-286). Red. 

** Viz O hesle »odzbrojení« (Sebrané spisy 30, Praha 1987,

s. 175-185). Red.

*** Časopis Voprosy strachovanija. RedJi' ·
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Posílám Avilova. 
Nemáte Arbeiterpolitik čísla 5 a 7 folg.? 

S pozdravem Lenin 

298 

I. F: ARMANDOVÉ

[2_6. 9. 1916) 

Milá přítelkyně! 

Dneska jsem se ptal na protokoly francouzských socialis
tických sjezdů. Tady nejsou. 

Radím Vám, abyste se obrátila korespondenčními líst
ky se zaplacenou odpovědí na knihovnu v Ženevě a Neu
chatelu a na ženevskou (francouzskou) stranickou. 

Best greetings. 
Y our* W. Lenin 

299 

V. M:. KASPAROVOVI** ·

[26. 9. 1916) 

Milý Kasparove! Mockrát Vás pozdravuji a přeji hodně 
zdraví. Lečte se jaksepatří a častěji se ozvěte. 

Váš Lenin 

* Nejhezčí pozdravy Váš. Red.

** Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI* 

[3. 10. 1916) 

Milý příteli! Naďa Vám napsala tak podrobně, že už ne
mám, co bych dodal. 379 Pevně Vám tisknu ruku, blaho
přeji k úspěchu v Americe a prosím;• abychom .navázali 
lepší písemný styk. Když chce Bělenin odjet, musí být 
trojnásob opatrný (nebezpečí je velké) a lépe promyslet 
cesty za účelem navázání kontaktů. Dosavadní nestačí. 
A kde je A. M.? Zdravím Vás! 

3 O 1 

,,.,. Váš Lenin 
·,'.:.· 

'/• 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[Po 3. 10. 1916) 

Milý příteli! Běleninovo rozho4nutí o jeho »výletě« bylo 
už zřejmě schváleno, soudě podle dopisu, který mi dnes 
poslal Grigorij. Lhůta je moc krátká! A my se s ním mezi
tím potřebujeme obzvlášť nutně: písemně domluvit 
a sjednotit: teď je to hrozně důležité. Proto Vás moc 
a moc prosím, podnikněte všecko možné, abyste se s Bě
leninem osobně setkal, sdělil mu celý obsah tohoto dopisu 
a otevřeně a také zevrubně mi napsal.(určitě !), jak to vypa
dá, tj. jestli jsou mezi námi a Běleninem názorové rozdí
ly, neshody apod. a v čem (a pokud jsou, jak je odstranit), 
nebo nejsou. 
· Odstraněním Džem:se** (snažně Vás prosím; neříkejte
o tom odstranění nikomu v zahraničí ani slovo: nedove-

* Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.

** - zatčení A. I.Jelizarovové-Uljanovové v Petrohradě. čes. red.
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<lete si představit, jak je po všech stránkách nebezpečné 
žvanit v cizině o těchto věcech=. •1 souvislost i s takový
mi událostmi) - odstraněním Džemse se situace stává 
kritickou a na pořad se znovu dostává otázka celkov�ho 
plánu práce. 

Podle mého názoru se tento plán skládá za prvé z teo
retické linie, za druhé z nejbližších- taktických úkolů,. a za 
třetí z úkolů bezprostředně organizačních. 

1. Jako první bod je teď na pořadu nejenom další pro
sazování linie, schválené u nás (proti carismu apod.) v re
zolucích a v: brožuře (tato linie byla skvěle potvrzena 
událostmi, rozkolem v Anglii atd.), ale i její očištění od 
nesmyslů a zmatku s odmítáním demokracie, které- se 
projevily (sem patří. odzbrojení, odmítání sebeurčení, teo
reticky nesprávné odmítání obrany vlasti »vůbec«, kolísá
ní v otázce úlohy a: významu státu vůbec aj.). 

Bude nesmírná škoda, jestli se Bělenin nedočká mého 
článku, jímž odpovídám Kijevskému (zrovna včera jsem 
ho poslal k přepisu a bude hotov teprve za několik dní). 
Jak to udělat? Nepodceňujte součinnost v teoretických 
otázkách: v tak těžké době je pro práci namouvěru ne
zbytná. Zvažte, zdali by se to nedalo provést takto (nebo 
podobně): tuším, že Běleninova žena není v Americe, jak 
jsem si myslel, ale ve Španělsku, jímž bude teď Bělenin 
projíždět. Nedalo:�by se zařídit, aby se korespondence 
a rukopisy posílaly,jeho ženě do Španělska? Pak by snad 
i můj článek, i kdybych ho odeslal' až za týden, došel Bě
leninovi včas, neboť Bělenin se jistě zdrží ve Španělsku 
několik dní. 

Dále zvažte: kromě ·?hoto zvláštního př.ípadu je ne
obyčejně důležitá prahJelná korespondence s Bělenino
vou ženou a se Španělskem vůbec. Španělsko je teď na
nejvýš důležitý bod;-, protože na rozdíl od Anglie se tam 
dá pořád pracovat .lépe než jinde. 

Nemohu se víc šířít o teoretické souhře. Nepřátelé se už 
chytili hloupého popírání významu demokracie (Potresov 
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v 1. č. časopisu Dělo). Bazarov udělal hloupost v Letopi
su, Bogdanov plácá jiný nesmysl, ale taky v Letopisu. 
Tam je nějaký náramně podezřelý blok machistů a stou
penců organizačního výboru. Odporný blok. Dá se těžko 
rozbít . .. Což se takhle pokusit o blok s machisty proti 
stoupencům organizačního výboru? To se sotva podaří!! 
Gorkij je v politice vždycky nanejvýši bezpáteřní a podlé-
há citům a náladám. .. . . 

Legální tisk v Rusku začíná být obzvlášť významný, 
a proto je i otázka správné linie čím dál důležitější, neboť 
na tomto poli na nás mohou nepřátelé snadněji, »zahájit 
palbu«. 

Snad by bylo nejlepší, kdyby Bělenin mohl mít »zá
kladnu« ve Španělsku, dostávat tam naše dopisy a rukopi
sy; pokračovali bychom v naší součinnosti, vyměňovali si 
dopisy, Bělenin by se tam mohl po krátké cestě dál zas 
brzy vrátit (neboť nebezpečí je značné a pro věc by bylo 
daleko prospěšnější, kdyby Bělenin ;podnikal krátkodobé 

objížďky několika měst a pak se vracel do Španělska ne
bo tam, kde je teď, nebo do sousední země, aby zajistil 
spojení aj:). . 

K druhému bodu. Teď je myslím hlavní vydávat popu
lární letáky a provolání proti carismu. Uvažte, jestli by se 
to nedalo zařídit ve Španělsku. Pokud ne, budeme to při
pravovat tady a posílat, k tomu je -však nezbytné velmi 
přesně fungující spojení při přepravě. Měl jste úplnou 
pravdu, že Japonci se projevili jako absolutně nepoužitel
ní. Nejlepší by byli cizinci, s nimiž bychom si mohli do
pisovat anglicky nebo v jiné cizí řeči. O přepravě se šířit 
nebudu, však to sám vidíte a znáte!! Smůla je, že nejsou 
peníze, ale v Pitěru je musí sehnat,,·, . 

Hlavní stranickou otázkou v Rusku · byla a je otázka 
»jednoty«. Trockij v 500.-600. čísle svého listu stejně
neodpověděl a nedomyslel tuto otázku do konce: jednota
s Čcheidzem, Skobelevem a spol.? Nebo ne? »Sjednoco
vači« zůstali myslím i v Pitěru, i když jsou velmi slabí
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(nevydali to oni Rabočije vědomosti v Pitěru?). »Makar« 
je prý v Moskvě a taky si hraje na smířlivce. Smířlivectví 
a sjednocovačství je pro dělnickou stranu v Rusku velmi 
škodlivá věc, není to jenom idiotství, ale i záhuba strany. 
Neboť ve skutečnosti »sjednocení« (nebo smíření apod.) 
s Čcheidzem a Skobelevem (o ty jde především, jelikož se 
vydávají za »internacionalisty«} znamená »jednotu« s or
ganizačním výbore'm. a přes něj s Potresovem a spol., tj. 
prakticky· přisluhovácství sociálšovinistům. Jestli to Troc
kij a spoL nepochopili, tím hůř pro ně. První. číslo časopi
su Dělo a hlavně � účast dělníků ve výborech pro řízení 
válečného průmyslu dokazuj� že je to tak. 

Nejenom při volbách do dumy nazítří po uzavření mí
ru, ale vůbec ve všech otázkách stranické praxe je teď zá
kladní otázkou »jednota« s Čcheidzem a spol. Spoléhat 
můžeme jenom na ty, kdo pochopili, jak ošidná je idea 
jednoty a jak.nezbytný je rozkol s touto branží (s Čcheid
zem a spol.) v Rusku. Jenom takové lidi by měl Bělenin 
stmelit pro úlohu vedoucích činitelů. 

Mimochodem: rozkol v mezinárodním měřítku taky 
dozrál. Právě teď je myslím načase, aby to všichni uvědo
mělí přední dělníci v Rusku pochopili a přijímali rezolu
ce, požadující organizační odtržení od II. internacionály, 
od mezinárodního. byra Huysmanse, Vanderveldeho 
a spol., a vytvoření· III. internacionály pouze proti kaut
skistům všech zemF(Čcheidze a spol., stejně jako Martov 
s Axelrodem = ruští. kautskisti), pouze pro sblížení s lid
mi zastávajícími stanovisko zimmerwald�ké levice. 

K třetímu bodu. Nejbolavější místo dnes: slabé spojení 
mezi námi a předními dělníky v Rusku!! Žádná korespon
dence!! Nemáme nikoho jiného než Džemse, a teď už ani 
jeho!! Takhle to nejde. Bez pravidelné konspirativní ko
respondence se nedá zařídit ani vydávání letáků, ani pře
prava, ani domluva o provoláních, ani posílání jejich ná
vrhů aj. aj. To je základ! 

To Bělenin při první cestě neudělal (snad tehdy ani ne-
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mohl). Přesvědčte ho proboha,. že to při druhé cestě musí 
rozhodně udělat! Rozhodně!! Namouvěru, bezprostřední 
úspěch cesty musíme měřit počtem navázaných kontak
tů!! (Ovšem, Běleninův osobní vliv je ještě důležitější, 
jenže on nemůže nikde zůstat dlouho, aby se nezničil 
a nepoškodil věc.) Počet navázaných. kontaktů v každém 
městě je měřítkem úspěchu cesty!! ._,, 

Navázat v každém městě minim�ně dvě tři spojení 
s předními dělníky, tzn. aby sami psali, aby si sa mi osvo
jili konspirativní způsob dopisování (není to žád11á věda), 
aby si každý sám připravil 1-2 »nástupce« pro případ 
vyzrazení. Nesvěřovat to jenom inteHgenci. Ne. To mo
hou a musí dělat přední dělníci. Jinak se nedá dosáhnout 
kontinuity a jednoty v práci, a .to je,�o hlavní. 

Snad je to všechno? .,. 
Ještě k legální literatuře: 
je důležité zjistit, jestli v Letopisu (když není možné 

vyrazit stoupence organizačního výboru pomocí bloku 
s machisty) budou tisknout moje články. V omezeném 
rozsahu? Jak? 

Je zapotřebí získat podrobnější informace o Volně. 
Pokud jde o mou osobu, potřebuji si vydělávat. Jinak 

je s námi namouvěru zle!!Je hrozná drahota a není z če
ho žít. Bude zapotřebí s ilou vydolovat peníze* z vydava
tele Letopisu, který dostal moje dvě brožury (ať platí; 
ihned a co nejvíc!). Totéž se týká Bonče. A taky překla
dů.Jestli se to nedá do pořádku, tak se namouduši neudr
žím nad vodou, to říkám naprosto, ,naprosto vážně, věřte 
mi. 

Tisknu Vám pevně ruku, tisíckrá� přeju všechno nej
lepší Běleninovi, a naškrábněte ihne,d aspoň pár slov, že 
jste dopis dostal. 

" ,. 

Váš Lenin 

* O penězích promluví Bělenin s Katinem..a přímo s Gorkým, po

kud to ovšem nebude nevhodné. ,, 
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P. S. Napište otevřeně, v jaké náladě odjíždí Bucharin? 
Bude nám psát, nebo ne? Udělá, oč ho požádáme, nebo 
ne? Korespondence (s Amerikou) je možná jenom přes 
Norsko: řekněte mu to a zařiďte to. 

302 

V. A;;KARPIN SKÉMU

[Před 5. 10. 1916) 

Milý V. K.! 

Posílám rukopis k přepisu380 
- ve čtyřech exemp. Může 

to být těsnějš� na Čtvrtkách, a ne na půllistech. 
Jestli máte stranické peníze, vezměte si z nich na výda

je·(papír, přepis aj:);jestli ne, napište ihned, kolik máme 
poslat. 

S pozdravem Váš Lenin 

303 

G.J. ZINOVJEVOVI 

[Nejpozději 5. 10. 1916) 

Posílám článek.38 1 Ten se ale povedl!_Neměl by se doplnit 
dvěma drobnostmi? 

1. že i mezi Němci jsou poraženci, o kterých historie
řekne své (vzpomeňte si na Segerovo vyprávění a na Blo
cha); 

2. že nás Gazeta robotnicza sprostě napadla kvůli po
raženectví. 

Pokud jde o MSB;.bylo by myslím lepší počkat na po
zvání! 
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Avanti! mívám, ale nesleduji ho pravidelně. Ať Žoržik 
napíše přesné číslo a datum. 

(Nebyla to schůzka přívrženců parlamentu, o níž se my
slím mluvilo v Kienthalu?) 

Přívrženci parlamentu jsou přece všichni kautskisti. 
Když už je Alexandr vysázen, jsme v poněkud obtížné 

situaci. Co dělat? 
Strannika zkracovat nemohu. Četl j�em to dvakrát!!Na 

další čtení už nemám sílu. 
Svou odpověď Jurijovi Vám pošlu v nejbližších 

dnech.* 
Neměli bychom se s Paříží dohodnout hned zpočátku 

přesněji? 
Nebude to vypadat hloupě, když .to začneme posílat, 

ale nebudeme schopni posílat to plynule? 
Nekřesťansky nadávám na Gríšu .. pro jeho nepřesnost 

a nespolehlivost: nedovede ani pořádně napsat! Posílá 
hloupé telegramy! 

Nemáme zhola nikoho, kdo by v Curychu vyřizoval 
korespondenci. 

S pozdravem Lenin 

Od Gríši by měl v těchto dnech přijít konspirativní do
pis. Nemýlím se? 

3 04 

G.J. ZINOVJEV.OV! 

[Nejpozději 5. 10. 1916] 

Vraťte,•co nejdřív oba rukopisy382
: musím je dát ještě 

přepsat. 

* Jde o Odpověď P. Kijevskému (J. Pjatakóvovi) (viz Sebrané spisy
30, Praha 1987, s. 92-98). Red.
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Měli bychom uvážit, jak to udělat, aby Jurij nemohl od
mítnout publikování? Co si o tom myslíte? 

S pozdravem Lenin

305 

G.J.
1 

ZINOVJEVOVI 

[5. 10. 1916) 

Píšu Gríšovi, aby odpověděl, kolik peněz nám může po
slat. Cenzura to přece nepustí celé, to je jasné, ani Jurijo
vy články, o Strannikovi nemluvě. Je to hlupák, ten Grí
ša, už půldruhého měsíce mlátil prázdnou slátnu a to 
hlavní nenapsal!! 

Podle mě se bude muset druhé vydání vydat taky tady. 
Do jedné knihy je krajně nevhodné dávat dvě diskuse 
o sebeurčení. (A vydat Jurijův článek a odpověď ve
zvláštní brožurce?) Cenzura v Paříži radikálně mění celou

věc: nemůžeme přece publikovat s bílými místy ...
a proč taky?

Papír ještě ·podražil. Nezvedne Benteli znova ceny? 
Měl byste to zjistit (osobní návštěvou je .to· snad vhodněj
ší) a uschovat jeho písemnou odpověď. 

»Dělo« vraťte co nejdřív. Avilova ·pošlu: napsal jsem
o něm omylem*.

Odpověď Jurijovi dám přepsat a, potom ji pošlu Vám,

abyste mu ji doručil; abychom neztráceli čas, napište 
přesněji, kdy a kam Vám mám psát. 

S pozdravem Lenin

• * Viz tento svazek, s. '324. Red.
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3 06 

G.J. ZINOVJEV�VI 

[Mezi 5. a .14. 10. 1916] 

Od Gríši právě došel dopis se zprávou, že sborník vydá
vají pod cenzurou!! To jsme se s Vámi dostali do pěkné 
bryndy!!! A co bude se Strannikem? A papír zatraceně

podražil. Víte o tom? Spočítal jste, nač nás teď přijde náš 
sborník? 

Dostal jste koš s mou kritikou Jurije? Vraťte prosím 
oba rukopisy co nejdřív. Dostal jste_ Alexandrův dopis? 

Bucharinovi jsem napsal mírný dopis.* 

S pozdravem Lenin

307 

V. A. KARPINSKÉMlJ

.[Po 5. 10. 1916] 

Milý V. K.! 

Zařaďte prosím přiloženou poznámku383 (buď jako po
známku, nebo jako text, podle tohq·, co je v daném přípa
dě vhodnější) k tomu místu v článku, kde se hovoří o re
álné možnosti Finska získat nezávislost. 

s mnoh_a pozdravy Váš Lenin

Nemohl byste. vyřídit tomu dobytku Rybalkovi (třeba po 
Kuzmovi), že naprosto svoluji, aby publikoval -mé dopisy 
a doušky?384 Nebo je Vám to nepříjemné? 

* Viz tento svazek, dokument č. 309. ,Red.
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308 
I. F. ARMANDOVÉ

[9. 10. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Ani dnes - v pondělí - ještě nemám ten článek!! A pro
sil jsem, abyste ho-' vrátila, psal jsem, že ho potřebu
ji*, a Vy jste dávno slíbila, že ho pošlete »zítra«. Co to 
znamená? Moc prosím o okamžité zaslání! 

Salutations amicales. ** Lenin 

309 
N. I. BUCHARINOVI

14. 10. 1916

Milý N .. I. !ass

Pokud jde o článek podle Vašich slov »neblahý«, uva
žujete namouvěru prapodivně, nebo lépe řečeno neuva
žujete vůbec, ale rozčilujete se a vyhýbáte se jakýmkoli 
úvahám. Podívejte se tedy - s odstupem -, k čemu jste 
dospěl: 

»Mám přímo· pocit:(!), že tu nejde(!) o to, z čeho jsem
b . " , (') 1 • b " o VInovan . , a e „vu ec ... « 

Doslova tak jste to napsal!! Copak se takhle dá uvažo
vat? To přece znamená zacpávat každému myslícímu 
a soudnému člověku pusu. V dopise redakce je přesně 
uvedeno a formulováno, v čem s Vámi nesouhlasíme, ale 
Vy se čertíte: pocit, obviňování, vůbec .. 

* Jde o Leninovu prá�i Vojenský program proletářské" revoluce
(viz Sebrané spisy 30, Pral!a 1987, s. 154-165). Red.

** Přátelské pozdravy.fRed. 
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Přednesl jste referát »na totéž téma«, a žádný z publici
stů organizačního výboru »o anarchismu ani necekl«. 

A zase: copak to je argument? O anarchismu nestojí 
nic ani v dopisu redakce. Co jste vlastně řekl v referátu, 
se zjistit nedá. Že publicisté organizačního výboru jsou 
hloupí - to je fakt. A Vy dodáváte: »umyl jsem jim hla
vu z jiných důvodů . . .  « 

»Oportunismus znamená straGh zi,�oho, co řekne likvi
dátorsky žluťácká Marie Alexejevna«. )(Potresov). , : 

Krásná rána, krásná, ale jde mimo!Já totiž tvrdím, že 
tady má pravdu Potresov, a ne Bazarov.386 

I.Je to tak nebo ne? _Vy se k tomu nevyjadřujete. - 2.
Je špatné, když žluťáci mají pravdu v tom, v čem naši lidé 
chybují? Vyhnul jste se problémům siláckými slovy. Vy
padá to, jako byste se »bál« zamyslet nad tím, proč má 
pravdu Potresov, a ne Bazarov! 

»Nemůžete mi přece přisuzovat�odmítání boje za de
mokracii ... « Přisuzuji Vám řadu chyb v tétq otázce 
a přesně uvádím které. Jenže Vy se vyhýbáte podstatě 
sporu. 

Formulujete tři »tvrzení«, prý »absolutně nesporná 
a ortodoxně marxistická«, na něž se «dá omezit« první ka
pitola. 

Avšak tato tvrzení-jsou za prvé tak obecná, že mají ješ
tě daleko ke konkrétnosti; (za druhé_ a hlavně) to není to, 
co se říká v článku!! 

»Ani·Gr., ani Vy se mj vůbec nesnažíte říct, co je tu
vlastně kacířského.« 

Dovolte, to není pravda. V dopis:u redakce je to řečeno 
nanejvýš přesně, jenže Vy na to, co jsme řekli, co jsme uve
dli, neodpovídáte. Ani na jedn? z mnoha našich přes
ných upozornění jste v nejmenším ,nereagoval!! 

Jedno z našich upozornění: citáty z Marxe a Engelse 
uvádíte tak kuse, že to zkresluje smysl, nebo připouští ne
přesné závěry. Odpovídáte jenoi-µ

1

,k tomuto bodu, a ještě 
jak? Že prý »pokračování (citát&) velmi dobře znám«. 
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»V těchto bodech však měli takový názor, že se nedal
překroutit.« 

A basta!! Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. 
My přesně poukazujeme právě na možnost »překrucová
ní«; Vy tento argument nerozebíráte a neuvádíte ani je
diný citát (ověřoval jsem je přece úmyslně; nepsal jsem 
Vám přece pronic z�ic; ověřoval jsem nejeden citát!), ale 
máváte rukou: »nedá se to překroutit«. Vina je zcela na 
Vaší straně - místo,abyste o rozdílných názorech disku
toval, uhýbáte. 

Neobviňovali jsme .Vás ani z »kacířství«, ani z »anar
chismu«, ale psali jsme: »nechat uzrát« : To jsou »dva·vel
ké rozdíly«. Vy nejenže na naše upozornění neodpovídá
te, ale dáváte jim jiný význam. Takhle to přece nejde! 

»Článek. dlouho ležel . . .  « To už je malicher�á výtka
ex post. S Gr. jsme se dlouho písemně. dohadovali, neboť 
nás odváděly jiné články. Vy jste tehdy žádný termín 
neurčil, o Vašem eventuálním odjezdu nemohl nikdo vě-
dět. To je nesprávná výtka. 

Pokud jde o »vyhození« a polemiku vedenou tak, aby 
nevyústila v roztržku, musím říci, že jsem s Vámi v tisku 
ještě nepolemizoval, ale domlouval jsem se písemně 
ještě před polemikou, abychom se jí vy hn uli. To je fakt. 
Facts are .stubborn things. * Pomluvami se fakta nevyvrá
tí. P. Kijevskému odpovídám pro tisk (nikoli Vám, ale P. 
Kijevskému) a dáváme mu takovou výsadu, jakou jsme 
nikdy nikomu nedali: posíláme mu článek předem ke 
»schválení«. (Naneštěstí se přepisovač uprostřed práce
roznemohl; proto článek ještě není, a tak ho asi před od
jezdem nedostanete; ale s Amerikou máme poštovní
sty k, takže P. Kijevskij Vám ho jistě pošle. Vzít ho přepi
sovači a dát ho jinému nemůžeme, protože žije v jiném
městě; o dalším nevíme; má bídu, takže mu nemůžeme
vzít i ten nepatrný výdělek, který jsme mu už dřív slíbili.)

* Fakta jsou neúprosná. Red.
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Článek P. Kijevského je pod vši kritiku, vyšel mu z to
ho (zejména v otázce demokracie) nemožný galimatyáš.* 

Že jsme si Vás všichni vždycky považovali, celé měsíce 
s Vámi obsáhle korespondovali a od jara 1915 Vás upo
zorňovali, že v otázce minimálního programu a demokra
cie kolísáte - to přece víte. Budu z .té duše rád, když se 
polemika povede jenom s P. Kijevským, který s ní začal, 
a když se neshody s Vámi urovnají. •Afe k tomu je zapo
třebí, abyste problémy·(spomé) věcně a pozorně rozebí-
ral a neuhýbal před nimi. 

Jsem hrozně-rád, že jsme se spolu shodli proti »od
zbrojení«. Taky mě velmi těšilo, že jsem se seznámil 
s Francem: zřejmě jste si s ním dali·velkou práci, pokud 
jde o bolševickou propagandu. Na tom máte jistě velkou 
zásluhu Vy. Ten člověk se snaží vniknout-do podstaty vě-
ci a vzbuzuje nemalé naděje.. 

Potvrzení přikládám. Korespondovat s Amerikou se dá 
jenom přes Skandinávii: jinak se všechno ztratí; fran
couzská cenzura je nestoudná. 

Ohledně Ameriky. Poslal jsem tam v roce 1915 řa,du 
dopisů: zatracená francouzská a anglická cenzura všecky 
zkonfiskovala. 

Moc rádi bychom 
1. tam vydali v angličtině manifest zimmerwaldské lé

vice. 
2. Rovněž naši brožuru o válce (přepracovanou pro no

vé vydání). 
3. Chtěli bychom zařídit, aby byly ústřednímu výboru

pokud možno zdarma zasílány nejdůležitější publikace 
a brožury Socialist Party a Socialist Labour Party Gá 
mám pouze Appeal to Reason). 

4. Redaktor židovského newyorského listu Kagan byl
'Íl' 

* Nevím, co Vám psal Grigorij, a prot� se k tomu nemohu vyjád
řit. Říkáte, že to, co napsal,je „neslýchaná hloupost« ... Hm ... Hm! 
Nemáte strach, žeje to tón „na roztržku«? Já se v polemice s P. Kijev
ským zdaleka neuchyluji k takovému tónu. 
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v roce 1912 u mě v Krakově a slíbil mi mimo jiné, že bu
de posílat publikace s oficiální hospodářskou statistikou 
Spojených států (tam se tyto publikace rozdávají v redak
ci zdarma), že prý takové zásilky nezpůsobí jejich novi
nám při tak rozsáhlé expedici žádné těžkosti. Svůj slib 
nesplnil. Jestli se s ním setkáte, vysondujte půdu, zdali je 
to beznadějné nebo ne. 

5. Bylo by dobré.vytvořit z ruských a.lotyšských bolše
viků menší skupinu, která by sledovala zajímavou litera
turu, posílala ji, psala o ní, překládala a publikovala, co 
bychom odtud posílali, a vůbec společně posuzovala 
a »protlačovala« různé otázky týkající se III. internacio
nály a »levice« v mezinárodním socialistickém hnutí. 

Kdyby se pár bolševiků aktivněji spojilo s pár Lotyši, 
kteří dovedou anglicky, třeba by se to podařilo. 

6. Lotyšům věnujte vůbec zvláštní pozornost a zejmé
na se vynasnažte sejít s Berzinem. Měl byste ho myslím 
hledat přes Strahdneks: 

7. Koncem roku 1914 nebo v roce 1915 jsem dostal
z Ameriky leták Socialist Propaganda League[602] s profes
sion de foi* v duchu zimmerwaldské levice. Adresu při
kládám. Poslal jsem jim dlouhý anglicky psaný dopis. Asi 
se ztratil. Pokusím se najít kopii a poslat Vám ji, jestliže 
na základě informací usoudíte, že to stojí za to. Psal jsem 
o té League i Lotyšům přes Strahdneks: taky se to asi
ztratilo.

8. V Americe by měla být základna pro práci proti an
glické buržoazii, která dovedla cenzuru ad absurdum. To 
se týká bodu 5. 

·9_ Snažte se nám odpovídat obratem, třebas jen dvěma
řádky na korespondenčním lístku, abychom se pokusili 
navázat pravidelný styk s Amerikou; a zavčas upozorně
te Qeden až půldruhého měsíce předem), kdy se vrátíte. 

* - Ligy socialistické propagandy s platformou. Red.
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3 1 O 

I. F. A RMA NDOVÉ

[21. 10. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Dostali jsme brožuru o imperialismu· a Váš dlouhý dopis. 
Všechno došlo. Mockrát děkujeme., The Call pošleme. 
Další novinky pošle patrně Grigorij z Bernu. Naďa má 
plné ruce práce se sjezdem Ligy, mám Vás od ní pozdra
vovat. Včera Vám poslala dlouhý dopis. Netrčte v So
renbergu: prokřehnete tam a nastydnete. 

Mockrát Vás pozdravuji! 
Váš Lenin

P. S. Nebo snad nemáte peníze •na přestěhování? Určitě 
napište: snadno seženeme, kolik budete potřebovat ... 

3 1 1 

F. KORITSCHONEROVI

25. 10. 1916

Milý příteli! Velmi nás mrzí, že jste nám dodnes nena
psal ani řádku. Doufejme, že velké události ve Vídni Vás 
konečně vyburcují, abyste nám -poslal podrobný dopis. 

V Berner Tagwacht (a pak i v .jiných novinách) byla 
uveřejněna zpráva, že ve zbrojovce-v Speyeru (Rakousko) 
stávkovalo 24 000 dělníků, že do nich stříleli čeští vojáci 
a bylo zabito 700 (sedm set!) dělníků. Co je na tom prav
dy? Podejte nám o tom prosím co nejpodrobnější zprávu. 

Pokud jde o čin Friedricha Adlera, prosil bych Vás 
o podrobnosti.
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Zdejší listy (Berner Tagwacht a Volksrecht - dostává
te je oba, nebo žádný?) tento čin oslavují. Avanti! (dosta
ne se Vám někdy do ruky?) oznamuje, že Friedrich Adler 
je. autorem proslulého manifestu rakouských internacio
nalistů387. Je to pravda? A je vhodné o tom už teď otevře
ně mluvit? 

1. Mluvil Friedrich Adler s někým o svém záměru? 2.
Neodevzdal nějaké?iu příteli dokumenty, dopisy nebo 
prohlášení s tím, aby, byly později uveřejněny? 3. Je prav
d�, co píše vídeň.skf iist Arbeiter-Zeitung, že prý byl všu
de (i v železničářském klubu a jinde) v menšině (a jak 
velká byla ta menšina?); 4. že jeho postavení v organizaci 
se stalo »nesnesitelné« (?); 5. že na poslední konferenci 
strany dostal jenom sedm hlasfi?; 6. že na posledních 
dvou schůzích důvěrníků neobyčejně ostře napadal stra
nu a požadoval »den,ionstrace«? Gaké vlastně?). 

Napište prosím có nejpodrobněji o všech těchto otáz
kách a vůbec - co nejvíc podrobností o Friedrichu Adle
rovi. Pokud nám nedáte zvláštní instrukce, budeme v na
šich novinách uveřejňovat všechno, co od Vás dostaneme 
(a otiskneme to také - jako náš redakční materiál - ve 
zdejším německém tisku). 

Co se týče politického hodnocení činu, setrváváme po
chopitelně při našem starém, desetiletými zkušenostmi 
potvrzeném přesvědčení, že individuální teroristické 
atentáty jsou neúčelnými prostředky politického boje. 

»Killing is no murder«* - psala naše stará Jiskra
o atentátech; my vů_bec nejsme proti politické vraždě
(v tomto smyslu jsou prostě protivné přisluhovačské vý
plody oportunistů z �orwiirts a z vídeňského Arbeiter-Zei
·tung ), ale jako revoluční taktika jsou individuální atentá
ty neúčelné a škodliv( Jedině masové hnutí.můžeme po
važovat za skutečný politický boj. Jedině v přímém, bez
prostředním spojení s masovým hnutím mohou a musí

* - »Zabití není vražd�«. Red.
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přinést prospěch i individuální teroristické akce. V Rusku 
provedli teroristi (proti nimž jsme vždycky bojovali) řadu 
individuálních atentátů, ale v prosinci r. 1905, kdy situa
ce konečně vyústila až v masové hnutí, v povstání - kdy 
bylo zapotřebí pomoci masám použít násilí -, tehdy 
zrovna »teroristi« chyběli. V tom je chyba teroristů. 

Adler by přinesl daleko víc užitku revolučnímu hnutí, 
kdyby se nebál rozkolu a soustavnt přecházel k ilegální 
propagandě a agitaci. Bylo by moc dobře, kdyby se našla 
nějaká levicová skupina, která by ve Vídni vytiskla leták 
a sdělila v něm dělníkům svůj názor: pranýřovala by co 
nejostřeji přisluhovačství vídeňských listů Arbeiter-Zei
tu ng a Vorwarts, morálně by ospnivedlnila Adlerův čin 
(»killing is no murder«), ale pro pouČ<;nÍ dělníkům by pro
hlásila: nikoli terorismus, nýbrž soustavná, dlouhodobá,
obětavá revoluční propaganda a agitace, demonstrace
atd. atd. proti přisluhovačské, oportunistické straně, proti
imperialistům, proti vlastním vládám, proti válce - to je
to, co potřebujeme.

Sdělte nám také prosím, do jaké míry by byl9 správné 
pohlížet na Adlerův čin jako na akt zoufalství. Myslím, že 
politicky to tak je. Přestal věřit straně, nemohl přenést 
přes srdce, že·s touto stranou se nedá pracovat, že se ne
dá spolupracovat s Victorem Adlerem, nemohl se smířit 
s myšlenkou rozkolu, vzít na sebe těžký úkol bojovat pro-
ti straně. A výsledkem zoufalství byl atentát. 

Akt zoufalství kautskisty (Volksrécht píše, že Adler ne
byl stoupencem zimmerwaldské levice, ale spíš kautski
sta). 

My revolucionáři si však nemů�eme zoufat. My se ·ne
bojíme rozkolu. Naopak: my uznáváme nutnost rozkolu, 
vysvětlujeme masám, proč je rozkol nevyhnutelný a ne
zbytný, vyzýváme k práci proti staré straně, k revoluční
mu masovému boji. 

Jaké směry (resp. jaké individuální odstíny) existU:jí ve 
Vídni a v Rakousku v hodnocení Adlerova činu? 
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Obávám se, že vídeňská vláda prohlásí Friedricha 
Adlera za duševně chorého a nepřipustí soudní proces. 
Jestliže však k procesu dojde, pak se bude muset rozhod
ně organizovat rozšiřování letáků. 

Pište víc a podrobněji a přísně dodržujte všechna tech
nická ochranná opatření. 

3 1 2 

S nejhezčím pozdravem 
Váš N. Lenin 

G.J. BĚLEŇKÉMU 

[26. 10. 1916] 

Milý Gríšo! Nedorozumění se tedy vysvětlilo.388 Nestojí 
už za to o něm mluvit. Vydávat v Paříži něco, co podléhá 
cenzuře, _nemá smysl. Až bude docela jasné, že je možné 
vydávat bez cenzury, pak mi napište podrobněji. 

S redakcí (prozatímní) letáků v Paříži souhlasíme: Va
rin + Domov + 1 za pařížskou skupinu. 

Noviny píšou, že 24. 12. 1916 se bude v Palais Bour
bon konat konference socialistů Dohody. Zjistěte, je-li to 
tak Pošleme Vám-le.ták jménem ÚV a Vy, pokud je to 
pravda, připravte důkladně jeho vydání a rozšiřování. 

Moc děkuju za všechno, co posíláte. Posílejte a pište co 
nejvíc. 

. •r· 
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3 1 3 

I. F. ARMAND OVÉ

(28. 10. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Včera jsem Vám poslal 7. č. Letopisu. Až ho nebudete 
potřebovat, vraťte mi ho nebo pošlete do Bernu s tím, 
aby ho určitě vrátili a nepůjčovali dáL Byl tu Abramovič 
a hodně jsme spolu debatovali. Ten hoch dobře rozvíjí 
činnost zdola, nezávisle na Huberovi, s nímž je ovšem 
zhola zbytečné se »dohadovat«. Budu Vám velmi vděčný, 
když mi občas pošlete zajímavá čísla L'Humanité s kri
tikou »minoritářů« apod. 

S přátelským pozdravem Váš Lenin 

314 

I. F. ARMANDOVÉ

(30. 10. 1916] 

Milá přítelkyně! Na sjezdu švýcax:ské strany (v sobotu 
4. 11.).se chystám přednést pozdravný projev.389 Text při
kládám. Moc bych Vás prosil, abyste ho přeložila do
francouzštiny*; pro případ, že byste se v té mazanici
konceptu nevyznala, přikládám (s. 4) přepis dvou nejhůře
začmáraných pasáží.

Kdybyste to proti očekávání nemohla udělat, telegra
fujte prosím (Uljanow - Kammerer - Spiegelgasse 
14). 

Jestli můžete, pošlete mi ihned lístek, že jste tento do-

* Viz tento svazek, s. 346. Red.
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pis dostala, kdy dokončíte, překlad_ a kdy ho odešlete, 
abych ho dostal v pátek, neboť se obávám, aby nedošel 
pozdě: času je málo a poštovní styk se Sorenbergem je 
špatný. 

Citáty v překladu jsem vypsal z brožury, ale musíte je 
skloubit se sou vislým francouzským textem projevu. 

Pevně Vám tisknu ruku. 

3 1 5 

I. F. ARMANDOVÉ

[31. 10. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Zařaďte prosím do textu tyto dva dodatky: 
k slovům: 

utlačované třídy mají použít násilí 
dodejte: «proti utlačovate lům« 

k slovům: 

Váš Lenin 

Už čtyři roky před revolucí jsme například podpo
rovali použití násilí masami 

dodejte: ... 
»proti jejich utlačovatelům«390 

Zítra Vám chce nfipsat Naďa. 
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3 1 6 

N. D. KIKNADZEMU

[Koncem října-začátkem listopadu 1916] 

Milý soudruhu! Velmi děkuji za .vylíče1'Í ženevských 
diskusí391

; pro nás je velice důležité znát ohlasy čtenářů. 
Škoda, že se k nám málokdy dostanou. Lunačarskij, Ne
zaměstnaný a spol. je společnost bez hlavy. 

Radím Vám, abyste vyhnal věc na ostří nože: ať před
loží písemné teze (potom i v tisku), stručné, jasné (jako na
še rezoluce) - 1. o sebeurčení (čl. 9 programu naší stra
ny). Souhlasí s rezolucí z r. 1913 nebo ne? 

Když ne, proč se neozvali? Proč nepředložili svoji? 
2. Proč odmítají obranu vlasti v této válce?
3. Jak chápou otázku »obrany vlasti«?
4. Jak se dívají na národní války

a 5. - na národní povstání? 
Ať odpovědí! 
Vsadím se, že se zapletou jako děti. Dočista nic nepo

chopili z otázky, jaký je historický charakter »národa« 
a »obrany vlasti«. 

Když už s nimi chcete diskutovat, posílám Vám svůj 
článek-z 3. (nebo 4.) čísla sborníku na toto téma.* Soukro
mě, tj. jenom pro Vás: po přečtení mi ho vraťte nebo 
odevzdejte Karpinským, aby mi ho v další zásilce vrátili. 
Veřejnosti ho zatím ukázat nemohu. 

Myslel jsem, že jste odjel, a proto jsem poslal dopis 
o švýcarských záležitostech jen Noemu. Ak dopis je určen
i Vám. Přeč těte s i  ho. Noe se vůbec neozývá. To je div
né! Moc divné!

Pěkně zdravím. Brzy se uzdravte! Tisknu ruku. Váš Lenin 

* Viz O karikatuře marxismu a "imperialistickém ekonomismu«
(Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 99-153). Red.
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3 1 7 

I. F. ARMANDOVÉ

[4. 11. 1916] 

Milá přítelkyně! Mockrát děkuji za překlad. Nepodařilo 
se mi ho přednést; mluvil jsem hned na začátku sjezdu, 
kdy se Francouzi ještě nesešli a nic se do francouzštiny 
nepřekládalo. Přesto se vynasnažím nějak ho uplatnit; 
pošlu ho Abramovičovi atd., pokusíme se ho někde otis
knout. 

Na poštu jsem to dnes nestihl: zavřeli v sedm večer, 
a já jsem byť na sjezdu. 

Ze sjezdu mám dobrý dojem. Poprvé za války se na 
švýcarském sjezdu nejen projevuje levice (v roce 1914 
ještě neexistovala; v roce 1915 se jen tak tak projevova
la), ale také se přímo začíná sjednocovat v opozici jak vůči 
pravici, tak vůči »středu« (Grimm). O to se velmi zaslou
žil Radek; předtím, v létě, to nějak popletl, poněvadž 
Grigorij mi pozitivně psal, že mu Radek poslal vychlou
bačný dopis, jak prý »smířil Grimma s Plattenem« (pěkná 
zásluha!). Zato Bronski daleko víc kolísá a počíná si dale
ko hloupěji než Radek. 

Radek přijel, a tak jsme se s nimi »smířili« (bylo mezi 
námi napětí, které nemělo daleko k roztržce). Těsně před 
sjezdem se podařilo · uspořádat dílčí poradu levicových 
delegátů (dožadoval jsem se toho celé tři týdny, ale až do 
té doby bezúspěšn�!). Na poradě byli všichni levicoví 
vůdci včetně mladých.* Snadno jsme ruku v ruce s Rad
kem plně prosadili naši rezoluci a přistoupili na přijatel
né ústupky. Na sjezdu už začal boj. První bitva byla sve
dena o to, jak hodnotit frakci v »nationalratu«**. Levico
ví útočili. Projevy Naina a Plattena byly skvělé. Greulich 
hájil pravici nanejtjš chabě. Grimm opět zahrál do stře-

* Viz, tento svazek, dokument č. 319. Red.

** - Národní radě. Čes. red.
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du a různými »opravičkami« dosáhl jednomyslnosti (po 
tom, co trochu zamíchal karty). Zjistil, že většina je jasně 
na Plattenově straně. Zítra má být sveden boj o Kienthal: 
v tomto případě byl návrh levicové rezoluce vypracován 
za naší účasti; je mnohem lepší než ta o nationalratu. 
Uvidíme, co z toho vzejde! Připadám si jako stará herka 
na bojišti. 

'.� . .

Pevně Vám tisknu ruku. Váš· Lenin 

3J8 

N. D. KIKNADZ-EMU

[Po 5 . .11. 1916] 

Milý soudruhu! 

Máte námitky proti mé poznámce o možnosti pře�ěnit 
i nynější imperialistickou válku ve válku národní. 

Váš argument? »Budeme pak muset bránit vlast impe
rialistickou ... « 

Copak je to logické? Zůstane-li vlast »imperialistická«, 
jak by mohla být válka národní?? 

Řeči o »možnostech« jsou podle mě teoreticky nespráv
né a vyvolal je Radek a 5. bod tezí lnternacionály.392 

Marxismus vychází z faktů, a ne z možností. 
Marxista musí brát za základ své-politiky jenom přesně 

a nezvratně dokázaná fakta. 
Tak to také dělá naše (stranická) rezoluce.* 
Když mi místo ní přijde někdo s »nemožností«, odpoví

dám: nesprávné, nemarxistické, šablona. Jakékoli přemě
ny jsou možné. 

A uvádím historický fakt (války v-·letech 1792-1815). 

* Viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 302-304. Red.
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Dávám příklad pro ilustraci, že i dnes jsou podobné věci 
možné (v případě zpětného vývoje). 

Vy podle mě směšujete možné (o tom jsem nezačal 
mluvit já!!) s reálným, když si myslíte, že uznáním mož
nosti je dovoleno měnit taktiku. To je vrchol nelogično-
sti. ., 

Uznávám, že je možné, aby se sociální demokrat pře� 
měnil v buržou a naopak. 

To je nesporná pravda. Vyplývá však z toho, že teď 
budu tohoto buržou, flechanova, pokládat za sociálního 
demokrata? Nikoli, nevyplývá. A je tu taková možnost? 
Počkáme, až se promění ve skutečnost. 

A to je všechno. Právě v »metodologii« (o níž píšete) je 
třeba rozlišovat možné od reálného. 

Všelijaké přeměny jsou možné, dokonce i hlupák se 
může změnit v roz\lmného člověka, ale ve skutečnosti Je 
taková změna vzácná. A jen proto, že je taková změn� 
hlupáka »možná«, nepřestanu ho přece pokládat za_ hlu
páka. 

- Není mi jasné, co-Vás zaráží v otázce »d:vojí« výchovy.
Uvedl jsem přece konkrétní příklad (Norsko) jak v Pro
svěščenii*, tak v článku proti Kijevskému**!

Na to neodpovídáte!! Uvádíte úplně nejasný příklad 
o Polsku.

To není »dvojí« výchova, ale převedení různých věcí na
společného jmenovatele, svedení nitek z Nižního Novgo
rodu a ze Smolenska · výhradně do Moskvy. 

Švédský sociální demokrat, ktery není pro svobodu od
dělení Norska, je ničema. Proti tomu nic nenamítáte. 
Norský může být jak-pro oddělení, tak i proti němu. Musí 
být všichni sociální demokraté všech zemí v této otázce 

* Viz O právu národů na sebeurčení.(Sebrané spisy 25, Praha
1985, s. 273-337) .. Red.

** Viz O karikatuře marxismu a »imperialistickém ekonomismu« 
(Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 99-153). Red.
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jednotní?· Nemusí. Byla by to šablona, směšná šablona, 
směšný požadavek. 

Polské sociální demokraty (psal jsem o tom v Prosvě
ščenii) jsme nikdy neobviňovali z toho, že oni jsou proti 
nezávislosti Polska. 

Místo prosté, jasné, teoreticky nesporné argumentace: 
dnes nemůžeme být pro takový demokratický požadavek 
(nezávislé Polsko), který nás v praxi plně podřizuje jedné 
z imperialistických velmocí nebo ko·alicí 

(to je nesporné, to stačí; to je nezbytné a dostačující) , 
- místo toho došli až k absurdnosti: je to »neuskuteč

nitelné«. 
Vysmáli jsme se tomu v roce 1903 · a v dubnu 1916. 
Hodní polští sociální demokraté téměř, už téměř doká

zali, že vytvořit nový polský stát je neuskutečnitelné, jen
že ... jenže imperialista Hindenburg jim to zkazil: na
jednou to uskutečnil a bylo to.393 

K jakému směšnému doktrinářství dospívají lidé, kteří 
chtějí (z krakovského hlediska394) prohloubit (nebo pro
hloupit?) »ekonomické«!! 

PSD* to samým psaním dotáhli až k odmítání »Staa
tenbau«!!** Ale copak celá demokracie není Staatenbau? 
A nezávislost holandské Indie, požadovaná Gorterem, to 
není Staatenbau? 

My jsme pro svobodné oddělení holandské ·Indie. 
A musí být sociální demokrat holandské Indie pro oddě
lení? Tady máte další příklad zdánlivě »dv:ojí« výchovy!! 

Válka je pokračování politiky. Belgie je koloniální země 
- soudíte Vy. Ale copak nedokážeme určit, v jaké politi
ce pokračuje tato válka, jestli v politice belgického otro
kářství nebo belgického osvobozeni??

Myslím, že dokážeme. 

* - polští sociální demokraté. Red.

** - budováni státu. Red.
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A jestli se někdo splete, bude to otázka faktu. 
Nelze přece »z ... kázat« národní války Gak chce Radek) 

ze strachu, aby potřeštěnci nebo darebáci nevyaavali zase

imperialistickou válku za národní!! Je to směšné, ale po
dle Radka"je to tak. 

My nejsme proti' národnímu povstání, nýbrž pro 
něj. To je jasné. A dál se jít nedá: budeme konkrétně ro
zebírat k-:1.ždý případ a kdoví, třeba an:i nebudeme pova
žovat po stání amerického Jihu v roce 1863 za »národní 
povstání., .. 

Engels;"n,- vlánek z Griinbergova archívu395 jsem měl, 
ale poslal jsem ho Grigorijovi. Až ho od něj dostanu, po
šlu Vám ho. 

l'eH:·. Ván. ��sknu ruku. Váš· Lenin 

N. K. moc prosí, abych vyřídil i její pozdrav. 

3 1 9 

I. F. ARMANDOVÉ

[7.11.1916] 

Milá- . přítelkyně! Místo »imperialistický ekonomis
mus«[127] píšete, že nerozumíte výrazu »ekonomický im
perialismus«. 

Starý »ekonomismus« nesprávně chápal vztah kapita
lismu k politickému boji. 

Nový »ekonomismus« nesprávně chápe vztah kapitalis
tického imperialismu k politickému boji. 

Podrobněji o tom,,píšu v článku proti Jurijovi (ten kra
mář dal »souhlas« k otištění - bude to tedy ve 3. nebo 4. 
čísle Sborníku). 

Neshody s Radkem mají pro Rusko (i pro Německo 
a Anglii, pro koloniální země) nikoli pouze teoretický vý
znam. Pro Švýcarsko· ano. 
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Grimm je sprosťák a neřád: podle útočí nikoli proti 
mně Qak se mylně domnívá Grigorij, kterého Zina špatně 
informovala), ale proti Radkovi. Bylo to takhle: (entre 
nous*): v pátek večer jsme uspořádali poradu levice (na 
níž jsme postupovali naprosto svorně Radek a já) a schvá
lili (když jsme předtím ustavili komisi) rezoluci o Kien
thalu. Byli tam Platten, Nobs, Miinzenberg a ještě další, 
tj. všichni vůdci levicových sil. V so.botu odpoledne, už 
po zahájení sjezdu (byl zahájen v sobotu ráno), konala se 
mimo sjezdový sál schůze »mladých« (kteří byli zároveň 
sjezdovými delegáty). Předsedal jí Miinzenberg. Referát 
o (naší) rezoluci přednesl Radek.Já jsem byl zticha. Re
zoluce byla schválena. Na tuto schůzi přišli (dveře nebyly
zamčené!) bez pozvání paní (Genossin Block [Bloch],
Grimmova přítelkyně a klepna), Dimka (rovněž klepna,
Martovova přítelkyně) apod. Je jasné, že to »donesly«
Grimmovi. A tak Grimm (který naletěl hloupým žen
ským) došel k závěru, že _»skutečný autor« = Radek,
a uvedl v tisku, že onen autor (Urheber) vystupoval »Vor
einem anderen Forum«396. Charitonov uveřejňuje ve
Volksrechtu dementi.

Začal jsem u Plattena a Nobse horlivě agitovat pro or
ganizaci (lépe řečeno semknutí) levicových397. U dělám
jim o tom přednášku (Platten slíbil, že to zařídí). Uvidím, 
jestli to zvládnu jazykově a bude-li to mít nějaký smysl. 

Radek slíbil, že vystoupí otevřeně proti Grimmovi v Ar
beiterpolitik398 (radím Vám, abyste .si ten týdeník objed
nala, stojí 15 feniků = 20 centimů ·číslo). 

Uvidíme, jestli to splní. 
Nestonejte. 
(Člán�k do ústředního orgánu jsepi psal já.**) 

Tisknu Vám ruku. Lenin 

* - mezi námi. Red. ,; ' 

** Nepodařilo se zjistit, o jaký článek se jedná. Red.
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P. S. Svoje » teze« jsem Vám poslal do Bernu (na Grigori
jovu adresu), s prosbou, abyste je přeložila do francouz
štiny (pro Ženevu, Lausanne, La Chaux-de-Fonds aj.). 
Dostala jste je? Co jim říkáte? 

320 

I. F. ARMANDOVÉ

[20. 11. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Ovšemže si chci taky dopisovat, budeme v tom pokračo
vat. 

Moc jsem se nasmál nad Vaším lístkem, za břicho jsem 
se popadal, jak se říká. »Ve Francii nemají míru ha, ale 
akr, a Vy nevíte, jestli je akr veliký ... « 

Dočista k popukání! 
Metrickou soustavu zavedla - imaginez-vous* -

Francie. Podle metrické soustavy přijaté ve většině zemí 
světa ha = hectare = 1.00 ares. Acre není míra francouz
ská, ale anglická, asi �/,o hektaru. 

Nezlobte se, že jsem se smál. Nebylo to ze zlomyslno
sti. A •CO je na tom divného, že jste se zřídka ·setkala se 
slovy hectare, ha apod.? Jsou to slova nezajímavá, odbor.
ná. 

Za překlad tezí srdečné díky.399 Pošlu je Abramovičovi 
a Guilbeauxovi. Předělat je pro Francii? Sotva by to stálo 
za to, tam vypadá moc věcí jinak. 

Dnes tu byla, schůze le.vice: nepřišli všichni, p�u'ze 2 
Švýcaři + 2 zahraniční Němci + 3 rus. žid. Poláci** ... 
Schwach!*** .Myslím, že z toho asi moc nebude: druhá 

* - představte sL Red. 

** A referát nebyl, jenom diskuse. 

*** Slabé! Čes. red. 
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schůze je za 1 O dní ... Mají to těžké, protože teď všech
no závisí právě na boji s Grimmem, a oni mají příliš málo 
sil. Časem se to ukáže. 

Pokud jde o ženy, souhlasím s Vaším dodatkem. 
Chytáte se teze, že sociální demokraté 1. ve Švýcarsku 

2. nesmějí nyní v žádném případě hlasovat pro válečné
úvěry. Ale vždyť na začátku se neustále hovoří o nynějš í
imperialistické válce. Jen o ni tu jde.

»Dělník nemá vlast« - to znamená, že (a) jeho hospo
dářské postavení (le salariat*) není národní, nýbrž mezi
národní; (p) jeho třídní nepřítel je mezinárodní; (y) pod
mínky jeho osvobození rovněž; (ó) mezinárodní jednota 
dělnictva je důležitější než národní. 

Znamená to snad, vyplývá z toho snad, že se nemusí 
bojovat, když jde o svržení cizáckého útlaku?? Ano, či 
ne? 

Válka kolonií za osvobození? 
- Irska proti Anglii?
Cožpak povstání (národní) není obranou vlasti?
Pošlu Vám o tom svůj článek proti Kijevskému.**
Kdybyste ještě potřebovala knihy - napište. Dá se tu

leccos sehnat a já stejně chodím často do knihoven. 

Pevně Vám tisknu ruku.· Lenin 

* - systém námezdní práce. Red.

** Viz O karikatuře·marxismu a »imperialistickém ekonomismu«
(Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 99-153). Red.
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3 2 1 

I. F. AR·MAND OVÉ

[25. 11. 1916] 

, Milá přítelkyně! Do toho' přepracování pro Francouze 
bych se nerad pouštěl.* Nezkusila byste to Vy? 

Bylo to psáno pro Švýcary: jednak »válečná část«·je tu 
speciální (pro malý stát), jednak je tu jiná vnitrostranická 
situace aj. aj. A o Francii bych ani neměl konkrétní mate
riál. 

Ze srdce rád bych pro francouzskou levici něco udělal, 
ale nějak se nedaří navázat spojení. Gríša píše dlouhé, ale 
hrozně nesmyslné dopisy, samá vata, omílá staré věci, 
nesděluje nic podstatného, nic přesného o francouzské le

vici, nenavazuje s ní žádný, absolutně žádný kontakt. 
Pokud jde o vlast, chcete zřejmě konstatovat rozpor 

mezi tím, jak jsem psal dřív (kdy? 1913? a kde? a co?) 
a jak píšu teď. Nemyslím, že by tu byly rozpory. Najděte 
přesné texty a pak se na to ještě podíváme. 

Ovšem, ortodoxní a oportunisti se vždycky rozcházeli 
v pojetí vlasti (srov. Plechanov 1907 nebo 1910, Kautsky 
1905 a 1907 ajaures L'armée nouvelle). S tím naprosto 

· souhlasím: tady jsou základní rozdíly. Ale nemyslím, že
bych něco proti tomu řekl.

Že obrana vlasti je přípustná (pokud je přípustná) je
nom jako obrana demokracie (v příslušné epoše), to je
i můj názor.

Proletáři ovšem nikdy nesmějí »_splynout« s všeobecně
demokratickým hnutím. Marx a Engels »nesplývali« s ně
meckým buržoazně demokratickým hnutím v roce 1848.
My, bolševici, jsme »nesplývali« s buržoazně demokratic
kým hnutím v roce 1905.

* Jde o Leninovy teze Úkoly levicových zimmerwaldovců ve 
Švýcarské sociálně demokratické straně (viz Sebrané spisy 30, Praha 
1987, s. 218). Red. 
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My, sociální demokraté, jsme vždy pro demokracii, ni
koli však »ve jménu kapitalismu«, nýbrž ve jménu uvol
nění cesty našemu hnutí, a toto uvolnění není možné bez 
rozvoje kapitalismu. 

Moc pěkně Vás zdravím. Váš Len'in 
1 

P. S. Kdybyste potřebovala knihy, napište. 

322 

I. F. ARMANDOVÉ

[Před 26. 11. 1916] 

Milá přítelkyně! Entre nous* · � soukromě! � neradím 
Vám, abyste takový dopis posílala.400 Tak otevřeně se dá 
mluvit jen s naprosto spolehlivými a naprosto přátelský
mi stoupenci levice. 

Kde jsou? Kteří to jsou? Nebo které??? 
»Chceme vzít do svých rukou« - když se to dostane

do tisku, vysmějí se Vám!! 
Radím Vám: Takhle pište jenom opravdovým přátelům 

(například prostřednictvím Radka, pokud si sám vezme 
na vlastní odpovědnost, že to pošle přátelům a jenom 
jim). 

Pro sociálně demokratickou "veřejnost je to třeba úplně 
předělat a nanejvýš obezřetně. 

S pozdravem Lenin 

* - mezi námi. Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[26. 11. 1916] 

Milá přítelkyně! Pokud jde .o Delaisiho[420], musím Vám 
bohužel oznámit, že ho nez.nám. Zřejmě jsem tu knihu 
nechal v Bernu, nebo se d!J ní někdo »zabral«. 

Pokud jde o Váš dopis ženám, mám dojem, že se Vás 
moje poznámky dotkly. A. trošinku jste si je dokonce vy
ložila po svém,. že? 

Psal jsem Vám, že bych radil vyškrtnout místo, kde 
stojí, že »chceme vzít do syých rukou«, neboť se to bude 
zdát směšné. Jestliže s vyškrtnutím nesouhlasíte, pak Vám 
radím, abyste to poslala jenom nejbližším, nejspolehli
vějším přátelům, do Něm�cka, například přes Radka. 

Jste-li však ochotna neopatrné výrazy pozměnit (vždyť 
se za dnešních poměrů na poštách, zatýkání v Německu 
a ve Francii atd. může dopis dostat do nepovolaných ru
kou), pak moje rada odpadá. Takový byl smysl mých rad. 
Rozhodně nic víc. Ani stín »nespokojenosti« s Vaším do
pisem, nic takového. 

Ptala jste se na můj názor: řekl jsem Vám ho a pouze 
doporučil pouze menší úpravy. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 
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I. F. ARMANDOVÉ

[28. 11. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Budu moc rád, když se zastavíte v Ženevě a pohovoříte 
o redakci nového orgánu. 4or
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Opravdu! 
Brilliant nás předběhl a »shrábl« Guilbeauxe. 
To je mrzuté. Moc mrzuté. 
Dá se něco dělat? Píšu Olze a Grigorijovi, aby se vyna

snažili protlačit do redakce aspoň někoho z členů naší 
strany. Olga myslí, že to půjde. Bylo by to moc potřeba. 

Ohledně knihy (kterou máte) ze zdejší knihovny. Mo
hu Vás snad uspokojit tímto návrhem: 

až budete odjíždět z Clarensu, nechte i na poště, i na 
telegrafu svou novou adresu (aby Vám telegram odesla
li ihned) a knihu z knihovny (s balicím papírem a pro
vázkem) vezměte s sebou. 

Na telegram: »Envoyez le livre«* ji pošlete první po
štou bez nejmenšího prodlení. 

Pod touto podmínkou můžete promeškat lhůtu, riziko 
beru na sebe. Riziko je ovšem- nepatrné, neboť knihovník 
na 99 o/o nebude knihu požadovat. Ale já musím mít abso
lutní záruku, že kdyby ji chtěli, vrátím ji druhý den (ne
boť jinak mě usvědčí, že jsem odeslal knihu z Curychu, a 
bude z toho nemožný skandál). 

Myslím, že opatrnost, kterou jsem navrhl, neznamená 
pro Vás nic obtížného. A je bezpodmínečně nutná. 

Moc pěkně Vás zdravím.! 
Váš Lenin 

325 

I. F. ARMANDOVÉ

[30. 11. 1916] 

Milá přítelkyně! Co se týče »obrany vlasti« nevím, jestli 
se rozcházíme nebo ne. Vy vidíte rozpor mezi mým člán-

* «Pošlete knihu«. Red.
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kem ve sborníku Marxově památce* a mym1 nyneJs1m1 
projevy, ale necitujete přesně ani jedno, ani druhé. Nemo
hu Vám na to odpovědět. Sborník Marxově památce ne
mám. Nemohl jsem si samozřejmě doslova zapamatovat, 
cojsem tam psal. Bez přesných citátů tehdejšího a nynější
ho textu nejsem s to na takový Váš argument odpovědět. 

Celkem vzato se mi však-zdá, že soudíte tak trochu jed
nostranně a formalisticky> Vzala jste jeden citát z Komu
nistického manifestu (dělníci nemají vlast) a chcete ho 
jaksi bez výhrad aplikovat až do odmítání národních vá
'lek. 

Celý duch marxismu, celá jeho soustava vyžaduje, aby 
se každá teze posuzovala jenom (a) historicky; (�) jenom 
v souvislosti s ostatními; jenom (y) v souvislosti s konkrét
ní historickou zkušeností·.;, 

Vlast je pojem historický; Jedna věc je vlast v období 
nebo ještě přesněji - v okamžiku boje za svržení národ
nostního útlaku. Druhá věc je vlast v okamžiku, kdy ná
rodní ·hnutí jsou daleko za námi. Pro »tři etapy zemí« 
(6. čl. našich tezí o sebeurčení**) nemůže být teze o vlasti 
a její obraně aplikována za všech podmínek stejně. 

V KomUnistickém manifestu [242] se říká, že dělníci ne
mají vlast. 

To je pravda. Ale neříká se tam jenom to. Říká se tam 
ještě, že při vytváření národních států má proletariát po
někud zvláštní úlohu. Kdybychom vzali první tezi (dělní
ci nemají vlast) a zapomněli na její souvis los t  s druhou 
(dělníci se konstituují jako třída národně, nikoli však 
v tom smyslu jako buržoazie), bylo by to nanejvýš ne
správné. 

V čem spočívá tato souvislost? Podle mě právě v tom, 
že za demokratického hnutí (v takovém okamžiku, v tako-

* Jde o článek Marxism1,1� .f1 revizionis.mus (viz Sebrané spisy 1 7,
Praha 1984, s. 35-45). Red.

** Viz Socialistická revoluce a právo národů na sebeurčení (Sebra
né spisy 27, Praha 1986, s. 272-286). Red.
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vé konkrétní situaci) mu proletariát nemůže odmítnout 
podporu (tedy ani obranu �lasti-za národní války). 

Marx a Engels řekli v Komunisti ckém manifestu, že děl
níci nemají vlast. Ale týž Marx nejednou vyzýval k národ
ní válce: Marx v roce 1848, Engels v roce 1859 (závěr 
jeho brožury Pád a Rýn, kde·přímo rozněcuje národní cí
tění Němců, přímo je vyzývá k národní válce) . . Engels 
v roce 18 91, když hrozila a ·blížila se válka Francie (Bou
langer) + Alexandra III. proti Německu, se přímo vyslo- · 
voval pro »obranu vlasti«.402 

Byli snad Marx a Engels popletové, kteří jednou mlu
vili tak, a podruhé jinak? Podle mě uznání. »obra
ny vlasti« v národní válce plně odpovídá marxismu. V ro
ce 1891 by byli měli němečtí -sociální demokraté skutečně 
bránit vlast ve válce proti Boulangerovi + Alexandru III. 
Byla by to zvláštní varianta ,národní války. 

Mimochodem: když to říkám, opakuji vlastně to, co 
jsem už řekl v článku protiJ1,1rijovi*. Vy se o něm kdoví
proč nezmiňujete. Mně se zdá, že právě v tomto článku 
je k danému problému řada tezí, které úplně (nebo skoro 
úplně) vysvětlují moje pojetí marxismu. 

O Radkovi - o »rozepři«(???!!!) s Radkem. Už na jaře 
jsem měl debatu s Grigorijem, který vůbec nepochopil 
tehdejší politickou situaci a vytýkal mi roztržku s zim
merwaldskou levicí. To je nesmysl. 

Spojení s zimmerwaldskou. levicí je taky podmíněná 
věc. Za prvé Radek není zimmerwaldská levice. Za druhé 
s Radkem nešlo o »roztržku« vůbec, nýbrž pouze v určité 
oblasti. Za třetí je nesmyslné. chápat spojení s Radkem 
tak, že by nám v nezbytném teoretickém a praktickém boji 
svazovalo ruce. 

Ad 1 (k bodu prvnímu). Nikdy jsem nikde neudělal je
diný krok ani náznak takového kroku nejenom k roztržce, 
ale ani k oslabení spojení s »ziinmerwaldskou levicí«. Na 

* Viz O karikatuře marxismu a »imperialistickém ekonomismu«
(Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 99-153). Red.
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to ještě nikdo nepoukázal a nepoukáže. Ani s Borchárd
tem, ani se Švédy, ani s·Kniefem atd. atd. 

(Radek nás docela sprostě vyrazil z redakce Vorbote. 
Radek si v politice počíná jako drzý, sprostý a hloupý 
kramář a la Tyszka. Grigorijmi na jaře 1916, kdy už jsem 
byl v Curychu, napsal, že .u něj se nedá mluvit o žádné 
»kolegiální práci« s Radkem. Radek se odtáhl - to je
fakt. Kvůli Vorbote se odtáhl ode mě i od Grigorije.
Pro drzost a kramářskou sprostotu jedné osoby nepřesta
la být zimmerwaldská levice levicí a neměli bychom ji
sem zatahoyat, není to moudré ani správné.

Gazeta robotnicza, únorové číslo z roku 1916, je vzo
rem takové tyszkovské (Radek jde v Tyszkových stopách) 
odporné přisluhovačské »hry«. Kdo v politice takové věci 
promíjl toho pokládám za hlupáka nebo ničemu. Já je 
n ikdy neprominu. Za to se patří dát přes hubu nebo 
přerušit styky. 

Já jsem ovšem udělal to druhé. A nelituji toho. Spojení 
s německou levicí jsme ani tro chu nenarušili. Když bylo 
třeba v praxi postupovat společně s Radkem (curyšský 
sjezd 4.-5. 11. 1916403), pos tupovali jsme společně. 
Ukázalo se, že všechny Grigorijovy hloupé řečičky o mé 
roztržce s zimmerwaldskou levicí jsou nesmysl a nikdy 
�ičím jiným nebyly.) 

Ad 2 - »oblastí«, v níž došlo k roztržce s Radkem, by
ly tedy (a) ruské a polské záležitosti. Rezoluce výboru za
hraniční organizace to potvrdila. (�) Historka s Jurijem 
a spol. Radek mi (a Grigorijovi) dodnes píše náramně dr
zé dopisy Gestli chcete, mohu Vám je poslat) o tom; že 
prý »my« (on + Bucharin .+ Jurij a spol.) »se na to dívá
me« tak a tak!! Takhle může psát jen- hlupák nebo dare
bák, který chce dělat »intriky« tak, že vy.užije tr h liny  
mezi námi aJurijem a spol.Jestli Radek nevěděl, co  dě
lá, je hlupák. Jestli to věděl, je darebák. 

Politický úkol naší strany byl jasný: nemohli js me s i  
s v ázat ruce tím, že bychom N. I. + Jurijovi + J. B. dali 
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v redakci rovnoprávnost (Grigorij to nepochopil a dohnal 
mě až k otevřenému ultimátu: prohlásil jsem, že odejdu 
z Kommunistu, jestli se s Grigorijem nerozejdeme. Kom
munist byl dobrý, dokud trojka, tvořící polovinu redak
ce, neměla svůj program). Dát rovnoprávnost skupině 
Bucharin + Jurij + J. B. by bylo idiotské a zhatilo by to 
veškerou práci. Ani Jurij, který je úplné house, ani J. B. 
nemají kapku rozumu, a když se dali zavést až k hloupé
mu skupinkaření s Bucharinem, bylo zapotřebí se s nimi, 
přesněji s Kommunistem, rozejít. A to se taky stalo. 

Polemika o sebeurčení teprve začíná. V tom mají úpl
ný zmatek a vůbec v celé otázce vztahu k demokracii. Ta
dy dát rovnoprávnost cucákům a hlupákům - nikdy! 
Když jste se nechtěli učit klidně a soudružsky, naříkejte 
na sebe. (Naléhal jsem na ně, vybízel je, abychom si 
o tom podiskutovali v Bernu - ohrnuli nos! Psal jsem
jim do Stockholmu desetistránkové dopisy - ohrnovali
nos! Tak teda táhněte k čertu. Pro pokojné východisko
jsem udělal, co jsem mohl. Když nechcete, dám vám přes
hubu a zostudím vás jako hlupáky před celým světem.
Tak a jedině tak se má jednat.) A co s tím má společného
Radek, zeptáte se snad.

To, že byl »těžkým dělostřelectvem« této »skupiny«, 
dělostřelectvem schovaným někde ve křoví. Jurij a spol. to 
neměli tak špatně vymyšlené O. B. má intrikánské schop
nosti, jak se ukázalo, nevedla k nám Jurije, ale vytvářela 
skupinu proti nám). Uvažovali tak: my vypovíme válku, 
a bojovat za nás bude Radek!!·Radek bude bojovat za nás 
a Lenin bude mít svázané ruce. 

Ale co vás nemá, rozmilá housata! V politice si svázat 
ruce nedám. Chcete bojovat? Tak vystupte otevřeně. 
A Radkova úloha - potajmu poštvávat housata a sám se 
schovávat za »zimmerwaldskou levici« - je vrchol pod
losti. Ani ten největší bídák . . . z tyszkovského bahna 
by nemohl ničemněji kšeftovat, přisluhovat a intrikovat 
za zády. 
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Ad 3 - bylo už jasně řečeno. Otázka vztahu imperia
lismu k demokracii a k minimálnímu programu vyvstává 
ve větší a větší šíři (viz holandský program v 3. č. bul
letinu404; americká SLP* vyškrtla celý minimální pro
gram. Entwaffnungsfrage**). Radek v tom má v hlavě 
absolutn� zmatek Ge to-vidět z jeho tezí; ukázala to také 
otázka přímých á nepřímých daní, rozvířená mými teze
mi). Ve vyjasňování této nejdůležitější a základní otázky 
si nikdy nedám svázat ruce: To nemohu. Otázku je třeba 
vyjasnit. Způsobí ještě desítky· »pádů« (bude se o ní klopý
tat). 

Ten,. kdo chápe »spojení«• s zimmerwaldskou levicí tak, 
že si dáme svázat ruce v teoretickém boji proti »imperia
listickému ekonomismu« (to je mezinárodn í  nemoc: ho
landsko-americko-ruská atd.), mcemu nerozumí. 
Abych papouškoval »zimmerwaldská levice« a tloukl če
lem o· zem před Radkovou naprosto zmatenou teorií, na 
to nepřistoupím. 

Shrnuji: po Zimmerwaldu byly manévry těžší. Od Rad
ka aj. B. a spol. bylo třeba převzít to, co bylo nutné, a ne
dat si přitom svázat ruce. Myslím, že se mi to podařilo. Po 
Bucharinovu odjezdu do Ameriky a hlavně po tom, co 
námJurij poslal svůj článek a při}al(přijal! mu-sel při
jmout) mou odpověď, byli jako »skupina« vyř ízeni .  (A 
Grigorij chtěl tuto skupinu zvěčnit tím, že by jí dal rovno
právnost: my že bychom jí dali rovnoprávnost!!) 

S Radkem jsme se rozešli na rusko-polském kolbišti 
a nepozvali jsme ho do našeho Sborníku***· Bylo to  
nutné. 

Teď už nemůže udělat riic, co by hatilo práci. Na sjez
du v Curychu (5. 11. 1916) byl nucen jít se mnou stejně 
jako teď proti Grimmovi. 

Co to znamená? To znamená, že se mi podařilo rozdě-

* - Socialist Labour Party - Socialistickf dělnická strana. Red.

** - otázka odzbrojení. Red.

*** - Jde o Sbornik Social-demokrata. Red.
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lit* e>tázky: mezinárodní nátlak na kautskisty (Grimm 
y compris**) nebyl oslaben ani o vlásek, a přitom ne- . 
jsem podřízen »rovnoprávnosti« s Radkovým hlupáctvím! 

Teď pokládám záležitost za strategicky vyhranou. Ju
rij + spol. + Radek + spol. budou možná nadávat. Al� 
lez-y, mes amis!*** Ód ium teď padne na vás,. nikoli n;:i. 
nás. Ale věci teď už neuškodíte a my máme volnou cestu. 
Vymotali jsme se ze ,špinavé.(y každém smyslu) motanice 
s Jurijem a Radkem a přitom jsme ani o vláse!y: ne osl a
bili  »zimmerwaldskou levici« a zachovali si před poklady 
pro boj proti hlupáctví v otázce vztahu k demokracii. 

Voila****· Omlouvám se za dlouhý dopis a za spoustu 
ostrých slov: nemohu psát jinak, když mluvím otevřeně. 
Ale když je to všechno entre noust, tak se snad snese 
i nějaká ta nadávka. 

Moc pěkně Vás zdravím! Váš Lenin 

Celkem vzato, jak Radek, tak Pannekoek nesprávně for
mulují otázku boje proti kautskismu. To je NB!! 
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A. SCHM.ID OVI

[l. 12. 1916] 

Vážený soudruhu! 

Dovolíte, abych Vám nabídl přátelskou dohodu? 
Musím �e přiznat, že jsem ;včera nevěnoval dostateč-

* Bylo to hodně těžké!! 
** - včetně Grimma. Red.

*** Jen do toho, přátelé! Red.

**** Tak je to. Red.

Ť - mezi námi. Red.
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nou pozornost jednomu velmi důležitému bodu Vašeho 
projevu405• Totiž myšlence, že osobitostí Švýcarska je me
zi jiným i jeho větší demokratičnost (hlasování všeho li
du) a že tuto osobitost je třeba využít rovněž i pro propa
gandu. Tato myšlenka je velmi závažná a podle mého 
názoru naprosto správná. 

Nedala by se aplik<Wa:f tak, aby naše názorové neshody 
(pravděpodobně zcela bezvýznamné) zmizely? Například: 

Budeme-li otázku pro referendum formulovat pouze 
takto: za úplné odstranění, nebo proti němu? - dostane
me směsici pacifistických (buržoazně pacifistických atd.) 
a socialistických hlasů pro, tj. nepovede to k jasnějšímu 
socialistickému uvědomění, ale jedině k jeho zatemnění, 
nebude to aplikace myšlenky a politiky třídního ·boje na 
tuto speciální otázku (totiž na otázku militarismu), nýbrž 
zřeknutí se hlediska třídního boje v otázce militarismu. 

Budeme-li však otázku pro referendum formulovat tak
to: pro vyvlastnění velkých kapitalistických podniků 
v průmyslu a v zemědělství jakožto jedinou cestu k úplné
mu odstranění militarismu, nebo proti vyvlastnění? 

V tomto případě budeme v naší praktické politice říkat 
totéž, co všichni uznáváme teoreticky, totiž, že úplné od
stranění militarismu je myslitelné a uskutečnitelné jedině 
při odstranění kapitalismu. 

Formulace by tedy měla znít asi takto: 1. Žádáme 
okamžité vyvlastnění velkých podniků - snad formou 
přímé spolkové majetkové daně a daně z příjmů s tak vy
sokými, revolučně vysokými výměry z velkého majetku, 
že kapitalisté budou de facto vyvlastněni. 

2. Prohlašujeme, že takováto socialistická přeměna
Švýcarska je ekonomicky možná už teď, bezprostředně, 
a v důsledku neúnosné drahoty dokonce naléhavě nutná 
- a že k politickému provedení této přeměny potřebuje
Švýcarsko nikoli buržoazní, nýbrž proletářskou vládu,
která by se neopírala o buržoazii, ale o široké masy
námezdních dělníků a drobného lidu, a že revoluční ma-
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sový boj, jehož začátek vidíme například v curyšských 
masových stávkách a pouličních demonstracích a který 
uznává_ aarauské usnesení406 , · sleduje právě tento cíl 
- touto cestou skutečně skoncovat s nesnesitelným posta
vením mas.

3. Prohlašujeme, že taková přeměna Švýcarska napro
sto nutně vyvolá snahu po napodobení a co nejenergičtěj
ší, nadšenou podporu ze strany dělnické třídy a vykoři
sťovaných mas ve všech civilizovaných zemích a že. teprve 
v souvislosti s touto přeměnou přestane být úplné odstra
nění militarismu, o něž usilujeme a po němž dnes instink
tivně touží obzvlášť široké masy v Evropě, planou frází 
a zbožným přáním a stane se skutečným, prakticky usku
tečnitelným a politicky samozřejmým opatření:m. 

Co si o tom myslíte Vy? 
Nepředpokládáte, že při ta�ovéto formulaci otázky Gak 

v praktické agitaci, tak v pai:;lamentních projevech i v ná
vrzích pro zákonodárnou iniciativu a pro referendum) se 
vyhneme tomu nebezpečí, že buržoazní a »socialističtí« 
pacifisté falešně pochopí a překroutí· naše protimilitari
stické heslo tak, jako bychom pokládali. za možné úplné 
odstranění militarismu v buržoazním .Švýcarsku s jeho 
im peria lis tickým obklíčením bez socialistické revoluce 
(což je ovšem nesmysl, který všichni jednomyslně odmí
táme). 

Se stranickým pozdravem N. Lenin 

Wl. Uljanow. 
Spiegelgasse 1411 (bei Kammerer). Ziirich I. 
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M. G. BRO NSKÉMU

[Začátkem prosince 1916] 

Milý soudruhu! 

Myslím, že by bylo dobré, aby rezoluce (na základě Plat
tenovy-i-ezoluce407) byla logicky sestavena takto (v závor
kách doslova podle Plattena): 

1. »Nynější světová válka je imperialistická válka.«
2. (»Zločinná politika míru«), hlavně Švýcarska, které

může být také zataženo do imperialistické války jednak 
v důsledku této politiky, jednak v důsledku imperialistic
kého obklíčení. 

3. Proto je »obrana vlasti« také pro Švýcarsko »pokry
teckou frází«. 

4. Zásadní zavržení obrany vlasti a »nejúčinnější pro
středky proletářského třídního boje«. Co nejúplnější vý
čet těchto prostředků. 

Okamžitá demobilizace.

5. »Úplné odstranění militarismu« nikoli v pacifistic
kém smyslu, nýbrž v těsném sepětí se socialistickou revo
lucí a jako její důsledek.

Podle mého názoru můžeme takto získat dobrou rezo
luéi o pěti bodech. 

Samozřejmě tu nedávám žádné formulace, jenom upo
zorňuji na logickou poslóupnost a myšlenkový sled. 

Se srdečným pozdravem Lenin
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M. N. POKROVSKÉMU 

6. 12. 1916

Vážený Mich. Nik.! 

Dostal jsem lístek a 200 franků, které.jsem odeslal Zinov
jevovi (z Pitěru mi přišlo 869 franků = 500 rublů), tj. 
zřejmě celý honorář; pokud v_ tom není honorář za agrár
ní studii*. Je smutné, moc srµutné, že intrikáni kolem 
»šéfa«** publikací pracují proti jejich vydávání!! ...

Se srdečným pozdravem V. Ulj_anov 
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I. F. ARMANDOVÉ

[17. 12. 1916] 

Milá přítelkyně! Právě jsem dostal Váš lístek. Já jsem 
Vám poslal lístek do Bernu na poste res�ante; stručný, 
pouze s prosbou, abyste se ozvala, neboť mě Vaše mlčení 
už začalo tak trochu znepokojpvat. 

Zabývám se teď velmi intenzívně myšlenkou na vydá
vání letáků o švýcarských záležitostech. 

Tady vzniklo cosi jako kroužek levicových. Tento vý
raz není ostatně přesný: prozatím se konala jenom řada 
schůzí (z podnětu mých tezí).Jsou v něm Nobs, Platten, 
Miinzenberg a ještě několik mladých. Diskutujeme o vo
jenské rezoluci v souvislosti s úkoly levicových sil. Tyto 
diskuse mi obzvlášť názorně ukázaly: 1. jak jsou švýcarští 

* Jde o honorář za Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalis
mu a Nové údaje o zákonech vývoje kapitalismu v zemědělství. Red.

** - A. M. Gorkého. Red.
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levicoví nemožně slabí (po všech stránkách); 2. jak špatný 
je »systém« působení Bronského a Radka, kteří psali a pí
šou články o levicových příslušnících v jiných zemích! 
V tom je právě kámen úrazu - když jde o cizinu, všichni 
se ochotně hlásí k levici: to je laciné!! A co se týče Švýcar
ska . . . schwach * ! 

Abramovič chce rozprodat 1500 výtisků brožurek a le
táků (budete je překládat? Soustavně a trvale? Odpověz
te!), ale Miinzenberg, s nímž jsem mluvil včera a který je 
v čele organizace mladých Němců se 4 000!! členy, si 
chce vzít maximálně 1500!! 

Guilbeaux:, kterému jsem. poslal teze408
, píše, že je s ni

mi velmi spokojen a že je vezme za záklaq pro výbor in
ternacionalistů, který znovu ustavil. Uvidíme! 

Přečetl jsem si Plaidoirie .od Humberta-Droze!!409 Pa
nebože, co ten má v hlavě za galimatyáš! A to v roce 
1916!Je to tolstojovec a obávám se, :že beznadějný. 

Grigorij mi píše, že v 25.- čísle Arbeiterpolitik je notic
ka Tři red.aktoři v Kommunistu4 10 a že »Radek provádí 
s J. B. + Bucharinem stejnou politiku jako Tyszka s Ljo
vou« . . . Konečně si to začal uvědomovat i Grigorij, 
i když pořád vede svou, že prý se »ani přesto nemáme 
s Radkem rozcházet«. Chacha! 

Jak jste se zabydlila? Byt v Maison Vincent je studený, 
že? Lyžujete? Moc Vám to doporučuji, je_ to náramně 
zdravé.· Lyžujte na kopcích v okolí Rocher. de Naye. 

Moc pěkně Vás zdravím! 
Lenin 

P. S. Jaká je ta Usijevičova žena? Zdá se energická, co? 
Udělá z ní bolševičku nebo ona z něho· ani rybu, ani ra
ka? 

* - slabé. Red.
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I. F. ARMA N DOVÉ

[1,8. 12. 1916] 

Milá přítelkyně! Dnes došel další dopis z Petrohradu 
- v poslední době odtud píšou pilně.

Kromě Gučkovova dopisu[292], který vyjde v 5 7. čísle
ústředního orgánu (sází se) a který Vám nejspíš ukazoval 
Grigorij v Bernu411

, došly dopisy od Lvova a Čelnokova, 
všechny o jednom a tomtéž, o pobouření v zemi (proti 
zrádcům vyjednávajícím o separátním míru) etc. 

Píšou, že nálada je nanejvýš revoluční. 
Můj rukopis o imperialismu došel do Pitěru a právě 

dneska mi oznamují, že vyda�atel (a to je Gorkij! Ó ten 
prosťáček!) je nespokojen s ostrými slovy proti ... no 
proti komu byste myslela? ... Proti Kautskému! Rád by 
se se mnou dohodl písemně!-!! Je to směšné i urážlivé. 

To už je můj úděl. Jedna bojová kampaň za druhou 
- proti politickým hloupostem, nechutnostem, oportu
nismu atd.

Takhle to jde od roku 1893. Proto ta nenávist přízem
ních lidí. Ale já bych ten úděl stejně nevyměnil za »mír« 
s přízemními lidmi. 

Teď ještě Radek. V Jugend-Internationale, č. 6 (měla 
jste ho?) je článek Nota Bene. Hned jsme poznali Gá 
a Grigorij) Bucharina. Odpověděl jsem na jeho vyložené 
pitomosti v 2. č. Sborniku*. (Neviděla jste ho? Nedávno 
vyšel.) 

Grigorij dnes posílá 25. číslo Arbeiterpolitik. Je tam 
tentýž článek (se škrty, zřejmě cenzurními) s Bucharino- · 
vým podpisem. (Dostali jsme další Novyj mir z New Yor
ku, je tam kritika - želbohu! správná - v tom je ta bída, 
že menševik má pravdu proti Bucharinovi!! - kritika 

* Viz Jugend-Internationale (Noticka) (Sebrané spisy 30, .Praha
1987, s. 246-249). Red.
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zřejmě téhož Bucharinova článku [ my to číslo nemáme] 
v listu Novyj mir.) 

A Radek - »Tyszkovy manýry«, píše mi dneska Gri
gorij - vychvaluje v 25. čísle Arbeiterpolitik Bucharina 
(»mladá síla«) a letmo se zmiňuje o »třech redaktorech
Kommunistu« !

Využívá našich neshod: odvěká politika sebranky 
a chamradi; není schopná přít se s námi otevřeně a uchy
luje se k intrikám, podrážení nohou a nechutnostem. 

Tady máte obrázek toho, co je, a to, c o  dělá Radek 
(člověka neposuzujeme podle toho, co o sobě říká nebo si 
myslí, ale podle toho, co dělá - pamatujete si tuto mar
xistickou pravdu?). 

Voila*. 
Vidíte, s jakým »prostředím« musí člověk bojovat!! 
A co teoretické blamáže a nesmyslů je v Radkových 

»tezích« ...
Četl jsem Humbertovy-Drozdovy Plaidoirie**. Pane

bože, co je to za banálního tolstojovce!! Napsal jsem ještě
Abramovičovi: copak je opravdu tak beznadějný? Tak si
myslím, jestli není Švýcarsko zamořeno bacily malobur
žoazního (a malostátního) ignorantství, tolstojovství a pa
cifismu, které ničí nejlepší lidi? Nejspíš ano!

Četl jsem druhou brožuru P. Golaye (L'Antimilitaris
me) - jaký je to obrovský krok zpátky ve srovnání s prv
ní (Le Socialisme qui meurt***) a do stejného bahna ...

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

P. S. Lyžujete? Rozhodně lyžujte! Naučte se to, pořiďte si 
lyže a jeďte na hory - určitě. V zimě je na horách pěk
ně! Učiněná nádhera a vqní to tam Ruskem. 

* Tak je to. Red.

** Viz poznámku 409. Čes. red.

*** Umírající socialismus. Red.
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V. A. KA RP INSKÉMU

[20. 12. 1916] 

Milí soudruzi! 

Mám tu mít přednášku o 9. 1. 1905, ale nemám mate
riál.412 Pomozte mi prosím sehnat: 

1. Mysl 1910(?)-1911
články V. Iljina o stávkách v Rusku*.

2. Přílohu ústředního orgánu SDDSR Diskussionnyj
listok 1910-1911 (?) - můj článek o revoluci
a kontrarevoluci v Rusku s výsledky statistiky stá�
vek4I3_

3. Trotzky: Russland in der Revolution[622].
4. Gorn, Meč, Čerevanin[22] aj.

sborníčky (legální) 1906-1907 (?) Společenské
hnutí v Rusku nebo něco takového. Jeden sešit
- o rolnictvu.

(Agrární otázka) 
5. Maslov, sv. II, Rolnické hnutí 1905-1906.
6. Společenské hnutí v Rusku. Pětisvazkový sborník

Potresova a spol.
7. Moskva v roce 1905

a jiné brožury z let 1905-1906. Co se dá sehnat.

Pošlete prosím, co máte, nebo podle tohoto seznamu 
označte, co máte a co můžete poslat. 

S pozdravem Váš Lenin

P. S. Guilbeauxovi jsem poslal své teze o práci mezi pří
slušníky levice ve Švýcarské sociálně demokratické straně 

* Viz O statistice stávek v Rusku (Sebrané spisy 19, Praha 1984,
s. 397 -426). Red.
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a požádal jsem ho, aby je dal potom Vám.* Dejte je také 
Noemu a Stěpkovi. 

332 

G.J. ZIN_OVJEVOVI** 

[Po 20. 12. 1916] 

O Kommunistu už nem.á smysl se přít, když popíráte 
fakt, že neústupně trvali,�a rovnosti a nepřistoupili na 
změnu redakce. To jsou přece fakta: 1. rovnost; 2. Tyszka 
im Hintergrunde***. 

200 franků jsem poslal. 
Skandál se Šklovským mě zatraceně rozčiluje a znepo

kojuje. 414 A Vy byste mu ještě chtěl svěřit celou poklad
nu!! Musíme jednat energicky: říct mu, že peníze potře
bujeme do nového roku, a nedat mu pokoj, dokud všech
no nevrátí! Příšerný skandál! Hotová »panama«**** a 
přímo nám pod nosem. 

S Vaším plánem poslat do Arbeiterpolitik kolektivní 
dopis souhlasím. 

P. S. a co dopis do Pa
říže? 
Copak ho Inessa 
ještě neposlala? 

S pozdravem Lenin 

NB 

* Viz Úkoly levicových' zimmerwaldovců ve Švýcarské sociálně
demokratické straně (Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 218-230).

Red. 
** První čás! dopisu tvoří Poznámky k článku � maximalismu 

(viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 401-404). Red.

*** - v pozadí. Red.

**** - panamský skandál, korupční aféra spojená s plánem vyko
pání průplavu v Panamské šíji, do níž byli zapleteni vysocí francouzští 
státníci, úředníci a tisk. Slov_em »panama« se označují velké podvody. 
čes. red. 
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P. S. O Sovětu dělnických zástupců a jiné o roce 1905 
pošlete. 
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M. N. POKROVSKÉMU

21. 12. 1916

Vážený M. N.! Dostal jsem Váš lístek ze 14. 12. 1916. 
Jestli Vám píšou, že mi vydavatel dluží »kromě 500 ještě 
300 rublů«, musím podotknout, že podle mě mi dluží víc, 
neboť přijal 1. mou práci o agrární ótázce, I. část* a 2. že
ninu brožuru o pedagogice415

• Já si taky myslím, že když
byl rukopis dodán a přijat, sluší se zaplatit. 

Psal jsem o tom do Pitěru, ale moje spojení s Pitěrem 
je hrozně špatné a neúnosně zdlouhavé. 

»�okládal jste za možné« vypustit z mé brožury416 kriti
ku Kautského . . . To je smutné ! Namouvěru smutné. 
Proč? Nebylo by lepší požádat vydavatele: milí pánové, 
vytiskněte tam rovnou: My, vydavatelství, jsme vynechali 
kritiku Kautského. Opravdu, tak by se to mělo udělat ... 
Já se samozřejmě musím vydavateli podřídit, ale ať se vy
davatel nebojí říct, co chce a co ne; ať nese odpovědnost 
za škrty vydavatel, a ne já. 

Píšete »nezbijete«?, tj. já Vás za souhlas s vypuštěním 
té kritiky? Bohužel žijeme v příliš civilizovaném století, 
než aby se věci řešily tak prostě ... 

Žerty stranou, je mi z toho zatraceně smutno ... No 
co, vypořádám se s Kautským jinde. 

Pevně Vám tisknu ruku a pěkně Vás zdravím. 

V. Uljanou

* Viz Nové údaje o zákonech vývoje kapitalismu v zemědělství.
I. část (Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 147-246). Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[Po 23. 12. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Nejdřív k Radkovi. Píšete: ·»Řekla jsem mu v Kienthalu, 
že nejednal správně«. 

A to je všechno? Všechno! A politický závěr?? Nebo je 
jeho jednání pouhá náhoda?? Pouze osobní věc?? Co Vás 
vede! Tady je kořen Vašeho politického omylu. Nehodno
títe události politicky. A namouvěru, tohle je otázka poli
tická, i když se to na první pohled zdá dost divné. 

Teď k obraně vlasti. Bylo by mi hrozně nepříjemné, 
kdybychom se nedohodli. Pokusme se ještě jednou dojít 
ke stejnému závěru. 

Uvedu nějaký »materiál k přemýšlení«: 
Válka je pokračováním politiky. 
Celá věc je v systému politických vztahů před válkou 

a za války. 
Hlavní typy těchto systémů: a) vztah utlačovaného ná

roda k národu utlačujícímu, b) vztah mezi dvěma utlaču
jícími národy kvůli kořisti, jejímu dělení apod., c) vztah 
národního státu, který neutlačuje jiné národy, k utlačují
címu, obzvlášť reakčnímu. 

Zamyslete se nad tím. 
Císařství ve Francii + carismus v Rusku proti ne i m -

perialistickému Německu v roce 1891 - to je historic
ká. situace v roce 1891: 

·• 

Zamyslete se nad tím!'Psal jsem o roku 18 91 i v 1. č. 
Sborniku.* 

Jsem tak rád, že jste si pohovořila s Guilbeauxem a Le
vim! Bylo by dobře dělat to častěji nebo aspoň občas. Ale 

* Viz Výsledky diskuse o sebeurčení (Sebrané spisy 30, Praha
1987, s. 41-82). Red.
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Ital lže: Turatiho projev[398] je ukázkou odporného kaut
skismu (do imperialistické války zapletl »droits natio
-naux*!!). Také článek vv o tomto projevu ve Volksrechtu 
je špatný. 

Tak rád bych o tom napsal nebo si s Italem pohovořil!! 
Jak je hloupé, že Levi útočí na parlamentarismus!! 

Hloupé!! A to si ještě říká »levicový«!! Panebože, takový 
zmatek v hlavách. 

Váš Lenin 
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I. F. ARMANDOVÉ

[25. 12. 1916] 

Milá přítelkyně! 

Pokud jde o Radka, směšujete jaksi stejně jako Grigorij 
osobní dojmy a stesky nad »pochmurným« politickým 
obrazem dohromady s politikou. Litujete, želíte, vzdychá
te - a nic víc. Jiná politika, než se dělala, se dělat neda
la; nebylo možné zřeknout se správných názorů a ustou
pit »Tyszkovým manýrám«. Tím není dán »pochmurný« 
obraz ani slabost levicových sil, ani to, že nevychází Vor
bote, to je dáno tím, že revoluční hnutí roste neobyčejně 
pomalu a ztěžka. To se musí překonat; prohnilé bloky 
s jednou osobou (nebo s J. B. + K a já) by jenom pře
kážely v plnění obtížného úkolu: obstát v těžké době. 

Pokud jde o »imperialistický ekonomismus«, vypadá 
to, jako bychom »mluvili každý o něčei;n jiném«. Vy ob
cházíte mou definici, necháváte jj bez povšimnutí a kladete 
otázku znovu. 

* - »národní práva«. Red.
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»Ekonomisté« »neodmítali« politický boj Qak píšete)
- to není přesné. Oni ho nesprávně definovali. Stejně
tak »imperialističtí ekonomisté«.

Píšete: »Cožpak by i naprosté odmítnutí demokratic
kých požadavků znamenalo odmítnutí politického boje? 
Cožpak bezprostřední boj za dobytí moci není politický 
boj?« 

O to právě běží, že u Bucharina (částečně i u Radka) to 
nějak takhle vypadá, a to je nesprávné. »Bezprostřední 
boj za dobytí moci« při »naprostém odmítnutí demokra
tických pqžadavků« - to je cosi nejasného, nepromyšle
ného, zmateného, a právě k tomu Bucharin sklouzává. 

Vy totiž přistupujete k otázce ještě poněkud z jiné 
stránky, neboť vidíte rozpor mezi články 2 a 8. 

V článku 2 se říká všeobecně: socialistická revoluce není
možná bez boje za demokracii. To je nesporné a slabost 
Radka + Bucharina je právě v tom, že ačkoli s tím nesou
hlasí (stejně jako Vy), netro.ufají si uvést námitky!! 

Ale dál - v jistém smyslu pro jisté období mohou ja
kékoli demokratické cíle (nejenom sebeurčení! Uvědomte 
si! Na to jste zapomněla!) zabrzdit socialistickou revoluci. 
V jakém smyslu? V kterém okamžiku? Kdy? Jak? Napří
klad, když hnutí se už vystupňovalo, revoluce už začala, je 
třeba zabírat banky, a na nás se volá: počkat, nejdřív
upevnit, uzákonit republiku aj.! 

Příklad: v srpnu 1905 byl bojkot dumy správný a ne
znamenal odmítnutí politického boje. 

((Článek. 2 = všeobecné �dmítnutí účasti v zastupitel
ských institucích je absurdnost; článek 8 = stávají se pří
pady, kdy se musí odmítnout: tady máte názorné srovná
ní, které vysvětluje, že mezi článkem 2 a článkem 8 není
rozpor.)) 

Proti Juniovi. Doba: .imperialistická válka. Prostředek 
proti ní? Jedině socialistická revoluce v Německu. Junius 
to nedopověděl a vzal demokracii bez socialistické revo
luce. 
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Je zapotřebí umět spo jit boj za demokracii s bojem za 
socialistickou revoluci tak, že se první po dřídí druhému. 
V tom je celá obtíž; v tom je celá podstata. 

Tolstojovci a anarchisté vypouštějí to první. Bucharin 
a Radek sešli z cesty proto, že nedovedli spojit první 
s druhým. 

Já však říkám: nepouštějte ze zřetele to hlavní (socialis
tickou revoluci); stavte ji na první místo (Iunius to neudě
lal); klaďte všechny demokratické požadavky tak, aby jí 
byly podřízeny, zkoordinovány s ní a přizpůsobeny jí 
(Radek + Bucharin pošetile vypouštějí jeden z nich), 
a pamatujte si, že boj za to hlavní může propuknout 
i tehdy, když začne jako boj dílčí. Podle mě je jedině ta
kový názor na věc správný. 

Válka Francie + Ruska proti Německu v roce 1891. 
Berete »mé kritérium« a aplikůjete je pouze na Francii 
a Rusko!!!! Ale prosím Vás, kde je tu jaká logika? Já přece 
říkám, že ze strany Francie a Ruska by to byla reakční vál
ka (válka kvůli tomu, aby se vývoj Německa obrátil zpět, 
aby se Německo vrátilo od národní jednoty k roztříštění). 
A ze st r any  Něm ecka? Mlčíte. A to je přece to hlavní. 
Ze strany Německa neměla a nemohla mít válka v roce 
1891 imperialistický charakter. 

Zapomněla jste na to nejdůležitější: v roce 1891 vůbec 
neexistoval imperialismus (snažil jsem se ve své brožuře 
dokázat, že vznikl v letech 1898-1900, ne dřív) a válka 
ze strany Německa nebyla a nemohla být imperialistická. 
(Ostatně, tehdy nebylo ani revoluční Rusko; to je velmi 
důležité.) 

Dále: »,,možnost" roztříštění Německa není vyloučena 
ani za války 1914-191 7 «, píšete, a tady právě sklouzá
váte od hodnocení toho, co je, k tomu, co by mohlo být. 

To neodpovídá historii. To není politika. 
Co existuje teď, to je imperialistická válka 'na obou stra

nách. To jsme říkali tisíckrát. To je podstatné. 
A »možné«!!?? Ono je »možné« ledacos! 
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Bylo by směšné popírat »možnost« přeměny imperia
listické války ve válku národní (i když se toho Usijevič 
zhrozil!). Co jenom není na světě »možné«! Ale prozatím 
se nepřeměnila. Marxismus opírá politiku o skutečnost, 
nikoli o »možnost«. Může se stát, že se jeden jev přemění 
v druhý - a naše taktika není zkostnatělá. Parlez-moi de 
la réalité et non pas des possibilités!* 

Engels měl pravdu. Já jsem v životě zažil až moc ukva
pených obvinění Engelse z oportunismu a stavím se 
k nim nanejvýš nedůvěřivě: Pokuste se nejdřív dokázat, 
že Engels neměl pravdu!! Nedokážete to! 

Engelsův úvod k Třídním bojům ve Francii?417 Cožpak 
nevíte, že ho v Berlíně zkomolili proti jeho vůli? Copak to
hle je seriózní kritika? 

Jeho prohlášení o belgické stávce?418 Kdy? Kde? Jaké? 
Neznám. 

Ne, ne. Engels není neomylný. Marx není neomylný. 
Ale když chceme dokázat jejich »omyly«, musíme k to
mu přistupovat jinak, namouvěru docela jinak. Takhle 
jste tisíckrát v neprávu. 

Pevně, moc pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 
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G. L. ŠKLOVSKÉMU

[26. 12. 1916] 

Milý G. L. 

Už dávno jsem poslal dopis tajemníkovi kantonální poli
cie, ale peníze pořád nikde. Bez osobní upomínky z toho 
zřejmě nic nebude. Zrovna tak to bylo jednou u nás 

* Mluvte o skutečnosti, a ne o možnostech! Red.
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v Bernu: dokud jsem se osobně neobrátil na tajemníka, 
všechno bylo marné. Zajděte k němu, prosím Vás. Jestli 
nemůžete, napište ihned aspoň pár slov na korespon
denčním lístku, neboť dál se čekat nedá, už je prosinec. 

Poslal jste mi dva sešity Prosvěščenije (1914, č. 4 a. 5), 
ale třetí pořád ještě nemám!! (1914, č. 6, konec článku 
o sebeurčení*). Vy ho přece. máte! Sám jsem si ho od
Vás bral. Pošlete mi ho, prosím!

Moc pěkně zdravím Vás i celou Vaši rodinu. 

Váš Lenin 

33 7 

G. L. ŠKLOVSKÉMU**

[Po 26. 12. 1916] 

Milý G. L.! Jak je to s kaucí? Byl jste na policii? Myslete 
na to! Neodkládejte to! S pozdravem 

Váš Lenin 
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V. A. KARPINSKÉMU A S. N. RAVIČOVÉ

[31. 12. 1916]

Blahopřeji k Novému roku, milí přátelé! Doufám, že se 
na mě Olga příliš nezlobí. Jestli ano, ještě napíšu. Moc 
pěkně Vás zdravím a přeji všechno nejlepší. 

Váš Lenin 

* Viz o právu národů na sebeurčení (Sebrané spisy 25, Praha
1985, s. 273-337). Red.

** Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.
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M. N. PO KROVSKÉMU

[3. 1. 1917] 

Vážený M. N.! 

Dostal jsem Váš lístek a mockrát Vám děkuji za starosti 
se záchranou mé brožury. Namouvěru si zbytečně na
mlouváte, že Vám přikládám nějakou vinu. Nic takového! 
Jsem přesvědčen, že bezVašeho zásahu by to bylo mno
hem horší, neboť vydavatel* zřejmě popřává sluchu »ná
hodným« radám z maloměšťáckého tábora. Co se dá dě
lat. Zaplať pánbůh i za to, že se Vám podařilo přece 
jenom určitou (a to značnou) část obhájit. Moc pěkně Vás 
zdravím a přeji všechno nejlepší v novém roce! 

Váš Lenin
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I. F. ARMANDOVÉ

[6. 1. 1917] 

Rád bych se Vám ještě svěřil se svým názorem na tento 
plán. 

· Své teze o úkolech švýcarských levicových sociá'lních
demokratů jsem vydal německy a francouzsky. V souvis-

* - A. M. Gorkij. Red.
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losti s tím jsem dostal nápad: založit malé vydavatelství 
a vydávat listy, letáky a malébrožurky, které by tyto teze 
dále rozvíjely. 

Napsal jsem Abramovičovi. Odpověděl: rozprodám 
1500 výtisků. V Imprimerie coopérative* mám úvěr na 
půl roku. Leták přijde na 50-70 franků. Podrobnosti zjis
tí a pošle (prosil jsem o podrobnosti: ceny za 2, 4, 
8 stran a za 2000 a 5000 výtisků; ceny matric; výrobní 
lhůty). Ale stejně n ic neposlal! 

Odpověděl jsem Abramovičovi, že prozatím musíme 
od tohoto plánu upustit: vzhledem k obtížím, o nich poz
ději, mě k této odpovědi donutila či lépe řečeno přiměla 
skutečnost, že Abramovič prý trpí jakousi depresí: někdy 
se neozve celé týdny!! Prý není zvyklý korespondovat 
a propadá depresi!! Takhle se přece nedá pracovat. 

Spoléhat jenom na Abramoviče se mi zdálo riskantní. 
Dále. Napsal jsem Guilbeauxovi a ten odpověděl: teze 

jsou »skvělé«. No dobrá: budete pomáhat rozšiřovat le
táky!? Kolik výtisků? 

Odpověď dodnes nepřišla!(Je to jasné, plánuje svůj časo
pis.) 

Šel jsem za Miinzenbergem: budete pomáhat? Budu. 
Ale víc než 1500 (to je hrozně málo!!) výtisků nezvlád
neme: jsme zavaleni literaturou! 

Německého překladatele nemám. Nobs napůl slíbil, 
ale zřejmě to neudělá. 

Kromě toho strana (tj. Parteivorstand**) teprve zítra 
(7. 1.) rozhodne, jestli se sjezd odloží nebo ne. Na tom 
ovšem mnoho závisí. 

Taková je situace, která mě inspirovala k »smělému 
plánu« a potom k ustoupení (dočasnému) od něho. 

Neměla byste chuť pustit se do toho? 
Při blizně by to vypadalo asi takto: 
Vy byste byla. vydavatelkou francouzských brožur. Já 
* - Družstevní tiskárně. Red.

** - představenstvo strany. Red._ 
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bych si vzal na starost redakci (psaní a redigování). Vy 
byste taky překládala. Zajela byste (na krátký čas, na ně
kolik dní, žít byste tam myslím nemusela) do La Chaux
-de-Fonds a úplně vyjasnila finanční a technickou stránku. 
Také byste zjistila, jestli byste mohla dostat (nebo si vy
půjčit) peníze na toto vydavatelství (kolik? Nevím. My
slím tak od 100 franků do několika set, do 300 až 500 
franků, podle toho, co nám odpoví tiskárna, a podle roz
sahu vydávání); 

Mohla byste objet několik center francouzského Švýcar
ska (La Chaux-de-Fonds; Fribourg, Geneve, Lausanne, 
Bern, Neuchatel a podobně, výčet uvádím jenom jako 
příklad ), a přitom vytvořit skupiny pro šíření literatury, 
přednášet apod., navazovat spojení, všecko organizovat 
a prověřovat. 

Opakuji: je to přibližný plán práce v maximálním roz
sahu (realizovat by se patrně podařilo jenom jeho část). 
Francouzské vydavatelství by možná vyprovokovalo 
Němce. 

Myslím, že Abramovič nelže: 1500 výt. prodá. K tomu 
připočítejme minimálně 500 pro Ženevu aj. Cel
kem = 2000. Mohly by se udělat matrice, abychom ne
riskovali finanční ztrátu, kdybychom toho vytiskli mno
ho. Za kolportáž by mládežnick� organizace dostávaly 
20%. 

a) Vyplatí se to? b) A kdy se nám vrátí zpátky peníze?
Všechno závisí na těchto dvou ( a + b) otázkách.
Jestliže se to a) vůbec nevyplatí, pak se do toho ne-

smíme ani pouštět, neboť nemáme mecenáše. Vydávat 
můžeme jenom to, co se vyplatí. Jestliže se b) peníze bu
dou vracet velmi pomalu, tj. bude-li se platit za brožury 
nepřesně (to je obzvlášť důležité) a liknavě, pak buď ne
můžeme vůbec nic vydávat, nebo věnovat velkou částku 
na vydání několika letáků (vždycky se může naskytnout 
potřeba vydat polemickou odpověď, neboť nepřátelé ne
budou mlčet, nepřátelé mají noviny; chceme-li odpově-
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dět, musíme mít možnost vydat zvláštní brožurku nebo 
leták). @tuace ve straně je taková, že se může rozpoutat 
zuřivý boj.] 

To jsou klady a zápory, lákavé perspektivy i těžkosti. 
Jestli Vás tato myšlenka vůbec nezajímá, nebo jestli 

z těch či oněch důvodů pokládáte za nemožné. nebo za 
nepřijatelné, abyste se pouštěla do vydávání a podnikání, 
bez okolků to smeťte ze·stolu. Zůstane tak jen u našeho 
rozhovoru o jednom z mých plánů (dokud nakonec přece 
jen nenajdu nějakou možnost své plány realizovat). 

Máte-Ji však zájem, zajeďte. k Abramovičovi, všechno 
s ním věcně projednejte a hned mi napište, čeho jste do
sáhla. Potom bychom spolu ve svých dopisech znovu celý 
plán důkladně projednali. 

Letáky by měly být podle mě dvojího druhu (aa) pro 
masy a (�J3) pro socialisty. 

Oboje by byly malé: od 2 do 8 tiskových stra·n ma
lého formátu (drobným, úsporným písmem). 

Témata (zhruba): 
aa) - proti obraně vlasti; proti nepřímým daním; dra

hota; nastolení socialismu jako nejbližší cíl; vyvlastnění 
bank apod. 

(��) - Špatné i správné argumenty proti obraně vlasti; 
proti sociál patriotům a »středu«; proti griitliovcům mimo 
stranu i ve straně apod. \ 

Jak se připravovat na sjezd strany; buržoazně reformi
stická dělnická strana nebo socialistická? 

Letáky by mohly mít společný název, dejme tomu Svě
tlo nebo jakýkoli jiný. 

Miinzenberg mi řekl, že budou (»mladí«) prodávat do
konce bez odměny, ale to není myslí� možné. Kdyby do
stali 20 % (1 centim z každých 5 centimů prodejní ceny), 
jistě by se do toho pustili s vervou.

Myslím, že jsem Vám teď vysvětlil všechno, tj. že jsem 
Vám napsal všechno, co vím (pokud jde o plány a infor
mace), abyste si o celém podníku mohla udělat úsudek. 
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Pokládal bych za nejvýš důležité vydávat totéž 
i v němčině a italštině. Ale k tomu jsou potřeba 1. překla
datelé a 2. další peníze. A my zatím nemáme ani to ani 
ono. Kdyby to začalo vycházet francouzsky, Němci by 
myslím překladatele našli. 

Možná se nám to nepodaří prostě proto, že nedokáže
me přesně vystihnout francouzskou mentalitu! 

To mi dělá velkou starost a nahání velký strach. 

3 4-1 

I. F. ARMANDOVÉ

[Po 6. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Mockrát děkuji za zprávy ze Ženevy. 
Napsal jsem :Olze velmi rozčilený dopis, který Karpinskij 
označil .za ·utrhačný. Asi se urazila. Napíšu jí omluvný 
list. 

Těžko jsem přenesl přes srdce, že Brilliant »přetáhl« 
Guilbeaux.e. 

Al�z Vašeho dopisu vidím, že to bylo neodvratné: pro
ti společnému vlivu Lunačarského (poeta!) + Brillianta 
(má peníze, jak mi píše Grigorij) + Naina + Grabera by
chom ovšem nemohli bojoyat, zvlášť když pomyslíme na 
Guilbeauxovy slabůstky. 

Počkáme, jaký budou mít orgán. 
Jestli dostáváte L'Humanité, .posílejte mi prosím, když 

už ho nebudete po přečtení potřebovat, výstřižky (text 
rezolucí kongresu; články o něm; projevy Longueta 
a spol.; jejich rezoluce; zajímavé články, kterých je vů
bec málo. Apod.).419 

Na jak hanebné rezoluci se shodli Longuet + Renau
de! (2800 proti 120!!) a Bourderon + Raffin-DugeJ).S pře
běhli k nim!! A Merrheim? Ten přece hlasoval ·společně 
s Jouhauxem pro pacifistickou rezoluci CGT!! 
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Hanba jim! 
Vidím v tom spojitost s 5 články Kautského o míru 

(stejná nechutnost) + Italská socialistická strana a projev 
Turatiho ze 1 7. 12. 1916 (stejná nechutnost). 

Vítězství kautskistického pacifismu nad Zimmerwal
dem, které Grimm (provolání MSK z 30. 12. 1916420) za
stírá hurárevolučními frázemi!! Zrovna jako v II. interna
cionále: revoluční firma + reformistická podstata. 

Vyhlašuji (přesněji: chci vyhlásit) tažení za odhalení té
to lži. 

A ta ostuda ve švýcarské straně! Před 1 O dny vypraco
vala vojenská komise (zvlášť zvolená ústředním výborem 
strany) dvě rezoluce: 5 hlasů proti obraně vlasti a 4 pro. 

Dodnes nebyla otištěna ani jedna!! 
Oportunisté (a Grimm!) pracují ze všech sil, aby tuto 

otázku sprovodili ze světa a odložili sjezd (dělníci prý ne
jsou připraveni! Ale ve skutečnosti jsou to oni, oportuni
sté, kdo protahují přípravy ... ). 

Nechtějí uspořádat parlamentní volby (podzim 1917) 
pod heslem nebránit vlast!! 

Je to ostuda a naprostá demoralizac;e ... 

Z celého srdce Vám tisknu ruku a přeji zdraví a všech
no nejlepší v novém roce. 

Váš Lenin 
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I. F. ARMANDOVÉ

[7. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Posilám slíbené číslo Volksrechtu s rezo
lucí proti odložení sjezdu, přednesenou na protestní 
schůzi.42 1 Pokud jsou v Clarensu a Lausanne švýcarští le-
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vicoví, bylo by dobře tuto rezoluci přeložit a přimět je ta
ky k protestu. 

Kameněva422 vraťte po přečtení přímo mně, ještě jsem 
ho nečetl. 

Katalogy posílám na 2 dny: prohlédněte si je a vypište 
(titulky a čísla) to, co by Vás zajímalo. Mohu Vám z té
to knihovny posílat po jedné knize. Mám taky tlustý 

hlavní katalog: jestli Vás zajímá a v místní veřejné 
knihovně není, mohu Vám poslat i ten. 

Tisknu Vám ruku. Váš Lenin 
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I. F. ARMANDOVÉ

[8. 1. 1917] 

V neděli (7. 1.) tu byla schůze švýcarské strany. 
Ten mizera Grimm v čele všech pravičáků prosadil (pro

ti Nobsovi, Plattenovi, Miinzenbergovi a Nainovi) usne
sení odložit na neurčito sjezd strany, stanovený na 11. 2. 
1917 výhradně k otázce války. Důvody jsou vylhané. Ve 
skutečnosti chce uzavřít blok s pravičáky, se sociál patrio
ty, kteří vyhrožují demisí v případě, že bude schváleno 
odmítnutí obrany vlasti!! Nechtějí připustit, aby o otázce 
obrany vlasti rozhodovali švýcarští dělníci!!! 

Naine prý Grimmovi znamenitě řekl, že se tím odrov
nal jako mezinárodní tajemník. 

Předseda Zimmerwaldu atd. - a takový ničema v po
litice! 

Hodlám napsat otevřený list Charlesu Nainovi, členu 
ISK*, publikovat ho, označit v něm Grimma za mizeru 
a prohlásit, že s takovým individuem nechci být v zim-

* - Internationale Sozialistisch·e Kommision (viz Sebrané spisy
30, Praha 1987, s. 306-314). Red.
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merwaldské organizaci a posílám o tom svému ÚV zdů
vodněné prohlášení. 

Je důležité »přistihnout« Grimma ihned, en flagrant 
délit*, odhalit ho ( neboť »oni« nepustí nic do tisku), 

strhnout mu masku. 
Myslím, že to donutí i Radka + Rolandovou-Holsto-

vou, aby Grimmovi něco řekli. 
Takový list nemůže být samozřejmě vydán spolu s letá

ky, musí se vydat zvlášť, mimo firmu. 

Pevně, pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 
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V. A. KARPINSKÉMU423 

[8. 1. 1917] 

Milí soudruzi! 

Posílám velmi důležitou zprávu. 
Posuďte ji s_ami a pak vyřiďte Brilliantovi a Guilbeau

xovi: tady se vyřeší otázka, pro koho jsou a kdo jsou 
- jestli zbabělci, nebo lidi schopní boje.

Celý boj se teď přenese sem.
Napište, jak na to reagovali, a zdali jsou vyhlídky, že

vydají protest nebo otevřený dopis.
Musí se využít toho, že Naine má ve francouzské části

Švýcarska nespornou autoritu.

S hezkými pozdravy Váš Lenin

V neděli 7. 1. 1917 zasedalo v Curychu vedení (Partei
vorstand) Švýcarské socialistické strany. 

* - na místě činu. Red.
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Bylo přijato ostudné usnesení - odložit na neurčito 
stranický sjezd, stanovený na 11. 2. 191 7 do Bernu, spe
ciálně zaměřený na otázku války. Důvody, jako že je tře
ba bojovat proti drahotě, že dělníci nejsou připraveni, že 
komise nedospěla k jednomyslnému rozhodnutí apod., 
jsou přímým výsměchem straně. (V komisi už byly vypra
covány a důvěrně vytištěny dva návrhy: Affolterův, Nob
sův, Schmidův, Nainův a Graberův proti obraně vlasti 
a návrh G. Miillera, Pfliigera, Hubera a Klotiho pro obra
nu vlasti.) 

Zasedání 7. 1. bylo velmi• bouřlivé. Grimm stál v čele 
pravice, tj. oportunistů, tj. nacionalistů, vykřikoval nejha
nebnější fráze proti »cizincům« a proti mladým, obviňo
val je z »rozkolu« (!!!) apod. Proti odložení sjezdu se ener
gicky vyslovili Naine, Platten, Nobs a Miinzenberg. Nai
ne řekl Grimmovi přímo do očí, že odrovnává sám sebe 
jako »mezinárodního tajemníka«! 

Přijaté usnesení znamená, že Grimm úplně zradil a že 
oportunističtí vůdcové, sociálnacionalisté, se vysmívají 
straně. Z celého zimmerwaldského a kientalského sdružení 
a jednání udělala hrstka vůdců (i s Grimmem) ve skutečno
sti frázi: vyhrožují, že se vzdají svých mandátů (sic!!), bu
de-li zamítnuta obrana vlasti, a rozhodli,.. se, že až do 
konce války nepřipust� aby t�to otázku projednávala 
»spodina« strany. Griitlianer424 (4. 1. a 8. 1.) má pravdu,
když takovou stranu políčkuje.

Celý boj levice, celý boj za Zimmerwald a Kienthal byl 
_ nyní přenesen na jinou půdu:' změnil se v boj proti této 
smečce vůdců, kteří poplivali stranu. Je nutné všude 
shromáždit levicové a projednat způsoby boje. Pospěšte 
si! 

Nebyl by snad nejlepší způsob boje (nesmíme ztrácet 
ani minutu) prosadit ihned v La Chaux-se-Fonds a v Že
nevě protestní rezoluce a otevřené dopisy Nainovi 
a okamžitě je vydat? »Vůdcové« bezpochyby zapojí 
všechny páky, jen aby se protest nedostal 10 novin. 
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V otevřeném dopise by se mělo přímo povědět všech
_no, co tu bylo řečeno, a soustředit se na otázku: 1. zda 
Naine vyvrací tato fakta; 2. zda považuje za přípustné, 
aby v demokratické straně socialistů vedení anulovalo 
svými usneseními usnesení sjezdu; 3. zda je přípustné 
skrývat před stranou, jak hlasovali a mluvili zrádcové 
socialismu na zasedání 7. 1. 191 7; 4. zda je přípustné smi
řovat se s takovým předsedou Internationale Sozialisti
sche Kommision (Grimmem), který levičácké fráze spoju
je s pomocí švýcarským nacionalistům, odpůrcům Zim
merwaldu, »obráncům vlasti« .Pfliigerovi, Huberovi 
a spol. při faktickém maření zimrrierwaldských usnesení; 
5. zda je přípustné nadávat v Berner Tagwacht němec
kým sociálpatriotům a tajně přitom pomáhat sociálpatrio
tům ve Švýcarsku atd.

Jak už jsem řekl, do novin to nepustí. To je jasné. Nej
lepší bude otisknout jménem nějaké skupiny otevřený 
dopis jmenovitě Nainovi. Je-li to možné, pospěšte si 
a hned odpovězte. 
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M. N. POKROVSKÉMU

[8. 1. 1917] 

Vážený M. N. 

Jen co jsem Vám poslal lístek ohledně brožury Gako od
pověď na Váš), začal jsem dostávat peníze: dostal jsem 
nyní nadvakrát 500 franků, za něž mockrát děkuji. 

Dostal jsem také oficiální odpověď (z pošty), že můj 
ekonomický rukopis*, který jsem Vám poslal 2. 7. 1916, 
saisi l'autorité militaire!!!** 

* Jde o rukopis knihy Imperialismus jako nejvyšší stadium kapi
talismu (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 319-444). Red.

** - zkonfiskovaly vojenské orgány!!! Red.
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Přímo k nevíře !! Dalo by se ještě někde ztratit slovo, 
nebo je to ·beznadějné? 

S pěknými pozdravy a přáním všeho nejlepšího 

Váš V. Uljanov 
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V. A. KARP I NSKÉMU

[Mezi 10. a 22. 1. 1917] 

Milý V. A.! Za Mikuláše II.jste mě pořádně ztrhal,jen co 
je pravda.* 

Pokud jde o Garton Foundation, žádné odkazy jsem ne
našel a nevím, kde a jak co hledat. Nepamatujete se, kde 
přesně jste to četl? Nemohl byste najít to číslo novin? Na
šel bych pak ten odkaz tady v knihovně. 

Přikládám Volksrecht, kde si kromě prohlášení ÚV 
všimněte rezoluce curyšské schúze proti odložení sjezdu.425 

Snažně prosím Olgu;aby to přednesla v ženevské skupi
ně zimmerwaldské levice a všemožně to podpořila, aby 
rezoluci přeložila, prosadila schválení stejné rezoluce aj. 
(tu rezoluci jsme připravili zde v kroužku zimmerwaldské 
levice. Bylo by žádoucí naši činnost sjednocovat). 

Do Ženevy bych jet nechtěl: 1. nejsem zdráv; mám 
v nepořádku nervy. Referátů se bojím; 2. mám tu 22. 1. 
práci a musím se připravovat na německý referát. Proto 
neslibuji, že přijedu. (Napište pár slov, jakou poradu na
vrhuje Guilbeaux, kdo tam bude a kdy? Mohl bych být 
nějak užitečný? Jak?) 

Pevně vám oběma tisknu ruku a posílám mnoho po
zdravů 

Váš Lenin 

* Nebylo zjištěno, oč jde. Red.
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347 
NEZJIŠTĚNÉMU ADRESÁTOVI 

[11. nebo 12. 1. 1917] 

Nobs a Miinzenberg mi dnes oznámili tato poměrně zá
važná fakta: 

7. 1. Miinzenberg navrhl, aby byl sjezd odložen na
březen (zjevně chtěl tímto návrhem odhalit prolhanost ar
gumentů Grimma + sociálpatriotů). Návrh byl zamít
nut.426 

Greulich navrhl odložit sjezd na květen. Nobs prohlá
sil, že je pro (zas aby volil menší zlo a odhalil tutéž par
tu). Když Nobs prohlásil, že je pro, pak Greulich (pěkný 
ptáček!) vzal svůj návrh zpět (uvědomil si svou chybu). 
Nato Naine prohlásil, že Greulichův návrh podává on. 
Zamítli to . 

Miinzenberg navrhl, aby. kantonální vedení (kterým 
teď věc předali) stanovila termín na červenec. Zamítli to! 

Z těchto faktů je zřejmé, jak neslýchané drzosti se do
pustil Grimm ve svém článku (Berner Tagwacht z 9. nebo 
8. 1. Parteibeschliisse427), když napsal, že ani levicoví ne
byli »zásadně« proti odložení!

Miinzenberg napsal článek pro Volksrecht (Nobs slí
bil, že ho zítra nebo pozítří uveřejní) proti usnesení Par
teivorstandu* .428

Až si dopis přečtete, pošlete ho Olze, aby ho poslala 
Abramovičovi. 

* - představenstva strany. Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[13. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! 

Včera byla u nás schůze německé levice. Většinou to byli 
dělníc_i, taky mládež. Práce se nám ještě nerozběhla; mám 
z toho smíšený, nejistý pocit. Nobs se vyznamenal: jeden 
dělník mu poslal levicově zaměřený článek k hanebnému 
odložení sjezdu. Nobs pustil článek s podpisem a nazítří 
pustil další, jinak zaměřený, přičemž článek levicového 
autora pře kroutil a seškrtal, což jsem náhodou odhalil 
na schůzi, když jsem kritizoval právě ta místa článku, 
která Nobs zpotvořil! 

Pěkní »levičáci«, jen co je pravda! 
Abych nezapomněl: na schůzi se ukázalo, že existuje 

spojení s levicovými silami v Neuchatelu, které už dříve 
vystupovaly proti oportunistům. Proto by taky nebylo 
špatné zajet tam s adresami (respektive s doporučujícími 
dopisy, které bych tu mohl opatřit) a vyškolit je, udělat 
jim přednášku, navázat spojení apod. 

Psal jsem Vám, že Naine na schůzi Parteivorstandu* 
(7. 1.) byl tak poctivý, že vystoupil proti Grimmovi a dělal 
mu výtky právě jako »mezinárodnímu tajemníkovi«?! 

Olga mi dnes píše, že Guilbeaux referoval o francouz
ském sjezdu, ukrutně nadával longuetovcům · (»ještě líp 
než Vy«, jak píše) a vyslovil se pro rozkol. To je dobře, 
jenže Guilbeaux nemá základ, je to člověk náladový, chy
bějí mu základy a teorie. To je nebezpečné. Óeká ženu 
z Paříže, která tam agituje. Guilbeaux a Brilliant jsou 
ochotni schválit protestní rezoluci proti odložení sjezdu. 
22. 1. mají schůzi delegátů, na níž má být ·tato rezoluce
odhlasována.

* - předsednictva strany. Red. ·
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Tady u nás se pozítří, v neděli, sejde byro levice (Gri
gorij, Radek a já) ve věci protestu proti Grimmovi. Uvidí
me! 

Pevně, pevně Vám tisknu ruku a znovu Vás prosím, 
abyste někam odjela, třeba jen na čas, třeba přednášet či 
co, abyste přišla na jiné myšlenky a zabrala se do práce, 
která by Vás zaujala a přinesla užitek. novým a nezatíže
ným lidem. Práce mezi Francouzi je namouvěru hr�zně 
nutná a hrozně užitečná. 

Knihu a katalogy jsem dostal. Merci. 

Váš Lenin
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I. F. ARMANDOVÉ

[14. l. 1917] 

Milá přítelkyně! Dostal jsem Váš dopis a výstřižek z listu 
Russkije vědomosti429

• Za všechno mockrát děkuji.
__ Milá přítelkr?ě, yím, jaJc je Vám hrozně těžko a neoby

čejně rád bych Vám pomohl ze všech sil. Co kdybyste 
zkusila usadit se na čas tam, kde jsou přátelé a kde by se 
dalo pravidelně hovořit o stranických záležitostech a pra
videlně se jich účastnit? 

Dnes jsem dostal od Guilbeauxe stručný dopis. Píše, že 
připravují mítink o míru. Napsal jsem o toin 4 články 
(nebo kapitoly) pro Novyj mír (kde prý platí 5 dolarů za 
článek, což by nii navíc přišlo náramně vhod).430 Posílám 
Vám je; co byste řekla tomuhle plánu: mohl bych Vám 
dodat další doplňující materiály á Vy byste vypracovala 
francouzský referát na toto nanejvýš aktuální téma a ob
jela s ním francouzské Švýcarsko? Naší věci by to velice 
prospělo, neboť pacifistického zmatku mají všichni v hla
vě ažaž a vymýtit se dá jeélině vytrvalým, soustavným 
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působením. Dejte se do toho, opravdu, vypracujte co 
nejpod robnější teze svého referátu (mohli bychom je 
spolu prodiskutovat) nebo napište i celý referát. Fran
couzským dělníkům ve Švýcarsku nemá kdo referovat 
o marxistickém stanovisku k pacifismu, ale Vy byste to
mohla udělat a poskytnout tak dělníkům obrovskou látku
k přemýšlení: Začněte se pomalu připravovat už teď; prá
ce Vás zaujme, věřte, že práce dělaná se zaujetím je pro
posílení zdraví a uklidnění to nejdůležitější! Pošlu Vám
výstřižky z Bataille, texty z rezolucí a texty z Avanti! (sta
rá čísla Avanti! mohu sehnat - snadno se naučíte číst
italsky; to by bylo rovněž nanejvýš důležité, neboť ital
ských dělníků je ve Švýcarsku velmi mnoho a ty taky ne
má kdo učit marxismu).

Na 23. 1. svolává Grimm (to jen mezi námi) konferenci 
socialistů Dohody (aby projednali svůj postup na konfe
renci sociálšovinistů Dohody). Připravujeme ostrý protest 
proti Grimmovi (včetně požadavku, aby odešel z ISK*) 
za to, že se tak hanebně zachoval ve věci odložení sjez
du**· Velice doporučuji, abyste vyhledala Volksrecht 
(pošlu Vám číslo s rezolucí), Berner Tagwacht (snad Vám 
ho z Bernu pošlou? obzvlášť číslo z 8. nebo 9. 1.) a Grii
tlianer (4. 1. a 9. 1.).Ještě Vám o tom. napíšu. Schůze ve
dení švýcarské strany (Parteivorstandu) 7. · 1. byla historic
ká: odložili na neurčito sjezd, věnovaný právě Militarfra
ge*** !! A Grimm šel spolu se sociálpatrioty v čele těch, kdo 
byli pro odložení!! Ne, tohle mu neodpustíme. Dnes tu 
rriáme schůzi levice. Napsali jsme s Grigorijem Radkovi, 
vyzýváme jeho i Rolandovou-Holstovou aj. k protestu 
proti Grimmovi. Guilbeauxe vyzveme také, jenže ten je 
k pochopení otázky absolutně nepřipravený, a tak by Váš 
referát (ať už veřejný, nebo pro začátek ve formě besedy 
v ženevské skupině levicových) byl nanejvýš užitečný. 

* - Internationale Sozialisti;che Kommission. Ces. red.

** Viz tento svazek, dokument č. 350. Red.

*** - vojenské otázce. Red.
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Olga mi psala, že jakýsi levicový Francouz jede ke 
Guilbeauxovi (a že přivedla Guilbeauxe na myšlenku, 
aby mě pozval na poradu s ním: mně je to trapné a nepří
jemné; nepojedu). Není to ten Francouz, který má přijet 
23. 1.?? Kdybyste se přibližně v té době (23. 1.) zdržela
nějaký čas v Ženevě a přednesla tam (nebo připravila)
svůj referát, patrně byste bezděčně zaujala (a tady je dů
ležité zaujmout právě bezděčně) i Francouze z Paříže
a mnohému ho naučila. Připravíte na 25. 1. referát nebo
besedu?? (a jestliže se »oni« do 25. nevrátí, odložte to na
potom, po rozhovoru s Guilbeauxem, až do jejich návra
tu; tak by bylo možné »polapit« jak Guilbeauxe, tak Fran
couze, co Vy na to"?)

K Abramovičovi byste snad prozatím jezdit neměla, 
neboť mi včera psal, že posílá zprávy z tiskárny. Mohli 
bychom počkat, až přijdou. 

Tisknu Vám co nejpevněji ruku a přeji Vám, abyste se 
do referátu co nejrychleji vpravila (bude se Vám potom 
v každém případě hodit). 

Váš Lenin 

P. S. Právě pacifismus je dnes nejaktuálnější otázkou. Prá
vě zde, tj. na této otázce, je teď třeba učit (Guilbeauxe 
a Francouze zvlášť) marxistickému přístupu. Ihned mi 
k tomuto bodu napište. 

350 

I. F. ARMANDOVÉ

[15. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Teprve dnes, v pondělí, jsme skončili 
včera zahájenou poradu o vystoupení proti Grimmovi. 
Zúčastnil se jí i jistý Němec, člen skupiny Die Internatio
nale, úplně »levicový«. 
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Schválili jsme tak rozhodné prohlášení proti Grimmo
vi (s požadavkem odvolání z ISK), že to Platten nazval 
»politickou vraždou«.

Prozatím je to přísně důvěrné.
Uplyne týden, čtrnáct dní, než se to pošle Rolandové

-Holstové a dalším a než od nich přijde odpověď. 
Jsem pořádně unavený, odvykl jsem schůzování! 
Doufám, že na můj návrh, abyste se vydala na cestu 

s francouzským referátem, neodpovídáte nikofi proto, že 
jste rozhodně proti tomu, ale jen proto, že plán lépe pro
mýšlíte, abyste na něj mohla přistoupit. Nespěchám na 
Vás a nebudu Vás znovu přesvědčovat, ale byl bych hroz
ně rád, abyste co nejvíc pookřála, změnila vzduch, poby
la mezi novými i starými přáteli, hrozně rád bych Vám 
řekl pár přátelských slov, aby Vám bylo lehčeji, než se 
pustíte do práce, která Vás úplně zaujme. Pevně Vám tis
knu ruku. 

Váš Lenin 

P. S. Od vystoupení proti Grimmovi si slibuji velmi mno
ho. 

3 5 1 

V. A. KARPIN S KÉMU A S. N. RAVIČOVÉ

[15. 1. 1917]

Milí přátelé! Velmi nutně potřebuji Diskussionnyj listok 
vycházející při ústředním _orgánu SD DSR (Paříž, 191 O 
nebo 1911), kde byl můj článek proti Martovovi a Troc
kému o ruské revoluci (s údaji o stávkách a % újezdů 
s rolnickým hnutím)*. Diskussionnyj listok neměl celkem 

* Viz Historický význam vnitrostranického boje v Rusku (Sebrané
spisy 19, Praha 1984, s. 378-395). Red.
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mnoho čísel, a musíte je mít, najít článek nebude těžké. 
Pošlete to prosím ihned. Tohle i to, co jste mi poslali 
předtím, velmi brzy vrátím. 

Moc pěkně vás zdravím. _Yáš Lenin

352 

I. F. ARMANDOVÉ

[16. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! 

Bude-li Švýcarsko zataženo do války, FrancouzLokamžitě 
obsadí Ženevu. Být v Ženevě by potom znamenalo být ve 
Francii a mít odtud spojení s Ruskem. Proto si myslím, že 
bychom Vám měli odevzdat stranickou pokladnu (abyste 
ji nosila při sobě, v pytlíčku zvlášť k tomu ušitém, neboť z 
banky by to za války nevydali). Píšu o tom Grigorijovi. 
Jsou to jenom plány, prozatím to zůstane mezi námi·. 

My zůstaneme myslím v Curychu, protože válka je ne
pravděpodobná. 

Moc pěkně Vás zdravím a tisknu Vám ruku! Váš Lenin

353 

I. F. ARMANDOVÉ

[19. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! 

Přiloženou rezoluci přeložte prosím do francouzštiny 
a vraťte mi ji (až ji dáte opsat pro německou skupinu 
v Lausanne).431 
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Rezoluci tady schválila levice a teď putuje po celém 
Švýcarsku. 

Musíme se všemožně snažit dostat ji mezi členy strany 
a dát ji prodiskutovat ve všech stranických organizacích, 
i těch nejmenších. 

Kdyby aspoň jedna, třebas jen malá organizace tuto re
zoluci schválila, musela by se oficiálně poslat jak místní
mu, tak ústřednímu vedení strany (Geschaftsleitung der 
Soz. Partei. Zurich. Volkshaus*) s požadavkem, aby ji 
otiskli. Pěkně Vás zdravím! 

Váš Lenin 

P. S. Posílám Olze po jednom exempláři pr.o Guilbeauxe 
a Abramoviče. 

35 4 

I. F. ARMAND OVÉ

[19. 1. 1917) 

Milá přítelkyně! 

K Engelsovi. Jestli se Vám dostalo do ruky číslo· Neue Zeit 
s vyprávěním Kautského (a s Engelsovými dopisy) o tom, 
jak byla překroucena Engelsova předmluva** ke Klas
senkampfe, bylo by dobře, kdybyste z něho udělala do 
zvláštního sešitku co nejpodrobnější výpisky. Pokud by 
to nešlo, sdělte mi přesné číslo Neue Zeit, ročník, svazek, 
stránku. 432 

Vaše výpady proti Engelsovi jsou podle mého názoru 
nanejvýš neopodstatněné. Promiňte mi mou upřímnost: 

* Sekretariát socialistické strany, Curych, Lidový dům. Čes. red.

** Jde o Úvod ke knize Karla Marxe Třídní boje ve Francii
1848-1850 (K. Marx-B. Engels, Spisy 22, Praha 1967, 
s. 566-585). Čes. red:
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musíte se daleko důkladněji připravit, než začnete takto 
psát!Jinak si lehko uděláte ostudu - říkám Vám to entre 
nousť, přátelsky, mezi čtyřma očima, pro případ, že 
byste někdy takto promluvila v tisku nebo na schůzi. 

Belgická stávka? Za prvé je možné, že se Engels v této 
faktické, dílčí otázce mýlil. To je jistě m?Žné. Je zapotřebí 
shromáždit všecko, co o tom napsal. Za druhé, co se týče 
generální stávky vůbec , přinesly události z poslední doby, 
naposledy z roku 1905, něco nového, co Engels neznal. 
Engels byl zvyklý desítky let slyšet o »generální stávce« 
jenom plané fráze anarchistů, které oprávn�ně nenáviděl 
a jimiž pohrdal. A události potom předvedly nový typ 
»masové stávky«, politi cký, tj. naprosto neanarchistický!
Toto nové Engels ješt ě neznal a znát nemohl.

Na to se nesmí zapomínat. 
Neznamenala snad belgická stávka přechod od starého 

k novému? Mohl Engels tehdy (léta 1891-1892?? Bylo 
mu už 71-72 let; stál jednou nohou v hrobě) poznat, že 
v Belgii už není to, co tam kdysi bývalo (Belgičani byli 
dlouho proudhonovci), ale že jde o přechod k něčemu no
vému? To se musí vzít v úvahu. 

Co se týče »obrany vlasti«, upadáte podle mne do ab
straktnosti a nehistoričnosti. Opakuji to, co jsem řekl 
v článku proti Jurijovi: obrana vlasti = ospravedlnění 
účasti ve vál ce. Nic víc. Zevšeobecňovat to, dělat z toho 
»obecnou zásadu« je směšné, vrcholně nevědecké. (Pošlu
Vám americký program SLP** s takovým směšným zevše
obecněním.) Války jsou záležitost nanejvýš pestrá, různo
rodá a složitá. Nedá se k nim přistupovat s obecnou ša
blonou.

I. Tři hlavní typy: vztah utlačovaného národa k národu
utlačujícímu (každá válka je pokračováním politiky; poli
tika je vztah mezi národy, třídami atd.). Zpravidla je vál
ka oprávněná ze strany utlačovaného národa (ať už jde 

* - mezi námi. Red.

** Socialist Labour Party - Socialistická dělnická strana. Red.
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o válku obrannou, nebo útočnou ve vojenském smyslu).
II. Vztah mezi dvěma utlačujícími národy. Boj o kólo

nie, o trhy apod. (Řím a Kartágo; Anglie a Něm�cko 
1914-1917). Zpravidla je válka tohoto druhu z/ obou
stran loupeží; a stanovisko demokracie (a socialismu) k ní 
se řídí pravidlem: »Když se perou dva zloději, ať zhynou 
oba« ... 

III. Třetí typ. Soustava rovnoprávných národů. Otázka
je daleko složitější!!!! Obzvlášť když vedle civilizova
ných, poměrně demokratických národů stojí carismus. 
Tak tomu bylo (přibližně) v Evropě od roku 1815 do ro
ku 1905. 

Rok 1891. Koloniální politika Francie a Německa je 
bezvýznamná. Itálie,Japonsko, USA vůbec nemají kolo
nie (teď je mají). V západní Evropě se utvořila soustava
(to je NB!! Nad tím se zamyslete!! Na to nezapomínejte!! 
Žijeme nejenom v jednotlivých státech, nýbrž také v urči
té soustavě států; anarchisti to mohou ignorovat; my ne
jsme anarchisti), soustava států, vcelku konstitučních, ná
rodních. A vedle nich mocný, neotřesený, předrevoluční 
carismus, který po staletí všechny okrádá a utlačuje a kte
rý potlačil revoluce v letech 1849 a 1863. 

Německo (roku 1891)-je země vyspělého socialistického 
hnutí. A této z�mi hrozí carismus ve spojení s bou,lange
rismem! 

Situace byia docela, docela jiná než v letech 
1914-191 7, kdy carismus je podlomen ro,kem 1905, a 
Německo vede válku, aby ovládlo svět. To je ·Úplně něco 
jiného!! 

Ztotožňovat, nebo i jen srovnávat mezinárodní situaci 
let 1891 a 1914 je vrcholnehistorického přístupu k udá
lostem. 

Prosťáček Radek nedávno napsal v polském provolání 
(Befreiung Polens): »Staatenbau«* není cílem boje sociál-

* - (Osvobození Polska): »budování státu«. Red.
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nfoh demokratů. To je nehorázná hloupost! To je napůl 
anarchismus, napůl idiotství! Ne, ne, my vůbec nejsme 
lhostejní k Staatenbau, k soustavě států, k jejich vzájem-

, \ ho nym vzta um.
Engels byl otcem »pasívního radikalismu«?? To není 

pravda!, Nic takového. To nikdy nedokážete. (Bogdanov 
a spol. se o to pokoušeli a jenom si udělali ostudu.) 

V imperialis_tickéválce 1914-1917, mezi dvěma im
perialistickými koalicemi, musíme být proti »obraně 
vlasti«, neboť 1. imperialismus je předvečer socialismu; 
2. imperialistická válka je válka zlodějů o kořist; 3.
v obou koalicích je vys pělý proletariát; 4. v obou uzrála
socialistická revoluce. Je dině proto jsme proti »obraně
vla_sti«, jedině proto!!

Moc pěkně zdravím a přeji všechno nejlepší! 

Váš Lenin 

Adresy organizací mládeže jsem objednal. Slíbili mi je. 
Co se týče plánu vydavatelství: popožeňte to. A co re

ferát o p acifis m u?433 

P. S. Vaše dva poslední dopisy jsem dostal oba najednou, 
ale zřejmě jen svou vinou. 

355 

V. A. KARPINSKÉMU

[19. 1. 1917] 

Milý příteli! Posílám rezoluci. Přečtěte s1 JI prosím 
a odevzdejte jak Guilbeauxovi, tak německé skupině. 

Tato rezoluce by se měla prosadit (tady byla přijata na 
schůzi levice434) pokud možno ve všech organizacích, 
a když ji schválí třebas jen malá stranická organizace, 
pošlete ji oficiálně místnímu i ústřednímu vedení stra-
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ny (Geschaftsleitung der sozialistischen Partei, Ziirich.

Volkshaus*) se žádostí o otištění. 
Na Guilbeauxe se strašně zlobím - řekněte mu to -, 

protože mi nevrací návrh prohlášení proti Grimmovi435 

(ukázal Vám ho? Ať Vám ho ukáže!). 
Když ho nechce podepsat, ať ho okamžitě vrátí. 

356 

S pěkným pozdravem 
Váš Lenin 

I. F. ARMANDOVÉ

[20. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! 

Přikládám Abramovičův dopis (vraťte ho obratem) 
a americký leták ( vraťte ho po prostudování: nespěchá 
to). 

Abramovičův dopis svědčí o tom, že se práce daří (tady 
taky: včera byla schválena rezoluce proti odložení sjezdu 
a s požadavkem referenda o sjezdu436). 

Z toho je vidět, že si musíme s naším vydáváním (tis
kovin a letáků) hodně pospíšit. Náramně pospíšit!! (a pro
střednictvím německých skupin v La Chaux-de-Fonds 
a v Lausanne zřídit německé vydavatelství - naše). 

Urychlete cestu do La Chaux-de-Fonds o několik dní, 
zjistěte v tiskárně (ne sama, ale přes Abramoviče) co nej
přesnější rozpočet a hned mi napište. Kolik peněz může
te sehnat a v jakých lhůtách: 50 franků? 100 nebo 200? 

Pospěšte si! S pozdravem Váš Lenin 

* Sekretariát socialistické strany, Curych. Lidový dům. Čes. red.
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P. S. Válka nehrozí: až na jaře se očekává všeobecná 
mobilizace. 

357 

I. F. ARMANDOVÉ

[22. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Včera proběhl Váš referát a já netrpělivě 
čekám na zprávy, jak to dopadlo. Když jsem ve čtvrtek 
dostal Váš expres, rozběhl jsem se na druhý konec města 
k Radkovi a vzal si od něho výstřižky. Moc rád bych Vám 
byl napsal obšírný dopis o pacifismu (téma je vůbec kraj
ně důležité; jedno z nejdůležitějších z hlediska celé dneš
ní mezinárodní situace,jak jsem psal v článku*, - dostal 
jsem ho; merci! -, a konec konců obzvlášť důležité pro 
Švýcarsko). Ale nestačil jsem to; ve čtvrtek i v pátek 
jsme měli schůze levice. 

Záležitosti levice tu dopadly Špatně, protože Nobs 
a Platten se lekli války proti Grimmovi, který zuřivě na
padl referendum**, a nahnali strach našim mladým!! To je 
smutné!! V Bernu je to alespoň podle Grigorijových dopi
sů lepší. Radek na moje naléhání napsal brožurku proti 
zdejšímu »středu« a Grimmovi, ale včera »levicoví« zma
řili (! !) plán, aby byla vydána jménem levice: lekli se 
Nobsova a Plattenova strachu. To jsou mi bojovníci! To 
je mi levice! 

Myslím, že byste svůj včerejší referát měla pokládat za 
zkoušku a připravit jeho opakování v Ženevě a v La 
Chaux-de-Fonds: tomuto tématu stojí za to obětovat kus 
práce a referovat o něm nikoli jednou. Švýcarům to 
ohromně prospěje. Napište po drobněji, jak jste formu-

* Zřejmě jde o článek Pacifismus buržoazní a pacifismus socia
listický (Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 261-281). Red. 

** Viz poznámku 436. Čes. red. 
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lovala otázku, jaké argumenty jste uplatňovala, jaké ná
mitky se ozvaly atd. 

Jsou přeloženy do francouzštiny návrhy rezolucí k švý
carskému sjezdu o obraně vlasti a otázce války? Mám na 
mysli překlad v tisku: Griitlianer, Sentinelle apod. Nebo 
nejsou? Pokud nejsou přeloženy, bylo by zapotřebí posta
rat se o jejich překlad a taky o agitaci a propagandu. 

Nejspíš se s tím pohne v souvislosti s Vaší cestou do La 
Chaux-de-Fonds. Budu čekat na Vaše zprávy. 

Abramovič pracuje skvěle a musí se všemožně podpo
řit. 

Mockrát pozdravuji! Váš Lenin 

P. S. Trockij poslal hloupý dopís: neotiskneme ho a ani 
mu neodpovíme. 

Byla zahájena v tisku francouzského Švýcarska: kampaň 
ke sjezdu o 1. referendu a 2. k rezolucím o otázce války? 
Nebo se nic neděje? Čtete pravidelně Volksrecht a Berner 
Tagwacht? Teď je to nutné; musíme pomoci švýcarské le
vici. 

Psal jsem Vám, že Guilbeaux odmítl podepsat rezoluci 
proti Grimmovi? (Nebo jste se to snad už dověděla od 
Grigorije?) S naším Guilbeauxem je to nějaké špatné; 
bojí se války s Grimmem, bojí se Sokolnikova, který se bo

jí rozkolu; bojí se Merrheima, který se bojí »pana« Jou
hauxe!! To jsou mi bojovníci!! Chci o tom napsat Olze. 
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I. F. ARMANDOVÉ

[22. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Dostal jsem překlad. Vřelý dík. Poslal 
jsem ho dál.437 

Pokud jde o to, jak jste zcenzurovala můj francouzský 
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článek*, jsem namouvěru překvapen. Protože jste mi ne
poslala originál a navíc bych se sám sotva odvážil překlá
dat do francouzštiny, poslal jsem to samozřejmě tak, jak 

.jste to udělala Vy, s vypuštěním pasáže o Engelsovi. 
» Už při pouhém pomyšlení, že hájím Engelsovo stano

visko k válce a k názorům tehdejších Němců, se Vám pě
ní krev a nemůžete to překládat ... « 

Ne! Tohle jsem nečekal! Vždyť my,já a Gr.,jsme se na 
tento Engelsův-citát - víc než citát: prohlášení, vyjádře
ní, deklaraci - odv.ol�vali v létech 1914 a 1915 mnoho
krát, přímo i nepřímo. 

Engels to přece napsal původně pro francouzské sócia
listy a otiskl to jejich Almanach du Parti Ouvrier438

• Ani 
tehdy Francouzi neprotestovali, neboť cítili, pokud si to 
jasně neuvědomovali, že válka Boulangera + Alexandra 
III. proti tehdejšímu Německu by byla protidemokratická
jenom z jejich strany, ale ze strany Německa (o jehož im

perialismu nemohl o být tehdy ani řeči!!) by byla oprav
du Jen »o bránou«, skutečnou válkou z� �árodní existenci.

A to, co sami Francouzi uznali v roce 1891 za správné, 
Vy najednou vyhazujete, a ještě k tomu jak! Krátce před
tím, na schůzi švýcarské levice, nechali (inu polopacifisté 
- ti už jiní nebudou) s neuvěřitelnou, pouze jim vlastní
lehkomyslností bez povšimnutí moje upozornění na toto
Engelsovo prohlášení.

.Ani k mému článku, v němž odpovídám Kijevskému, 
jste se vůbec nevyjádřila. 

Mne práce s příslušníky švýcarské levice i úvahy o ne
horáznostech, k nimž dospěl Radek, čím dál víc přesvěd
čují o tom, že v tak závažné otázce, jako jsou pohnutky 
k odmítání obrany vlasti, je správné jedině naše stanovis
ko. Měla jste v ruce 6. číslo Jugend-Intemationale, 
o němž jsem psal v 2. čísle Sb. (dostala jste ho?) a 25. číslo
Arbeiterpolitik439?

* Viz Otevřený dopis Borisu Souvarinovi (Sebrané spisy 30, Praha
1987, s. 282-292). Red.
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Od Kameněva jsem dostal lístek. Pošlu Vám. ho. Olga 
píše, že se situace levice zlepšuje, že byla založena orga
nizace Francouzů + Italů (!! to mě zvlášť těší) + Rusů 
z zimmerwaldské levice a že mi o ní. Guilbeaux napíše. 
(když budete chtít, pošlu Vám to). Snažím se sledovat 
Avanti! a zjišťuji, že Souvarine má pravdu: Turati je úpl
ný kautskista a celou socialistickou frakci v italské sně
movně převádí do těchto kolejí. Jeho poslední projev 
(17. 1.) je mazaný: je to prohnaný obhájce buržoazního 
pacifismu, rozhodně žádný socialista. 

Pevně, pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

359 

I. F. ARMANDOVÉ

[Mezi 22. a 30. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Posílám Vám výstřižky, které jsem si vy
půjčil od Radka Genom do soboty: vraťte /mi/ je ihned 
po referátu). 

Všimněte si toho článku rezoluce internacionály, kde se 
hovoří proti pacifismu (proti »přemlouvání«). 

Konference v Haagu a podobná pacifistická prohlášení 
a podniky vlád a buržoazie vznikají 

1. z pokrytectví;
2. k oklamání lidu;
3. ze směru buržoazního pacifismu, který má »velká«

jména a sní o míru bez sociální revoluce. Tento směr má 
obrovskou literaturu (vznešenou, nikoli pro lid); 

4. z vypočítavosti: bývá výhodné někdy pro tu, jindy
pro onu mocnost »ukázat se« v mírovém světle, získat čas 
aj. 

To všeobecně. Konkrétně: musí se studovat každý 
zvláštní případ, každá mocnost. 
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Požadované cifry nemám. 
(Adresy jsem poslal: doporučení, když b ude třeba, dá 

nejlépe Abramovič a jeho přátelé.) 
Podstatou otázky pacifismu (otázky nanejvýš důležité 

pro Švýcarsko) je myšlenka, že válka nesouvisí s kapitalis
mem, že není pokračov áním politiky mírové doby. 
V tom je teoretický omyl; praktický je v obcházení sociál
ní revoluce. 

· Velmi spěchám! Zdravím! Váš Len'in

360 

I. F. ARMAND OVÉ

[30. 1. 1917] 

Milá přítelkyně! Dostal jsem výstřižky. Merci! 
Nedávno u nás byli dva uprchlí zajatci. Bylo zajímavé 

uvidět »živé«, emigrací nenahlodané lidi. Zvláštní figurky: 
jeden je Žid z Besarábie, hodně toho zažil,je sociální demo
krat nebo skoro sociální demokrat; bratra má bundov
ce atd. Životem otrkaný, ale jako člověk nezajímavý, tuc
tový. Druhý je voroněžský rolník, od hroudy, ze starově
recké rodiny. Prvobytná síla lidu. Bylo úžasně zajímavé 
vidět ho a poslechnout si ho. Rok strávil v německém za
jetí Ge tam hrůza na hrůze) v lágru, kde bylo 27 000 
Ukrajinců. Němci zakládají lágry podle národností a vše
možně se snaží odtrhovat je od Ruska; k Ukrajincům po
slali obratné lektory z Haliče. A výsledky? Po několika
měsíčním úsilí agitátorů bylo prý jen 2000 lidí pro »sa
mostijnost« (samostatnost spíš ve smyslu autonomie než 
separace)!! Ostatní prý zuřili při pomyšlení, že by měli 
být odtrženi od Ruska a přejít k Němcům nebo Rakuša-
num. 

To je významná skutečnost! Tomu nelze nevěřit. 
27· 000 je hodně. Rok je dlouhá doba. Podmínky pro ha-
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ličskou propagandu byly nanejvýš příznivé. A přesto pří
buznost s Velkorusy zvítězila! Z toho ovšem ani v nej
menším nevyplývá, že by »svoboda oddělení« byla ne
správná. Naopak. Vyplývá z toho však, že snad osud 
uchrání Rusko před »rakouským typem« vývoje. 

Na obranu vlasti se náš Voroněžan dívá jako Trojanov
skij a Plechanov. Sympatizuje se socialismem, ale »když 
se Němec dere, jak se nebránit«? Nechápe to. Je hluboce 
dotčen Gak on, tak i Žid!.1 tím, jak nemilosrdně zabíjejí 
Němci »naše«. S carem a pánembohem prý všech 27 000 
nadobro skoncovalo, s velkostatkáři taky. Do Ruska se 
vrátí rozhněvaní a poučení. 

Voroněžana to pořád táhne nazpátek, domů, k půdě, 
k hospodářství. Potloukal se za prací po německých ves
nicích, pozoroval a učil se .. 

Francouze chválí (v zajetí), že jsou dobří kamarádi. 
»Němci taky nadávají na svého kajzra«. Angličany nená
vidí: >Jsou to nafoukanci; nedá ti kus chleba, když mu
neumeješ podlahu« (tady ji máte, tu sebranku zkaženou
imperialismem!).

Teď z jiného soudku: jaký skvělý. povyk vyvolalo refe
rendum, obzvlášť ta jeho motivace! Nádhera! Kdybyste 
četla články Grimma a spol. v Berner Tagwacht a v »pro
vinciálním« sociálně demokratickém tisku! Pláč a skřípě
ní zubů! Ťali jsme ty njčemy rovnou do Živého. Všemož
mě jsem popichoval Radka Qe ještě tady a mezi námi 
panuje - to jste nečekala, co? - ohr omné přátelství, 
jako ostatně vždycky proti »středu«, když Radek nemá 
možnost uhýbat, pohrávat si s »právy« apod.), aby napsal 
brožurku: celé hodiny jsme chodili po Curychu a já jsem 
do něho »huček Sedl si a napsal ji. Naši »levicoví« vyle
kaní Nobsem a Plattenem (tihle hrdinové se lekli Grim
ma, který se lekl Greulicha a spol.!!) si ji poslechli a za

vrhli(!!): netisknout, jinak nás vyhodí ze strany (!!). Vy
tiskneme ji zvlášť. 

Doba je tak závažná, že všichni internacionalisté musí 
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pomoci švýcarským dělníkům a příslušníkům levice neje
nom slovy. A my jim pomůžeme! 

A ještě z jiného soudku. Znovu jsem četl Engelsovu 
Zur Wohnungsfrage s předmluvou z roku 1887440. Znáte
ji? Nádhera!Já jsem pořád ještě »zamilovaný« do Marxe 
a Engelse a žádnou hanu na ně nemohu klidně přenést 
přes srdce. Ano, to jsou lidé, jací mají být. Od těch se 
musíme učit. Z této základny nesmíme sejít. Z této zá
kladny sešli jak sociálšovinisti, tak kautskisti. (Abych ne
zapomněl: četla jste rezoluci Loriota, Rappoporta, Saumo
neauové441? Taky ze tří čtvrtin kautskistická. Rád bych 
o ní napsal pro Francouze, roznesl bych ji na kopytech
a stejně tak celý pacifismus! Zeptám se Gríši, jestli to vy
dá. Neodpověděl na mou odpověď Souvarinovi*). Tak
Vám přeji všechno nejlepší, navykládal jsem toho ažaž.

Tisknu Vám ruku! Váš Lenin 

P. S. Doufám, že i v románském Švýcarsku přinese refe
rendum hodně užitku. Čekám na zprávy od Abramoviče, 
Olgy atd. 

3 6 1 

I. F. ARMANDOVÉ

[2. 2. 1917] 

Milá přítelkyně! Včera v Oltenu to bylo velmi zajímavé: 
nedostavili se Francouzi a Italové, takže Radek + Le
vi + Grigorij + Miinzenberg mohli říct Grimmovi celou 
pravdu přímo do očí. Vyprávěl mi to dne� Radek, Vám 
o tom jistě napíše Grigorij.

Ohledně Arbeiterpblitik napište Radkovi, už odjel
(Herrn Sobelsohn. Zur Stelle. Davos-Dorf). 

* Viz Otevřený dopis Borisu Souvarinovi (Sebrané spisy 30, Praha
1987, s. 282-292). Red.

409 



Na jaký »ústřední bod« jsem Vám neodpověděl, ne
mám potuchy. 

Čekám na vysvětlení. 
O Marxových anglických spisech vím; jsou to speciální 

věci, které musím postupně přečíst (část jsem jich koupil 
v Londýně a začal číst, ale nedočetl), a teď nemám kdy. 

Že Grimm »nechce slyšet o masovém hnutí« Či lépe ře
čeno o revoluční Činnosti, v tom máte naprostou pravdu. 
Jeho článek je vůbec skrznaskrz kautskistický, »centristic
ký«, nepoctivý. 

Bernský kautskista a stoupenec organizačního výboru 
Spektator vydal v Bernu brožuru o Vaterlands-Verteidi
gung* (25 centimů), kde se snaží poštvat nás s Radkem 
proti sobě Qeště jsem ji celou nepřečetl, zahlédl jsem je
nom tohle), stejně jako se to včera snažil udělat i Martov 
(obhajobou!!! Grimma)442

• Marná, zbytečná snaha! 

Tisknu Vám'ruku. Lenin

362 

I. F. ARMANDOVÉ

[3. 2. 1917] 

Milá přítelkyně! Z Vašeho dopisu jsem měl velkou ra
dost. Osnova Vašeho referátu se mi velmi zamlouvá**· 
Rozhodně bych Vám radil, abyste ho opakovala, vyzvala 
do boje H.-Droze, doplnila referát bodem o revoluci Qen
že rozsah referátu to asi nedovolí?), o tom, jak může k re
voluci dojít, co je diktatura proletariátu, proč je nezbyt
ná, proč není možná bez ozbrojení proletariátu, proč je 
plně slučitelná s demokracií, s úplnou, všestrannou de
mokracií (navzdory vulgárnímu názoru). 

* Strašně odporná kautskisticko-menševická věc! Ale já mu od

povím! Ten bude koukat! 
** Myslí se referát o pacifismu. Red.
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Droz a jiní švýcarští sociálpacifisté to nechápou; ne
p ronikli do toho; a švýcarské podmí?ky ďun petit État 
et de la petite bourgeoisie ďun petit Etat* jsou po všech 
stránkách živnou půdou právě pro mbž. (=maloburžoazní) 
pacifismus. 

Jestli dostáváte Volksrecht a Berner Tagwacht (tyto 
dvoje noviny je nutné číst), stačí to podle mě k tomu, 
abyste si udělala představu o pozici centristů, kterou plně 
zastává Grimm (darebák! Jak podfukářsky »bojuje« proti 
sociálpatriotovi Huberovi-Rohrschachovi!!) a na mz 
sklouzli (ze tří čtvrtin) Nobs a Platten. Ukrutně se mýlíte, 
pokud jste to nemínila žertem, že mám nějaký »vliv« na 
Plattena. Věc se má tak: jak on, tak Nobs se »přihlásili« 
v Zimmerwaldu a Kienthalu k levici. Víc než desetkrát 
jsem se pokoušel zatáhnout je do diskuse, do kroužku, do 
rozhovoru. Všecko nadarmo!! Bojí se Grimma a boje proti 
němu, jsou ze tří Čtvrtin »centristy«. S nimi je to skoro
beznadějné. Snad je usměrní silné hnutí levice, ale kdo
ví? 

Dnes ještě nemáme opravenou rezoluci. Počkáme do 
zítřka. 

Miinzenberg mi včera řekl, že v úterý bude u nich po
rada mladých z německého a francouzského Švýcarska. 
Do té doby musíme mít naši rezoluci k otázce války. (Ra
dek se dal do vypracování návrhu, ale dosud ho neode
vzdal.) Podle mého názoru se musíte pustit do práce ze 
všech sil, abyste do úterka stačila: 1. napsat do Ženevy 
a Ch.-de-F.**, aby prozatím vzali za základ moje teze 
(body k otázce války, odd. I); 2. zjistit, kdo bude na schůzi 
mladých z románského Švýcarska; 3. »zpracovat«, »po
učit« je, aby pochopili, v čem je jádro a podstata rozdílu 
mezi námi a (a) sociálpacifismem a (�) »středem« (Grim
mem a spol.). (Platten nepochopil ani zbla a nechce se 

* - malého státu a maloburžoazie malého státu. Red.

** - La Chaux-de-Fonds. Red.
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poučit.) Naše stanovisko obecně = K. Liebknecht, boj 
proti sociálpatriotismu a centrismu vlast ní země; těsná 
souvislost mezi bojem proti válce a bojem proti oportu
nismu a všestra nnou a okamžitou revoluční činností 
pro socialistickou revoluci. 

Ostatně motivy referenda = první krok platformy levi
ce ·ve Švýcarsku. To NB. 

V úterý musí mladí z románského Švýcarska rozhodně 
předložit návrh levicově zaměřené rezoluce a bojovat za 
něj.Ještě jsem neviděl opravenou verzi, ale jsem přesvěd
čen, že uškodí věci (tím, že smiřuje, zamotává názorové 
neshody mezi příslušníky levice a švýcarskými sociálpa
trioty, a neodhaluje je. V tom je celá podstata a celá po
dlost Grimmových článků v Berner Tagwacht a Neues 
Leben o většině a menšině). 

Snažte se blíže seznámit s internovanými Francouzi, 
navázat s nimi písemný styk, najít spojení, založit (tajnou 
a neoficiální) skupinu l evicových mezi nimi.Je to velmi

důležité! 
Heslo »masové hnutí« není špatné, ale není zcela 

přesné, neboť zapomíná na revoluci, na dobyt í moci, 
na diktaturu proletariátu. To NB!! Přesněji: podpora 
a rozvíjení (ihned) nejrůznějších revoluční ch masových 
akcí s cílem přiblížit revoluci atd. 

Platten = zmatkář. Ptá se, zda jít se Scheidemannem 
nebo s Liebknechtem, neboť nepochopil, že Grim� právě 
»smiřuje«, dává dohromady, svazuje švýcarské sociálpa
trioty (Greulicha a spol.) se švýcarskými naprosto ne
uvědomělými »levicovými«!!!

Máte pravdu: oka mžitě revoluční boj proti drahotě, 
stávky, demonstrace etc. Okamžitě »jít mezi lid«, tj. 
k masám, k větš ině utlačovaných, a hlásat social ist ickou 
revoluci (tj. zabrat banky a všechny velké podniky). 

Pevně Vám tisknu ruku! Váš Lenin 
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3 63 

K. B. RADKOVI 

[3. 2. 1917] 

Milý Radku! Spektatorova brožura* je tak nehorázná, že 
jsem zpočátku pochyboval, jestli vůbec stojí za odpověď. 
Protože se však tento přízemní intrikán pokouší co nejod
pornějším a co nejhloupějším způsobem využít našich ne
shod, myslím - obzvlášť proto, že jmenuje mne a jenom 
mne-, že mám právo i povinnost mu odpovědět. Udě
lám všechno, aby odpověď byla uveřejněna nikoli pouze 
v ruštině. 

Pokud jde o náš návrh rezoluce proti obraně vlasti (pro 
Švýcarsko**),- zapomněl jsem Vám říct toto: můj návrh 
(první body v mých tezích) Vás uspokojil, to tedy zna
mená, že se mi podařilo vyjádřit společný názor. Proč by
chom ho nemohli vzít za základ společného návrhu? 

Moc pěkně Vás zdravím. 
Uljanov 

P. S. Dostal jsem z Ameriky 1. č. nového týdeníku lnter
nationalist[478]. V manifestu vyjadřují solidaritu s »levico
vými silami v Evropě«. Jeho vydavatelem je Pannekoek 
z Vorbote. Co Vám mám poslat - anglický originál ne
bo ruský překlad? 

* Viz tento svazek, dokument č. 361. Red.

** Jsoú míněny Teze o vztahu Švýcarské sociálně demokratické
strany k válce (Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 231-233). Red.
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364 

I. F. ARMANDOVÉ

[7.2.1917] 

Milá přítelkyně! Už hezky dlouho jsem od Vás nedostal 
ani řádku. Slíbila jste napsat »zítra« - bezmála před týd
nem -'- a pořád nic. Snad Vám v tom nezabránilo něco 
mimořádného? Když se Vám nechce psát, naškrábněte 
aspoň pár slov, takhle nemám klid. 

O 1. 2. jsem Vám myslím stručně psal. 
3. 2. se konala porada (vysloveně soukromá) Grimma

a jeho přátel + Nobs a Platten. (Miinzenberg a B:ronski 
byli pozváni, ale odmítli se s těmito Zentrumsleute* sejít 
a samozřejmě dobře udělali.) Nobs a Platten jsou úplně 
bezcharakterní lidé· (ne-li horší) a »bojí se« Grimma víc 
než ohně. 

Schválili jakési pozmenovací návrhy k rezoluci 
(Grimm dal samozřejmě »odhlasovat« Nobse a Plattena). 
Ještě jsem ty změny neviděl. Zítra (ve Čtvrtek) mají být 
uveřejněny.443 Zdejší levicoví jsou vůbec po pravdě řeče
no arcilotři. 

Včera tu byla schůze (mě schůze unavují: zlobí mě ner
vy a bolí mě hlava; odešel jsem před koncem). - plenár
ní. Volilo se nové vedení celé cur.yšské organizace. Byl 
zvolen i Bronski. A představte si: ti mizerní sociálpatrioti 
(s Baumannem v čele) vystoupili a odešli**· S Branským 
prý pracovat nebudou!! 

Nobs + Platten tuto urážku spolkli a volby odložili!! 
Taková ostuda!! A to patří k levici!! A mládež se Nobse 
a Plattena »bojí«!! 

Humbert-Droz už přednášel v Ženevě a svádí mládež 
svým idiotským pacifismem. Co kdybyste s ním svedla 
několik veřejných šarvátek - zdvořile, ale tvrdě mu uká-

* - centristy. Red.

** Viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 380. Red.
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zala v plném světle hanebnost pacifismu, jeho banálnost, 
a nastínila revoluční program! 

Moc pěkně Vás zdravím. Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin 

365 

S. N. RAVIČOVÉ 

[Po 12. 2. 1917] 

Milá soudružko Olgo! 

Mockrát děkuji za dopis o nejrůznějších záležitostech 
z vaší místní stranické organizace. Nejste po pravdě řeče
no jediní, kdo často propadají »pesimismu«.444 Strana je 
tu skrznaskrz oportunistická, dobročinný spolek pro ma
loměšťácké úředníky. 

Vůdcové, dokonce jakoby levicoví Qako Nobs a Plat
ten) nestojí za nic; ti dva obzvlášť.445 Jelikož nemáme spo
jení s masami, nemůžeme nic dělat. I když si nesmíme 
dělat přílišné naděje, není třeba propadat pesimismu: si
tuace je vážná, a jestli byť jen trochu pomůžeme (pár letá
ků apod.), už to bude něco. A neztratí se to. 

Jsem moc a moc rád, že máte v úmyslu všemožně po
máhat při rozšiřování letáku.446 Nezapomínejte prosím 
všechnu naši korespondenci vždy zničit. 

Kdy .u vás bude kantonální sjezd socialistické strany? 
Návrh rezoluce jsem poslal Abramovičovi. Odeslal Vám 
ho? Víte něco (kromě Volksrechtu) o sjezdu curyšské stra
ny v T6ssu?447 

Kdo referoval o 1. únoru v Oltenu?448 Jenom Guil
beaux a spol.? Ti přece ztratili hlavu!! Nepochopili úkol, 
zalekli se! 

Přednášet ve francouzštině nemohu. 
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Tisknu Vám ruku a přeji hodně zdaru. Pozdravujte 
Vjačeslava Alexejeviče! 

Váš Lenin 

A jak je to s referendem? Kolik sebrali podpisů? Pokraču
jí v tom? 

366 

I. F. ARMANDOVÉ

[14. 2. 1917] 

Milá přítelkyně! 

Co se týče opravené rezoluce (švýcarské strany) »většiny« 
máte pravdu: je víc než špatná.449 Je naprosto »centristic
ká«, kautskistická; to je Grimmovo dílo a Nobs s Platte
nem kapitulovali. V neděli se konal kantonální sjezd cu
ryšské sociálně demokratické strany; naši (»mladí«) před
ložili námi vypracovanou levicovou rezoluci a ta získala 
32 hlasů. To je velký úspěch. 

Abramovič Vám měl poslat text mé rezoluce Uejíž 
praktická část byla do značné míry včle�ěna do rezoluce 
předložené předevčírem sjezdu (pokud jste ji ještě neče
tla, najdete ji v novinách)].450 

Myslím, že byste měla připravit referát (ve francouzšti
ně) o třech směrech ve švýcarské straně. Jako materiál 
Vám poslouží referendum + tři rezoluce (pravicová, 
grimmovská a levicová). Opravdu to stojí za to. 

Proti Humbertovi-Drozovi, pokud je to tolstojovec, 
musíme všemožně bojovat. Bezpodmínečně! 

Není pravda, že ve Švýcarsku jsou revoluční masové 
akce »nemožné«. A co generální stávka r. 1912 v Cury
chu? Stejně tak v Ženevě a v La Chaux-de-Fonds. Právě 
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teď, za války, mají masové akce, a dokonce i revoluce ve 
Švýcarsku (to by mělo význam pro Francii i pro Němec
ko) je ště větší možnosti. 

Půda pro vytvoření levicového směru ve švýcarské stra
ně exi stuje. To je fakt. Není to práce lehká, ale vděčná. 

Kde jste našla doklady o Engelsově předmluvě k tříd
nímu boji[367]? V Neue Zeit? A víte, že berlínští »vůdcové« 
vyškrtli z té předmluvy revoluční konec? 

Co se týče války (roku 91), čekám na Vaše připomínky 
k onomu »ústřednímu bodu«, o němž jsem se prý nezmí
nil. 

Jaures, Disc. parlem*. Druhý díl není. 
Nemohla byste sehnat Fourierovy spisy[437] a najít mi 

v nich, co se říká o splývání národností? 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Lenin 

P. S. Šlo by zapůsobit na Bělousovovou (on je totiž hlu
pák) a na Usijevičovu ženu? 

367 

V. A. KARPINSKÉMU

[15. 2. 1917] 

Milý V. A.! Nebyl byste tak laskav a neposlal mi Kautské
ho brožurku Sociální revoluce[76], ženevské vydání z roku 
1902 nebo 1903 (překlad redigovaný Leninem). Potřebu
ji vlastně druhou část: Nazítří po sociální revoluci, ale 
v ruštině jsou myslím obě části společné? 

Abramovič slíbil, že Vám odešle můj dopis o zdejších, 
švýcarských záležitostech. 

* - Parlamentní projevy. Red.
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Tisknu Vám ruku a přeji všechno nejlepší. Naďa posílá 
pozdrav Vám i soudružce Olze. 

Váš Lenin

368 

A. M. KO L LONTAJOVÉ

17.2.1917 

Milá A. M. ! Dnes jsme dostali Váš dopis a měli jsme 
z něj velkou radost. Dlouho jsme nevěděli, že jste v Ame
rice, a nedostávali jsme od Vás dopisy, až na jeden se 
zprávou, že odjíždíte z Ameriky. 

Psal jsem Vám 7.-8. 1. (den odeslání dopisu ze Stock
holmu - přímo odtud do Ameriky zadržují všechno 
Francouzi!), ale ten dopis (s článkem pro Novyj mir) už 
Vás zřejmě v New Yorku nezastihl. 

Tak jako byla příjemná Vaše zpráva o vítězství N. Iv. 
a Pavlova v listu Novyj mir (dostávám ty noviny zatrace
ně nepravidelně, zřejmě vinou pošty, nikoli vinou expe
dice listu), tak byla smutná zpráva o bloku Trockého 
s pravicí pro boj proti N. Iv. Ten Trockij je ale neřád 
- levičácká fráze a blok s pravičáky proti zimmerwald
ské levici!! Měla byste ho odhalit aspoň stručným dopi
sem Social-demokratu!

První číslo Internationalistu jsem už-dostal a měl jsem 
z něj velkou radost. O konferenci SLP a SP* 6.-7. ledna 
mim neúplné informace.Jak se zdá, SLP škrtá celý mini
mální program (to je pokušení a nebezpečí pro Buchari
na, který u nás od roku 1915 vždycky »zrovinka na tom 
místě« klopýtl!!). Velká škoda, že nemohu shromáždit 
všechny dokumenty o SLP (prosil jsem o to Bucharina, 

* Socialist Labour Party - Socialistická dělnická strana USA; So

cial Party - Socialistická strana. čes. red. 
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ale dopisy se zřejmě ztrácejí). Vy nemáte nějaký mate
riál? Mohl bych ho po přečtení vrátit. 

Chystám (už mám téměř připravený materiál) článek 
o vztahu marxismu ke státu.451 Dospěl jsem k ještě ostřej
ším závěrům proti Kautskému než proti Bucharinovi (vi
děla jste jeho Nota Bene v Jugend-Internationale, 6. č.
a v 2. č. Sborniku Social-demokrata*?)Je to nanejvýš dů
ležitá otázka; Bucharin je daleko lepší než Kautsky, ale
Bucharinovy chyby mohou tuto »správnou věc« v boji
s kautskismem zničit.

Pošlu Vám svůj článek o sebeurčení proti P. Kijevské
mu. Ech, škoda že nejsou peníze! Vydali bychom Sbornik 
Social-demokrata, č. 3 (všechen materiál l eží) a č. 4 (Bu
charinův článek o státu, který jsme nejdřív odmítli, a můj 
článek o státu)! 

Zimmerwaldská pravice podle mě Zimmerwald ideově 
pohřbila: Bourderon + Merrheim v Paříži hlasovali pro 
pacifismus, Kautsky také 7. 1. 191 7 v Berlíně, Tura ti 
(17. 12. 1916!!) a celá italská strana rovněž. To je smrt 
Zimmerwaldu!! Slovy »sociálpacifismus« odsoudili (viz ki
entalskou rezoluci), ale ve skutečnosti se k němu obrátili!! 

Grimm se hanebně obrátil k sociálpatriotům ve švýcar
ské straně (náš přítel ve Stockholmu Vám o tom pošle 
materiál), když s nimi 7. 1. 191 7 (Parteivorstandssit
zung**) vytvořil blok proti levici za odložení sjezdu!! 
A nyní ještě hanebněji napadl levici za Begriindung des 
Referendums*** (pošleme) a sestavil »střední«, »centristic
kou« rezoluci. Máte nebo můžete sehnat curyšskf Volks
recht[577]?? Jestli rie, něco Vám pošleme nebo obstaráme. 

Zítra (18. 2.) je sjezd švédské strany. Nejspíš to bude 
rozkol. Zdá se, že mladí to mají v hlavě zatraceně poplete
né. Umíte švédsky? Můžete zorganizovat spolupráci 

* Viz Jugend-Internationale (Noticka) (Sebrané spisy 30, Praha
1987, s. 246-249). Red.

** - zasedání představenstva strany. Red.

*** - zdůvodnění referenda. Red.
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(mou a dalších příslušníků levice) v novinách švédských 
mladých? 

.Odpovězte prosím třeba stručně, ale rychle, přesně, ne
boť pro nás je strašně důležité, aby naše korespondence 
s Vámi dobře klapala. 

Moc pěkně Vás zdravím. Váš Lenin 

369 

I. F. ARMAND OVÉ

[Mezi 19. a 27. 2. 1917] 

Milá přítelkyně! Posílám leták a moc Vás prosím, abyste 
ho přeložila do francouzštiny a angličtiny.452 Německý 
překlad mi doufám udělají v Bernu. 

Neobyčejně mě zajímá myšlenka na takovou propa
gandu a obzvlášť na stávku 1. 5. - takovou stávku na
vrhl jeden příslušník levice ve Švýcarsku (Holzarbeiter
-Zeitung, Schweizerische, von 27. 1. 1917). Moc rád bych 
ten leták poslal do Paříže: doufám, že se ho Gríšovi poda
ří vydat, a do Německa se pak myslím taky dostane. 

Přeložte to prosím jadrnějším jazykem a v krátkých vě
tách. Napište to prosím ve 2 exemplářích na tenkém pa
píře a zřetelně, aby v sazbě nebyly chyby. Jestli je to 
možné, ať Usijevič (ale ať si to nechá pro sebe) udělá ko
pii ruského textu, abychom ji mohli poslat Abramovičovi 
(zároveň s 1 exemplářem francouzského překladu). A oba 
anglické exempláře, 1 francouzský a můj ruský vraťte co

nejrychleji mně: musíme si pospíšit, neboť vzhledem 
k obtížnému rozesílání nezbývá do 1. 5. už moc času 
a agitovat se přece musí předem. 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 
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P. S. Nadě je dnes líp, i když je ještě v posteli. Moc Vás 
pozdravuje. Přílohu si přečtěte a pošlete Abramovičovi 
zároveň s ruským textem a francouzským překladem. 

3 7 O 

I. F. ARMA NDOVÉ

[19. 2. 1917] 

Milá přítelkyně! V těchto dnech jsme dostali potěšující 
dopis z Moskvy (brzy Vám pošleme kopii, i když text ne
ní nijak zajímavý). Píše se v něm, že nálada mas je dobrá, 
že šovinismus je zřejmě na ústupu a že se jistě dočkáme 
vítězství. Organizace prý trpí tím, že dospělí jsou na 
frontě a v továrnách zůstala mládež a ženy. Ale bojová 
nálada prý tím neochabuje. Posílají kopii letáku (dobré
ho), vydaného moskevským byrem ÚV.453 Otiskneme ho 
v příštím čísle ústředního orgánu. 

Tak pořád ještě žijem! Těžko se lidem žije a naší straně 
obzvlášť. A přesto žijem. 

Ještě došel dopis od Kollontajky, která (to ať prozatím 
zůstane entre nous*) se vrátila z Ameriky do Norska. 
N. Iv. a Pavlov (Lotyš, co byl v Bruselu: Pavel Vasiljevič)
prý vybojovali Novyj mir (dostávám ty noviny mizerně),
ale ... přijel Trockij a hned se mizera sčuchl s pravico
vým křídlem Nového miru proti levicovým zimmerwal
dovcům!! Tak to vidíte!! To je celý Trockij!! Je pořád
stejný = vytáčí se, chytračí, staví se jako levicový, a po
máhá pravicovým, jak může ...

Mezi levicovými v Americe se prý práce slušně rozbí
há, i když se Kollontajová obává anarchosyndikalistic
kých proudů v SLP (N. Iv. prý se toho nebojí). Četl jsem 
v orgánu SLP (Weekly People454), že škrtají minimální 

* - mezi námi. Red.
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program ... N. Iv. »zrovinka na tom místě« klopýtá od 
r. 1915. Mám o něj strach. A pošta s Amerikou nefungu

je.

V poslední době jsem se intenzívně zabýval otázkou 
stanoviska marxismu ke státu, shromáždil jsem mnoho 
materiálu a došel jsem myslím k velmi zajímavým a důle
žitým závěrům, daleko víc proti Kautskému než proti 
N. Iv. Bucharinovi (který však přesto nemá pravdu,
i když k ní má blíž než Kautsky). Hrozně rád bych o tom
napsal: vydat tak 4. číslo Sborniku Social-demokrata
s Bucharinovým článkem a s mým rozI?orem jeho drob
ných chyb a Kautského obrovského lhaní a vulgarizování
marxismu.

Naďa stůně: dostala bronchitidu a leží v horečce. Zřejmě 
si poleží. Dnes jsem volal doktorku. 

A co je s Vaší cestou do La Chaux-de-Fonds? Tu myšlen
ku a vůbec všechny plány ohledně práce v románském 
Švýcarsku jste úplně pustila z hlavy? To byste neměla. 
Tady se nic zvláštního neděje, jak jsem psal, ale přesto 
jsme dnes dokončili leták č. 1 (»švýcarská skupina zim
merwaldské levice«). Uvidíme, co z toho vzejde! 

Když ne teď, tedy vůbec (tj. o něco později), když ne 
nám, tedy našim nástupcům se podaří (tím jsem si jist) 
vytvořit ve Švýcarsku levicový směr. Půda pro to je! 

Četla jste návrhy levice na sjezdu curyšské kantonální 
strany v Tossu 11. 2. 1917? Ve Volksrechtu? Přece jen to 
není špatné, co? 

Moc pěkně Vás pozdravuji a pevně Vám tisknu ruku. 
Promiňte mi tu mazanici na poslední stránce: spěchají na 
mě. 

Váš Lenin 
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3 7 1 

I. F. ARMANDOVÉ

[25. 2. 191 7] 

Milá přítelkyně! Pospěšte si prosím pokud možno s letá
kem. Jestli se překlad zdržel, pošlete mi ihned kopii rus
kého textu; jde o to, že se naskýtá příležitost do Němec
ka. Je to taková vzácnost, že se toho musíme chytit, a bu
de to brzy. 

Prohlídky u J. F. v Charkově a »papír« vyšetřila komi
se!! 

Z Bernu· píše Grigorij o včerejším velkém vítězství nad 
grimmovským spolkem! Hurá! 

Popohánějte mládež! A co boj proti Drozovi? Co je 
s referendem? 

Copak nepíšete francouzský a anglický překlad letáku 
ve dvou exemplářích? 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin

372 

I. F. ARMAND OVÉ

[27. 2. 1917] 

Milá přítelkyně! Když mi pošlete své teze k vojenské 
otázce, rád si o nich s Vámi samozřejmě pohovořím. Po
kud jde o Vaše vystoupení proti Golayovi, nechápu, jak 
Vám mohlo napadnout, že to bylo »nešikovné«. Podle mě 
to bylo naopak nanejvýš šikovné a nanejvýš užitečné. 
Proti směšnému pacifismu Francouzů (dosáhnout socialis
mu bez revoluce apod.) a proti směšné víře v demokracii 
musíme vystupovat právě otevřeněji a rázněji. Zvlášť Go
lay by se měl podle mě veřejně pranýřovat za to, že ve 
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své brožuře Le Socialisme qui meurt* upustil od cenných 
doznání. Mně se zdá, že tato brožura je skvělý materiál, 
základ pro kritiku slabosti a nedomyšlenosti francouzské 
levice. 

Dostal jsem od Vás kopii ruského letáku Gsem moc 
rád, že se Vám líbil). Ale francouzský text pořád nikde!! 
A já jsem Vás prosil, abyste ho napsala ve 2 exemplá
řích!!! Mám strach, že se opozdíme - vždyť do 1. 5. zbý
vají už pouhé 2 měsíce a spojení s válčícími zeměmi je 
nesmírně těžké. 

O Usijevičovi vlastně píšete, že je »bezpáteřný«. Nevy
nadal jsem mu tedy zbytečně (prosil jsem ho, aby Vám 
ukázal dopis hlavně proto, abychom se dohodli, jak na 
něho působit). 

A tak, jestli je to možné, všemožně si pospěšte s fran
couzským a anglickým překladem letáku. Pokud se Vám 
z nějakých důvodů a proti očekávání nepodařilo psát ve 
2 exemplářích, dejte mi aspoň vědět, kdy jste leták (fran
couzský) poslala Abramovičovi. 

Mám moc velkou radost, že jste začala Častěji předná
šet mládeži. To je užitečné! Jenom s mládeží stojí za to 
pracovat! Musí se všemi způsoby rozbíjet jejich pacifis
mus a nevíra v masové hnutí (co stávka v Curychu roku 
1912 a v Ženevě roku 1900 nebo 1902?). Bylo by dobře, 
kdybyste posbírala materiál o velkých stávkách v ději
nách dělnického hnutí Švýcarska. 

Naďa se zotavila. 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin

P. S. Pannekoekovu diskusi s Kautským v Neue Zeit (z 
roku 1912) jsem četl: Kautsky je arcilotr a Pannekoek má 
skoro pravdu; dopouští se jenom nepřesností, chybiček. 
A Kautsky je vrchol oportunismu. 

* - Umírající socialismus.- Red.
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3 7 3 

S. N. RAVIČOVÉ 

[4.3.1917] 

Milá Olgo! Včera jsem Vám zapo�něl ještě napsat, jestli 
nemáte Bakuninovu brožuru Pařížská komuna a pojem 
státnosti455

• V ruštině nebo francouzštině? Když ne, neda
la by se sehnat u anarchistů na pár dní? · 

Moc pěkně Vás zdravím! Váš Lenin

374 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

5.3.1917 

Milá A. M. ! V novinách se oznamuje svolání sjezdu mla
dých ve Švédsku na 12. 5. k založení nové strany »na 
zimmerwaldských zásadách«. 

Abych se přiznal, tato zpráva· mě obzvlášť rozčiluje 
a pobuřuje. »Zimmerwald« totiž zjevně zkrachoval a dob
ré slovo tu opět slouží k zakrytí čehosi prohnilého! Zim
merwaldská většina - to je Turati a spol., Kautsky s Le
debourem a Merrheim - celá přešla na pozice sociálpa
cifismu, tak slavnostně (a tak jalově!) odsouzeného 
v Kienthalu. Manifest Kautského a spol. ze 7. 1 .. 191 7, 
řada rezolucí Italské socialistické strany, rezoluce Merr
heima - Jouhauxe a Longueta - Bourderona ( + Raffi
na-Dugense ve shodě s Renaudelem)*, cožpak to není 
krach Zimmerwaldu? A zimmerwaldský »střed« 
R. Grimm, který se 7. 1. 1917 spojil se švýcarskými sociál
patrioty pro boj proti levici!! Grimm, spílající sociálpatrio-

* Viz Leninův článek Pacifismus buržoazní a pacifismus socialis
tický (Sebrané spisy 30, Praha 198 7, s. 261 -281). Red.
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tům všech zemí kromě švýcarských, které k ryje! C'est dé
goutant!* Jsem bez sebe vzteky nad těmi darebáky; pro
tiví se mi slyšet je i slyšet o nich; a ještě.víc se mi protiví 
pomyšlení na spolupráci s nimi. Takové komediantství! 

Hodláme pro Vás sebrat materiál o tomto krachu 
R. Grimma. Odpovězte, jestli můžete sehnat ziircher**
Volksrecht. Tam ve zdůvodnění referenda a v rezoluci le
vice v Tossu (11. 2. 191 7) aj. aj. najdete hlavní materiál.

Ale švédská levice to ve své většině přece jistě myslí 
upřímně. To je jasné. A musí se jim stůj co stůj do 12. 5. 
pomoci, aby zavčas pochopili celou hanebnost sociálpaci
fismu a kautskismu, pomoci jim, aby pochopili celou od
pornost zimmerwaldské většiny, pomoci jim, aby si vy
pracovali dobrý program a taktiku pro novou stranu. 

Namouvěru, musíme se (my všichni, levicoví ve Švéd
sku i ti, kdo se s nimi mohou spojit) semknout, napnout 
všecky síly, pomoci, neboť nadchází chvíle, která bude 
v životě švédské strany, švédského a skandinávského děl
nického hnutí rozhodující. 

Protože čtete švédsky (i mluvíte), leží na Vás velký díl 
odpovědnosti, pokud nechápeme »internacionalismus« ve 
smyslu »to se mě netýká«. 

Jsem přesvědčen, že děláte hodně. Rád bych, aby se le
vicoví semkli a spojili se na pomoc Švédům v tak těžké 
chvíli jejich života. Nedala by se pro to zorganizovat 
v Kristianii, v Kodani a ve Stockholmu skupina ruských 
bolševiků a příslušníků levice, kteří umějí švédsky a mo
hou pomoci? Rozdělit práci: shromáždit hlavní dokumen
ty a články (poslali mi Nermanovu polemiku s Maurit
zem Vastbergem v Politiken z 28. 11. 1916 na téma »nej
dřív program a potom nová strana«, ale nemohl jsem to 
pochopit); vypracovat pro ně své teze a uveřejnit pro ně 
řadu článků. Švédové, kteří dovedou psát německy, fran-

* To je odporné! Red.

** - curyšský. Čes. red.
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couzsky nebo anglicky, by se mohli rovněž zařadit do té
to skupiny.* 

Co myslíte, je to možné nebo ne? Stojí to za trochu 
práce? 

Podle mě to za to stojí, ale na dálku, jako nezúčastněný 
pozorovatel to samozřejmě nemohu posoudit. Vidím je
nom a naprosto jistě vím, že otázka programu a taktiky 
nového socialismu, skutečně revolučního marxismu, a ni
koli hanebného kautskismu, je aktuální všude. Je to vidět 
na SLP** i na The Internationalist v Americe i z údajů 
o Německu (rezoluce levicových ze 7. 1. 191 7) i o Francii
(brožurka levicových sil v Paříži: Les socialistes de Zim
merwald et la guerre***) atd.

V Dánsku by se Trier aj. jistě připojili k myšlence zalo
žit novou, marxistickou stranu ve Skandinávii; část nor
ských levicových sil rovněž. Boj proti Brantingovi a spol. 
je věc závažná; potřeba nás musí přimět k tomu, aby
chom se k otázkám teorie a taktiky revolučního marxismu 
stavěli seriózněji. 

Podle mě by se mělo začít s přípravou na 12. 5. inten
zívně a současně ze tří stran: 1. skupina pro pomoc, jak 
už jsem říkal výše; 2. skupiny levicových Skandinávců: 
napište menší článek (do švédských novin) o nutnosti 
utvořit ihned takové skupiny pro přípravu programu 
a taktiky k 12. 5.; 

3. to třetí mě obzvlášť zajímá nikoli proto, že je to nej
důležitější (důležitější je iniciativa zevnitř), nýbrž proto, 
že my v tom můžeme pomoci. Kdybyste například ihned 
znovu prohlédla hlavní literaturu levicových a pravico
vých sil ve Švédsku a na jejím p�dkladě načrtla asi takové 
teze: 

* Co je to za individuum ten Lindhagen? »Eser«? »Narodnik«?

»Radikální socialista«? Hervé?

** Socialist Labour Party - Socialistická dělnická strana. Čes.

red. 

*** Zimmerwaldští socialisté a válka. Red.
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teoretické (programové) a praktické ( taktické) neshody 
obrana vlasti; 
pojem imperialismu; 
charakter války; 
odzbrojení; 
sociál pacifismus; 

+ národnostní otázka;
diktatura 
proletariátu 

revoluce; 
»masové akce«;
občanská válka;
vztah k odborům;
oportunismus a boj proti němu

atd. 

Každá teze by měla obsahovat a) co o tom řekli (»pod
statu«) levicoví ve Švédsku, b) pravicoví tamtéž. 

Na základě toho a s přihlédnutím ke stanovisku levico
vých sil v Rusku, Německu a Americe (hlavní země 
v tomto směru) bychom mohli vypracovat vlastní teze 
a tím, že bychom je uveřejnili ve švédštině, pomohli by

chom Švédům v přípravě na 12. 5. 
Některá důležitá místa z nejdůležitějších rezolucí a člán

ků pravicového a levicového křídla ve Švédsku by se kvů
li tomu musela přeložit do ruštiny nebo do němčiny nebo 
francouzštiny nebo angličtiny. 

V podstatě jsme všichni za švédské mladé morálně 
i politicky zodpovědni a musíme jim pomoci. 

Vaše postavení je pro tuto pomoc nanejvýš příznivé. 
Napište ihned, co si o· tom myslíte. 

Tento dopis zároveň s Vašimi připomínkami by snad 
bylo prospěšné poslat taky Ludmile. 

Pevně Vám tisknu ruku a přeji hodně úspěchů. 

Váš Lenin 
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3 7 5 

I. F. ARMAND OVÉ

[8. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! Už nějak dlouho nemám od Vás zprávy. 
S německými levicovými to u nás v Curychu vypadá 

bledě. Po Nobsově a Plattenově přechodu »zpátky ke 
Grimmovi« je následovali i vůdcové »mladých«. Miinzen
berg odmítl Radkovy články proti Grimmovi, Bucher a ji
ní Miinzenbergovi přátelé opakují pořád stejné fráze 
o nebezpečí »rozkolu«!! Bylo by to k smíchu, kdyby to ne
bylo tak odporné ...

Přemlouvám Grigorije, aby to zkusil s německými' no
vinami (dají mu na ně 300 franků?), ale zdá se, že ani to
hle nevyjde. 

Závidím Vám a Grigorijovi, že oba můžete vystupovat 
veřejně. Ať je to jak chce, při takovém veřejném vystou
pení máte před sebou nové lidi, dělníky, dav, a ne byro
kraty nebo budoucí byrokraty, nebo hrstku zastrašenou 
byrokraty. Při takové veřejné přednášce promlouvá člo
věk k masám, navazuje s nimi bezprostřední kontakt, vidí 
je, seznamuje se s nimi a působí na ně podle svého. 

Tady v Curychu zřejmě tahanice s německými levico
vými skončily. Zdůvodnění referenda a rezoluce příslušní
ků levice v Tčissu(550] - to jsou vešker é plody. Ostatně, 
nelituji ztraceného času (teď mám zvlášť špatnou náladu, 
poněvadž jsem přišel ze schůze levicových, která se neko
nala: naši lidé se rozutekli!). Nelituji proto, že jsem si 
teoretickou představu o prohnilosti evropských stran do
plnil praktickou představou, a ta mi nebude na škodu. 

Veřejné přednášky jsou užitečné v každém případě 
a musí se v nich bojovat přímo jak proti »středu« (Grimm 
a spol.), tak proti »levici« Gako jsou Nobs, Platten, Naine, 
Graber, Droz atd.). 

Překlad letáku(445] do angličtiny Vám zřejmě nejde od 
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ruky? Tak toho nechte: pošlu to do Paříže tak, třeba tam 
najdou nějakého Angličana. Abramovič je chlapík, tomu 
se práce daří! 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

376 

I. F. ARMANDOVÉ

[13. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! Vaše odmlčení jsem si zřejmě vysvětlo
val mylně. 

Snad jste »se neurazila«, když jsem Vám napsal, že jste 
nerevidovala francouzský text? To není možné! Tomu ne
věřím, neboť i Abramovič mi o tom psal, a vůbec, copak 
je možné urazit se pro takovou věc?? To je nemyslitelné!! 

Ale na druhé straně naprosté odmlčení, například ve 
věci anglického překladu, je divné ... 

Ovšem, jestli se Vám nechce odpovídat, nebo se Vám 
»chce«, ale rozhodla jste se neodpovídat, nebudu Vás
otravovat dotazy.

Švýcarská levice se teď od nás odtrhla tady i v Bernu. 
Qenom u Abramoviče a u Vás to klape, protože ve Vašem 
referování a v Abramovičových osobních kontaktech je 
přímá cesta k masám.) 

S Jurijem a spol. skončilo jednání o tom, že budou se 
souhlasem zahraniční části ÚV vydávat brožurky. To je 
potěšující! 

Z Ruska nemáme nic, ani dopisy!! Zařizujeme to přes 
Skandinávii. 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 
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P. S. Usijevičovi dnes odpovídám na jeho dopis v duchu 
»smíření«.

377 

I. F. ARMAND OVÉ

[15. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! Přikládám leták456 a ze srdce Vám k ně
mu blahopřeji. 

Zatím ho nikomu nedávejte: bylo by dobře, aby nikdo 
nevěděl, že to pochází částečně od Rusů. Nevyžvanil to 
Usijevič nebo někdo kolem něho? 

Ať jej rozšiřují švýcarské skupiny! 
My jsme dnes v Curychu celí rozrušení: v Ziircher Post 

a Neue Ziircher Zeitung je telegram z 15. 3., že v Rusku 
14. 3. zvítězila po třídenním boji v Pitěru revoiuce, že
u vlády je 12 členů dumy a že všichni ministři jsou zatče

ni.
Jestli Němci nelžou, tak je to pravda. 
Že Rusko stálo v posledních dnech na prahu revoluce, 

to je nesporné. 
Jsem celý bez sebe, že nemohu odjet do Skandinávie!! 

Neodpustím si, že jsem si tam netroufl jet v roce 1915 ! 

Moc pěkně Vás zdravím. Váš Lenin 

378 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

16. 3. 1917

Milá A. M.! Právě jsme dostali další vládní telegramy 
o revoluci 1. (14.) 3. v Pitěru. Týden krvavých bojů dělní-
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ků a Miljukov + Gučkov + Kerenskij u moci!! Podle 
»staré« evropské šablony . . .

Co se dá dělat! Tato »první etapa první (z těch, které
zrodila válka) revoluce« nebude ani poslední, ani pouze
ruská. My budeme ovšem i nadále proti obraně vlasti,
proti imperialistickým jatkám, které diriguje Šingar
jov + Kerenskij a spol.

V�echna naše hesla zůstávají v platnosti. V posledním
čísle Social-demokrata jsme přímo mluvili o možnosti
vlády »Miljukova s Gučkovem, ne-li Miljukova s Keren
ským«.* Dopadlo to tak i tak: jsou tam všichni'tři. To je
roztomilé! Uvidíme, jak strana svobody lidu (ta má přece
v nové vládě většinu, neboť Konovalov je málem o chlup
»levicovější«, a Kerenskij je vůbec levicovější!) dá lidu
svobodu, chléb a mír ... Uvidíme!

Hlavní je teď tisk, organizování dělníků v revoluční so
ciálně demokratickou stranu. Čchenkeli teď musí (slíbil 
to!) dávat peníze na »obranu vlasti«. A pan Čcheidze, ač
koli vedl ultralevicové řeči během revoluce nebo těsně 
před ní (kdy iJefremov nemluvil o nic méně hurárevoluč
ně), si ovšem nezaslouží ani špetku důvěry po tom, ja
kou vedl »politiku« s Potresovem a spol., s Čchenkelim 
atd. Největším neštěstím by bylo, kdyby teď kadeti slíbili 
legální dělnickou stranu a kdyby naši přistoupili na »jed
notu« s Čcheidzem a spol.!! 

To se však nestane. Za prvé, kadeti nepovolí legální 
dělnickou stranu nikomu než pánům Potresovům a spol. 
Za druhé, jestli ji povolí, utvoříme jako dřív svou zvláštní 
stranu a rozhodně spojíme legální práci s ilegální. 

Ani za nic znovu podle typu II. internacionály! Ani za 
nic s Kautským! Rozhodně revolučnější program a taktiku 
Gejí prvky existují u K. Liebknechta, u SLP** v Americe, 
u holandských marxistů atd.) a bezpodmínečně spojit le-

* Viz Obrat ve světové politice (Sebrané spisy 30, Praha 1987,
s. 355-363). Red.

** Socialist Labour Party - Socialistick_á dělnická strana. Čes. red.
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gální práci s ilegální. Propagování republiky, boj proti 
imperialismu, stejně-jako dřív revoluční propaganda, agi
tace a boj za mezinárodní proletářskou revoluci a dobytí 
moci sověty dělnických zástupců (a ne kadetskými pod
vodníky). 

Po »great rebellion« 1905 »glorious revolution« 
1917 .. ·* 

Buďte tak hodná, pošlete tento dopis Ludmile a napi
šte mi pár slov o tom, v čem se shodujeme, v čem se roz
cházíme a také o plánech A. M. a dalších. Jestli vrátí naše 
poslance457

, bude bezpodmínečně nutné přivézt jednoho 
na pár týdnů do Skandinávie. Pevně Vám tisknu ruku. 

Váš Lenin 

379 

A. M. KOLLONTAJOVÉ

17.3 .1917 

Milá A. M.! Právě jsme dostali Váš telegram formulova
ný tak, že zní skoro ironicky Gen to zkuste myslet na 
»směrnice« odtud, když zprávy jsou tak hrozně skoupé
a když v Pitěru jsou patrně nejen fakticky vedoucí sou
druzi naší strany, ale i oficiálně zmocnění představitelé
ústředního výboru!).

Právě jsem si přečetl telegram Petrohradské tiskové 
agentury ze 1 7. t. m. s programem nové vlády a se zprá
vou o sdělení Bonara Lawa, že car ještě neabdikoval a že 
je neznámo kde. 

Včera se zdálo, že Gučkovova a Miljukovova vláda už 
úplně zvítězila a uzavřela dohodu s dynastií. Dnes to vy
padá tak, že dynastie neexistuje, car utekl a zřejmě při
pravuje kontrarevoluci! ... 

* Po »velké vzpouře« - »slavná revoluce«. Red.
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Začali jsme pracovat na tezích*, které možná dnes ve
čer dokončíme a pak Vám je samozřejmě ihned pošleme. 
Pokud je to možné, počkejte na teze, které** upravují 
(resp. ruší) to, co teď píšu zatím jen svým jménem. 

- Právě se nám podařilo připravit společně se Zinov
jevem první koncept tezí v hrub ých rysech, redakčně vel
mi neuspokojivý ( ta kto ho ovšem neotiskneme), který 
však, doufám, vystihuje to hlavní. 

Naléhavě prosíme, abyste s tím seznámila Jurije 
aJevg. B., rovněž Ludmilu, a také nám napsala aspoň pár 
slov před odjezdem*** - a určitě se domluvila s.někým, 
kdo z ůstává v Norsku, aby posílal naše věcr do Ruska 
a ruské k ná�. Zařiďte to prosím a požádejte toho sou
druha, který zůstává (nebo Nora, který umí německy, 
francouzsky nebo anglicky), aby byl naprosto přesný. Pe
níze na výdaje pošleme. 

Myslím, že dnes je hlavní nedat se zaplést do hloupých 
»sjednocovacích« pokusů se sociálpatrioty (nebo, což je
ještě nebezpečnější, s kolísajícími, jako je organizační vý
bor, Trockij a spol.) a pokračovat v práci své strany v dů
sledně in terna cionalistickém duchu.

Teď je aktuální rozšířit práci, organizovat masy, bur
covat nové vrstvy, zaostalé, vesničany, služebnictvo 
a buňky v armádě pro soustavné, důkladné Entlarvung**** 
nové vlády a pro přípravu k uchopení moci sověty dělnic
kých z ástupců. Jedině taková vláda může dát chléb,- mír 
a svobodu. 

Teď je nutné: rozbíjení reakce; ani náznak důvěry 

a podpory nové vládě (ani náznak důvěry Kerenskému, 
Gvozděvovi, Čchenkelimu, Čcheidzemu a spol.), ozbroje

* Viz Koncept tezí ze 4. (17 .) března 191 7 (Sebrané spisy 31, 
Praha 1987, s. 25-31). Red.

** V tomto místě jsou v textu rukopisu vyškrtnuta slova: »jestli 
to stačíte«. Red.

*** Lenin má na mysli odjezd A. M. Kollontajové a dalších bol
ševiků do Ruska. Red.

**** - odhalování. Red.
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né vyčkáván� ozbrojená příprava na širší základně pro vyš
ší etapu. 

Jakmile bude svoboda tisku, znovu vydat Uako materi
ál k historii nedávné minulosti) naše zdejší věci a telegra
ficky nám oznámit, zda můžeme pomoci psaním odtud 
přes Skandinávii. Obáváme se, že se nám z toho zatrace
ného Švýcarska hned tak nepodaří odjet. 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

Přeji Vám hodně úspěchů ve všem! 

P. S. Bojím se, že teď v Pitěru propukne epidemie »pou
hého« nadšení bez soustavné práce na výstavbě strany 
nového typu, v žá dném případě a la »II. internacionála«. 
Do šířky! Zburcovat nové vrstvy! Probouzet novou inicia
tivu, zakládat nové organizace ve všech vrstvách a doká
zat jim, že mír přinese jenom ozbrojený sovět dělnických 
zástupců, převezme-li moc. 

380 

I. F. ARMAND OVÉ458 

[18. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! Píšu cestou: byl jsem přednášet. Včera 
(v sobotu) jsem četl o amnestii.459 Všichni toužíme po od
jezdu. Jestli jedete domů, zajeďte nejdřív k nám. Popoví
dáme si. Moc rád bych Vám svěřil úkol zjistit nenápadně 
a spolehlivě v Anglii, zdali bych mohl projet. 

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

[19. 3. 1917] 

Milý Vjač. Al.! 

Lámu si hlavu, jak jet*. Následující řádky jsou přísně taj
né. Odpovězte mi prosím ihned, nejlépe expres (snad pro 
nějakých těch pár expresů nepřivedeme stranu na mizi
nu), abych byl klidnější, že dopis nikdo nečetl. 

Opatřte na své jméno papíry pro průjezd Francií a An
glií, a já na ně pojedu přes Anglii (a Holandsko) do Rus
ka. 

Mohu si vzít paruku. 
Dám·se vyfotografovat už v paruce a do Bernu na kon

zulát půjdu já s Vašimi papíry a v paruce. 
Vy pak musíte zmizet ze Ženevy nejméně na několik 

týdnů (dokud ode mě nedojde telegram ze Skandinávie): 
po tu dobu se musíte naprosto spolehlivě schovat v ho
rách, kde Vám samozřejmě zaplatíme penzión. 

Jestliže souhlasíte, začněte okamžitě co nejenergičtěji (a 
co nejtajněji) s přípravami a mně v každém případě na
pište pár slov. 

Váš Lenin 

Promyslete všecky praktické kroky s tím spojené a podrob
ně mi napište. Píšu Vám, neboť jsem si jist, že mezi námi 
zůstane všechno v absolutní tajnosti. 

* Jde o Leninův návrat z emigrace do Ruska. Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[19. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! Odpovídám Vám na dopisy, které jsem 
dnes od Vás dostal, a na telefonický rozhovor. 

Nemohu před Vámi utajit své velké rozč_arování. Podle 
mě by teď měl mít každý jedinou myšlenku: honem jet. 
Ale lidé na něco »čekají«!! ... 

Jsem si jist, že mě v Anglii zatknou nebo prostě zadrží, 
když pojedu pod svým jménem, protože právě Anglie ne
jenže zkonfiskovala řadu mých dopisů do Ameriky, ale 
v roce 1915 taky vyslýchala Gejí policie) papašu, jestli si 
se mnou dopisuje a jestli se mým prostřednictvím nestý
ká s německými socialisty. 

To je fakt! Proto nemohu jet jako obyčejný smrtelník 
bez zcela »zvláštních« opatření. 

A ostatní? Byl jsem přesvědčen, že se ihned vydáte do 
Anglie, neboť jedině tam se dá zjistit, kudy jet a jak velké 
je riziko (prý přes Holandsko: Londýn-Holandsko
Skandinávie není riziko tak velké) atd. 

Včera jsem Vám poslal lístek z cesty* a myslel jsem si, 
že už o tom jistě uvažujete a jste rozhodnuta jet do Bernu 
ke konzulovi. Ale Vy odpovídáte: váhám, budu o tom 
přemýšlet. 

Nervy máni samozřejmě napjaty k prasknutí. Bodejť 
ne! Dřepět tady, mučit se ... 

Vy máte bezpochyby své zvláštní důvody, třeba zdra
votní potíže atd. 

Pokusím se přemluvit Valju, aby jela (v sobotu k nám 
přiběhla, předtím u nás rok nebyla!).Jenže ta se o revolu
ci moc nezajímá. 

Málem bych zapomněl. Co by se mohlo a mělo v Cla-

* Viz tento svazek, dokument č. 380. Red.
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rens ihned zařídit: začít shánět pas (a) u Rusů, kteří by 
byli ochotni dát ho teď pro VÝ.jezd jiné osobě (ale neříkat, 
že je to pro mě);(�) u Švýcarek nebo Švýcarů, kteří by ho 
mohli dát Rusovi. 

Annu Jevg. a Abrama musíte donutit, aby ihned zašli 
na vyslanectví, vyzvedli si propustku (když ji nedostanou, 
ať si telegraficky stěžují Miljukovovi a Kerenskému) a jeli, 
a kdyby nejeli, aby nám odpověděli na základě faktů (a 
ne dohadů): jak se vydávají a vyzvedávají propustky. 

Tisknu Vám ruku. 
Váš Lenin

V Clarens (a okolí) bydlí hodně ruských boháčů i nezá
možných ruských sociálpatriotů apod. (Trojanovskij, Ru
bakin aj.), kteří by si měli vyžádat od Němců povolení 
k průjezdu - železniční vůz do Kodaně pro různé revo
lucionáře. 

Proč by ne? 
Já to udělat nemohu. Já jsem »poraženec«. 
Ale Trojanovskij a Rubakin + spol. mohou.
Kdybych tak mohl naučit tu pakáž a ty hlupáky chyt

rosti! . .. 
Řeknete možná, že nám Němci vůz nedají. Vsaďte se, 

že dají!
Pochopitelně, když zjistí, že je to můj nebo Váš nápad, 

všecko se tím zkazí . . . -
Nenašli by se v Ženevě nějací hlupáci pro tento 

účel? ... 
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V. A. KARPINSKÉMU

[Po 19. 3. 1917) 

Martovův plán je dobrý460
: měl by se prosazovat, jenže 

my (ani Vy) to nemůžeme dělat přímo. My bychom vzbu
dili podezření. Kromě Martova se musí na švýcarské mi
nistry (a vlivné lidi, advokáty apod., což se dá udělat 
i v Ženevě) obrátit i ruští nestraníci a ruští v lastenci 
s prosbou, aby o tom promluvili s vyslancem německé 
vlády v Bernu. My se toho nemůžeme zúčastnit ani pří
mo, ani nepřímo; naše účast by všechno pokazila. Ale 
plán sám o sobě je velmi dobrý a velmi správný. 

384 

V. A. KARPINSKÉMU

[21.3. 1917) 

Milý soudruhu!Jsem Vám moc a moc vděčný za informa
ci. Ani na přednášku, ani na mítink46 1 teď nepojedu, pro
tože musím denně psát do petrohradské Pravdy. 

S hezkým pozdravem 
Váš Lenin 

Informujte mě i nadále o novinkách a projevech různých 
v o smeru. 
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J. S. RANECKÉMU 

22. 3. 1917

Milý příteli! Právě jsem odeslal do Kristianie (Vidnes, 
Social-demokraten, pro Kollontajovou) dva expres dopi
sy se dvěma články* pro petrohradskou Pravdu. Doufám, 
že oba dopisy zastihnou Kollontajovou v Kristianii ještě 
před jejím odjezdem (odjíždí 27. 3. ráno). Kdyby ne, 
buďte prosím tak laskav a zjistěte za prvé, zdali v Kristia
nii dobře pracuje expediční aparát, a za druhé, bude-li 
zapotřebí, pošlete všechno sám. Mám prozatím jen jednu 
petrohradskou adresu: Vydavatelství Žizň i znanije, pan 
Vlad. Bonč-Brujevič, Fontanka 38, byt 19, Petrohrad. 
Tento vydavatel to ihned předá Pravdě. 

Doufám, že mi budete okamžitě posílat Pravdu 
a všechno ostatní toho druhu, ano? Jakmile dostanete 
tento dopis, ihned mi prosím telegrafujte: »Dopis jsem 
dostal, odeslání zajistil«. 

Zdravím Vás, tisknu Vám ruku a blahopřeji! 

Váš VI. Uljanou 

P. S. Moc a moc Vás prosím o informace. 

* Jde o Dopisy zdaleka. První dopis. První etapa první revoluce.
Druhý dopis. Nová vláda a proletariát (viz Sebrané spisy 31, Praha 
1987, 35-59). Red.
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REDAK CI ŠVÉD SKÉHO LI STU 
SO CIA L-DEMOK RATEN 

[22. 3. 1917] 

Redakci Social-demokraten 

Vážení soudruzi!* 

Víte, že v Rusku probíhají významné revoluční události. 
Ústřední výbor Sociálně demokratické dělnické strany 
Ruska pokládá proto za velmi důležité, aby zahraniční 
soudruzi byli o tomto hnutí správně informováni. Ústřed
ní výbor SDDSR vám doporučuje soudružku A. Kollonta
jovou, jejíž informace si zasluhují naprostou důvěru. 

Se sociálně demokratickým pozdravem 
z pověření ÚV SDDSR 
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TELEGRA M J. S. RA NECKÉMU 

[23. 3. 1917] 

Dopis jsem odeslal.** Strýc chce podrobné zprávy. Ofici
ální cesta pro jednotlivé osoby nepřichází v úvahu. Pište 
neprodleně Varšavskému. Klusweg, 8. 

* První dva řádky jsou napsány rukou N. K. Krupské. Red.

** Lenin má zřejmě na mysli svůj dopis Raneckému z 22. 3. 1917
(viz tento svazek, dokument č. 385). Red.
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TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

[23. 3. 1917] 

Fiirstenbergovi. Hotel Boulevard. Kristianie 

Telegrafujte Pravdě a uveďte zpáteční adresu. Právě jsem 
přečetl výňatky z manifestu ústředního výboru.462 Hodně 
zdaru! Ať žije proletářská milice, připravující mír a socia
lismus! 

Uljanov 
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I. F. ARMANDOVÉ

[23. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! Posílám Kameněvovy lístky. Po přečtení 
je vraťte! 

Viděla jste Frankfurter Zeitung (a ve Volksrechtu) vý-
ňatky z manifestu ÚV? Dobré, co? 

Blahopřeji. 

Moc pěkně Vás zdravím! Váš Lenin 

P. S. Kupujte Times: jsou tam nejlepší zprávy. 
Valje řekli, že přes Anglii to vůbec nejde (na anglic

kém vyslanectví). 
Co když nás ani Anglie, ani Německo za nic na světě 

nepustí!!! A to je přece docela možné! 

P. S. Přiložené kopie mých článků* hned přečtěte, dejte 
* Jde o Dopisy zdaleka (viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, 

s. 35-59). Red.
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je přečíst Usijevičovi a i h ned je pošlete do Ženevy Kar
pinským s tím, aby je taky obratem vrátili! 

N. B. Ty kopie potřebuji do pondělka. 
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V. A. KARPINSKÉMU

[24. 3. 1917] 

Milý soudruhu! Poslal jsem Vám (po Inesse) kopie svých 
dvou článků pro Pravdu, abych Vás informoval a aby
chom se mohli dohodnout. Nutně je potřebuji v pondělí: 
když bude třeba, pošlete je expres a odneste na nádraží. 

Buďte opatrný na bloky s načalovci40a: jsme proti sblí
žení s jinými stranami, jsme pro to, abychom varovali 
dělníky před Čcheidzem. Rozhodně! Čcheidze zjevně 
kolísá: srov. jak ho chválí Temps z 22. března a mnozí ji
ní. Jsme pro ÚV v Rusku, pro Pravdu, pro svou stranu, 
pro proletářskou milici, která připravuje mír a -socialis
mus. 

S pozdravem Váš Lenin 

3 9 1 

A. V. LUN AČARSKÉMU464 

[Před 25. 3. 1917] 

Vážený soudruhu Anatoliji Vasiljeviči! 

Pokud jde o poradu, je můj osobní názor takový (Váš do
pis odesílám Zinovjevovi), že by dnes byla účelná jen 
s lidmi, kteří chtějí varovat proletariát nejenom před 
gvozděvovci465

, ale i před kolísáním Čcheidzeho. 
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V tom je podle mě celá podstata situace uvnitř nas1 
strany, a dá-li se to tak říct, i kolem ní. Právě proto ne
ztrácím čas ani na jednu poradu s Martovem a spol. 

Samostatnost a vyhraněnost naší strany, žádné sbližo
vání s jinými stranami - to jsou pro mě ultimativní poža
davky. Bez toho není možné pomáhat proletariátu, aby 
přes demokratický převrat přecházel ke komuně, a jiným 
cílům bych nesloužil. 

S lidmi a skupinami, kteří jsou v tomto hlavním zajed
no, bych já osobně byl pro poradu. 

Moc rád bych si s Vámi jen tak pohovořil, beze všech 
oficiálních porad, a pokládal bych to pro sebe osobně 
(i pro věc) za prospěšné. 

Za sebe Vám z celého srdce blahopřeji, pevně Vám 
tisknu ruku a posílám pozdrav i od N. K. vám oběma. 

Se soudružským pozdravem Lenin 
Moje adresa: 

Wl. Uljanow. Spiegelgasse. 1411 (bei Kammerer). 
Ziirich. I. 
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V. A. KARPINSKÉMU

[25.3.1917] 

Milý soudruhu! 

Poslal jsem Vám po Inesse kopie dvou svých dopisů pro 
Pravdu. Doufám, že jste splnil mou prosbu a poslal mi je 
dnes (v neděli) nebo zítra expres zpět. 

Po úterku (v úterý večer tu přednáším466) Vám pošlu 
kopii dopisu č. 3. * Pak se myslím o taktice lehko dohod
neme. 

* Viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 60..,....72. Red.
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Lunačarskij mi psal, navrhoval »poradu«. Odpověděl 
jsem: s Vámi osobně (s Lunačarským) si rád pohovo
řím.* (Přijedu do Curychu.) S poradou však souhlasím 
jen pod podmínkou, že dělníci budou varováni před kolí
sáním Čcheidzeho. On (Lunačarskij) neodpověděl. 

Omezíme se tedy na osobní rozhovor. 
Čcheidze zjevně kolísá: srov. Le Temps z 22. března 

Čcheidzeho chválí; 24. března Čcheidzemu spílá. 
Je to jasné!! 
Proto se trochu bojím, že jste si příliš pospíšil se slože

ním společné rezoluce467 (poslal jsem ji dnes do Pravdy 
zároveň se svým článkem na adresu: Herm Fiirstenberg. 
Hotel Boulevard. Kristiania. Můžete tam posílat články 
s tím, že jsou určeny pro Pravdu a že adresu jsem dal já; 
bylo by prospěšné, kdybychom se o zásadních člán
cích spolu předem dohodli). 

Pravda patrně články potřebuje.Já aspoň píšu a všem 
přát elům rad ím, aby psali .  

Bojím se, že se ukvapujete i s tím sjednocováním 
s »vperjodovci«. 

Ve Vaší rezoluci je konec dobrý (stačil jsem ji jen letmo 
přelétnout: musel jsem ji odeslat), kdežto začátek (o de
mokracii obecně) mi připadal velmi špatný. 

K tomu sjednocení s Vperjodem. Telegrafoval jsem do 
Skandinávie odjíždějícím členům naší strany: 

»Notre ta.ctique: méfiance absolue, aucun soutien nou
veau gouvernement, Kerensky surtout soup�onnons, ar
mement prolétariat seule garantie, élection immédiate 
douma de Petrograd aucun rapproch ement autres partis.** 

Poslední je conditio qua non***! 

* Viz tento svázek, dokument č. 391. Red.

•** »Naše taktika: žádnou důvěru, žádnou podporu nové vládě, 
zvlášť obezřetnost vůči Kerenskému, vyzbrojit proletariát - to je je
diná záruka, okamžité volby do petrohradské dumy, žádné sbližování

s ostatními stranami.« Red. 

*** - bezvýhradná podmínka. Red.
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Čcheidzemu nedůvěřujeme. 
Naši poslanci a Kameněv jsou už v Pitěru nebo tam co 

nevidět budou. ÚV je v Pitěru (ve Frankfurter Zeitung 
byly úryvky z jeho manifestu, n ádhera!), Pravda vy
chází.Jsme bezvýhradně pro zachování této strany a pro
ti jakémukoli sloučení s organizačním výborem. 

(Organizační výbor asi není v Pitěru, protože Frankfur
ter Zeitung a Vossische Zeitung přinesly podrobnou 
zprávu o výzvěČcheidzeho a spol. z 16. března468 

- o or
ganizačním výboru tam není ani slovo.) 

Právě pro volby do Ústavodárného shromáždění (nebo 
pro svržení Gučkovovy a Miljukovovy vlády) potřebujeme 
samostatnou stranu, naši, která se podle mě v letech 
1914-1917 plně osvědčila. 

Nuže? Chtějí vperjodovci vstoupit, poctivě vstoupit do 
této strany? 

Bon!* 
Nechtějí? Na »ústupky« ani na »handrkování« nepři

stoupím. 
Pohovořte s nimi upřímně, a ne jednou, a napište pár 

slov tak, abych měl Vaši odpověď v úterý (nejpozději ve 
středu ráno). 

Nepřepsa1 byste mi na stroji ve 2 exempl. (nebo v 1 
exempl.) za stejný honorář jako minule můj rukopis o 500 
stránkách (rukopisných, osmerkového formátu)?** Vydal 
bych ho ihned v Pitěru. 

Budu Vám velmi zavázán! 
Odpovězte. 

* Dobře. Red.

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 

** Jde o Leninovu práci Agrární program sociální demokracie
v první ruské revoluci 1905-1907 (viz Sebrané spisy 16, Praha 1984, 
s. 205-423). Red.
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P. S. Ludmila odjela ze Stockholmu. Do Stockholmu ne
pište! 

P. P. S. Pojedete Vy a Olga do Ruska, až se naskytne 
možnost? A kdy? Kdo ze Ženevy by ještě jel? 
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I. F. ARMAND OVÉ

[Mezi 25. a 31. 3. 1917] 

Milá přítelkyně! 

Zřejmě jste příliš nervózní - tím si vysvětluji řadu teo
retických »podivností« ve Vašich dopisech. 

Že není třeba rozlišovat první a druhou revoluci nebo 
první a druhou etapu?? 

Právě že je to třeba. Marxismus vyžaduje rozlišovat 
třídy, které jsou v akci. V Rusku j e  u moci j iná třída než 
dřív. Tedy i revoluce nás čeká docela, docela jiná. 

Má věta o podpoře dělníků pány Miljukovy má (zdálo 
se mi) jasný smysl: kdyby páni Miljukovové skutečně 
chtěli dorazit monarchii, museli by podpořiť dělníky. Nic 
víc! 

Z revoluce se nedá dělat »fetiš«. Kerenskij je revolucio
nář, ale přitom pustý žvanil, prášil, který klame dělníky. 
Je skoro jisté, že obalamutil (za pomoci kolísajícího 
a zmateného Čcheidzeho) většinu dokonce i v petro
hradském sovětu dělnických a vojenských zástupců. A co 
bude s vesnicí?· 

Je doce la možné, že dočasně bude opravdu většina 
dělníků i rolníků pro imperialistickou válku (kterou Guč
kovové + Miljukovové vydávají za »obranu republiky«). 

Bylo by dobře, kdyby se někdo, kdo má čas Qeště lepší 
by byla skupina, ale jestli není, tedy aspoň jeden člověk), 
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dal do shromažďování všech telegramů (a pokud možno 
i článků) o ruské revoluci ze všech zahraničních novin. 

Materiálu je spousta. Nestačíme to sledovat. 
Do Ruska se asi nedostaneme!! Anglie nás nepustí. 

Přes Německo se to nedaří. 

S pozdravem Lenin 

3 94 

V. A. KARPINSKÉMU

[26. 3. 1917] 

Milý Vjač. Al.! 

Včera jsem Vám poslal tlustý dopis*; o Pravdě Vám nic 
podrobnějšího říct nemohu, ani témata, vůbec nic, proto
že to sám nevím. 

Pošlete mi prosím můj referát o stockholmském sjezdu 
v roce 1906 (brožurka, vyšla v Rusku roku 1906) a taky 
mé Vítězství kadetů (březen 1906)**, pokud to máte. 

Kdybyste to nestačil poslat dnes večer, pošlete to pro
sím zítra expres, abych to měl do večera. 

Moc pěkně Vás zdravím. 

Váš Lenin 

* Viz tento svazek, dokument č. 392. Red.

** Zpráva o sjednocovacím sjezdu SDDSR vyšla jako brožura
v červnu 1906 (viz Sebrané spisy 13, Praha 1983, s. 25-93); Vítězství 

kadetů a úkoly dělnické strany - brožura z dubna 1906 (viz Sebrané 
spisy 12, Praha 1983, s. 287-367). Red.
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I. F. ARMANDOVÉ

[27.3.1917] 

Milá přítelkyně! Dnes jse� dostal od Karpinského svůj 
první dopis, který jste mu tedy stačila poslat. Díky. 

Druhý dopis nepřišel. Ale Vy jste ho přece dostala, ne?? 
Kde tedy je? 

Svůj třetí a čtvrtý dopis do Pravdy Vám pošlu zítra, ve 
středu. Až je přečtete a ukážete Usijevičovi, pošlete je 
prosím Karpinským. Dnes mám referát tady.469 

Jem zvědav, co řeknete dopisu č. 3 - k našim roz
mluvám. 

Pevně, pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

P. S. Myslel jsem, že mi dáte lístkem vědět, že jste ode
slala dopis Karpinskému, a tak jsem včera napsal Usijevi
čovi v přesvědčení, že jste odjela. 

[27.3.1917] 

Milá Olgo! 
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S. N. RAVIČOVÉ 

Vynasnažte se prosím, aby Vjač. Al. už nedělal scény 
kvůli přepisu*: zítra dostane rukopis od Grigorije. Bylo

doh odnuto, že honorář bude stejný jako tehdy. 
Pište ve dvou exempl., formát nejraději (není to nut

né) kvartový. 

* Jde o přepis rukopisu Leninovy knihy Agrární program sociální
demokracie v první ruské revoluci 1905-1907 (viz Sebrané spisy 16, 
Praha 1984, s. 205-423). Red.
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Váš plán s vdavkami470 se mi zdá velmi rozumný, a tak 
budu prosazovat (v ÚY), aby Vám vydali 100 franků: 50 
fr do chřtánu advokátovi a 50 fr »vhodnému dědouško
vi«* za to, že se s Vámi ožení! 

To by bylo něco!! Mít povolen vstup jak do Německa, 
tak do Ruska! 

Hurá! Vymyslela jste to náramně! 

Moc pěkně Vás zdravím. 
Váš Lenin 

Moje dopisy do Pravdy přepište prosím na nejtenčí

papír. 
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TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

[28. 3. 1917] 

Berlínské povolení je pro mě nepřijatelné. Buď dostane 
švýcarská vláda železniční vůz do Kodaně**, nebo se 
ruská vláda dohodne o výměně všech emigrantů za inter
nované Němce. 
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J. S. HANECKÉMU47 1 

[Před 30. 3. 1917] 

Sdělte mi prosím pokud možno podrobně za prvé, zdali 
by anglická vláda byla ochotna pustit do Ruska mě a řa
du členů naší strany, SDDSR (ústřední výbor), za těchto 

* Vemte si Axelroda!
** Slova »do Kodaně« doplnila N. K. Krupská. Red.
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podmínek: a) Švýcarský socialista Fritz Platten dostane 
od anglické vlády právo přepravit přes Anglii libovolný 
počet osob nezávisle na jejich politickém zaměření a na 
jejich názorech na válku a mír; b) Platten bude sám od
povídat jak za složení přepravovaných skupin, tak za po
řádek a pro průjezd Anglií dostane železniční. vůz, který 
bude sám uzavírat. Bez Plattenova souhlasu nesmí nikdo 
do tohoto vozu vstoupit. Vůz bude mít právo exteritoria
lity; c) z angHckého přístavu odveze Platten skupinu par
níkem některé z neutrálních zemí a bude oprávněn infor
movat všechny země o tom, kdy tento zvláštní parník od
pluje; d) za jízdu po železnici zaplatí Platten plné jízdné 
podle počtu obsazených míst; e) anglická vláda se zaváže, 
že nebude klást pronajmutí a odplutí zvláštního parníku 
s ruskými politickými emigranty žádné překážky a neza
drží ho v Anglii,. ale .umožní mu projet co nejrychleji. 

Za druhé, v případě, že bude Anglie souhlasit, jaké zá
ruky poskytne pro splnění těchto podmínek a zda nebude 
IJ1Ít proti jejich zveřejnění námitky. 

V případě telegrafického dotazu v Londýně přebíráme 
výdaje za telegram se zaplacenou odpovědí. 

Termín ... 

399 

TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

[30. 3. 1917] 

Váš plán je nepřijatelný. Anglie mi nikdy nepoyolí prů
jezd, spíš mě internuje. Miljukov nás podvede.Jediná na
děje - pošlete ně_koho do Petrohradu, vymozte prostřed
nictvím sovětu dělnických zástupců výměnu za interno
vané Němce. Telegrafujte. 

Uljanov 
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J. S. HANECKÉMU 

30. 3. 1917

Milý soudruhu! Z celého srdce děkuji za námahu a po
moc. Používat služeb lidí, kteří mají něco společného 
s vydavatelem Kolokolu, pochopitelně nemohu. Dneska 
jsem Vám telegrafoval, že jediná naděje, jak se odtud do
stat, je výměna švýcarských emigrantů za německé inter
nované. Anglie nenechá za nic na světě projet ani mě, ani 
nikoho z internacionalistů, ani Martova a jeho přátele, 
ani Natansona a jeho přátele. Černova vrátili Angličani 
do Francie, třebaže měl všechny průjezdní doklady!! Je 
jasné, že ruská proletářská revoluce nemá horšího nepříte
le, než jsou angličtí imperialisti. Je jasné, že přisluhovač 
anglo-francouzského imperialistického kapitálu a ruský 
imperialista Miljúkov (a spol.) jsou schopni. všeho, pod
vodu, zrady, všeho,'dočista všeho, aby zabránili interna
cionalistům vnitit se do Ruska. Sebemenší důvěřivost 
v tomto ohledu jak k Miljukovovi, tak ke Kerenskému 
(který je plechová huba a objektivně vtato agent ruské 
imperialistické buržoazie) by byla pro dělnické hnutí 
a pro naši stranu přímo zhoubná, hraničila by se zradou 
internacionalismu. Jediná, bez přehánění jediná naděje 
pro nás, jak se dostat do Ruska, je poslat co nejrychleji 
spolehlivého člověka do Ruska s tím, aby sovět dělnic
kých zástupců vymohl na vládě výměnu všech emigrantů 
ze Švýcarska za německé internované. Musí se jednat na
nejvýš e�ergicky, každý krok protokolovat, nelitovat pe
něz na telegramy, shromažďovat doklady proti Miljuko
vovi a spol., kteří jsou schopni věc protahovat, krmit nás 
sliby, podvádět atd. Umíte si jistě představit, jaká jsou to 
pro nás pro všechny muka sedět tady v takové době. 

Dále. Vyslání spolehlivého člověka do Ruska je ještě víc 
potřebné ze zásadních důvodů. Poslední zprávy zahranič-
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ních listů stále jasněji svědčí o tom, že vláda za pnmé 
podpory Kerenského a v důsledku neodpustitelného 
(mírně řečeno) kolísání Čcheidzeho, a nikol i bez úspěchu 
podvádí dělníky tím, že vydává imperialistickou válku za 
válku »obrannou«. Podle telegramu Petrohradské tiskové 
agentury z 30. 3. 1917 se dal Čcheidze úplně oklamat 
tímto heslem, schváleným - pokud se dá tomuto, samo
zřejmě zcela nespolehlivému prameni věřit - i sovětem 
dělnických zástupců. V každém případě, i kdyby tato 
zpráva nebyla pravdivá, je přesto nebezpečí takového 
podvodu bezpochyby obrovské. Veškeré úsilí strany musí 
být zaměřeno na boj próti němu. Kdyby naše strana 
s tímto podvodem souhlasila, navždy by se zostudila, spá
chala by politickou sebevraždu. Podle jedné zprávy se 
Muranov vrátil z Kronštadtu společně se Skobelevem.Jestli 
tam Muranov jel z pověření prozatímní vlády Gučkovů 
a Miljukovů, pak Vás snažně prosím, abyste vyřídil (po 
spolehlivém člověku) a uveřejnil že to rozh odně odsu
zuj i, že jakékoli sbližování s Čcheidzem a spol., kteří se 
kloní k sociálpatriotismu a zastávají hluboce nesprávné, 
hluboce škodlivé sociálpacifistické, kautskistické stanovis
ko, je podle mého nejhlubšího přesvědčení pro dělnickou 
třídu škodl i vé, nebezpečné a nep ř ípust né. 

Dostal jste doufám mé Dopisy zdaleka, čísla 1-4*, 

kde jsem rozvedl teoretické a politické základy těchto ná
zorů. Jestli se ty dopisy snad ztratily nebo do Pitěru ne
došly, telegrafujte mi prosím a já pošlu kopie. 

Není pochyb o tom, že v petrohradském sovětu dělnic
kých a vojenských zástupců je mnoho a dokonce zřejmě 
většina 1. stoupenců Kerenského, velmi nebezpečného 
agenta imperialistické buržoazie, který provádí imperia
listickou politiku, tj. hájí a ospravedlňuje loupeživou, ze 
strany Ruska dobyvačnou válku spoustou halasných frází 
a planých slibů; 2. stoupenců Čcheidzeho, který se bez-

* Viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 35-79. Red.
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ostyšně kloní k sociálpatriotismu a přejímá kautskismus 
v celé jeho nechutnosti a nesmyslnosti. Proti oběma smě
rům je naše strana povinna bojovat co nejhouževnatěji, 
co nejzásadověji, co nejvytrvaleji a co nejnelítostněji. Já 
osobně neváhám ani na vteřinu prohlásit, a to v tisku, že 
dám spíš přednost okamžitému rozkolu s kýmkoli z naší 
strany, než abych dělal ústupky sociálpatriotismu Keren
ského a spol. nebo sociálpacifismu a kautskismu Čcheid
zeho a spol. 

Musím stůj co stůj žádat, aby v Pitěru byly znovu vy
dány - třeba pod titulem Z historie posledních let caris
mu - zdejší Social-demokrat, Leninova a Zinovjevova 
brožura o válce a socialismu472

, Kommunist a Sbornik So
cial-demokrata. A hlavně a především teze z 4_7. čísla So
cial-demokrata (z 13. 10. 1915).* Tyto teze jsou teď na
nejvýš důležité. 

Tyto teze říkají přímo, jasně a přesně, co máme dělat 
za revoluce v Rusku, a říkají to půldruhého roku před re-
volucí. 

Tyto teze byly skvěle, do písmene potvrzeny revolucí. 
Ze strany Ruska válka nepřestala být válkou imperialis

tickou a nepřestane jí být, 1. dokud jsou u moci statkáři 
a kapitalisté, představitelé třídy buržoazie; 2. dokud jsou 
u moci takoví přímí agenti a přisluhovači této buržoazie,
jako je Kerenskij a jiní sociálpatrioti; 3. dokud zůstávají.
v platnosti carské smlouvy s anglickými a francouzskými
imperialisty (Gučkovova a Miljukovova vláda otevřeně
prohlásila v zahraničí - nevím, jestli to udělala v Rus
ku-, že zůstává těmto smlouvám vě r ná).Jsou to lupičské
smlouvy o obsazení Haliče, Arménie, Cařihradu- atd. atd.;
4. dokud tyto smlouvy nebudou zveřejněny a zrušeny; 5.
dokud nebude skoncováno s celým spojenectvím Ruska
s anglickou a francouzskou buržoazní imperialistickou
vládou; 6. dokud státní moc v Rusku nepřejde z rukou

* Viz Několik tezí. Redakčn.Í poznámka (Sebrané spisy 27, Praha

1986,s.67-70). Red.
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imperialistické buržoazie (pouhé sliby a »pacifistická« 
prohlášení, ať by jim jelimánkové Kautsky, Čcheidze 
a spol. věřili sebevíc, ned ělají ještě z buržoazie nebur
ž oazi i) do rukou proletariátu, který jediný je schopen, za 
předpokladu,. že ho bud·e podporovat nejchudší část rol
nictva, nikol i  s lovy, nýbrž skutky skoncovat se zájmy 
kapitálu, s imperialistickou politikou, skoncovat s okrádá
ním jiných zemí, úplně osvobodit národy utlačované Vel
korusy, ihned stáhnout vojska z Arménie, Haliče atd.; 7._ 
jedině proletariát je schopen, když se vymaní z vlivu své 
národní buržoazie, vzbudit o pravdovou důvěru pro
letářů všech válčících zemí a zahájit s nimi  je9-nání 
o míru; 8. tyto proletářské podmínky míru jsou přesně
ajasně vyloženy jak ve 47. čísle Soc ia l-demokratu, tak
u mě v dopise č. 4.

Z toho je jasně vidět, že heslo Bráníme teď republiku
v Rusku, vedeme teď »obrannou válku«, budeme bojovat 
proti Vilémovi , bojujeme za svr-žení Viléma, je velký pod
vod, veliké balamucení dělníků·!! Neboť Gučkov - Lvov 
..,_ Miljukov a spol. jsou statkáři a kapitalisté, představi
telé třídy statkářů a kapitalistů, imperialisté, bojující za 
tyté ž loupežné cíle, na základě týchž loupežných car
ských smluv, ve spolku s touž imperialistickou, loupež
nou anglickou, francouzskou a italskou buržoa�ií. · 

Výzva k Němcům - »Svrhněte Viléma!«, vydaná bur
žoazní a imperialistickou republikou v Rusku, je opaková
ním falešného hesla francouzských sociálšovinistů, zrádců 
socialismu, Julese Guesda, Sembata a spol. 

Je třeba velmi populárně, velmi jasně, bez . učených 
slov vykládat dělníkům a vojákům, že je nutné svrhnout 
nejenom Viléma, ale i anglického a italského krále. To za 
prvé. A za druhé, a to je hlavní, je nutné svrhnout bur
ž oazní vlády, Ruskem počínaje, neboť jinak se míru 
nedosáhne. Je možné, že Gučkovovu a Miljukovovu vlá
du nemůžeme »svrhnout« hned teď. Budiž. To však není 
důvod k tomu, abychom říkali lži!! Dělníkům se musí ří-
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kat pravda. Musí se jim říkat, že vláda Gučkova a Milju
kova a spol. je imperialistická vláda, že dělníci a rolníci 
musí nejdřív (zdali teď nebo po volbách do Ústavodár
ného shromáždění, jestli s ním neobalamutí lid a neodlo
ží volby do skončení války, otázka vhodné chvíle se od
tud nedá řešit), nejdřív musí předat veškerou státní moc 
do rukou dělnické třídy, nepřítele kapitálu, nepřítele im
perialistické války, a teprve pak budou mít právo vyzý
vat k svržení všech králů a všech buržoazních vlád. 

Vynasnažte se doručit to všecko do Pitěru i do Pravdy, 
Muranovovi, Kameněvovi a dalším. Udělejte proboha 
všecko, abyste to poslal po nanejvýš spolehlivém člověku. 
Nejlepší by bylo, kdyby jel spolehlivý, inteligentní chla
pík jako je Kuba (prokázal by velkou službu celému svě
tovému dělnickému hnutí), a pomohl by našim petro
hradským přátelům!! Doufám, že to uděláte!! Udělejte 
všecko, co je jen možné. 

Podmínky v Pitěru jsou velice obtížné. Republikánští 
patrioti dělají všechno, co mohou. Chtějí naši stranu zo
studit a pošpinit (»případ« Černomazova - posílám 
o něm dokument�) atd. atd.

Nesmí se důvěřovat ani Čcheidzemu a spoL, ani Su
chanovovi, ani Stěklovovi a jiným. Žádné sbližování s ji
nými stranami, s nikým! Ani náznak důvěry a podpory 

vládě Gučkova a Miljukova a spol.!! Naprosto nesmiřitel
ně propagovat internacionalismus a boj proti republikán
skému šovinismu a sociálšovinismu všude, jak v tisku, tak 
i v sovětu dělnických zástupců, organizovat naši stranu 
- v tom je podstata. Kameněv musí pochopit, že na něm
leží světodějná odpovědnost.473 

Na kontakty Pitěru se Stockholmem nelitujte peněz!! 
Velice Vás prosím, milý soudruhu, abyste mi telegra

ficky potvrdil příjem tohoto dopisu a všestranně se snažil, 

* Jde o Leninův článek Úskoky republikánských šovinistů (viz
Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 104-107). Red.
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abych byl au courant*. Doufám, že v tom pomohou 
i švédští přátelé. 

Pevně Vám tisknu ruku! Váš Lenin

4 O 1 

TELEGRAM R. GRIMMOVI474 

[31. 3. 1917] 

Národnímu radovi ·Grimmovi 

Naše strana se rozhodla přijmout bez výhrad návrh na 
průjezd ruských emigrantů přes Německo a okamžitě tu" 
to cestu zorganizovat**. Už teď počítáme s více než dese
ti účastníky. 

Nemůžeme nést absolutně žádnou odpovědnost za dal
ší průtahy, rozhodně proti nim protestujeme a pojedeme 
sami. Důtklivě prosíme, abyste to ihned dojednal a po
kud možno hned zítra nám sdělil rozhodnutí. 

S vděčností Lenin***

402 

I. F. ARMANDOVÉ

[Mezi 31. 3. a 4.4.1917] 

Předešlý lístek jsem v rychlosti napsal předevčírem jako 
odpověď na Váš dopis s dotazy, ale nechtěl jsem ho ode
slat, dokud ho nedoplním. 

* - soustavně informován. Red.

** Viz Sebrané spisy 31, Praha.1987, s. 144-146. Red.

*** Telegram podepsali také G. J. Zinovjev a Uljanovová 
(N. K. Krupská). Red.
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Ale měl jsem takový shon, že jsem to nestihl a dostal 
jsem se k tomu až dnes večer. 

Doufám, že ve středu pojedeme - společně s Vámi,
doufám. 

· · 

Grigorij byl tady, dohodli jsme se, že pojedeme společ
ně. 

Peníze (100 franků) jste doufám dostala v expresu, kte
rý jsem poslal ráno. 

Peněz na cestu máme víc, než jsem myslel, stačí pro 
10-12 lidí, protože nám vydatně pomohli soudruzi ze
Stockholmu.

Je docela možné, že v Pitěru je teď většina dělníků so-
ciálpatrioty ... 

Zaválčíme si. 
A válka bude agitovat pro nás. 
Zdravím Vás nastotisíckrát. Au revoir. * 

403 

Váš Lenin 

TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

[l. 4. 1917] 

Rezervujte dva, raději tři tisíce korun na naši cestu. Hod
láme vyjet ve středu**, minimálně 1 O lidí. Telegrafujte. 

* Na shledanou. Red.

** - 4. dubna. Red. 
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V. A. K ARPINS KÉMU

[2. 4. 1917] 

Milí přátelé!. 

Tak tedy ve  středu jedeme přes Německo. 
Zítra se to definitivně rozhodne. 
Pošleme Vám hromadu balíků s našimi knihami, pa

píry a věcmi a prosíme, abyste je postupně posílali do 
Stockholmu, odkud nám budou odesílány do Pitěru. 

Také Vám pošleme nějaké peníze a pověření ÚV k ve
dení celé korespondence a vyřizování záležitostí. 

Pomýšlíme na vydání letáčku Dopis švýcarským dělní
kům na rozloučenou* v němčině, francouzštině a italštině. 

Francouzský překlad nestačí Inessa udělat: doufám, že 
ho uděláte a vydáte Vy (s Guilbeauxem). 

Italský překlad mi slíbil udělat a vydat zdejší soudruh 
(umí německy a italsky) Julius Mimiola. 

(Krummgasse. 2.) 
Ziirich. 4. 
Dal jsem mu Vaši adresu. Až budete mít německou 

brožurku, pošlete mu ji (a dopis v němčině) a peníze na 
vydání. 

((A ještě Vám posílám adresu jednoho zdejšího levicově 
orientovaného Němce, který vydal leták zimmerwaldské 
levice č. 1 a může být prospěšný ještě při vydávám: 
Herm Karl Schnepf Thurwiesenstrasse. 8. Zurich. Dám 
mu Vaši adresu.)) 

Se srdečným pozdravem a tisícero přáními všeho nej
lepšího. 

Pevně Vám tisknu ruku. Váš Lenin 

* Viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 110-119. Red.
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P. S. Doufáme, že seženeme peníze na cestu asi tak pro 
12 lidí, jelikož nám hodně pomohli soudruzi ve Stock
holmu. 

P. S. Z mých dopisů č. 1 a č. 2 do Pravdy (Dopisy zdale
ka) pořiďte prosím 2-3 kopie na co nejtenčím papíře, 
aby mohly být rozeslány (pro informaci soudruhů) do Pa
říže a po Švýcarsku. 

Korespondenci s Paříží převádíme na Vás: musíte najít 
knihaře (nanejvýš spolehlivého), aby se dopisy mohly po
sílat do Paříže ve vazbách (a naučit se psát neviditelným 
inkoustem). 

P. P. S. S Abramovičem (vyřiďte mu, aby si pospíšil, tj. 
aby se připravil na cestu: jedeme ve středu) se domluvte 
podrobně o korespondenci s La Chaux-de-Fondsem 
a o vydání mého projevu475. 

405 

CURYŠSKÉ BOLŠ.EVICKÉ SEKCI 

[2. nebo 3.4.1917] 

Milí přátelé! 

Přikládám usnesení (až si Karpinští udělají 2 kopie, musí 
mi to usnesení ihned vrátit) ÚV naší strany.476 Vy si
okamžitě pořiďte kopii (pro sebe) a pošlete ho expres 
prvním vlakem (doneste to  na nádraží) Karpinským 
i s t ímto mým dopisem. 

Lausanne (Gobermana)477 uvědomte zvlášť. 
Za svou osobu dodávám, že pokládám menševiky, kteří 

zmařili společnou věc, za ničemy prvního řádu, »mají 
strach« z toho, co řekne »veřejné mínění«, tj. sociálpatrio
ti!!!478 Já (a Zinovjev) jedu v každém případě. 
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Zjistěte přesně 1. kdo jede, 2. kolik má peněz. 
Napište to ihned Radomyslskému, Neufeldstr. 27. 

Bern. 
Na cesty máme už víc než 1000 franků. Jako den od

jezdu chceme určit středu 4. 4. 
Ať si každý ihned vyzvedne u ruského konzula pas 

podle místa pobytu. 

S pozdravem Váš Lenin

Okamžitě pošlete kopii Abramovi a jeho ženě. 

P. S. Přikládám 100 franků, které jste si chtěl vypůjčit od 
Grigorije. 

406 

V. A. KAR PINSKÉMU A S. N. RAVIČOVÉ

Milí přátelé! Všechno klape. Uskutečňujeme plán, 
o němž ví soudruh Minin·. Platten si bere všechno na sta
rost. Připojuji kopii podmínek, které Platten předložil.
Zřejmě budou přijaty. Jinak nepojedeme. Grimm nadále
přemlouvá menševiky, ale my pochopitelně jednáme na
prosto samostatně. Myslíme, že bychom mohli jet v pátek
či ve středu nebo v_ sobotu. A teď tohle: chceme, aby před
odjezdem byl o všem sepsán podrobný protokol. K pod
pisu budou pozváni Platten, Levi (zástupce tisku z Berner
Tagwacht) atd. Bylo by velmi žádoucí, aby se toho z�čast
nili také Francouzi. N. B. Okamžitě pohovořte s Guil
beauxe�, vysvětlete mu situaci, ukažte mu podmínky,
a bude-li souhlasit, požidejte ho, aby na telegram odsud
přijel (výlohy uhradíme). To by bylo velmi důležité. Je
dost pravděpodobné, že f.ozveme také Charlese Naina
(Platten s ním promluví telefonicky). 

VB A ještě něco velmi důležitého: kdyby Guilbeaux sou-
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hlasil, nemohl by získat pro podpis také Romaina Rollan
da? Je to neobyčejně důležité: v Petit Parisien byla po
známka, že Miljukov prý vyhrožuje, že postaví před soud 
každého, kdo pojede přes Německo. Řekněte to Guil
beauxovi. Účast Francouzů by byla v této souvislosti ob
zvlášť důležitá. Odpovězte obratem. Srdečně zdravím. 
4. 4. 1917

Z Permu přišel telegram: »Salut fraternel Ulianow, Zi
nowieff. Aujourďhui partons Petrograd etc.* Podepsáni: 
Kameněv, Muranov, Stalin.« 

407 

TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

[5. 4. 1917) 

U nás došlo k nepochopitelnému zdržení.** Menševici 
žádají schválení so:větu dělnických zástupců. Pokud je to 
možné, pošlete ihned někoho do Finska nebo do Petro
hradu, ať se domluví s Čcheidzem. Je žádoucí, aby se vy
slovil Bělenin.479 Telegrafujte: Lidový dům. Bern. 

Uljanov 

* Bratrský pozdrav Uljanovovi a Zinovjevovi. Dnes odjíždíme do
Petrohradu atd. Red.

** Podrobněji o zdržení 'odjezdu politických emigrantů do Ruska 
viz v dopise N. K. Krupské V. M. Kasparovovi (Leninskij sborník 
XIII, s. 271-272). Red.
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TELEGRAM H. G UILBEA UXOVI 

[6. 4. 1917] 

Zítra v poledne odjíždíme do Německa.* Platten dopro
vází vlak, přijeďte prosím ihned, vylohy hradíme. Pokud 
Romain Rolland v zásadě souhlasí, vemte ho s sebou. 
Udělejte všechno možné, aby s Vámi přijel Naine nebo 
Graber. Telegrafujte: Lidový dům, Uljanov. 

Ulianov 
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TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU 

[6. 4. 1917] 

Jedeme zítra v poledne. Přijeďte. Informujte se o povole
ní švýcarské pošty**. Michovi cestu platíme. 

Uljanov 

4 1 O 

TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU 

[6. 4. 1917] 

Čtěte: povolení k odjezdu ze Švýcarska, místo švýcarské 
pošty. 

* Lenin se skupinou politických emigrantů odjel ze Švýcarska 9. 4.
1917. Red.

** Viz tento svazek, dokument č. 410. Red.
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4 1 1 

TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU 

(6. 4. 1917] 

Rozhodně se nesmíte zdržet. Přijeďte bez papírů. Micha 
a Brendisten* musí taky nutně vyjet z Bernu v 10.40 do
poledne. 

Uljanov 

4 1 2 

TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU 

(6. 4. 1917] 

Vyjíždíme zítra v 10.45 dopoledne z Bernu. Okamžitě 
přijeďte. 

Uljanov 

4 1 3 

TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

(7.4.1917] 

Zítra odjíždí 20 lidí. Lindhagen a Strom ať určitě čekají 
v Trelleborgu. Bělenina a Kameněva povolejte ihned do 
Finska. 

Uljanov 

* Toto slovo bylo na telegrafním blanketu zřejmě zkomoleno;
správně má být »bundovci«. Red.
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4 1 4 

TELEGRAM J. S. RANECKÉMU 

[7.4.1917] 

Definitivní odjezd v pondělí*. 40 lidí. Lindhagen 
a Strom ať jsou určitě v Trelleborgu. 

Uljanov 

415 

TELEGRAM M. M. CHARITONOVOVI 

[7. 4. 1917] 

Platten můsí vyběhat povolení vzít sebou potraviny na 
cestu, splnění telefonujte na 12.11 ** zítra ve 12 hodin. 

Uljanov 

4 1 6 

V. A. KARPINSKÉMU

[9. 4. 1917] 

Milý V. A.! 

Přikládám dopis pro Vás a pro Guilbeauxe. Dohlédněte, 
aby Grimmovi poslali kopii a dostali odpověď. Grimmův 
protestní dopis480 poslal Radek Guilbeauxovi. Ruský text 

* - 9. dubna 1917. Red.

** Cifry znamenají telefonní číslo. ·Red.
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dopisu na rozloučenou* Vám pošle Axelrod Geho nová 
adresa: Ottikerstr. 37). 

Váš Lenin

Plattenovo prohlášení přikládám.461 

4 1 7 

V. M. KASPAROVOVI**

[9. 4. 1917] 

Milý Kasparove! Pevně, pevně Vám i Karlovi tisknu ru
ku a přeju hodně síly. Musíte vydržet. Doufám, že se uvi
díme v Pitěru a brzy. 

Ještě jednou moc pěkně zdravím vás oba. 

Váš Lenin

4 1 8 

TELEGRAM M. G. BRONSKÉMU 
A K. B. RADKOVI 

[Po 9. 4. 1917] 

Varšavskému, Radkovi, Klusweg, 8. Curych. 

- Ihned pořiďte překlad všech dokumentů.482 Začátek po
šlete určitě ještě dnes, zbytek zítra Guilbeauxovi***
- - - Kopie Bern.

* Jde o Dopis švýcarským dělníkům na rozloučenou (viz Sebra
né spisy 31, Praha 1987, s. 110-119). Red.

** Tento dopis je douškou k dopisu N. K. Krupské. Red.

*** Na rubu rukopisu napsal Lenin Guilbeauxovu adresu: Guil
beaux. 15. Rue Merle d'Auligne. 15. Geneve. Red.
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4 1 9 

TELEGRAM J. S. HANECKÉMU 

(12. 4. 1917) 

Přijedeme dnes v šest hodin do Trelleborgu. 

Platten, Uljanov 

42 0 

TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU 

(14. 4. 1917) 

Německá vláda loajálně dodržovala exteritorialitu našeho 
železničního vozu. Otiskněte dopis na rozloučenou. Zdra
vím. 

Uljanov 

421 

V. A. KARPINSKÉMU

(15. 4. 1917) 

Milý V. A.! Doufám, že jste už dostal náš telegram* (po
slal ho k otištění do ziiricher Volksrecht) a dal do sazby 
Dopis na rozloučenou. 

Doufám také, že jste už· odeslal Radkovi (adresa: Fiir
stenberg - uvnitř: pro Radka - Birgerjarlsgatan, 8. 
Stockholm) chybějící dokument pro protokoly, a to rezo
luci ze schůze menševiků, stoupenců listu Načalo aj. proti 
cestě. 

* Viz tento svazek, dokument č. 420. Red.
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Dal jsem Vám adresu k nám domů? Marie Iljinična 
Ulj�novová (pro V. I. U.), Petrohrad, Široká ul. 48/9, byt 
24. Pošlete mi na tuto adresu korespondenční lístek, jestli
ryšel (a v kterých jazycích) Abschiedsbrief'I', jestli byl
poslán do Stockholmu .atd.

Nezapomeňte se spojit s Gríšou a dát si od něj posílat 
francouzské a anglické opoziční noviny pro Radka. 

S pozdravem Váš Lenin 

422 

TELEGRAM M. I. ULJANOVOVÉ 
A A. I. JELIZAROVOVÉ-ULJANOVOVÉ 

[2. (15.) 4. 1917] 

Přijedeme v pondělí483 v 11 v noci. Sdělte Pravdě. 

Uljanov.

423 

A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 

[5. (18.) 4. 1917] 

A. Běleninovi,
členu výkonného výboru** 

Přikládám stvrzenky o zaplacení cesty naší skupiny. 300 
švédských korun jsem obdržel jako výpomoc od ruského 
konzula v Haparandě (z Taťjaninova fondu). Doplatil 

* - Dopis na rozloučenou. Red ..

** Jde o výkonný výbor petrohradského sovětu dělnických a vo
jenských zástupců. Red. 
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jsem 472 rub. 45 kop. Tyto peníze, které jsem si vypůj
čil, bych rád dostal od Výboru pro pomoc vypovězeným 
a emigrantům. 

N. Lenin

424 

V. A. KARPINSKÉMU

12.4.1917 

Milý příteli! Doufám, že dopis Vám přece jen dojde, stej
ně jako noviny, které Vám posíláme. Říkám »přece jen«, 
neboť styk se zahraničím je neuvěřitelně obtížný. Nás pu
stili a přivítali tady zběsilou štvanicí, ale ani knihy, ani 
rukopisy, ani dopisy dosud nedostáváme. Vojenská cen
zura zřejmě pracuje skvěle, dokonce až příliš horlivě, 
vždyť samozřejmě víte, že o válce jsme se nikde slůvkem 
nezmínili a ani zmínit nemohli. 

Přerušte prosím přepis rukopisu o agrární otázce, ne
boť jsem tu našel 1 exemplář. už vysázený. Chybí v něm 
konec, konec »závěru«484, a to od slov: 

»Veškeré rolnictvo a veškerý proletariát je proti sou
kromému vlastnictví půdy. Vytvoření junkersko-buržoaz
ního Ruska cestou reforem nutně předpokládá zachování 
základů staré pozemkové držby a zdlouhavé ... « 

Od těchto slov konec závěru chybí. 
Budu Vám velice zavázán, když od těchto slov do konce 

závěru uděláte 4-5 kopií a pošlete je: l. mně osobně; 2. 
do Pravdy, Mojka 32; 3. do Stockholmu na udanou adre
su. Snad aspoň jeden z těch exemplářů dostanu. 

Napište mi pár slov na lístku, do Pravdy, ale ještě lépe 
M. T. Jelizarovovi (pro V. I.), Široká 48/9, byt 24, Petro
hrad, jestli jste tento dopis dostal a kdy jste poslal kopie
konce závěru.
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Dojeli jsme skvěle. Plattena sem Miljukov nepustil. 
Zdejší atmosféra - zběsilá štvanice buržoazie proti 

nám. Mezi dělníky a vojáky - sympatie. 
Mezi sociálními demokraty - vítězství »revolučního 

obranářství« (teď prý je co bránit, republiku proti Vilé
movi). Čcheidze a spol., Stěklov (vůdci sovětu dělnických 
a vojenských zástupců v Pitěru) úplně sklouzli k revoluč
nímu obranářství. Čcheidze je v bloku s Potresovem. 
Všichni skučí a hlasitě volají po »jednotě« celé SDDSR. 
My jsme samozřejmě proti. 

22. 4. 1917 je v Pitěru celoruská konference bolševiků 
(naší strany).485 

Rychle mi napište, zda byl vydán náš Dopis na rozlou
čenou, v kterých jazycích a jak jde na odbyt. 

Napište, jestli jste dostal noviny (posílám Vám celý 
ročník Pravdy a výstřižky z různých novin). Informujte 
trochu lépe Paříž a celé Švýcarsko. Pevně Vám tisknu ru
ku. 

Váš V. Uljanov 

425 

J. S. RANECKÉMU A K. B. RADKOVI* 

Soudruhům Raneckému a Radkovi: Herrn Fiirstenberg 
(Fiirstenberg). 8. Birgerjarlsgatan. 8. Stockholm . 

12.4.1917 

Milí přátelé! Doposud jsme od vás nic, dočista nic nedo
stali: ani dopisy, ani balíky, ani peníze486

. Pouze dva tele
gramy od Raneckého. Posíláme vám dva kompletní roč
níky Pravdy: jeden pro vás, druhý pro Karpinského (Mr. 
Karpinsky, Bibliotheque russe. 7. Rue Hugo de Senger. 

* Dopis je napsaný na papíru s hlavičkou redakce Pravdy. Red.
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7. Geneve. /Genf/ Suisse) a dva komplety výstřižků: j�
den vám, druhý Karpinskému.

Oznamte na korespondenčním lístku (M. T.Jelizarovo
vi /pro V. I./. Š�roká ul., 48, byt 24. Petrohrad) nebo tele
gramem, jestli jste tento dopis a noviny dostali. 

Přijel Štejnberg487 a slibuje, že zásilky sežene. Uvidí
me, jestli se mu to podaří. 

Když dostanete noviny, pochopíte z nich celou situaci. 
Pro případ, že noviny nedojdou, budu vás stručně in

formovat. 
Buržoazie ( + Plechanov) nás zuřivě napadají za prů

jezd Německem. Pokoušejí se poštvat vojáky. Zatím se 
jim to nedaří: máme přívržence a věrné lidi. Mezi esery 
a sociálními demokraty panuje šovinistické šílenství ve 
formě »revolučního obranářství« (teď prý přece je co brá
nit: republiku před Vilémem). zurivě štvou proti nám, že 
jsme proti »jednotě«, zatímco masy jsou pro sloučení 
všech sociálních demokratů. My jsme proti. 

Čcheidze sklouzl úplně k »revolučnímu obranářství«. 
Spřáhl se s Potresovem. Všichni jsou pro půjčku svobo
dy488. Proti jsme jen my + stoupenci Našeho slo
va + Larin a malá hrstka Martovových přátel. 

Na 22. 4. 1917 svoláváme celoruskou konferenci bolše
viků. 

Doufáme, že se nám podaří úplně srovnat linii Pravdy, 
která »kautskisticky« Zlilkolísala.489

Pište do Pravdy články o zahraniční politice -. co nej
kratší a v duchu Pravdy Ge malá! je málo místa! usiluje
me o rozšíření). Rovněž co nejstručněji o německém re
volučním hnutí a o levicovém tisku. 

Napište dopis o tom, co a jak je se švédskou levicí490.
Slyšeli jsme, že šovinista Branting štve proti Radkovi. 

Sovět dělnických a vojenských zástupců uzavřel na po
čátku revoluce dohodu s prozatímní vládou, že ji bude 
podporovat.491 Vznikla »styčná komise«: sovět »kontrolu
je« prozatímní vládu. 
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Situace je nanejvýš složitá a nanejvýš zajímavá. Vydá
váme brožurky o taktice.* Sovět žádá společný meziná
rodní socialistický sjezd. My jsme jenom pro sjezd levice, 
proti sociálšovinistům a proti »středu«. 

Pevně Vám tisknu ruku a ze srdce přeji všechno nej
lepší. Pište častěji a ve svých kontaktech buďte nanejvýš 
pečliví a opatrní. 

Váš V. Uljanov 

426 

J. S. RANECKÉMU 

[21. 4. (4. 5.) 1917] 

Milý soudruhu, dopis č. 1 (z 22.-23. dubna) jsem dostal 
dnes, 21. 4. podle st. kal. ... 

Peníze (2000) od Kozlowského jsem dostal. Balíčky do-
1 

sud n�přišly. Oblastní noviny chodí hrozně nepřesně, 
takže sami nemáme komplety, ale jenom jednotlivá čísla.1

Celkem vychází asi "15 · bolševických noviil: v Helsingfor
su, Kronštadtu, Charkově, Kyjevě, Krasnojarsku, Sama
ře, Saratově a jiných městech. V Moskvě vychází deník 
Social-demokrat. V Charkově, Kronštadtu a Helsingforsu 
rovněž deníky. Zítra začíná celoruská konference, očeká
vá se na tři sta delegátů. V Pitěru všecko vře; proti vládní 
nótě se od včerejška konají mítinky a demonstrace. Orga
nizovat se v této vřavě je neobyčejně těžké. Všichni má
me práce nad hlavu. Zařídit to s posly není lehké, ale 
přesto uděláme, co se dá. Dnes odjíždí jeden člověk, 
zvlášť určený k tomu, aby celou věc zorganizoval, a tak 
doufáme, že se mu podaří všechno zařídit. Telegramy 
jdou strašně dlouho, dokonce i vnitrostátní telegrafický 

* Jde o Leninovu brožuru Dopisy o taktice, vydanou v roce 1917
(viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 156-169). Red.
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styk je ztížen. Vzhledem k odjezdu našeho člověka jsme 
telegram o obdržení dopisu č. 1 neposílali. Ohledně 
Štejnberga učiníme opatření. 

Radkovi posíláme pozdrav. Dnes je tak perný den, že 
napsat podrobný dopis a rezoluce ke konferenci aj. ne
můžeme. Všechno se dovíte z Pravdy, kterou posíláme. 
Telegramy nedocházejí. Proto otázka telegrafického spo
jení zůstává otevřená. Spojení se musí organizovat jinak. 
Jaké máte zprávy o Plattenovi? Vrátil se v pořádku? 

Mnohokrát Vás zdravím. 
Právě přišly zprávy o obrovských demonstracích, stří

lení apod. 

427 
PŘEDSEDNICTVU 

FRONTOVÉHO SJEZD U492 

[Nejpozději 29. 4. (12. 5.) 1917) 

Předsednictvu delegátů frontového sjezdu 

Milí soudruzi! Dostal jsem vaše pozvání, za něž vám 
upřímně děkuji. Velice se omlouvám, že dnes absolutně 
nemohu být mezi vámi, neboť jsem zaneprázdněn celo
ruskou konferencí naší strany493

• 

Konference se protáhla, budeme tu asi celou noc a ne
mohu se vzdálit ani na chvíli. 

Se soudružským pozdravem 
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K. B. RAD KOVI 494 

Soudruhu R a d k o v i 

29 .5.1917 

Milý příteli! Píšu Vám poprvé, dopis č. 1, a prosím o od
pověď, jestli jste ho dostal. Vynasnažte se. poslat mi co 
nejdříve bulletin č. 1 (bulletin Pravdy)495 , dále mi od
povězte, zdali jste dostal odpověď od Karpinského ze Že
nevy (prosil jsem. ho, aby mi poslal konec. - »závěr« 
- knihy o agrární otázce a oba články: Jurijův, »Petra
Kijevského« a můj o sebeurčení).

Naprosto·s Vámi souhlasím, že Zimmerwald se stal de
finitivně brzdou a že je s ním třeba co nejdřív skoncovat. 
(Víte, že jsem se v. tointo bodě s konferem;:í rozeše1496.) 

Musíme všemožně urychlit poradu levicových sil, mezi
národní, a jenom levicových sil. Napište, co pro to mů
žete udělat: peníze Gistý obnos kolem 3-4 tisíc rublů) 
brzy pošleme. 

Kdyby se uskutečnila mezinárodní porada levicových 
sil co nejdřív, byla by III . internacionála založena. 

Dá se počítat se skandinávskými levicovými silami? 
Poučil jste Hoglunda-a spol.? Je naděje, že získáme An
gličany a Američany? Neměla by vaše stockholmská troj
ka vydat jménem našeho ÚV plus Poláků plus listu Arbei
terpolitik plus Hoglunda a spol. ihned mezinárodní vý
zvu k poradě pouze levice (seznam viz v naší rezoluci) 
v mezinárodním měřítku? 

Napište, co podnikáte. 
Odpusťte, že píšu zřídka: mám po čertech málo času. 

Doufám, že Vám teď všechno řekli. 

Pevně Vám tisknu ruku. 
Váš Lenin 
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P RÁVNÍ KOM1SI497 

Pokud jde o prohlášení výkonného výboru skupin Sociál
ní demokracie Království polského a Litvy, jež bylo po
stoupeno právní komisi, prosím, aby komise vzala v úva
hu, že bod prohlášení, kde se od Raneckého »požaduje 
vysvětlení«, obsahuje naprosto nepřípustný útok na čest 
nepřítomného (plnícího stranické úkoly) soudruha a při
tom zmocněnce ÚV. 

»Požadovat vysvětlení« na přání zlovolnéh_o klevetníka
pana Zaslavského, nejednou označovaného v novinách za 
pomlouvače, je naprosto nepřípustné, a tím méně v tisku. 

Pan Zaslavskij vystoupil jako obyčejný intrikán. Je za
potřebí přesně, právně odlišit pojem intrikána a pomlou
vače od usvědčovatele (požadujícího zjištění přesně uve
dených faktů). 

Je zapotřebí stanovit zásadu, že strana nesmí odpoví
dat na klepy a intriky. Ginak než zdůrazňováním, že kle
vetníci zůstanou klevetníky), dokud nebude v tisku uve
deno 1. s podpisem určité osoby, nikoli však notorického 
pomlouvače, přesně formulované obvinění; 2. které musí 
oběma stranám dávat možnost předstoupit před legální 
soud; 3. obvinění vážného rázu, za něž se postavily poli
tické organizace. 

Jinak nesmí odpovídat st rana, ale postižený soudruh, 
a to buď ve zvláštní brožuře (nebo letáku: s dokumenty), 
nebo jenom ve smyslu odmítnutí pomluvy. 

Obzvlášť nepřípustný je třeba jen stín pochybnosti 
o poctivosti stranického funkcionáře nebo náznak pokusu
hrabat se (»požadovat vysvětlení«) v jeho soukromém ži
votě bez předc hozího vyslechnutí svědků (Rozanov,
Čudnovskij, Štěr a další Kodaňané) a bez prostudování
dokumentů. 

Prosím právní komisi, aby projednala toto moje pro
hlášení, že je soudružsky i věcně zcela nepřípustné zve-
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řejňovat takovou věc (a to dokonce ani ne jménem ÚV

Poláků), jakou je prohlášení postoupené právní komisi. 
13.6.1917 

430 

TELEGRAM 
ZAHRANIČNÍMU BYR U 
ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU 

[16. (29.) 6. 1917] 

N. Lenin

V neděli bude manifestace celé revoluce. Naše hesla: pryč 
s kontrarevolucí, se IV. dumou, se Státní radou a s impe
rialisty, kteří organizují kontrarevoluci. Všechnu moc so
větům. Ať žije kontrola dělníků nad výrobou. Ozbrojení 
všeho lidu. Ani separátní mír s Vilémem, ani tajné 
smlouvy s anglickou a francouzskou vládou. Sověty ať 
okamžitě uveřejní skutečně spravedlivé mírové podmín
ky. Proti agresím. Chléb, mír, svoboda. 

431 

K. B. RAD KOV! 

17.6.1917 

Milý Radku! Pro nemoc jsem nemohl v posledních dnech· 
sledovat telegramy. Proto nemám jasnou představu, jak 
to vypadá s Zimmerwaldem. 

Je-li pravda, že popletený, bídný Grimm (právem jsme 
tomu ministeriaJistickému ničemovi nikdy nevěřili!) po
stoupil všechny zimmerwaldské záležitosti švédské levici 
a že tato· levice svolává v těchto dnech zimmerwaldskou 
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konferenci, pak já osobně (tohle všechno píšu jenom sám 
za sebe) bych chtěl vážně varovat před tím, abychom se za
plétali s Zimmerwaldem. 

»To by bylo něco, kdybychom teď opanovali zimmer
waldskou internacionálu,« říkal dnes Grigorij. 

Podle mě je to vrcholně oportunistická a škodlivá takti
ka. 

»Opanovat« Zimmerwald? To znamená vzít na sebe
mrtvou zátěž italské strany (kautskistů a pacifistů), švý
carských Greulichů a spol., americké SP Geště horší!), 
různých Pelusů, longuetovců atd. apod. 

Znamenalo by to hodit přes palubu všechny naše zása
dy, zapomenout na všechno, co jsme psali a říkali proti 
středu, sami se zaplést a zostudit. 

Ne, jestli švédská levice vzala Zimmerwald do svých 
rukou a bude chtít zasahovat, musí se jí dát ultimátum: 
buď hned na prvním zasedání zimmerwaldské konferen
ce prohlásí Zimmerwald za rozpuštěný a založí III. inter
nacionálu, nebo odejdeme. 

Ať tak či onak, je nutné stůj co stůj pohřbít ostudný 
(»grimmovský«: je přece jen grimmovský) Zimmerwald
a založit opra vdov ou III. internacionálu jenom z levi
cových sil, jenom proti kautskistům. Lepší malá ra
dosť než velká nepříjemnost.

Přečtěte tento dopis Orlovskému a Raneckému. Moc 
pěkně zdravím: 

Odpusťte, že jsem tak stručný: churavím. 
Tady se to nápadně podobá situaci před červnovym1 

dny roku 1848. Menševici a eseři odevzdali a odevzdáva
jí úplně všechno kadetům ( = Cavaignakům). Qui vivra 
verra.* 

Váš Lenin

* Počkáme a uvidíme. Red.
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PÍSEMNÝ VZKAZ L. B. KAMENĚVOVI 

[Nejdříve 5. (18.) a nejpozději 7. (20.) 7. 1917] 

Soudruhu Kameněvovi 

Entre nous*: jestli mě oddělají, prosím Vás; vydejte můj 
sešitek Marxismus o státu (zůstal někde ve Stockhol
mu).498 V modré obálce, svázaný. Jsou v něm všechny ci
táty z Marxe a Engelse, rovněž z Kautského proti Panne
koekovi. Je tam řada připomínek, poznámek a formulací. 
Myslím, že stačí tak týden práce a může se to vydat. Po
kládám to za důležité, poněvadž nejen Plechanov, ale 
i Kautsky všechno zamotali. Podmínka: to všechno zůsta
ne absolutně entre nous! 

433 

BYRU ÚSTŘEDNÍHO VÝKONNÉHO 
VÝBOR U499 

Teprve teď, 7. července ve ·Čtvrt na čtyři odpoledne, jsem 
se dověděl, že v mém bytě byla dnes v noci prohlídka, 
kterou přes protesty mé ženy vykonali ozbrojení muži, 
aniž předložili písemné povolení. Protestuji proti tomu 
a prosím byro ÚVV, aby toto přímé porušení zákona vy
šetřilo. 

Zároveň pokládám za svou povinnost oficiálně a pí
semně potvrdit to, o čem podle mého přesvědčení nemo
hl pochybovat ani jeden člen ÚVV, že totiž vydá-li vláda 

* - mezi námi. Red.
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příkaz k mému zatčení a ÚW tento příkaz potvrdí, do
stavím se tam, kam ÚW určí, abych mohl být zatčen. 

Petrohrad 7. 7. 1917 

Člen ÚW Vladimír Iljič Uljanov 
(N Lenin) 

434 
ZAH RANIČNÍMU BYRU 

ÚSTŘEDNÍHO VÝBO R U500 

17. (30.) srpna 1917. Milí přátelé! S velkými obtížemi, po
dlouhých týdnech nucené přestávky se snad podaří obno
vit písemný styk. Aby se to ovšem podařilo úplně, musíte
se ze všech sil přičinit a dát si práci s jeho zorganizová
ním.

Odporná, pomlouvačná kampaň, kterou rozpoutala 
buržoazie kolem Raneckého, Kollontajové a mnoha ji
ných, jež obviňuje ze špionáže nebo podílu na ní, je sa
mozřejmě hanebným zastíráním tažení proti internacio
nalistům, jež zahájili naši udatní »republikáni«, kteří by 
se chtěli pomlouváním »výhodně odlišit« od carismu. 

1. Četl jsem někde v ruských novinách,_ že Hanecki
a Radek vydali dementi.501 Nevím, co je na tom pravdy. 
Ale je to nezbytné. Je zapotřebí za prvé, aby Radek na
psal do Paříže a vyžádal si protokoly posledního soudu 
(různých frakcí SDDSR) v Paříži s ním. O tomto soudu 
psal už dávno Lunačarskij v listu Novaja žizň, kde pra
nýřoval hanebné pomlouvače.502 Ale to nestačí. Je třeba 
sehnat protokoly nebo aspoň úplný rozsudek, a pokud se 
nedá vydat, opsat ho na stroji v několika exemplářích 
a poslat ho sem. Kdyby se nedaly sehnat protokoly ani 
rozsudek, bylo by žádoucí získat aspoň písemné vylíčení 
soudu od někoho z Pařížanů, kdo se ho zúčastnil, a vydat 
rusky aspoň tenkou brožurku (v Kristianii je ruská tiskár-
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na), aby se na základě dokumentů vyvrátily sprosté po
mluvy. Aspoň nějaké brožurky se podaří dostat přes hra
nice, výtahy z textu musí vyjít v Arbeiterpolitík, Politi
ken, Demain atd. 

2. Stejně tak je nezbytné, aby Hanecki průkazně vyvrá
til tvrzení pomlouvačů tím, že co nejdřív vydá finanční 
zprávu o svém obchodu a o svých »záležitostech« se Sau
monseauovou (Co je to zač? To jméno slyším prvně!) 
a s Kozlowským (bylo by záhodno, aby zpráva byla pře
kontrolována a ověřena podpisem švédského notáře nebo 
několika švédských socialistů, členů parlamentu). Rovněž 
je nezbytné otisknout text telegramů (v ruských novi
nách, v listu Russkaja volja a časopisu Bez lišnich slov503 

i v dalších už to bylo, ale asi ne v plném znění) a roze
brat, vysvětlit každý z nich. 

Proti této odporné dreyfusiádě, proti tomuto pomlou
vání se musí bojovat vydáním brožury, a to co nejdřív, 
a nelitovat námahy, starostí ani peněz n� pranýřování 
pomlouvačů a na poskytnutí případné pomoci těm, kdo 
byli na základě tohoto odporného pomlouvačného obvi
nění zatčeni. 

3. Jak je na tom s financemi zahraniční byro, jmenova
né naším ústředním výborem? Po červencovém pronásle
dování je jasné, že náš úV pomoci nemůže (aspoň si to 
myslím). Napište, jestli se podařilo něco sehnat přes 
švédskou levici a jestli .se byro udrží. A co bulletin? Kolik 
čísel bylo vydáno a v kterých jazycích? Měl Guilbeaux 
všechna čísla? Máte kompletní Demain? Byl bulletin po
sílán do Ameriky, Severní i Jižní? Napište o tom všem 
podrobněji. 

4. Abych nezapomněl. Už nevím, kdo mi říkal, že ve
Stockholmu se po Grimmovi a nezávisle na něm objevil 
Moor. Že darebák Grimm jako kautskistický »centrista« 
byl schopen podle se sblížit se »svým« ministrem, to mě 
nepřekvapuje: kdo se· rázně nerozejde se sociálšovinisty, 
ten vždycky riskuje, že se dostane do této hanebné situa-
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ce. Ale co je zač ten Moor? Je plně a naprosto dokázáno, 
že je to čestný člověk? Že se nikdy přímo ani nepřímo 
nesčuchával a nesčuchává s německými sociálimperiali
sty? Jestli je pravda, že Moor je ve Stockholmu a jestli se 
s ním znáte, pak bych vás moc a moc prosil, důtklivě, na
léhavě bych vás prosil, abyste udělali všecko možné pro 
to, aby se to velmi přísně a na základě dokumentů prově
řilo. Tady není, tj. nesmí být, místo pro sebemenší pode
zření, stížnosti, povídačky apod. Velice lituji, že »zim
merwaldská komise« neodsoudila Grimma přísněji.504 

Měla být přísnější! 
5. Proti účasti na stockholmské konferenci jsem roz

hodně'byl a jsem i nadále.sos Musím podotknout, že celý 
tento dopis píšu jen za svou osobu, neboť jsem neměl 
možnost zeptat se ÚV ani se s ním spojit. Až mi tedy bu
dete posílat obzvlášť podrobnou odpověď, přiložte k své
níú dopisu oficiální, podrobnou, věcnou a dokumentární 
vaši Gakožto celého byra) zprávu pro ÚV, já ji odešlu. 

Nuže, já jsem absolutně proti účasti na stockholmské 
konferenci. Kameněvův projevs06 (Měli jste v ruce list No
vaja žizň? Musíte si ho předplatit.) pokládám za vrchol 
hlouposti, ne-li podlosti, a napsal jsem už o tom ÚV i do 
tisku. Naštěstí mluvil Kameněv jenom za sebe a byl po
přen jiným bolševikem. 

Účast na stockholmské konferenci, jakož i na každé ji
né společně s ministry (a ničemy) Černovem, Ceretelim, 
Skobelevem a jejich stranami pokládám za vyloženou 
zradu a vystoupím s tímto názorem v tisku proti komuko
li. Pokud se v »zimmerwaldské komisi« (soudě podle refe
rátu sociálšovinisty Rozanova) podařilo skoro nebo zpola 
odmítnout Stockholm, je to velmi dobré. Jenže všechna 
»skoro« a »zpola« nejsou k ničemu a celá ta »zpola« soci
álšovinistická zimmerwaldská komise, závislá na Italech
a ledebourovcích, bažících po »jednotě« se sociálšovini
sty, je velice škodlivá instituce.

6. Děláme velikou, neodpustitelnou chybu, když od-
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souváme nebo odkládáme svolání konference levicových 
sil pro založení III. internacionály. Právě teď, kdy Zim
merwald tak ostudně kolísá nebo je donucen k nečinno
sti, právě teď, dokud v Rusku ještě existuje legální (sko
ro legální) internacionalistická strana s více než 200 000 
(240 000) členy* (což za války není nikde na světě), právě 
teď jsme povinni svolat konferenci levice,  a byli bychom 
přímo zločinci, kdybychom se s tím opozdi li (bolševická 
strana je v Rusku den ze dne víc a víc zaháněna do ilega-
lity). 

Peníze na konferenci se najdou. Máme možnost vydat 
několik čísel bulletinu z konference. Středisko pro ni je 
ve Stockholmu. Je pro ni »opora« francouzská (Demain) 
a anglická (Socialistická dělnická strana USA; její dele
gát Rejnštejn** byl v těchto dnech v Petrohradě a bude pa
trně ve Stockholmu) - ostatně kromě SLP (Socialistické 
dělnické strany USA) existuje ještě anglická_ opora 
- Tom Mann v Anglii, tamější menšiny v British Soc.
Party***, skotští socialisté i The lnternational v Americe:

Odkládat teď svolání konference levicových sil by bylo 
přímo zločinem. 

Bylo by nesmírně hloupé »čekat« na »velký« počet 
účastníků a »stydět se« za to, že teď je jich »málo«. Neboť 
teď bude tato konference nezávisle na počtu účastníků 
ideovou silou; kdežto později ji mohou umlčet.

Bolševici, PSD, Holanďa�é, Arbeiterpolitik, Demain 
- ťo už je dostatečné jádro. A když budeme jednat
energicky, patrně se k němu přidá i část Dánů (Trier aj.,
kteří odešli ze strany ničemy Stauninga), část švédských
mladých (na nichž se my prohřešujeme, že je nev edeme,
neboť potřebují vést), část Bulharů, levice z Rakouska

* - a 17 deníky; celkový týdenní náklad činí 1 415 000 výtis
ků; denní náklad 320 000 výtisků. 

** Nemám potuchy,' 
co je to za ptáčka. Podle novin přivítal 

»sjednocovací sjezd« menševiků!]� to tedy podezřelý ptáček.
*** - Britské socialistické straně. Red.
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(Franc), část Loriotových přátel ve Francii, část levice ve 
Švýcarsku (Internacionála mládeže) a v Itálii, a dále jed
notlivé složky z anglického a amerického hnutí, které 
jsem už jmenoval. 

Rezoluce konference bolševiků (24.-29. 4. 1917) a je
jich sjezdu (červenec 191 7: viz rezoluce v listu Novaja 
žizň*), návrh nového programu této strany - to už je 
dostatečná ideová základna (přidáme-li k tomu Vorbote, 
Tribune, Arbeiterpolitik aj.), aby se dalo před celým svě
tem vystoupit s jasnými odpověďmi na otázky imperialis
mu a s obviněním proti sociálšovinistům, a kautskistům. 

Musíme okamžitě svolat tuto konferenci, utvořit její 
prozatímní byro, vytisknout ve třech jazycích její provo
lání a návrhy rezolucí, abychom je mohli předat jednotli
vým stranám. Znovu opakuji: jsem hluboce přesvědčen, 
že když to neuděláme hned, hrozně si ztížíme tuto práci 
v budoucnu a hrozně usnadníme »amnestii« zrádcům so
cialismu. 

7. Ministerialismus ruských menševiků »zimmerwal
dovců« musíme zvlášť využít k tomu, aby se celému Zim
merwaldu položilo ultimátum: buď se rozejdete s Bran
tingy, Huysmansy a spol., nebo my ihned vystoupíme. 
Mimochodem: vede Arbeiterpolitik kampaň proti Zetki
nové a proti braunschweiger** Volksfreundu za, to, že ti 
darebáci kvůli svým intrikám očisťovali a podporovali 
ruské menševiky, Čcheidzeho a spol., z nichž se vykluba
la �ebranka -zrovna jako Sembat, Renaude!, Thomas 
a spol., toužící po ministerských křeslech? 

Copák ani Mehring doposud nepochopil, jak odporný 
je Čcheidze, Cereteli, Skobelev a spol.? 

8. Musíte nutně zařídit, aby sem docházely vaše dopisy

* Jsou míněny rezoluce VII. (dubnové) konference a VI. sjezdu
SDDSR(b) (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí 
a plenárních zasedání ÚV, 1898-1924, Praha 1984, s. 254-275 
a 276-294). Red.

** - brunšvickému. Red.
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- doufám, že obratem dostanu stejně zevrubný dopis,
jako je můj Ginak odmítám korespondovat) - a tiskovi
ny: od poloviny- Června alespoň kompletní ročníky perio
dik Arbeiterpolitik, Demain, Kampf (Duisburg), Weekly
People (SLP), Leipziger Volkszeitung, Neue Zeit, The
Call a dalších, Spartacus, publikace Loriota a jeho přátel,
Avanti! apod. apod. Pro začátek pošlete aspoň výstřižky.

9. Musíte sem posílat podle možnosti každý týden za
prvé články pro provinční a petrohradský stranický tisk 
(přehledy o levicových hnutích v zahraničí, fakta, fakta 
a zase fakta), za druhé letáky (na 4-8-16 menších strá
nek), které budou vydány jako malé brožurky. Souhrny 
faktů o krachu internacionály, o ostudě sociálšovinistů, 
o ostudě kautskistů, o růstu levicového hnutí: alespoň 4
brožurky na každé z těchto témat o 16-32 stránkách.
Fakta a fakta. Máme naději, že se to vydá. Odpovězte
ihned, jestli se do toho můžete pustit. Při dopravě naším
způsobem (o legální přepravě teď nemůže být ani řeči) je
myslím úplně jedno, v jakém jazyce se to bude psát.

10. Úplný ročník Pravdy doufám máte. List Novaja
žizň si předplácíte. Pokud nemáte listy Rabočij i soldat 
(zastaven), Proletarskoje dělo (Kronštadt) a Social-demo
krat (Moskva), ihned napište, budu je posílat, jen co zač
ne fungovat nqvá cesta, kterou poprvé zkoušíme tímto 
dopisem. 

P. S. 18. srpna. Právě jsem dostal 1., 2. a 4. číslo nového 
listu Proletarij, ústředního orgánu, samozřejmě ho brzy 
zastaví. Vynasnažím se vám ho poslat. Posílám čísla 
1-7.

20. srpna. Pořád ještě se mi nepodařilo dopis odeslat
a nejspíš se to hned tak nepodaří. Proto mi z toho vychá
zí něco jako ·deník ·místo dopisu! Nedá se nic dělat. Musí
te mít hodně trpělivosti a vytrvalosti, pokud vůbec chce
te udržovat styk s internacionalisty v »nejsvobodnější« 
imperialistické republice. Dnes jsem se dozvěděl z lzvě-
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stijí, že ve Stockholmu vycházejí Izvěstija stokgolmskogo 
informacionnogo bjuro sověta rabočich i soldatskich de
putatov, jednou týdně. Snažte se mi poslat komplety 

všech stockholmských publikací. Nic n edostáváme. 
25. srpna (7. září). Zítra se myslím podaří dopis ode

slat. Všem ožně se vynasnažte, aby se přísun od vás roz
jel. Rozhodně ihned odpovězte třeba jen stručně na adre
su (ve vaší zemi), kterou vám oznámí soudruh, jenž vám 
.odevzdá tento dopis (nebo jeho přítel). Ten vám taky dá 
šifru; na zkoušku píšu touto šifrou několik slov a prosím, 
abyste na ně odpověděl touž šifrou.* 

P. S. Napište ještě brožurku, 16-32 stránek, o tajných 
diplomatických smlouvách Ruska: stručně, přesně, fakta 
a zase fakta. Ta a ta smlouva z toho a toho dne, měsíce, 
roku, obsah ten a ten. Výčet smluv. Souhrn. Co nejstruč
něji a co nejvíc fakt. Odpovězte, jestli se do toho pustíte 
a kdy to pošlete. 

Končím: proboha, okamžitě je nutná konference levi
ce, byro levice, bulletin byra a za dva (za půldruhého) 
měsíce určete druhou konferenci. 

S pozdravem Le nin 

435 

G. ROVIOVI

[27. 9. (10. 10.) 1917] 

Soudruhu Rovio! Buďte tak laskav a odevzdejte přiložený 
dopis Smilgovi (pouze osobně, nikoli poštou). 

Soudruh, který Vám doručí tento dopis, jede velmi br
zy nazpátek: pošlete po něm zbývající noviny a jest li ně
co přišl o pro mě. 

* Dále je několik řádek zašifrováno. Red.
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Poslal jste to, co jsem Vám dal, na sever pro švédské 
soudruhy*? Odpovězte po doručiteli. 

Moc pěkně Vás zdravím! 
Váš K. Ivanov

4 36 

G. ROVIOVI

[Po 27. 9. (10. 10.) 191 7] 

Milý soudruhu Rovio! 

Využívám příležitosti, abych zjistil, zda jste dostal můj 
dopis s přiloženým dopisem pro Smilgu** a zda jste mu 
dopis odevzdal. 

Příležitostný doručitel jede nazpátek asi za dva dny. 
Buďte tak laskav a odevzdejte tento dopis Smilgovi, aby 
taky věděl, že si dělám starosti, jestli dopis dostal, a že če
kám na jeho odpověď. 

S pozdravem Váš K. Ivanov

Neposlal byste mi všechna čísla deníků 1. Priboj5°7 

a 2. Socialist-revolucioněr za poslední 1 1/2 týdne? 

P. S. Poslal jste po přátelích do Švédska dopis a noviny? 

* Zřejmě jde o Leninův dopis Zahraničnímu byru ústředního vý
boru ve Stockholmu (viz tento svazek, dokument č. 434). Red.

** Jde o Dopis I. T. Smilgovi, předsedovi oblastního výboru .fin
ské armády, námořnictva a finských dělníků (viz Sebrané spisy 34, 
Praha 1987, s. 295-300). Red.
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PÍSEMNÝ VZKAZ M. V. FOFANOVOVÉ 

[24. 10. (6. 11.) 1917] 

Odešel jsem tam, kam jste nechtěla, abych chodil. Na 
shledanou. 

Iljič 
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PŘÍLOHY 





1 
POTV RZENÍA RMANDOVÉ 

A JEGO ROVOV I 

Tímto potvrzujeme, že soudruzi lnessa a Jegorov jsou 
zmocněni zúčastnit se bernské mezinárodní konference 
jako zástupci mládežnických organizací přiklánějících se 
k ÚV SDDSR. 

Jménem ÚV SDDSR N. Lenin 

Bern 3. dubna 1915 

STÁTNÍ KNIHOVNĚ V.BE RNU 

[8. 4. 1916] 

Vážený pane! 

Státní knihovně 
Dotaz 

Tímto vracím vypůjčenou knihu. Pošlete mi prosím jiný 
exemplář (Baedeker: Švýcarsko) - může to být starší vy
dání, německé, francouzské nebo anglické.

Spiegelgasse, 12. 
Ziirich I. 

S hlubokou úctou Vl. Uljanov 

491 



3 

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ 
ÚČASTNÍKŮ CESTY PŘES NĚMECKO 

[27. 3. (9. 4.) 1917] 

Já, nížepodepsaný, stvrzuji svým podpisem, že 
1. mi byly oznámeny podmínky, jež Platten, sjednal

s německým vyslanectvím; 
2. podřizuji se příkazům vedoucího cesty Plattena;
3. jsem obeznámen se zprávou z listu Petit Parisien,

podle níž ruská prozatímní vláda vyhrožuje, že obviní ze 
zrady státu ty ruské poddané, kteří budou projíždět Ně
meckem; 

4. všecku politickou odpovědnost za svou cestu beru
na sebe; 

5. Platten mi zaručil cestu pouze do Stockholmu.

9. dubna 1917
Bern-Curych

4 

N. Lenin*

TELEGRAM K. HOGLUNDOVI5°8 

[31. 3. (13. 4.) 1917] 

Členovi parlamentu K. Hoglundovi 
Vyšetřovací vazba, Lengholm 

Přejeme brzký návrat na svobodu, k boji! 

Jménem ruských a švédských přátel 

Lenin, Strom 

* Dokument podepsali i ostatní účastníci této cesty. Red.
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5 

POZDRAV SOUDRUHU HOGLUNDOVI 

[23. 4. (6. 5.) 191 7] 

ÚV SDDSR Vás zdraví v den Vašeho propuštění z vězení 
jako neochvějného bojovníka proti imperialistické válce 
a věrného stoupence III. internacionály. 

6 

Ústřední výbor 
Lenin* 

LÍSTEK NEZJIŠTĚNÉMU ADRESÁTOVI 

[V červenci nebo srpnu 191 7] 

N. Lenin velmi prosí, abyste mu pomohl sehnat pro jeho
naléhavou práci tyto věci v němčině i v ruštině:

1. Komunistický manifest509 něm. nemám

rus. nemám

2. Bída filozofie: něm. mám

rus. nemám 

I 

* Pozdrav K. Hoglundovi podepsal také G.J. Zinovjev. Red.
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SEZNAM 

LENINOVÝCH DOPISŮ A DOKUMENTŮ 

ZAŘAZENÝCH DO PŘED.CHOZÍCH 

SVAZKŮ SEBRANÝCH SPISŮ 

(Srpen 1914-říjen 1917) 

MEZINÁRODNÍ SOCIALISTICKÉ KOMISI (ISK). Po ·12. (25.) 
září 1915. 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 50-55. 

TAJEMNÍKOVI LIGY SOCIALISTICKÉ PROPAGANDY. Mezi
31. říj11e111 a 9. listopadem (13. a 22. listopadem) 1915.

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 89-93.

O ÚKOLECH OPOZICE VE FRANCII (Dopis soudruhu Safarovo

vi). JO. ú11ora 1916. 
Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 254-258. 

DOPIS VÝBORU ZAHRANIČNÍ ORGANIZACE SEKCÍM 
SDDSR. V ú11oru-břez11u 1916.

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 295-298. 

POZDRAVNÝ PROJEV NA SJEZDU ITALSKÉ SOCIALISTIC
KÉ STRANY. V prv11í polovi11ě říj11a 1916.

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 168-172. 

OTEVŘENÝ DOPIS BORIS U SOUV ARINOVI. V druhé polovi11ě
prosi11ce 1916. 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 282-292. 

OTEVŘENÝ DOPIS CHARLESU NAINOVI, ČLENOVI MEZI
NÁRODNÍ SOCIALISTICKÉ KOMISE V BERNU. 26.--,27. prosi11ce
1916 (8.-9. led11a 1917). 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 306-314. 

TELEGRAM BOLŠEVIKŮM ODJÍŽDĚJÍCÍM DO RUSKA. 
6. (19.) března 1917.

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 32.
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DOPIS ŠVÝCARSKÝM DĚLNÍKŮM NA ROZLOUČENOU. 
26. března (8. dubna) 1917.

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 110-119.

DOPIS REDAKCI. 2. (15.) května 1917.
Sebrané spisy 32, Praha 1987, s. 28.

OTEVŘENÝ DOPIS DELEGÁTŮM CELORUSKÉHO SJEZDU
ROLNICKÝCH ZÁSTUPCŮ. 7. (20.) května 1917.

Sebrané spisy 32, Praha 1987, s. 61-65. 

DOPIS REDAKCI. 18. (31.) května 1917.
Sebrané spisy 32, Praha 1987, s. 143. 

DOPIS OBVODNÍM VÝBORŮM PETROHRADSKÉ ORGANI
ZACE SDDSR (BOLŠEVIKŮ). 31. května (13. června) 1917.

Sebrané spisy 32, Praha 1987, s. 251-254. 

DOPIS REDAKCI. 13. (26.) června 1917.
Sebrané spisy 32, Praha 1987, s. 348. 

DOPIS REDAKCI LISTU NOVAJA 2IZŇ. 11. (24.) července
1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 34-36. 

DOPIS REDAKCI LISTU PROLETARSKOJE DĚLO. 15. (28.)
července 191 7. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 37 -38. 

O KAMENĚVOvt PROJEVU K OTÁZCE STOCKHOLMSKÉ 
KONFERENCE PŘEDNESENÉM NA ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍHO 
VÝKONNÉHO VÝBORU. 16. (29.) srpna 1917.

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 100-102. 

DOPIS K VYDÁNÍ LETÁKU K OBSAZENÍ RIGY. Po 22. srpnu
(4. září) 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 116-118. 

ÚSTŘEDNÍMU VÝBORU SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ DĚL
NICKÉ STRANY RUSKA. 30. srpna (12. září) 1917.

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 14 7-151. 
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BOLŠEVICI MUSÍ PŘEVZÍT MOC. Dopis ústřednímu výboru, pe
trohradskému a moskevskému výboru SDDSR(b). 12.-14. (25.-27.) 
září 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 270-272. 

MARXISMUS A POVSTÁNÍ. Dopis .ústřednímu výboru 
SDDSR(b). 13.-14. (26.-27.) září 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 273-278. 

DOPIS I. T. SMILGOVI, PŘEDSEDOVI OBLASTNÍHO VÝBO
RU FINSKÉ ARMÁDY, NÁMOŘNICTVA A FINSKÝCH DĚLNÍ
KŮ. 27. záij (10. října) 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 295-300. 

DOPIS ÚSTŘEDNÍMU, MOSKEVS�MU A PETROHRAD
SKÉMU VÝBORU A BOLŠEVICKÝM ČLENŮM PETROHRAD
SKÉHO A MOSKEVSKÉHO SOVĚTU. 1. (14.) října 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 371-372. 

DOPIS PETROHRADSKÉ MĚSTSKÉ KONFERENCI. Přečíst na 
nevefejném zasedání. 7. (20.) října 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 378-381. 

DOPIS SOUDRUHŮM BOLŠEVIKŮM, účASTNÍKŮM SJEZ-
DU SOVĚTŮ SEVERNÍ OBLASTI. 8. (21.) října 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 417-423. 

DOPIS SOUDRUHŮM. 17. (30.) října 1917. 
Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 434-455. 

DOPIS ČLENŮM BOLŠEVICKÉ STRANY. 18. (31.) října 1917. 
Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 456-459. 

DOPIS ÚSTŘEDNÍMU VÝBORU SDDSR(b). 19. října (1. listopa
du) 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 460-465. 

DOPIS J. M. SVERDLOVOVI. 22. nebo 23. října (4. nebo 5. listo
padu) 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 473. 

DOPIS ČLENŮM ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU. 24. října (6. listopa
du) 1917. 

Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 474-475. 
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SEZNAM DOSUD NENALEZENÝCH 

LENINOVÝCH DOPISŮ 

A TELEGRAMŮ* 

(Srpen 1914-říjen 1917) 

1 9 1 4  

TELEGRAM LAUSANNSKÉ SEKCI SDDSR 
11. října 1914

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 411. 

D OP I S Y L. B. KAMENĚ V O V I 
Před 21. říjnem 1914 

V dopisu A. G. Šljapnikovovi Lenin napsal: »Tomu, kdo Vám dal 
lístek psaný tužkou, pošlete moje dopisy« (tento svazek, s. 32). 

DOPIS A. K. VORONSKÉMU (VALENTINOVI) 
Před 31. říjnem 1914 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 411. 

TELEGRAM K. H. BRANTINGOVI 
25. listopadu 1914

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 411. 

A. G. Š LJ APN I K O V O V I 
Před 28. listopadem 1914 

V dopisu A. G. Šljapnikovovi z 28. listopadu 1914 Lenin psal: 
»Napište, jestli Vám půjčili peníze: do minulého dopisu jsem o tom
vložiÍ pro Vás cedulku« (tento svazek, s. 52-53).

* Do seznamu jsou zařazeny také dopisy uvedené mezi nalezenými
pracemi ve 26.-34. svazku 2. českého vydání Sebraných spisů V. I. 
Lenina. 
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DOPISY M. M. LITVINOVOVI 
V listopadu 1914 

V letech první světové války vedl Lenin rozsáhlou korespondenci 
s M. M. Litvinovem, který byl v Londýně. »Dopisuji si s londýnským 
soudruhem (Mr. Litvinoff),« oznamoval Lenin v listopadu 1914 v do
pisu A. M. Kollontajové (tento svazek, s. 55). 

DOPISY A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 
Koncem prosince 1914 

O těchto dopisech se Lenin zmiňuje v dopisu Šljap�ikovovi z kon
ce prosince 1914: »Dopisy, které Vám posílám, se patrně ztrácejí nebo 
opožďují: několikrát jsem psal na adresu Kobeckého« (tento svazek, 
s. 60). O jednom z těchto dopisů se Lenin zmiňuje v dopisu A. M.
Kollontajové: »Požádejte Alexandra, aby se seznámil s Kobeckým ...
a vzal si od něho můj dopis pro něho« (tento svazek, s. 59).

DOPIS O STANOVISKU K HESLU MÍRU 
V prosinci 1914 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 412. 

1 9 1 4-1 9 1 5

DOPIS· G. I. S A FA R O V O V I 
Koncem roku 1914-začátkem roku 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 412. 

DOPISY S. G. BUAČIDZE MU 
1914-1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 413. 

DOPISY G.J. BĚLEŇKÉMU 
Koncem roku 1914-začátkem roku 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 413. 
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D O PI S Y S. I. G OP NE R O V É 
Koncem roku 1914-začátkem roku 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 413. 

DOPISY L. N. S TALOVÉ 
Koncem roku 1914-začátkem roku 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 413. 

1 9 1 5  

DOPIS N. I. BUCHARINOVI 
Začátkem roku 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 413. 

TELEGRAM J. B. BOŠOVÉ 
Koncem ledna 1915 

O tomto telegramu psala Bošová ve svých vzpomínkách: »Koncem 
ledna roku 1915 jsem dostala do New Yorku telegram s Leninovým 
podpisem o svolání konference a s instrukcí, abych určitě přijela« 
(Proletarskaja revoljucia, 1925, č. 5, s. 1 79). 

DOPIS SAZONOVOVI (MARTYNOVI) 
Před 25. únorem 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 414. 

DOPIS N. I. BUCHARINOVI 
Vúnoru 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 414. 

DOPIS N.I. BUCHARINOVI 
Před 2. březnem 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 414. 
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A. G. ŠLJ A PNIKOVOVI 
12. března 1915

V dopisu ze 4. dubna 1915 oznamuje Šljapnikov Leninovi, že tento 
dopis obdržel (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS). 

G.J. B�LEŇKÉMU 
Před 4. květnem 1915 

Běleňkij potvrzuje, že obdržel tento dopis, ve svém dopisu Lenino
vi ze 4. května 1915 (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-le
ninismu při ÚV KSSS). 

DOPI S M. N. POKROV SKÉMU 
Před 27. květnem 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 414. 

G.J. ZINOVJEVOVI 
Po 4. červnu 1915 

O tomto dopisu se Lenin zmiňuje v dopisu I. F. Armandové, na
psaném po 4. červnu 1915: ,.včera j�em psal Grigorijovi o přizvání 
Grimma do Kommunistu" (terito svazek, s. 95). 

K. WIIKOVI
6. června 1915

N. K. Krupská psala 6. června 1915 A. M. Kollontajové, že Lenin 
poslal Wiikovi dopis (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-le
ninismu při ÚV KSSS). 

K. B. RADKOVI 
Před 19. červnem 1915 

V dopisu Radkovi, napsaném po 19. červnu 1915, Lenin oznamo
val: »V době, kdy jste psal mně, psal jsem já Vám (lístek) a posílal 
Sborník« (tento svazek, s. 97). 
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DOPI S]. BOGROV SKÉMU 
23. června 1915

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 414. 

G. L. PJ ATAKOVOVI
Před 24. červnem 1915

ť 

V dopisu G.J. Zinovjevovi napsaném před 24. červnem 1915 Le
nin oznamoval: »Jurijovi jsem včera poslal lístek na Friedrichstrasse: 
jestli nedošel, ať si ho vyžádá na poště« (tento svazek, s. 102). 

TELEGRAM M. V. KRYLENKOVI 
Před 25. červnem 1915 

O Leninově telegramu píše Krylenko v dopisu G.J. Zinovjevovi 
z 25. června 1915 (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leni
nismu při ÚV KSSS). 

D OP I S Y M. K. Z A K S O V I - G LAD NĚ V O V I 
Před 29. červnem 1915 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 414. 

TELEGRAM A DOPI S 

J. F. ROZMIROVIČOVÉ 
Před 5. červencem 1915 

O tomto telegramu a dopisu se Lenin zmiňuje v dopisu G.J. Zinov
jevovi napsaném před 5. červencem 1915: »J. F. jsem pozval telegra
ficky i písemně« (tento svazek, s. 104). 

K. B. RADKOVI 
Po 5. červenci 1915 

O tomto dopisu se Lenin zmiňuje v dopisu G.J. Zinovjevovi napsa
ném po 5. červenci 1915: »Posílám Radkův dopis. Podle měje nutné 
brát všemi deseti osnovu brožury. Píšu Radkovi« (tento svazek, 
s. 106).

504 



D. BLA GOEVOVI
Po 11. červenci 1915 

V dopisu G.J. Zinovjevovi po 11. červenci 1915 Lenin psal: »Na
psal jsem Kollontajce a Blagoevovi« (tento svazek, s. 11 O). 

TELE GRAM V. A. KARPIN SKÉMU 
24. července 1915

O tomto telegramu psal Lenin v dopisu Karpinskému ze 24. čer
vence 1915: »Dneska jsem Vám poslal telegram se žádostí, abyste 
v tomto čísle ústředního orgánu uveřejnil místo mého článku O situaci 
v s. d. článek (Grigorije) o pacifismu« (tento svazek, s. 121). 

G.J. Zl NOV JEVOVI 
Po 16. srpnu 1915

O tomto dopisu je zmínka v Leninově dopisu S. N. Ravičové na
psaném po 16. srpnu 1915: »Píšu Grigorijovi, že vydávám brožu
ru ... (tento svazek, s. 141). 

J. I. RI VLI NOVÉ 
Po 19. srpnu 1915

O tomto dopisu se Lenin zmiňuje v dopisu Rivlinové napsaném po 
19. srpnu 1915: »V těchto dnech jsem.Vám psal ohledně Golaye« (ten
to svazek, s. 148). 

D OP I S M. M. LITVIN O V O V I 
21. srpna 1915

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 489. 

S. S. SPANDAR JANOVI 
28. srpna 1915

S. S. Spandarjan napsal 28. září 1915 Leninovi, že obdržel jeho 
dopis z 28. srpna 1915 (Ú střední stranický archív lnstitutu marxismu
-leninismu při ÚV KSSS) .. 
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TELEGRAM K. B. RADKOVI 
Před 30. srpnem 1915 

O tomto telegramu se Lenin zmiňuje v dopisu G.J. Zinovjevovi 
z 30. srpna 1915: »Ani dnes - v pondělí ráno - nemám od Radka 
ještě odpověď na zaplacený telegram!!« (tento svazek, s. 156). 

DOPI S N.I. BUCHARINOVI 
Před 8. zářím 1915 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 489. 

DOPI SY A. G. Š LJA PNIKOVOVI 
Před 18. zářím 1915 

Šljapnikov oznamuje Leninovi 18. září 1915, že obdržel jeho dopi
sy (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV 
KSSS). 

S. N. RA VIČOVÉ 
Před 19. zářím 1915 

V dopisu G.J. Zinovjevovi napsaném před 19. zářím 1915 Lenin 
sděloval: »Olze jsem napsal« (tento svazek, s. 164). 

POLUBINOVOVIQEGOROVI) 
19. září 1915

V dopisu V. A. Karpinskému z 19. září 1915 Lenin psal: »Přiklá
dám dopis pro socialistu-revolucionáře ,Jegora"« (tento svazek, s. 167). 

M. M. LITVINOVOVI
20. září 1915

Litvinov píše Leninovi v dopisu z 28. září 1915, že »Váš list z 20. 
září 1915 jsem dostal« (Ústřední stranický archív Institutu marxismu
-leninismu při ÚV KSSS). 
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A. G. ŠLJAPNIKOVOVI 
20. září 1915

V dopisu Leninovi a Krupské z 26. září 1915 Šljapnikov oznamuje, 
že obdržel jejich dopisy z 20. září 1915 (Ústřední stranický archív In
stitutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS). 

L. B. KAMENĚVOVI
24. září 1915

Kameněv píše Leninovi 8. prosince 1915, že obdržel jeho dopis 
z 24. září 1915 (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS. Viz rovněž tento svazek, dokument č. 152). 

A. M. KOLLONTAJOVÉ
Před 26. zářím 1915 

V dopisu A. G. Šljapnikovovi po 26. září 1915_1..enin sděloval: »Pr
votní plán brožury Kollontajové je dobrý. Ale téma je zatraceně těžké; 
napsat ji tak populárně je strašně obtížné. Podle mě to chce nějak 
upravit. Už jsem jí o tom psal a žádal ji o svolení« (tento svazek, 
s. 176).

N. I. BUCHARINOVI
Mezi 26. zářím a 5. říjnem 1915 

O tomto dopisu psal Lenin G.J. Zinovjevovi v dopisu napsaném 
mezi 26. zářím a 5. říjnem 1915 (viz tento svazek, dokument č. 154). 

DOPI S R. GRIMMOVI 
Koncem září nebo v říjnu 1915 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 490. 

A. M. KOLLONTAJOVÉ
Před 10. říjnem 1915 

O tomto dopisu psal Lenin A. G. Šljapnikovovi 10. října 1915: 
»A. M. poslala kritiku německého textu a já jsem jí poslal do Ameriky
podrobnou odpověď« (tento svazek, s. 180).
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A. M. KOLLONTAJOVÉ
Po 13. říjnu 1915 

O tomto dopisu psal Lenin 9. listopadu 1915 Kollontajové: »Vy 
jste ještě dodnes nedostala můj dopis (a Social-demokrat, č. 45/ 46 
a 47) o Zimmerwaldu a se všemi odpověďmi na Vaše dotazy; přitom 
jsem ten dopis napsal víc než před měsícem« (tento svazek, s. 183). 

DOPIS A. SIEFELDTOVI 
Začátkem listopadu 1915 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 490. 

S. N. RAVIČOVÉ 
Před 9. listopadem 1915 

V dopisu V. A. Karpinskému napsaném před 9. listopadem 1915 
Lenin sděloval: »Snažně prosím Olgu, aby mi na včerejší lístek odpo
věděla trochu podrobněji« (tento svazek, s. 181). 

LOTYŠSKÉMU SOUDRUHOVI 
Před 9. listopadem 1915 

V dopisu G. L. Šklovskému napsaném před 9. listopadem 1915 Le
nin žádá: »Přiložený dopis odevzdejte prosím tomu Lotyši (který si od 
Vás bral kolem 5.-8. 9. mou adresu a který byl 10. nebo 11. 9. 1915 
u mě v Sčirenbergu)« (tento svazek, s. 183). Zřejmě jde oJ. A. Berzina
-Ziemelise, který zastupoval na zimmerwaldské konferenci Sociální
demokracii Lotyšského kraje a připojil se k zimmerwaldské levici.

DOPIS S. G. ŠAHUMJ ANO VI 
Před 14. listopadem 1915 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 490. 

508 



A. M. KOLLONTAJOVÉ
22. listopadu 1915

Lenin psal Kollontajové v dopisu z 22. listopadu 1915: »Ze zapom
nětlivosti jsem nedokončil dopis pro Vás, který jsem dnes odeslal« 
(tento svazek, s. 187). 

DO PI S A. I. ULJ ANOVOVÉ-JELIZAROVOVÉ 
Na podzim 1915 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 489. 

L. B. KAMENĚVOVI

24. listopadu 1915

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 490-491. 

M. M. CHARITONOVOVI
V prosi11ci 1915 

O tomto dopisu se Charitonov zmiňuje v dopisu Leninovi v prosin
ci 1915 (Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninismu při 
ÚV KSSS). 

1 9 1 6

DOPI S M. M. CHARITONOVOVI 
V led11u 1916 

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 491. 

DOPI SY A. G. Š LJ APN I KOVOVI 
• V led11u-květnu 1916

Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 491. 
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TELEGRAM G.J. Zl NOVJE VOVI 
Př-ed 9. březnem 1916 

Zinovjev v dopisu G. L. Šklovskému z 9. března 1916 sděloval, že 
dostal od Lenina telegram (Ú střední stranický archív Institutu marxis
mu-leninismu při ÚV KSSS). 

DOPISY N.I. BUCHARINOVI 
Před 11. březnem 1916 

V dopisu A. G. Šljapnikovovi po 11. březnu 1916 Lenin psal: 
»Vezměte si od N. Iv. jejich „teze" a mou odpověď jemu« (tento svazek,
s. 216). A dále: »Přikládám kopii své odpovědi N. I. Bucharinovi o vý
znamu nových „názorových neshod"« {tento svazek, s. 218).

N. I. BUCHARINOVI
Před 19. březnem 1916

V dopisu A. M. Kollontajové z 19. března 1916 Lenin psal: »Ať 
Vám Bucharin sdělí, co jsme mu psali ve zvláštním dopise o zimmer
waldovcích, a dohlédněte, aby to bylo splněno« (tento svazek, s. 223). 

DOPIS A. I. ULJ ANOVOVÉ-JELIZAROVOVÉ 
Před 25. březnem 1916 

S ebrané spisy 27, Praha 198 6 ,  s. 491-492. 

DOPISY A. M. KOLLONTAJOVÉ 
V březnu 1916 

O Leninových dopisech Kollontajové do Ameriky víme z jeho do
pisu, který jí napsal 19. března 1916 : »Hrozně mě rozzlobilo, že 
,,ušlechtilá" Francie zko11fiskovala (fakt!) řadu mých doporučených do
pisů, adresovaných Vám do Ameriky« (tento svazek, s. 221). 

510 



G.J. BĚLENKÉMU 
Před 12. dubnem 1916 

V dopisu z 12. dubna 1916 píše Běleňkij o tom, že obdržel od Le
nina otevřený list (Ú střední stranický archív Institutu marxismu-leni
nismu při ÚV KSSS). 

DOPIS N. I. BUCH A R IN O V I 
Na jaře 1916 

S ebrané spisy 27, Praha 1986 , s. 492. 

V. A. KARPINSKÉMU 
17. května 1916

V dopisu G.J. Zinovjevovi ze 17. května 1916 Lenin psal: »Vaše 
přesnost mě tak překvapuje, že o ní zvlášť píšu Mininovi: hurá!« (ten
to svazek, s. 250). 

DO PI S A. I. ULJ ANOVOVÉ-J ELIZAROVOVÉ 
10. června 1916

S ebrané spisy 27, Praha 1986, s. 492. 

R. V. MALINOVSKÉMU
Před 7. červencem 1916

Dne 7. července 1916 psal Lenin I. F. Armandové: »Dopisy o do
tazníku zajatcům nedošly. Psal jsem kdysi Malinovskému a navrhoval 
mu úplně jednoduché schéma ... «- (tento svazek, s. 286). 

DOPISY G.J. ZINOVJEVOVI 
Vsrpnu 1916 

Nejdříve 27. srpna 1916 psal Lenin na lístku Zinovjevovi: »Vraťte 
mi mé dopisy a poznámky k Vašemu článku.« Měl na mysli Zinovje-
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vův článek Druhá internacionála a problém války pro Sbornik Social
-demokrata (Ú střední stranický archív Institutu marxismu-leninismu 
při ÚV KSSS). 

A.J. ABRAMOVI ČOVI 
Nejdříve 26. srpna 1916 

Lenin napsal tento dopis nejdříve 26. srpna a nejpozději 18. pro
since 1916. Ve vzpomínkách týkajících se tohoto období Abramovič 
psal: »Švýcarský sociálpacifista Humbert-Droz se nedostavil k odvodu 
do armády a byl zatčen. Švýcarská mládež vyzvedla jeho Čin a uspořá
dala mnohatisícový pochod k vězení, kde byl Humbert-Droz držen. 
Humbert-Droz uveřejnil svou obhajovací řeč přednesenou na soudu. 
Ta však byla vzorem maloburžoazní přízemnosti. Rozhořčený Lenin 
mi napsal, že toto domnělé hrdinství musí být nutně zdiskreditováno« 
(Kommunist Sovětskoj Latvii, Riga, 1961, č. 4, s. 38-39). 

M. G. BRONSKÉMU
Před 31. srpnem 1916

V dopisu M. M. Charitonovovi z 31. srpna 1916 Lenin píše: »Psal 
jsem Bronskému, ale neozývá se« ( tento svazek, s. 311). 

D O PI S M. M. LITVIN O V O V I 
Před 14. zářím 1916 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 41 7. 

KORE SPONDENČNÍ L ÍSTEK 
L. B. KAMENĚVOVI

26. září 1916

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 417. 

DOPI SY G.J. B ĚLEŇKÉM U 
V září 1916-únoru 1917 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 417. 
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D O PI S P. LE V I M U 
Před 8. říjnem 1916 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 417. 

D O PI S S. G. B U AČ ID ZEM U (NO E M U) 
Začátkem října 1916 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 417-418. 

D OP I S N. I. B UCH A R I NO V I 
V říjnu 1916 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 418. 

S. N. RA VIČOVÉ A G.J. Zl NOV JEVOVI 
28. listopadu 1916

V dopisu Armandové z 28. listopadu 1916 Lenin psal: »Píšu Olze 
a Grigorijovi ... « (tento svazek, s. 357). 

DOPIS A. S I N  I C Y NO V I (A ND RE J O V I)
° 

V listopadu 1916 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 418. 

1 9 17 

DOPISY A.J. ABRAMOVIČOVI 
Před 6. lednem 191 7 

V dopisu I. F. Armandové ze 6. ledna 1917 Lenin oznamuje: »Na
psal jsem Abramovičovi ... Odpověděl jsem Abramovičovi ... « (ten
to svazek, s. 381). 
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H. GUI LB E A U X O V I
Před 6. lednem 191 7

V dopisu I. F. Armandové ze 6. ledna 1917 Lenin oznamoval: »Na
psal jsem Guilbeauxovi a ten odpověděl: teze jsou „skvělé"« (tento 
svazek, s. 381). 

D O P I S K. B. R A D K O V I

V lednu 1917 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 418. 

S. N. RAVIČOVÉ 
Po 6. lednu 1917 

V dopisu I. F. Armandové napsaném po 6. lednu 1917 Lenin sdě
loval: »Napsal jsem Olze velmi rozčilený dopis, který Karpinskij ozna
čil za utrhačný. Asi se urazila. Napíšu jí omluvný list« (tento svazek, 
s. 384).

G. L. PJ ATAKOVOVI
4. února 1917

V dopisu Leninovi z 12. února 1917 Pjatakov psal: »Váš dopis ze 
4. února t. r. jsme přečetli s velkou radostí ... « (Ú střední stranický ar
chív Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS).

D O PI S T. NE R MAN O V I 
Před 12. únorem 191 7 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 418. 

DOPI SY N. I. BUCHARINOVI 
Před 1 7. únorem 191 7 

Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 419. 
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TELEGRAM G.J. Zl NOVJEVOVI 
15. nebo 16. března 1917

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 519. 

DOPIS M. CCHAKAJOVI 
Po 15. březnu 1917 

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 519. 

TELEGRAM A LÍSTEK J. S. RANECKÉMU 
Mezi 15. a 19. březnem 1917 

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 519-520. 

DOPIS NEZJIŠTĚNÉMU ADRESÁTOVI 

DO BERNU 
18. března 1917

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 520. 

G. A. USIJEVIČOVI 
26. března 191 7

V dopisu I. F. Armandové z 27. března 1917 Lenin sděloval: 
» ... napsal jsem včera Usijevičovi ... « (tento svazek, s. 449).

DOPIS M. M. CHARITONOVOVI 
6. nebo 7. dubna 191 7

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 521. 

RADIOTELEGRAM DO STOCKHOLMU 

J. S. RANECKÉMU 
12. dubna 1917

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 522. 
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TELEGRAM PŘEDSEDOVI 
PETROHRADSKÉHO SOVĚTU 

N. S. ČCHEID ZEM U 
13. dubna 1917

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 522. 

J. S. RANECKÉMU 
15. dubna 1917

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 522. 

TELEGRAM RUSKÉMU BYRU ÚV SDDSR(b) 
is. dubna 1917 

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 522-523. 

VZKAZ L. N. STALOVÉ 
14. (27.) dubna 1917

Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 523. 

DOPISY A VZKAZY 
ADRESOVANÉ N. K. KRUPSKÉ 

A VED.OUCÍM ČINITELŮM STRANY 
Po 10. (23.) srpnu-před 7. (20.) říjnem 1917

Sebrané spisy 34, Praha 198 7, s. 492. 



POZNÁMKY. 

1 Jde zřejmě o cestu do Bruselu na zasedání mezinárodního socia
listického byra. - 1 7 

2 Telegram řediteli krakovské policie poslal Lenin v souvislosti
s prohlídkou svého bytu v městečku Poronin 7. srpna 1914, 
k níž došlo na základě falešného obvinění ze špionáže, Při pro
hlídce sebral četnický strážmistr Leninův rukopis o agrární otáz
ce, neboť pokládal statistické tabulky za šifrovaný záznam, a na
řídil Leninovi, aby se nazítří ráno dostavil na četnickou stanici 
do okresního města Nový Targ. Když se tam Lenin dostavil, byl 
zatčen a uvězněn. Jeho zatčení vyvolalo aktivní protest pokroko
vých vrstev polské veřejnosti. Na jeho obranu vystoupili polští 
sociální demokraté]. S. Hanecki, S.J. Bagotski, známí polští spi
sovatelé]. Kasprowicz, W. Orkan a další. Na žádost N. K. Krup
ské se za něho u vlády zarl.Ičili poslanci rakouského parlamentu 
V. Adler a H. Diamand, kteří Lenina znali z mezinárodního so
cialistického byra. Obvinění ze špionáže bylo tak nes�yslné, že
krakovská policie přiznala: »Proti Uljanovovi nemáme nic trestu
hodného,« a Lenin byl 19. srpna propuštěn. - 18

3 Za ·týden po propuštění z vězení dosáhl Lenin s Adlerovou po
mocí svolení k odjezdu z Krakova přes Vídeň do Švýcarska 
a společně s N. K. Krupskou a její matkou přijel 5. z�ří 1914 do 
Curychu. Téhož dne se odebral do Bernu, kde žil až do února 
1916. - 18 

4 Jde o knihovnu novinek při Společnosti Čtenářů. - 19

:; Jedná se o poslance Státní dumy F. N. Samojlova, který byl na lé
čení ve Švýcarsku, a o jeho nadcházející odjezd do Ruska. - 20 

6 Je míněna stať Karel Marx (Stmčný životopis a výklad marxismu),
kterou Lenin napsal pro v Rusku tehdy populární Encyklopedie-
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ký" slovník vycházející ve vydavatelství Granatových. V předmlu
vě k této stati, vydané ve zvláštní brožuře v roce 1918, Lenin 
zpaměti uvedl, že ji napsal v roce 1913. Ve skutečnosti na ní za
čal pracovat na jaře 1914 v Poroninu; byl však příliš zaměstnán 
vedením strany a listu Pravda, a proto musel práci přerušit. Vrá
til se k ní až v září, kdy přijel do Bernu, a stať dokončil v první 
polovině listopadu 1914. · - 20

7 Jde o přípravu k vydávání ústředního orgánu SDDSR - listu
Social-demokrat a ilegální bolševické literatury. - 21

8 Je míněn Leninův referát Evropská válka a socialismus, který byl
přednesen v Ženevě 15. října 1914. - 21

9 Jedná se o manifest ÚV _SDDSR Válka a sociální demokracie
v Rusku a o Odpověď É. Vanderveldemu. Lenin je hodlal otisk
nout francouzsky v listu La Sentinelle. 

La Sentinelle - orgán š�carské sociálně demokratické organi
zace kantonu Neuchatel (francouzské Švýcarsko). Byl založen ro
ku 1890 v La Chaux-de-Fonds a vychází s přestávkami v letech 
1906-1910 dodnes. Za první světové války zaujímal internacio
nalistické stanovisko. Dne 13. listopadu 1914 byl ve 265. čísle to
hoto Íistu uveřejněn ve zkráceném znění manifest ÚV SDDSR 
Válka a sociální demokracie v Rusku. 

Odpověď É. Vanderveldemu na jeho telegram Sociálně demo
)cratické frakci Ruska v dumě byla otištěna 1. listopadu 1914

v listu Social-demokrat, č. 33. - 22

10 L'Humanité - deník, který roku 1904 založil J. Jaures jako or
gán Francouzské socialistické strany. Za první světové válký byl 
list v rukou krajně pravicového křídla této strany a zaujímal Šovi
nistické stan9visko., 

V roce 1918 se jeho šéfredaktorem stal významný činitel fran
couzského a mezinárodního dělnického hnutí Marcel Cachin. 
V letech 1918-1920 bojoval list proti imperialistické politice 
francouzské vlády, která vyslala svá vojska proti Sovětskému 
Rusku. V prosinci 1920, po rozkolu Fr_ancouzské socialistické 
strany a založení Francouzské komunistické strany, se list stal je
jím ústředním orgánem. - 22

11 Jde o teze Úkoly revoluční sociální demokracie v evropské válce,
jež vešly do historie pod názvem Teze o válce, a o manifest ÚV 
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SDDSR Válka a sociální demokracie v Rusku (viz Sebrané spisy 
26, Praha 1986, s. 27-33, 39-48). - 24

12 Výbor zahraniční organizace SDDSR (VZO) qyl zvolen na poradě
zahraničních skupin SDDSR v Paříži v prosinci 1911. Složení 
výboru se několikrát měnilo. Na konferenci zahraničních skupin 
SDDSR, jež se konala 27. února-4. března 1915. v Bernu, byli 
do tohoto výboru zvoleni N. K. Krupská, I. Armandová, G. L. 
Šklovskij a V. M. Kasparov. Za války byl VZO ve Švýcarsku 
a pracoval pod bezprostředním vedením V. I. Lenina, velice se 
zasloužil o koordinaci činnosti zahraničních sekcí SDDSR a vedl 
boj proti sociálšovinistům za semknutí levicových internacionali
stů mezinárodní sociální demokracie. - 25

13 Lenin má na mysli přednášku G. V. Plechanova O stanovisku so
cialistů k válce. Přednášku uspořádala místní menševická skupi
na v Lausanne 11. října 1914. 

V diskusi k přednášce vystoupil pouze Lenin. Zachoval se jeho 
stručný záznam přednášky i Plechanovova závěrečného slova 
a rovněž poznámky, které si dělal pro svůj diskusní příspěvek 
(viz Leninskij sborník XIV, s. 124-131). Text Leninova projevu 
byl podle zápisu dopisovatele otištěn 21. října 1914 v listu Golos, 
č. 33 (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 49__:_51). V tomtéž lis
tu vyšla zpráva o schůzi s textem Plechanovovy přednášky. --: 25

14 Lenin přednesl 14. října 1914 v Lausanne referát Proletariát
a válka a 15. října 1914 v Ženevě referát Evropská válka a socia
lismus. - 25

15 Aby se list mohl vydávat ve Švýcarsku, bylo nutné doporučení 
některého vlivného švýcarského činitele. Za tímto účelem vyjed
nával V. A. Karpinskij se švýcarským socialistou, poslancem fe
derálního parlamentu]. Siggem, který přislíbil, že bude vydávání 
podporovat. - 26

16 Jde o odpověď bolševiků na Vanderveldův telegram sociálně de
mokratické frakci v dumě, který vyzýval k podpoře carské vlády 
ve válce s Německem. Odpověď s podpisem ÚV .SDDSR byla 
otištěna v 33. čísle listu Social-demokrat z 1. listopadu 1914. 
- 26

17 Social-demokrat - ilegální ústřední orgán SDDSR. Vycházel od
února 1908 do ledna 191 7. 
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Po 32. čísle, které vyšlo 15. (28.) prosince 1913, bylo vydávání 
listu dočasně přerušeno. Lenin ihned po svém příjezdu do Švý
carska v �áří 1914 vyvinul velké úsilí, aby bylo vydávání ústřed
ního orgánu strany obnoveno. 1. listopadu 1914 vyšlo další, 33. 
číslo. Přes obtíže válečné doby vycházel Social-demokrat pravi
delně. Lenin řídil veškerou práci spojenou s vydáváním listu, ur
čoval obsah každého čísla, redigoval rukopisy a zabýval se úpra
vou i tiskem listu. 

Rozšiřování listu SociaÍ-demokrat v Rusku, přetiskování jeho 
nejzávažnějších článků v místních bolševických novinách pomá
halo politicky vychovávat proletariát v Rusku, vštěpovat mu zása
dy internacionalismu a připravovat masy na revoluci. Social-de
mokrat sehrál významnou úlohu v semknutí internacionalisticky 
orientovaných sociálních demokratů z různých zemí. 

Lenin vysoce hodnotil zásluhy listu· Social-demokrat za první 
světové války. Později psal, že bez znalosti článků, které v něm 
byly otištěny, »se neobejde žádný uvědomělý dělník, který chce 
pochopit ideový vývoj mezinárodní socialistické revoluce a jejího 
prvnJho vítězství 25. října 191 7 « (Sebrané spisy 36, Praha 1988, 
s. 147). - 26

18 Golas - menševický deník; vycházel v Paříži od září 1914 do
ledna 1915. - 27

19. Lenin má na mysli dopis P. Maslova redakci listu Russkije vědo
mosti, otištěný pod titulkem Válka a obchodní smlouvy v 207. čí
sle tohoto listu z 10. (23.) září 1914; článek]. Smirnova (Gurevi-

. če) Válka. a evropská demokracie, uveřejněný v 202. čísle listu
Russkije vědomosti z 3. (16.) září 1914 a provolání spisovatelů,
·umělců a herců O válce, uveřejněné ve 223. čísle listu Russkoje
slovo z 28. září (11. října) 1914.

Výstřižky z těchto listů s Leninovými poznámkami jsou ulože
ny v Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS. - 28 

�0 Lenin míní bruselskou »sjednocovací« poradu ve·dnech 16.-18.
července 1914, svolanou výkonným výborem mezinárodního so
cialistického byra »k výměně názorů« o možnosti obnovení jed-

0 noty SDDSR. Na poradě byli zastoupeni: ÚV SDDSR (bolševici), 
organizační výbor (menševici), Plechanovova skupina Jednota, 
skupina Vperjod, Bund, Sociální demokracie Lotyšského kraje, 
Sociální demokracie Litvy, polští sociální demokraté, polská soci
álně demokratická �pozice, PSS-levice'. Z výkonného výboru 
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MSB se zúčastnili É. Vandervelde, C. Huysmans, K. Kautsky, 
A. Němec aj. Vedoucí činitelé MSB se dávno před poradou tajně
domluvili s likvidátory o společných akcích proti bolševikům.
Bolševici vedení Leninem odmítli podřídit se usnesením brusel
ské porady a odhalili mezinárodnímu proletariátu pravé cíle
»sjednocovatelů«. - 28

21 Die Neue Zeit - teoretický časopis Sociálně demokratické strany 
Německa; vycházel ve Stuttgartu v �etech 1883-1923. Do října 
1917 ho redigoval K. Kautsky a pozdějiH. Cunow. Za první svě
tové války zaujímal časopis centristické stanovisko a de facto 
podporoval sociálšovinisty. - 28

22 Na počátku války několik členů výboru zahraniční organizace 
SDDSR v Paříži a část členů pařížské sekce bolševiků - N. I. Sa
požkov (Kuzněcov), A. V. Britman (Antonov) a další - přijali 
společně s menševiky a esery dekláraci jménem »ruských socialis
tů«, kterou uveřejnili ve francouzském tisku, a odešli na frontu . 
..2... 28 

23 Je míněn manifest o válce, schválený mimořádným mezinárod
ním socialistickým kongresem, který se konal 24.-25. listopadu 
1912 v Basileji. Manifest doporučoval socialistům, aby v případě 
vypuknutí imperialistické války využili hospodářské a politické 
krize vyvolané válkou k boji za socialistickou revoluci. - 30

24 Jde o svolání třetího zasedání IV. státní dumy. Zasedá�í bylo za
hájeno 27. ledna (podle star. kalendáře) 1915. - 31

25 Jedná se o Sociálně demokratickou frakci Ruska ve IV. státní du
mě, k níž patřili bolševičtí poslanci A. J. Badajev, G. I. Petrov
skij, M. K. Muranov, F. N. Samoljov, N. R. Šagov a R. V. Mali
novskij (později byl odhalen jako provokatér). Bolševická frakce 
ve IV. dumě pracovala pod přímým vedením a kontrolou ÚV 
a uskutečňovala vůli strany, vůli většiny uvědomělých dělníků. 
- 31

26 Mezinárodní socialistické byro (1'4SB) - stálý výkonný a informač
ní orgán II. internacionály. Bylo ustaveno na základě usnesení 
pařížského kongresu II. internacionály, který se konal v září 
1900. Jeho členy byli vždy dva delegáti za každou národní stra
nu. Sídlem byra byl Brusel. Začátkem světové imperialistické vál
ky se byro změnilo v poslušný nástroj sociálšovinistů. 

521 



Když Lenin v dopise hovoří o utvoření »německého« MSB, má 
na mysli návrh německých sociálšovinistů, aby výkonný výbor 
MSB' přesídlil z Bruselu do Amsterdamu. - 31 

27 Zřejmě tu jde o lístek L. B. Kameněva V. I. Leninovi; poslaný
prostřednictvím A. G. Šljapnikova. Ten zajel ke Kameněvovi ces
tou do ciziny. - 32 

28 Jedná se o Leninovy opravy manifestu ÚV SDDSR. Manifest
s pěti opravami je uložen v Ústředním �tranickém archívu Insti
tutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS. Byl otištěn 1. listopadu 
1914 v 33. čísle listu Social-demokrat pod titulkem Válka a soci
ální demokracie v Rusku a s podpisem ÚV SDDSR. - 32 

29 Sozialistische Monatshefte - měsíčník, ústřední orgán německých 
oportunistů a jeden z orgánů mezinárodního revizionismu. Vy
cházel v letech 1897 -1933 v Berlíně. Za první světové války 
zaujímal sociálšovinistické stanovisko. - 33 

30 V Montreux (poblíž Clarensu) vystoupil Lenin s referátem o vál
ce v pondělí 26. října; v Curychu v úterý 27. října 1914. - 33 

31 Jde o noticku V. A. Karpinského určenou k uveřejnění v listu -So
cial-demokrat. - 34

32 V Šljapnikovově dopisu Leninovi se psalo o dělnických stávkách 
a demonstracích proti imperialistické válce, které se konaly v ob
vodu za Něvskou branou, ve vyborském a dalších dělnických ob
vodech Petrohradu 1. srpna (19. července) 1914 v souvislosti 
s všeobeénou vojenskou I!lobilizací. Korespondence o faktech do
pisu byla otištěna v listu Social-demokrat, č. 35 z 12. prosince 
1914. - 35 

33 Lenin má na mysli besedu A. G. Šljapnikova s vůdcem holandské 
sociální demokracie P. Troelstrou z konce října 1914; Troelstra 
přijel do Stockholmu z pověření oportunistických vůdců němec
ké sociální demokracie, aby získal souhlas k přesídlení MSB pb 
dobu války do Amsterdamu a přiměl skandinávské sociální de
mokraty k uznání zrádcovského stanoviska vedení německé soci
ální demokracie. Při setkání odevzdal Šljapnikov Troelstrovi za 
přítomnosti zástupce organizačního výboru]. Larina, menševika 
Dalina, A. M. Kollontajové a dalších manifest ÚV SDDSR, od
pověď bolševické Sociálně demokratické frakce Ruska É. Vander-
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veldemu, a na jeho žádost mu pak poslal dopisy s vysvětlením 
stanoviska bolševiků k válce. - 36 

34 Jde o článek A. Pannekoeka Der Zusammenbruch der Internatio
nale [Krach internacionály], otištěný v orgánu Švýcarské sociáÍně 
demokratické strany - listu Berner Tagwacht, č. 245, 246 a 247 

z 20., 21. a 22. října 1914. - 37

35 Je míněna zamýšlená konference socialistů neutrálních zemí, kte
rá měla být svolána z iniciativy_P. Troelstry a T. Stauninga. Kon
ference se konala v Kodani 1 7. -18. ledna 1915. Zúčastnili se jí 
představitelé socialistických stran . Švédska, Dánska, Norska 
a Holandska. Konference se usnesla na rezoluci, která vyzývala 
sociálně demokratické strany v neutrálních zemích, aby podněco
valy své vlády ke zprostředkování dohody mezi válčícími moc
nostmi a uspíšili tak obnovení mír.u. Některé sociálně demokra
tické strany předložily na konferenci -svá prohlášení-o stanovisku 
k válce. Od ÚV SDDSR bylo konferenci předáno 33. číslo listu 
Social-demokrat s manifestem Válka a sociální demokracie 
v Rusku a vládní oznámení o zatčení bolševiků - členů Státní 
dumy. - 37

36 Lenin se na mezinárodním socialistickém kongresu v Kodani
28. 8.-3. 9. 1910) seznámil se švédským levicovým sociálním demo
kratem K. Hčiglundem. V průběhu kongresu uspořádal Lenin
s levicovými sociálními demokraty poradu, jejímž cílem bylo
sjednocení revolučních marxistů na mezinárodním poli. - 38 

37 Aby se zlepšilo navazování pravidelných kontaktů se stranickými
organizacemi v Rusku, pokoušel se Lenin prostřednictvím sou
druhů zjistit, zda by se mohl přestěhovat ze Švýcarska do Švéd
ska nebo Norska. Přestěhování se neuskutečnilo .. - 39

38 Míní se výzva Spisovatelé, výtvarníci a umělci, prostoupená du
chem buržoazního patriotismu a ospravedlňování války vedené 
carským Ruskem. Tuto výzvu zároveň s jinými významnými 
osobnostmi literárního a uměleckého života podepsal M. Gorkij. 
Výzva byla uveřejněna 28. září (11. října) 1914 v 223. čísle listu 
Russkoje slovo a v dalších buržoazních listech. Lenin na to rea
goval notickou Autorovi Písně o Sokolu, jež byla otištěna v 34. 

čísle listu Social-demokrat a. měla platnost otevřeného listu 
M. Gorkému; Lenin tu odsuzuje jednání Gorkého a v přátelském du
chu vysvětluje nesprávnost jeho.jednání, jež může uškodit dělnic-

523 



ké třídě, která má k svému spisovateli vztah plný lásky a důvěry 

(viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 118-119). - 39

39 Jde zřejmě o referát Válka a sociální demokracie, který Lenin
přednesl v curyšském Lidovém domě v říjnu 1914. Stručné re
dakční poznámky o tomto referátu byly otištěny v rakouském so
ciálně demokratickém listu, vídeňském Arbeiter-Zeitung, č. 309 
ze 7. listopadu a v německém sociálně demokratickém deníku 
Vorwarts, č. 308 z 10. listopadu 1914. 

V souvislosti s tímto Leninovým dopisem uveřejnila redakce 
listu Vorwarts 22. listopadu 1914 noticku, v níž oznamovala, že 
Lenin kritizoval ve svém referátu stanovisko německé a rakouské 
sociální demokracie a zhodnotil ho jako krach II. internacionály. 

Arbeiter-Zeitung - deník, ústřední orgán rakouské sociální de
mokracie, založený V. Adlerem roku 1889 ve Vídni. Za první 
světové války zastával sociálšovinistické stanovisko. 

Vorwiirts - deník, ústřední orgán Sociálně demokratické stra
ny Německa. Vycházel z rozhodnutí sjezdu strany v Halle od ro
ku 1891 v Berlíně jako pokračování listu Berliner Volksblatt (vy
cházejícího od-roku 1884) pod názvem Vorwarts. Berliner Volks
blatt. V tomto listu bojoval B. Engels proti nejrůznějším proje
vům oportunismu. Od druhé poloviny devadesátých let, po En
gelsově smrti, se redakce listu octla v rukou pravého křídla stra
ny a soustavně uveřejňovala články oportunistů. Za první světové 
války zastával Vorwarts sociálšovinistické stanovisko; po Říjnové 
revoluci se stal jedním z center protisovětské propagandy. Vy
cházel v Berlíně do roku 1933. - 41

40 Sjezd Sociálně demokratické strany Švédska, o němž se Lenin
zmiňuje, se konal 23. listopadu 1914 ve Stockholmu. Hlavním 
bodem jeho programu bylo stanovisko k válce. Za ÚV SDD�R 
pozdravil sjezd A. G. Šljapnikov, který přečetl deklaraci obsahu
jící výzvu k boji proti imperialistické válce a odsuzující zradu 
vůdců německé sociální demokracie a socialistických stran jiných 
zemí, jež se daly cestou sociálšovinismu. Vůdce pravého křídla 
sociální demokracie K. H. Branting však navrhl, aby bylo vyslo
veno politování nad oním místem deklarace, v němž se odsuzo
valo počínání německé sociální demokracie, a prohlásil, že sjezdu 
švédských sociálních demokratů »nep'řísluší odsuzovat jiné stra
ny«. Proti Brantingovu návrhu vystoupil vůdce levice švédské so
ciální demokracie K. Hoglund a uvedl, že četní švédští sociální 
demokraté sdílejí názor vyjádřený v deklaraci ÚV SDDSR. Sjezd 
však schválil většinou hlasů Brantingův návrh. Zpráva o sjezdu 
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byla otištěna v 36. čísle listu Social-demokrat 9. ledna 1915. 
- 42

41 Jde o vytvoření levého internacionalistického křídla v _Sociálně
demokratické straně Německa v čele s K. Liebknechtem a R. Lu
xemburgovou, jež se stalo jádrem Spartakova svazu. - 42

42 Zřejmě se myslí článek The Opening of Parliament [K zahájení
·parlamentu), otištěný v anglickém buržoazním časopisu The· Eco
nomist, č. ·3, 716 ze 14. listopadu 1914.

O stanovisku časopisu The Economist k míru viz Leninův člá
nek Buržoazní filantropové a revoluční sociální demokracie (Se
brané spisy 26, Praha 1986, s. 215-216). - 42

43 Lenin má na mysli půjčku 3000 korun, kterou dostala SDDSR od
Sociálně demokratické strany Švédska v roce 1907 na V. (londýn
ském) sjezdu. � 43

44 Jde o Leninovu soukromou knihovnu, kterou zanechal v Krakově
za první světové války. Většina svazků se ztratila. V práci L. Naj
duse Lenin v Polsku se říká, že v roce 1930 ukazoval krakovský 
antikvář Tafet několik knih s Leninovými poznámkami. Dvě kni
hy našel dr. Sudljaček, když sloužil v rakouské armádě, na vojen
ském velitelství města. Část knihovny byla použita jako makula
tura. Hokynářka, která prodávala na ulici Ljubomirského, balila 
do stránek z Leninových knih potraviny. Spisovatel Grzymata
-Sedlecki u ní objevil 12 knih z Leninovy knihovny a v roce 1931 
je věnoval městské knihovně v Bydhošti. Z rozhodnutí městské li
dové rady 1 7. března 1945 odevzdal 29. března 1945 prezident 
městské správy Bydhoště, osvobozené sovětskými vojsky, zachrá
něné svazky z Leninovy knihovny zmocněnci politické správy so
větské armády jako dar sovětské vládě. - 48 

45 Jde o sazbu listu Social-demokfat, č. 33, v němž byl otištěn mani
fest ÚV SDDSR Válka a sociální demokracie v Rusku. - 48 

46 Jedná se o zatčení bolševiků, kteří se účastnili konference v Ozer
kách nedaleko Petrohradu, mezi nimiž byli poslanci IV. státní 
dumy. 

Konference v Ozerkách se konala 2.-4. (15.-17.) listopadu 
1914. Kromě bolševických poslanců IV. státní dumy se jí zúčast
nili představitelé bolševických organizací z Petrohradu, Ivano
va-Vozněsenska, Charkova á Rigy. 
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Dne 4. (17 .) listopadu, když konference právě skončila, vtrhla 
do Ozerek policie, kterou o místě jejího konání informoval pro
vokatér. Bolševickým poslancům G. I. Petrovskému, A.J. Badaje
vovi a dalším byly při prohlídce zabaveny Leninovy teze o válce 
a 33. číslo listu Social-demokrat, v němž byl otištěn manifest ÚV 
·SDDSR Válka a sociální demokracie v Rusku. Všichni účastníci
konference byli zatčeni - kromě bolševických poslanců, kteří se 
vyhnuli zatčení díky poslanecké imunitě. Ti však byli za dva dny 
rovněž zatčeni, předáni soudu a odsouzeni k doživotnímu vy
hnanství ve východní Sibiři. Odsouzení bolševických poslanců
věnoval Lenin zvláštní článek Co dokázal proces proti Sodálně
demokratické dělnické frakci Ruska?, který byl otištěn v listu So
cial-demokrat, č. 40 z 29. března 1915 (viz Sebrané spisy 26,
Praha 1986, s. 191-199). - 50

47 Jde o odpověď petrohradských likvidátorů (P. P. Maslova, A. N. 
Potresova, N. Čerevanina [F. A. Lipkin] a dalších na telegram 
É. Vanderveldeho, v němž vyzýval ruské sociální demokraty, aby 
se nestavěli proti válce. Likvid�toři ve své odpovědi ospravedlňo
vali \Íčast belgických, francouzských a anglických socialistů 
v buržoazních vládách, naprosto schvalovali stanovisko sociálšo
vinistů a prohlašovali, že sami se ve své činnosti v Rusku proti 
válce nestavějí. Odpověď likvidátorů byla otištěna s redakční po
známkou v 34. čísle listu Social-demokrat. - 51

48 Pravda - legální bolševický deník; vycházel v Petrohradě od 22. 
dubna (5. května) 1912. 

Usnesení o nutnosti vydávat maso� dělnický deník bylo 
schváleno na VI. (pražské) celoruské konferenci SDDSR. 

Pravdu ideově vedl Lenin; téměř denně do ní psal; dával poky
ny redakci a usiloval o bojový, revoluční charakter listu. 

Pravda byla každodenním pojítkem mezi stranou a širokými li
dovými masami. Kolem listu se vytvořila mnohatisícová armáda 
dělnických·dopisovatelů. Za něco víc než dva roky bylo v Pravdě 
uveřejněno přes 1 7 tisíc dělnických dopisů. 

V redakci Pravdy se soustřeďovala značná část organizační 
činnosti strany. Konaly se zde schůzky se zástupci místních stra
nických buněk, přicházely sem informace o stranické práci v to
várnách a závodech a ocitud se předávaly směrnice ústředního, 
výboru a petrohradského výboru strany. 

Pravda byla ustavičně perzekvována policií a 8. (21.) července 
1914 byla zastavena.Její vydávání bylo obnoveno až po únorové 
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revoluci 191 7. Od 5. (18.) března 191,7 začala vycházet jako or
gán ústředního výboru a petrohradského výboru SDDSR. - 52

49 Organizační výbor menševiků oznámil, že bude vydávat vlastní 
orgán Otkliki, ale k vydávání nedošlo. 

Mysl - deník eserské strany; vycházel v Paříži od listopadu 
1914 do března 1915 za redakce M. Natansona a V. Černova. Na 
příkaz francouzské vlády byl zastaven. - 53 

50 Lenin má na mysli Odpověď gruzínských sociálních demokratů, 
členů Sociálně demokratické dělnické strany Ruska, žijících v Že
nevě a v jejím blízkém okolí, jediné národní politické organizace, 
která je činná v jednom z válčících států. Tato organizace se 
obrátila na gruzínské bolševiky s návrhem využít války k stmele
ní národů, utlačovaných carismem a zorganizovat povstání proti 
Rusku pod ochranou a za materiální pomoci jedné z válčících 
mocností. Gruzínští bolševici tento návrh ve své odpovědi za
vrhli a označili ho za imperialistickou provokaci. 

Lenin hodlal tuto rezoluci otisknout v 35. čísle listu Social-de
mokrat a napsal k ní toto vyjádření: »Redakční poznámka. Otis
kujeme tuto rezoluci, abychom vyzvedli naprosto správné jedná
ní gruzínských sociálních demokratů. Nesmíme být nikdy přislu
hovači žádné monarchie, ani ruské, ani rakouské nebo německé.« 
Pro nadbytek materiálů do 35. čísla byla rezoluce odložena do 
dalšího čísla, ale v tisku se už neobjevila. 

Text rezoluce s Leninovou poznámkou byl otištěn roku 1931

v publikaci Leninskij sbornik XVII, s. 321-322. - 54

51 Jde o výzvu k ženám, kterou napsala A. M. Kollontajová a posla
la ji Leninovi v dopise z 28. listopadu 1914, aby ji otiskl v listu 
Soci�l-demokrat._Výzva nebyla otištěna. - 55

52 Jedná se o členky redakce časopjsu Rabotnica, na jehož založení
se podílel Lenin. Časopis vycházel legálně od 23. února do 26.

června 1914 v Petrohradě. Jeho redakci tvořily: I. Armandová, 
N. K. Krupská, L. N. Stalová, A. I. Jelizarovová, K. N. Samojlo
vová, P. F. Kudelliová a K. I. Nikolajevová. - 55 

53 Jso_u míněny tyto stati K. Kautského: 1. Die Internationalitiit
und der Krieg [Internacionalismus a válka], Die Neue Zeit, č. 8, 
27. listopadu 1914 a 2. Die Sozialdemokratie im Kriege (Sociální
demokracie za války], Die Neue Zeit, č. 1, 2. října 1914. V stati
Sociální demokracie za války K. Kautsky psal, že pokud »dojde
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k válce, musí se každý národ bránit, jak může. Z toho vyplývá 
pro sociální demokraty všech národností stejné právo nebo stejná 
povinnost zúčastnit se této obrany: ani jedna z' nich nesmí druhé 
nic vytýkat.« - 55

54 Lenin má na mysli vystoupení představitele menševického orga
nizačního výboru]. Larina na sjezdu Sociálně demokratické stra
ny Švédska, který se konal 23. listopadu 1914 ve Stockholmu. 
Viz o tom Leninovy články: 1. A co dál? (O úkolech dělnických 
stran vzhledem k oportunismu a sociálšovinismu) a 2.Jakou »jed
notu« proklamoval Larin na švédském sjezdu? (Sebrané spisy 26, 
Praha 1986, s. 133-140 a 148-150). - 56

55 Generální komise německých odborů obvinila Voiwarts z toho, 
že nevěnuje dostatečnou pozornost otázkám praktického charak
teru, špatně se brání výpadům ostatních socialistických stran, 
ospravedlňuje krutost nepřátel a zevšeobecňuje j�dnotlivé přípa
dy krutosti Němců (viz Aus der Partei, Voiwarts, č. 321, 323, 
325 z 24., 26. a 28. listopadu 1914). - 56

56 Je míněna zpráva listu Voiwarts o Leninově referátu Válka a so
ciální demokracie, předneseném v Curychu koncem října 1914 
(viz poznámku 39). - 56 

57 Jde o poznámky V. A. Karpinského k Leninovu článku O národ
ní hrdosti Velkorusů,jež uvedl ve svém d9pise Lenin�vi z 9. pro
since 1914 (viz Leninskij sbornik XI, s. 257-258). - 57

58 Lenin míní písemné prohlášení K. Liebknechta z 2. prosince 
1914 zaslané prezidentovi Říšského sněmu s vysvětlením, proč 
odmítl hlasovat pro válečné úvěry. Na zasedání bylo Liebknech
tovi nejen zakázáno se vyslovit, ale jeho zdůvodnění nebylo zahr
nuto ani do protokolu zasedání Říšského sněmu. Text tohoto 
prohlášení rozšiřovali levicově_ orientovaní Němci jako ilegální 
leták. V listu Social-demokrat,, č. 35, bylo uveřejněno, že »pro ne
dostatek místa byla část materiálu, Liebknechtovo prohlášení aj., 
odložena do dalšího čísla«. V listu Social-demokrat však toto pro
hlášení otištěno nebylo. - 57

59 Jde o dopis korespondenta anglického sociálně demokratického 
listu The Labour Leader Sh. Desmonda z 29. listopadu 1914 se 
žádostí o sdělení stanoviska SDDSR k válce a míru. Lenin napsal 
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svou odpověď o míru jednak na dopise Sh. Desmonda, jednak 
v tomto dopise. 

The Labour Leader - týdeník, založený roku 1891. Od roku 
1893 je orgánem britské Nezávislé labouristické strany. Od roku 
1922 vycházel pod názvem New Leader a od roku 1946 pod ná
zvem Socialist Leader. - 59 

60 Hamburger Echo - deník, orgán hamburské organizace Sociálně 
demokratické strany Německa; vycházel od roku 1887. 

Lenin má na mysli Haenischův článek Der deutsche »Verrat« 
an der lnternationale [Německá »zrada« internacionály], otištěný 
v listu Hamburger Echo, č. 286 z 8. prosince 1914. - 59

61 Zřejmě se jedná o korespondenci Dělnický Petěrburg a válka (Po
zorování petěrburského dělníka na počátku války), otištěnou 
v roce 1915 v časopisu Kommunist, č. 1/2. - 60

62 Lenin má na mysli dopis L. Martova redakci listu Golos O mé 
domnělé samotě (Golos, č. 87, 23. prosince 1914). Tímto svým 
dopisem a přednáškou o »válce a krizi socialismu«, přednesenou 
v Bernu 16. prosince 1914, L. Martov definoval ústup od svého 
dřívějšího stanoviska, které zastával na počátku války. - 60

63 Lenin má na mysli anketu otištěnou v 52. čísle .týdeníku The La
bour Leader z 24. prosince 1914 o otázce míru pod titulkem Pea
ce and Goodwill shall yet Reign. Messages of Fraternity across 
the Battlefields [Stejně zavládne mír a dobrá vůle. Bratrské po
zdravy přes bojiště). Názor K. Kautského je v této an�etě uveden 
n_a prvním místě. - 61

64 Zahraniční část ÚV SDDSR v emigraci neměla svou tiskárnu, 
a tak se ústřední orgán strany sázel v malé soukromé tiskárně 
ukrajinského emigranta Ljachockého (mezi politickými emigran
ty všeobecně známého pod přezdívkou Kuzma) a tiskl se ve švý
carské tiskárně Scholmonte v Ženevě. Sazba každého čísla listu 
Social-demokrat byla spojena s velkými obtížemi, neboť Ljachoc
kého tiskárna měla jediná ve Švýcarsku ruské pís.mo a sázela se 
v ní vydání různých organizací. Od počátku roku 1915, kdy se tu 

· začal sázet list ukrajinských nacionalistů Boroťba, s nímž sympa
tizoval Kuzma a jeho žena (Kuzmička), která na něj měla velký
vliv, se sazba listu Social-demokrat značně zkomplikovala. Proto
byla otázka sazby ústředního orgánu ustavičně aktuální, což sé
odrazilo v dopisech V. I. Lenina a N. K. Ktupské V. A. Karpin-
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skému a dalším. Počátkem roku 1915 se podařilo najít ruské pís
mo ve švýcarské tiskárně Benteliho v Biimplitzu (poblíž Bernu), 
kde se sázela a tiskla část čísel listu Social-demokrat i jiné materi
ály. 

Návrh povolat sazeče z Paříže pocházel zřejmě od G.J. Běleň
kého. Tento návrh se neuskutečnil. - 62 

65 Telegram, o němž se Lenin zmiňuje, je odpovědí na zprávu re
dakce vydavatelství Granatových o proškrtání článku Karel Marx 
(Stručný životopis a výklad marxismu), který Lenin napsal pro 
Encyklopedický slovník vydavatelství Granatových. Č:lánek byl 
otištěn ve zkrácené verzi v 28. svazku slovníku s podpisem V. I/

jin. Úplný text článku byl uveřejněn v roce 1925 (viz Sebrané 
spisy 26, Praha 1986, s. 67-115). - 64 

66 Russkaja škola - pedagogický časopis pro rodinu a školu. Vychá
zel v letech 1890-1918. Redaktorem a vydavatelem byl]. Gure
vič. V 7. a 8. čísle časopisu z roku 1911 byl otištěn článek N. K. 
Krupské Koedukační výuka. 

Svobodnoje vospitanije - pedagogický měsíčník; vycházel za 
redakce I. Gorbunova-Posadova v letech 1907-1918. V tomto 
časopisu byla otištěna řada článků N. K. Krupské o problémech 
školy a koedukační výchovy. - 65

67 Sovremennyj mír - měsíčník pro literaturu, vědu a politiku; vy
cházel v Petrohradě od října 1906 do roku 1918. Přispívali do 
něj menševici včetně G. V. Plechanova. Za první světové války se 
časopis stal orgánem sociálšovinistů. - 65 

68 Naša zarja - legální měsíčník menševiků-likvidátorů; vycházel 
v Petrohradě od ledna 1910 do září 1914. - 66 

69 Jde o dopis N. K. Krupské A. L. Rjazanovové se žádostí, aby in
formovala rakouské socialistky o chystaném svolání mezinárodní 
socialistické konference žen. - 66 

70 Tento dopis byl odpovědí na dopis Baska (M. I. Meleněvského),
jednoho z vedoucích činitelů buržoazně nacionalistického Svazu 
osvobození Ukrajiny; Basok navrhl Leninovi spolupráci (viz Le
ninův článek O pomlouvačích, Sebrané spisy 34, Praha 1987, 
s. 145-146). - 66

71 Jedná se o osnovu brožury pro dělnice, kterou tehdy hodlala na
psat I. Armandová. Brožura ne.byla vydána - 6 7 
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72 List Golos byl zastaven francouzskou vládou. Poslední, 108. číslo 
vyšlo 1 7. ledna 1915. Poznámka o zastavení Golosu se v listu So
cial-demokrat neobjevila. - 69

73 Lenin má na mysli fotografie sociálně demokratických poslanců
Státní dumy v trestaneckém oděvu, které měly být prodávány 
švédským dělníkům. - 69

74 Je míněn Leninův článek A co dál? (O úkolech dělnických stran 
vzhledem k oportunismu a sociálšovinismu), otištěný v 36. čísle 
listu Social-demokrat, v němž byla zmínka o A. G. Šljapnikovovi 
jako představiteli ÚV SDDSR (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, 
s. 133-140). - 70

75 
Okisté (OK) - přívrženci menševického organizačního výboru, 
řídícího ústředí menševiků, utvořeného v roce 1912 na srpnové 
konferenci menševiků-likvidátorů, trockistů a dalších nestranic
kých skupin a· směrů. Martov, Axelrod, Martynov a Semkovskij, 
uvedení v dopisu, byli členy zahraničního sekretariátu organi
začního výboru. - 70

76 Jde o lnformacionnyj listok zagraničnoj organizacii Bunda; vychá
zel v Zenevě od června 1911 do července 1916. Celkem vyšlo 11 
čísel. - 70

77 Jedná se o rezoluci konference socialistů neutrálních zemí, která 
se konala v Kodani 17.-18. ledna 1915 (viz poznámku 35). 
- 70 

78 Je míněn pokus baugyské skupiny (N. I. Bucharin,J. F. Rozmiro
vičová, N. V. Krylenko) vydávat list odděleně od ústředního or
gánu. Název skupiny je odvozen od názvu místa jejího pobytu 
- švýcarského městečka Baugy. O chystaném vydávání tohoto
listu se Lenin dověděl náhodou z dopisu členů této skupiny adre
sovaného I. Armandové, v němž jí nabízeli spolupráci. Lenin
pokládal vydávání takových malých listů za neúčelné. Otázka
ústředního orgánu a nového listu byla nastolena na konferenci
zahraničních organiz'ací SDDSR v Bernu 27. února-4. března
1915. Konference přijala usnesení, jež potvrzovalo správnost le
ninské linie (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konfe
rencí a plenárních zasedání ÚV, díl I, Praha 1954, s. 285). - 73

79 Lenin má na mysli Šljapnikovovu plánovanou cestu do Anglie,
aby tu našel možnost výdělku. - 80
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80 Naše, slovo - menševický trockistický list; vycházel od ledna 
1915 do září 1916 v Paříži místo.listu Gólos. -,- 74

81 Jde o opravu nesprávného data v záhlaví 36. čísla listu Social•de
mokrat. V závěru tohoto čísla byla otištěna tato oprava: »V záhla
ví čísla 36 má být správně: Ženeva 9. ledna '1915 (nikoli 12. 
prosince 1914«. - 75 

82 Lenin odpovídá na dopis redakce listu Naše slovo z 6. února 
1915 zahraničnímu byru ÚV s návrhem společných akcí interna
cionalistických sil SDDSR na nadcházející (londýnské) konferen
ci socialistů dohodových zemí. S analogickým dopisem se redak
ce obrátila také na P. B. Axelroda, člena organizačního výboru 
SDDSR. Lenin předložil návrh deklarace a zároveň ho poslal 
představiteli ÚV SDDSR do Stockholmu A. G. Šljapnikovovi 
a představiteli bolševiků v mezinárodním socialistickém byru 
M. M. Litvinovovi. Redakce listu nesouhlasila s návrhem dekla
race bolševiků a vypracovala svou deklaraci, v níž obhajovala or
ganizační výbor a Bund (Naše slovo, č. 26, 27. února 1915).
- 76 

83 Jde o londýnskou konferenci socialistů d�hodo�ých zem� která se
konala 24. února 1915. Zúčastnili se jí představitelé sociálšovini
stů a pacifistických skupin z Anglie, Francie, Belgie a Ruska: Ne
závislé labouristické strany, Britské socialistické strany, Labouris
tické strany, Fabiánské společnosti, Francouzské socialistické 
strany, Všeobecné konfederace práce, Belgické socialistické stra-· 
ny a zástupci eserů a menševiků. Na programu konference byly 
tyto otázky: 1. práva národů; 2. kolonie; 3. záruky budoucího mí
ru. 

Bolševici nebyli na konferenci pozváni. Na Leninův pokyn se 
však na ni dostavil M. M. Lltvinov, aby přednesl prohlášení ÚV 
SDDSR, vypracované na základě Leninova návrhu. Prohlášení 
požadovalo, aby socialisté vystoupili z buržoazních vlád, aby se 
úplně rozešli s imperialisty a odmítli s nimi spolupracovat, aby 
rozhodně bojovali proti imperialistickým vládám a odsoudili hla• 
sování pro válečné úvěry. Při čtení prohlášení byl Litvinov pře
rušován a nakonec zbaven slova. Odevzdal tedy text prohlášení 
předsednictvu a konferenci opustil. K tomu viz Leninovy články 
O londýnské konferenci a Na okraj londýnské konference (Sebra
né spisy 26, Praha 1986, s. 181-183 a 200-202). - 76

84 Jde o brožuru G. V. Plechanov: O válce. Odpověď soudruhovi
Z. P. Paříž 1914(297]. - 79 
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85 Byli to A. L. Popov a Bulhar N. Stojnov, poslaní „sjednocenou« 
skupinou, později petrohradskou "mezirajónní organizací«. 
- 79 

86 V listu Social-demokrat, č. 39 a 40 z 3. a 29. března 1915, byly 
otištěny Leninovy články O londýnské konferenci, Na okraj lon
dýnské konference · (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, 
s. 181-183, 200-202) a Deklarace ÚV. SDDSR, předložená
londýnské konferenci delegátem strany M. M. Litvinovem (viz
Social-demokrat, č. 40 z 29. března 1915). - 82

87 Jde o konferenci zahraničních sekcí SDDSR, která se konala v Ber
nu 14.-19. února (27. Února-4. března) 1915. Byla svolána 
z Leninovy iniciativy a měla význam celostranické kqnference, 
neboť za války nebylo-možné svolat sjezd strany nebo celoruskou 
konferenci SDDSR. Hlavním bodem programu konference byla 
otázka války a úkoly strany. Referát k této otázce přednesl Lenin. 

Všechny hlavní rezoluce konference i úvod k nim napsal Le
nin. Byly otištěny v listu Social-demokrat a také jako příloha 
k Leninově brožuře Socialismus a válka, která vyšla rusky a ně
mecky. Rezoluce bernské konference byly vydány také francouz
sky jako leták, který byl rozdán delegátům zimmerwaldské socia
listické konference a rozeslán levicovým sociálně demokratickým 
silám. Rezoluce konference viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, 
s. 184-190. - 83 

88 Lenin má na mysli článek Ještě o Martovovi (vyšel 1. května 
1915 v listu Social-demokrat, č. 41). - 83

89 Jedná se o třetí bod návrhu rezoluce Ústřední orgán a nový list, 
projednávané na konferenci zahraničních sekcí SDDSR 27. úno
ra-4. března 1915 v Bernu. - 83

90 Je míněn dopis I. Armandové, který napsala jménem_ zahranič
ní sekce časopisu Rabotnica a v němž oznamovala chystané svo
lání konference žen - levicových socialistek; na tuto konferenci 
měla být delegována představitelka Sociálně demokratické stra
ny Nizozemska. 

Mezinárodní socialistická konference žen se konala v Bernu ve 
dnech 26.-28. března 1915. Byla svolána z iniciativy zahraniční 
organizace časopisu Rabotnica za bezprostřední účasti C. Zetki
nové, která byla v té době předsedkyní mezinárodního byra so
cialistek. Konferenci připravovaly za Leninova vedení I. Ar-
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mandová, N. K. Krupská aj. Krupská o tom později napsala: 
»Iljič se s celou vášnivostí věnoval sbírání sil pro boj na meziná
rodní frontě ... Napsal i naši rezoluci pro konferenci žen v Ber
nu a celé jednání konference sledoval« (N. K. Krupská, Vzpo
mínky na Lenina, Praha 1970, s. 208).

Materiály mezinárodní socialistické konference žen byly otiště
ny v příloze k 42. číslu listu· Social-demokrat z 1. června 1915. 
- 85

91 Jde o brožuru H. Gortera Het Imperialisme, de Wereldoorlog en 
de Sociaal-Democratie [Imperialismus, světová válka a sociální 
demokracie], Amsterdam. - 85 

92 Lenin má zřejmě na mysli noticku Píšou nám z Baltského kraje, 
která byla otištěna v rubrice Denní zprávy v listu Social-demo
krat, č. 40, 29. března 1915. - 86

93 Lenin odpovídá na dopis redakce listu Naše slovo, odeslaný ÚV
SDDSR před 23. březnem 1915. - 86

94 Zřejmě se jedná o manifest ÚV Bundu o otázce války, který
v lednu 1915 ve svém 7. čísle otiskl lnformacionnyj listok. - 8 7 

95 Zpráva menševického organizačního výboru SDDSR kodaňské 
konferenci socialistů neutrálních zemí byla otištěna v 1. čísle listu 
Izvěstija zagraničnogo sekretariata OK RSDRP z 22. února 1915 
a přetištěna řadou sociálšovinistických listů. - 89

96 Je míněn článek O »amnestii« a jejích prorocích, věnovaný kriti
ce kautskismu, otištěný jako úvodník v listu Social-demokrat, č. 
42 z 21. března 1915. - 92

97 Casopis Kommunist založil V. I. Lenin a vydávala jej redakce lis
tu Social-demokrat,jejímiž členy byl N. l. Bucharin spolu s G. L. 
Pjatakovem a J. B. Bošovou, kteří vydávání financovali. Vyšlo 
pouze jedno dvojčíslo, v němž byly uveřejněny Leninovy články 
Krach II. internacionály, Poctivý hlas francouzského socialisty 
a noticka Imperialismus a socialismus v Itálii. 

Lenin vypracoval plán vydávání časopisu už na jaře roku 
1915. Kommunist měl být orgánem sociálních demokratů. Brzy 
však vznikly vážné neshody mezi redakcí listu Social-demokrat 
a Bucharinem, Pjatakovem a Bošovou a po vydání prvního dvoj
čísla se zostřily. 
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V časopisu Kommunist v 4 1/2 z roku 1915 byl otištěn článek 
A. M. Kollontajové Proč mlčel německý proletariát v červenco
vých dnech? - 93 

98 Nesprávné stanovisko K.,Hčiglunda, švédských, norských a·švý
carských levicových sociálních demokratů kritizuje Lenin v člán
cích Vojenský program proletářské revoluce a O hesle »odzbroje
ní« (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 154-165 a 175-185). 
- 93

99 Lenin má na mysli knihu E. Davida Die Sozialdemokratie im 
Weltkrieg [Sociální demokracie ve světové válce], vydanou roku 
1915 v Berlíně. Kritiku knihy viz v článku Základní dílo němec
kého oportunismu o válce (Sebrané spisy 26, Praha 1986, 
s.297-301). - 93 

100 G. L. Pjatakov aj. B. Bošová přizvali bez ohledu na Leninův ná
zor ke spolupráci v časopisu Kommunist L. D. Trockého. Ten 
uveřejnil svou odpověď v 105. čísle listu Naše slovo ze 4. června 
1915 v stati Otevřený list redakci časopisu Kommunist, kde spo
lupráci odmítá a ostře napadá bolševiky. - 95

101 Lenin má na mysli odpověď knihovny v Neuchatelu na jeho do
taz o zaslání knih do Sčirenbergu. - 95 

102 Je míněno Oznámení o vydání časopisu Kommunist, napsané 
zřejmě za úzké spolupráce V. I. Lenina. Oznámení bylo vytištěno 
jako leták s datem 20. května 1915 a rozesílalo se organizacím 
SDDSR v Rusku i v zahraničí a rovněž západoevropským levico
vým sociálním demokratům. Text Oznámení pod titulkem Re
dakční poznámka byl otištěn rovněž v časopisu K�mmunist. 
- 96

103 Patrně jde o sborník kadetů Co očekává Rusko od války[360]. 
- 97 

104 Od roku 1905 byl členem mezinárodního socialistického byra za 
SDDSR V. I. Lenin. V roce 1912 ho VI. (pražská) celoruská stra
nická konference znovu zvolila za zástupce SDDSR v MSB. Když 
se Lenin v roce 1912 přestěhoval do Poronina, takže stěží mohl 
tuto funkci vykonávat, byla dočasně svěřena jiné osobě. Později 
byl na Leninův návrh jmenován zástupcem ÚV SDDSR v MSB 
M. M. Litvinov (Maximovič). - 98
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105 Jde o mezinárodní socialistickou konferenci žen, která se konala
26.-28. března 1915 v Bernu (viz poznámku 90), a o meziná
rodní socialistickou konferenci mládeže, uspořádanou 4.-6. 
dubna_ 1915 rovněž v Bernu. Konference socialistické mládeže se 
zúčastnili představitelé mládežnických organizací .z deseti zemí 
- Bulharska, Dánska, HQlandska, Itálie, Německa, Norska, Pol
ska, Ruska, Švédska a Švýcarska. Hlavním bodem jednání konfe
rence bylo téma Válka a úkoly socialistických mládežnických or
ganizací. Přípravu a orga_nizaci konference řídil centrista
R. Grimm, což předem ovlivnilo výsledky její práce. - 98

106 Je míněn »obrat« centristů od politiky ospravedlňování války
k politice boje za mír. V »manifestu« Das Gebot der Stunde [Pří
kaz doby], podepsaném K. Kautským, E. Bernsteinem a H. Haa
sem a uveřejněném v Leipziger Volkszeitung, č. 139 z 19. června 
1915, byla obsažena výzva k uzavření míru a k zachování jed
noty strany »nezávisle na různosti názorů«, tj. v podstatě k zas 
chování jednoty se sociálšovinisty. - 99 

107 Dne 4. srpna 1914 odhlasovala v Říšském sněmu sociálně demo
kratická frakce spolei;ně s buržoazními představiteli posf}'tnutí 
válečného úvěru císařské vládě v částce pěti miliard a schválila 
tím imperialistickou politiku'. Viléma II. Jak se později ukázalo, 
při posuzování této otázky sociálně demokratickou frakcí byli le
vicoví sociální demokraté až do zasedání Říšského sněmu proti 
poskytnutí válečného úvěru vládě, ale podřídili se rozhodnutí 
oportunistické většiny sociálně demokratické frakce a úvěr odhla
sovali. - 99 

108 Zřejmě se jedná o Leninovu noticku Imperialismus a socialismus
v Itálii, uveřejněnou v roce 1915 v prvním• dvojčísle časopisu 
Kommunist (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 33-42). 
- 101

109 Izvěstija zagranilnogo sekretariata Organizacionnogo komiteta Ros
sijskoj social-demokratileskoj rabočej partii - menševický list; vy
cházel v Ženevě od února 1915 do března 1917. List zaujímal 
centristické stanovisko. Celkem vyšlo deset čísel. Druhé číslo vy
šlo 14. června 1915. - 102

110 Zřejmě je míněn sborník Co očekává Rusko od v�lky, který vyda
li kadeti v roce 1915 v Petrohradě, a článek A. M. Kollontajové 
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Proč mlčel německý proletariát v červencových dnech?, určený 
pro časopis Kommunist. - 102

111 Jde o rezoluci pařížského klubu internacionalistů schválenou
koncem května 1915. Běleňkij poslal tento dokument ÚV 
SDDSR a napsal, že klub usiluje o sblížení internacionalistů na 
základě boje proti sociálšovinismu (Ústřední stranický archív In
stitutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS). - 102

112 Lenin má na mysli článek Demagogie a diferenciace názorů, oti
štěný 14. června 1915 v 2. čísle listu lzvěstija zagraničnogo se
kretariata Organizacionnogo komiteta RSDRP. - 103 

113 Naše dělo - měsíčník, orgán menševiků-likvidátorů; začal vychá
zet v lednu 1915 v Petrohradě místo časopisu Naša zarja, který 
byl zastaven v říjnů 1914. Naše dělo bylo hlavním ·orgánem soci
álšovinistů v Rusku. Přispívali do něj N. Čerevanin,J. Majevskij, 
P. P. Maslov, A. N. Potresov aj. Celkem vyšlo šest čísel. 

Druhé číslo tohoto časopisu Lenin široce využil ve své stati 
Pod cizí vlajkou (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 155-177). 
- 103 

114 Zřejmě jde o J. F. Rozmirovičovou, G. L. Pjatakova aj. B.-Bošo
vou, kteří přijeli k Leninovi do Sčirenbergu v červenci 1915, aby 
tu jednali o časopisu Kommunist. - 105

115 Lenin má na mysli článek K. Radka Čtvrt století rozvdje imperia
lismu[321 ], jehož první část. byla otištěna v prvním dvojčísle časo
pisu Kommunist. - 105

116 čcheidzeho frakce - menševická frakce ve IV. státní ·dumě, v je
jímž čele stál _N. S. Čcheidze. Za první světové války zaujímala 
centristické stanovisko, ale ve skutečnosti všemožně podporovala 
politiku ruských sociálšovinistů. Oportunistickou linii této frakce 
kritizoval Lenin v článcích Má organizační výbor a Čcheidzeho 
frakce svou vlastní linii?, Čcheidzeho frakce a její úloha a v ji
ných dílech (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 259-265 a Se
brané spisy 30, Praha 1987, s. 254-258). - -105 

117 Jde o knihu P. Maslova Ekonomické příčiny světové války, která
vyšla v Moskvě v roce 1915. Recenzi na tuto knihu napsal N. I. 
Bucharin; měla být uveřejněna v časopisu Kommunist, ale proto
že byl časopis zastaven, uveřejněna nebyla. - 105
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118 Je mmen článek N. V. Krylenka Quo prodest?, který měl být 
uveřejně� v časopisu Kommunist. Článek nebyl otištěn. - 105

119 Zřejmě se jedná o Bucharinův článek Světové hospodářství a im
perialismus[7] a o jeho recenzi na Maslovovu knihu Ekonomické 
příčiny světové války(255] pro časopis Kommunist. - 106

120 Jde o Radkův dopis Leninovi z 5. července 1915, v němž mu Ra
dek navrhuje, aby napsal brožuru s výkladem názorů ÚV 
SDDSR na stanovisko k válce. - 106,

121 Voprosy strachovanija - bolševický legální časopis; vycházel 
s přestávkami od října 1913 do března 1918 v Petrohradě. Usilo
val nejen o zavedení pojištění dělníků, ale prosazoval také bolše
vická »neokleštěná hesla« - osmihodinovou pracovní dobu, 
konfiskaci statkářské půdy a demokratickou republiku. Do časo
pisu přispívali bolševici P. I. Stučka, N. A. Skrypnik, N. M. Šver
nik, A. N. Vinokurov aj. - 106

122 Je míněn Leninův článek Má organizační výbor a Čcheidzeho 
frakce svou vlastní linii? Článek byl otištěn 18. února 1916 v lis
tu Social-demokrat, č. 50 (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, 
s. 259-"265). - 107

123 Jde o brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce) (viz 
Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). Lenin se rozhodl 
napsat tuto brožuru v souvislosti s přípravou první mezinárodní 
socialistické konference. Na brožuře pracoval také G. J. Zinov
jev, ale v podstatě ji napsal Lenin, který rovněž celou brožuru 
zredigoval. 

Práce Socialismus a válka vyšla jako nevelká brožura v ruštině 
a němčině krátce před zimmerwaldskou konferencí a byla rozdá
na jejím účastníkům. Po konferenci vyšla ve Francii francouzsky. 
V plném znění ji uveřejnil v norštině orgán norských levicových 
sociálních demokratů. Lenin se také několikrát pokoušel vydat 
brožuru anglicky v Americe, ale tehdy se to nepodařilo. 

V roce 1918 vyšla tato práce jako brožura v Petrohradě nákla
dem petrohradského sovětu dělnických a rudoarmějských zástup
ců. Knižně byla vydána v mnoha jazycích. - 108

124 Lenin _má na mysli. dopis se zprávou představitele ÚV SDDSR 
o předběžné konferenci pro přípravu první mezinárodní socialis
tické konference. Předběžná konference se konala 11. července
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1915. Dopis byl rozeslán stranickým organizacím. Text dopisu 
byl otištěn v publikaci Leninskij sbornik XIV, s. 161-163. 
- 108

125 Jde o Radkův návrh rezoluce levicových sociálních demokratů 
pro nadcházející první mezinárodní socialistickou konfer.enci. 
Kritiku tohoto návrhu viz v Leninově dopisu Radkovi (tento sva
zek, dokument č. 118). - 109 

126 Jedná se o články, které měly být otištěny v časopisu Kommunist: 
Kamienski, Polská sociální demokracie a válka; Gorter, Příčiny 
nacionalismu proletariátu a Varin, Naše základna v armádě. 
Články nebyly otištěny. - 110 

127 Gaponovština - označení politických událostí, jejichž iniciáto
rem byl kněz Gapon. Krátce před první revolucí v Rusku založil 
Gapon na pokyn tajné policie organizaci zubatovovského typu 
nazvanou Spolek ruských továrních dělníků v Petrohradě, který 
měl odvrátit dělníky od revolučního boje. Dne 9. (22.) ledna 
1905 vyprovokoval Gapon petrohradské dělníky, aby uspořádali 
manifestaci před Zimním palácem a odevzdali carovi petici. Ně
kolik tisíc manifestujících bylo na carův příkaz postříleno. - 111 

128 Lenin má na nysli Pjatakovovu recenzi ria 1. číslo časopisu Die 
Internationale, vydaného R. Luxemburgovou a F. Mehringem. 
-112

129 Viz poznámku 124. - 114 

130 De Tribune- list založený v roce 1907 levým křídlem Sociálně de
mokratické dělnické strany Nizozemska (Pannekoek, Gorter, 
Wijnkoop, Rolandová-Holstová). Když byli v roce 1909 přísluš
níci levice ze strany vyloučeni a založili Sociálně demokratickou 
stranu Nizozemska, stal se list orgánem této strany. Od roku 
1918 byl orgánem Komunistické strany Nizozemska; pod tímto 
názvem vycházel do r. 1940. 

Manifest v něm byl otištěn 31. prosince 1914, v dvojčísle 
26/27. - 116

131 Je míněn článek V. A. Karpinského Inteligence a válka, který měl 
být otištěn v časopisu Kommunist, uveřejněn však nebyl. - 11 7 

132 Recenze na knihu P. Maslova Ekonomické příčiny světové vál-
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ky[255] byla otištěna s podpisem J. Rus v časopise Voprosy stra
chovanija, č. 5 (43) z 10. Července 1915. - 120

133 Jedná se o překlad článku N. :Zordaniji (Ana) Válka a mír z gru
zínštiny do ruštiny. Byl otištěn v roce 1915 v listech Achali Azri 
a Achali Kvali. 

V dopise z 21. července 1·915 poslal Kiknadze (Stěpko) Leni
novi překlad části tohoto článku. - 120

134 Jde o článek A. Pannekoeka Der Jahreskongrefl der S. D. P. in 
Rolland (Kongres Sociálně demokratické strany v Holandsku), 
otištěný v Beilage zur Berner Tagwacht, č. 170 z 24. července 
1915. 

Bemer Tagwacht - list, orgán Švýcarské sociálně demokratic
ké strany. - 122

135 Lenin má na mysli zásadní deklaraci Revolučního socialistického 
svazu, založeného z iniciativy H. Rolándové�Holstové v květnu 
1915. Deklarace byla otištěna v příloze k listu Berner Tagwacht, 
č. 152 z 3. července 1915 pod titulkem Die neue Partei in Ro
land [Nová strana v Holandsku] a v Internationale Korrespon
denz, č. 14 ·z 2. července 1915 v článku Die· »neue lnternationa
le« [Nová internacionála]. 

Intemationale Korrespondenz - týdeník německých sodálšovi
nistů; vycházel od konce září 1914 do 1. října 1918 v Berlíně. 
- 123

136 Jde o zařazení Leninova článku Poctivý hlas francouzského socia
listy do časopisu Kommunist (viz Se.brané spisy 27, Praha 1986,

s. 24-32) a také Varinova článku Naše základna v armádě; pro
nedostatek místa nebyl Varin,ův článek v Kommunistu otištěn.
- 126

137 Lenin má na mysli přestěhová�í redakce listu Social-demokrat 
do Stockholmu. - 127

138 Jsou míněny: 1. brožura P. Golaye Socialismus. umírající a socia
Jismus, který se musí obrodit[450]; 2. článek (manifest) U. Sinclai
ra Manifest proti sociálšovinistům[598] v brožuře: U. Sinclair and 
R. Blatchford Socialism and War [Socialismus a válka] a 3. časo
pis Die lnternationale, vydaný německými levicovými sociálními
demokraty v dubnu 1915. - 128
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139 Japonci byli nazýváni G. L. Pjatakov aj. B. Bošová, protože emi
grovali do Ameriky přes Japonsko. Tady jde o jejich odjezd do 
Norska. - 128

1 40 Jedná se o Pannekoekův článek Imperialismus a úkoly proletariá
tu. Článek byl uveřejněn v prvním dvojčísle časopisu Kommunist 
v roce 1915 s redakční poznámkou, kterou napsal Lenin. - 128

1 4 1 Lenin tu má na mysli článek Die innere Krise Russlands [Vnitřní 
krize Ruska], otištěný v listu Arpeiter-Zeitung, č. 186 ze 7. čer
vence 1915. Tomuto článku je věnována poznámka: Axelrodova 
skupina ve svazku se sociálšovinisty, uveřejněná v listu Social-de
mokrat, č. 43 z 26. července 1915. - 129

142 Jde o redakční poznámku listu �pcial-demokrat k manifestu ÚV 
SDDSR Válka a sociální demokracie v Rusku uveřejněnou v bro
žuře Socialismus a válka (viz .�ebrané spisy 26, Praha 1986, 
s. 39-48). - 131

143 V listu Naše slovo, č. 111 z 1 i. června 1915 byl otištěn článek 
Z Baltského 'kraje s podpisem »Br.« (Braun). Pokračování článku 
bylo publikováno v 112. a 113. čísle tohoto listu z 12. a 13. čer
vna 1915, - 132

144 Lenin má na mysli brožuru P. Golaye Socialismus umírající a so
cialismus, který se musí obrodit[450], Lausanne 1915. - 133

145 Jedná se o brožuru J. Borchardta Vor und nach dem 4. August 
1914. Hat die deutsche Sozialdemokratie abgedankt? [Před 
4. srpnem 1914 a po něm. Zř�kla se němeclci.· sociální ·demokra-
cie sama sebe?], Berlín 1915.

Leninovu odezvu na tuto brožuru viz v článku Jak policie a re
akcionáři chrání jednotu německé sociální demokracie (Sebrané 
spisy 26,Praha 1986,s. 178-180). - 135

146 Jde o rezoluci přijatou mezinárodní socialistickou konferencí žen 
v Bernu, která se konala ve dnech 26.-28. března 1915. Viz Le
ninův článek O boji proti sociálšovinismu (Sebrané spisy 26, Pra
ha 1986, s. 223-227). - 135

147 Borchardtova skupina (Internationale Sozialisten Deutschlands 
- Internacionalističtí- socialisté Německa) - skupina levicových
sociálních demokratů v Německu, jež se utvořila za první světové
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války. Jejím tiskovým orgánem byl časopis Lichtstrahlen, který 
vycházel v Berlíně v letech 1913-1921. Internacionalističtí so
cialisté Německa společně se skupinou Internacionála tvořili levi
covou opozici v Sociálně demokratické straně Německa. Vystu
povali proti válce a oportunismu. Zástupce této skupiny J. Bor
chardt podepsal jako jediný z deseti německých delegátů na zim
merwaldské konferenci návrh rezoluce a návrh manifestu zim
merwaldské levice. Skupina však neměla dostatečné spojení s ma
sami a brzy se rozpadla. • - 135 

148 Proletarskij golos - ilegální list, orgán petrohradského výboru 
SDDSR; vycházel od února 1915 do prosince· 1916. Celkem vy
šla čtyři čísla. Poslední číslo zabavila policie, podařilo se zachrá
nit jenom nepatrné množství výtisků. V prvním čísle byl otištěn 
manifest ústředního výboru SDDSR Válka a sociální demokracie 
v Rusku (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 26, Praha 1986, 
s. 39-48). - 136

1 49 Lenin má na mysli brožuru: Ch. Dumas-C. Racovski, Socialisté 
a válka[423], Bukurešť 1915. - 136 

150 Jedná se o prohlášení levicových sociálních demokratů Norska, 
jež vyjadřovalo zásadní souhlas s Leninovým návrhem rezoluce 
levicových sociálních demokratů k první mezinárodní socialistic
ké konferenci. K prohlášení norské levice se později připojili 
švédští levicoví sociální demokraté. Toto prohlášení, které Leni
novi poslala A. M. Kollontajová, je uloženo v Ústředním stranic
kém archívu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS. - 136 

151 Druhá balkánská sociálně demokratická konference se konala 
v Bukurešti 6.-8. července 1915. Zúčastnili se jí představitelé 
dělnického hnutí Rumunska, Bulharska a Řecka. Srbská sociálně 
demokratická strana neměla možnost vyslat svého zástupce, ale 
její vedení zaslalo jménem strany konferenci zdravici. Konferen
ce ustavila Balkánskou dělnickou sociálně demokratickou federa
ci, schválila Deklaraci zásad Balkánské dělnické sociálně demo
kratické federace, rezoluci Balkánská sociálně demokratická fede
race a internacionála a rezoluci Proti provokacím, za mír a fede
raci! - 140 

152 Je míněna Leninova a Zinovjevova brožura Socialismus a válka 
(Stanovisko SDDSR k válce) (viz V. I. Lenin, Sebrané spisy 26, 
Praha 1986, s. 327-372). - 141 · 
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153 Le Peuple Suisse - list, orgán socialistické strany a ženevské fe
derace dělníků, Ženeva 1895-1917. Do roku 1906 vycházel list 
pod titulkem Le Peuple de Geneve. 

V dopise je míněno 14. číslo tohoto listu ze 14. srpna 1915 
� 141

154 Jedná se o návrh rezoluce přednesený delegací ÚV SDDSR na 
mezinárodnf socialistické konferenci žen v Bernu, která se konala 
26.-28. března 1915. Rezoluci napsal Lenin a otištěna byla 
v příloze k 42. číslu listu Social-demokrat z 1. června 1915 (viz 
Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 228-230). - 142

155 Lenin má na mysli knihu Charlese Rappoporta: Jean Jaures. 
L'Homme. Le Penseur. Le Socialiste [Člověk. Myslitel. Socialis
ta], Paříž 1915. - 142

156 Lenin míní otevřený dopis É. Zoly o Dreyfusově aféře preziden
tovi Francouzské republiky F. Faurovi. - 142

157 Jde o brožuru W. Kolba Die Sozialdemokratie am Scheidewege 
[Sociální demokracie na rozcestí), Karlsruhe 1915. Kritiku této 
brožury podal Lenin ve svém článku Wilhelm Kolb a Georgij 
Plechanov (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s.· 270-271). 
- 142

158 Lenin má na mysli Bucharinův článek Světové hospodářství a im
perialismus. - 143

159 Jde o Leninův Návrh rezoluce levicových sociálních demokratů 
pro první mezinárodní socialistickou konferenci (viz Sebrané spi
sy 26, Praha 1986, s. 302-304). - 144

160 Viz poznámku 125. - 144

161 Jedná ,se o mandát, který Leninovi poslal J. A. Berzin s pověře
ním Sociální demokracie Lotyšského kraje, aby ji zastupoval na 
první mezinárodní socialistické konferenci v Zimmerwaldu. 
Mandát byl zřejmě poslán pro případ, že by tato strana neměla 
svého zástupce. Na konferenci, která se konala 5.-8. září 1915, 
ji však zastupoval J. A. Berzin, který přijel z Anglie. - 149

162 Je míněno složení delegace ÚV SDDSR na první mezinárodní 
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socialistickou konferenci. Cleny této delegace byli V. I. Lenin, 
G.J. Zinovjev a I. Armandová. - 150

163 Jde o manifest basilejského mezinárodního socialistického kon
gresu, jenž vyzýval socialisty, aby vedli rozhodný boj proti impe
rialistické válce. V případě jejího vypuknutí manifest socialistům 
doporučoval, aby využili hospodářské a politické krize vyvolané 
válkou k boji za socialistickou revoluci. - 1:50 

164 Lenin má na mysli Šljapnikovovu plánovanou cestu do Ruska. 
- 152

165 Je míněna Leninova cesta na první mezinárodní socialistickou 
konferenci v Zimmerwaldu. - 156

166 Lenin míní Zprávu o činnosti ÚV SDDSR za války pro první me
zinárodní socialistickou konferenci. Zprávu napsal Zinovjev 
a zredigoval Lenin. Byla otištěna v 2. čísle bulletinu ISK (mezi
národní socialistické komise) 27. listopadu 1915. - 15 7

167 Jde o první mezinárodní socialistickou konferenci v Zimmerwaldu,
která se konala 5.-8. září 1915. Na konferenci došlo k prudké
mu střetnutí mezi revoh.ičními internacionalisty v čele s Leninem 
a kautskistickou většinou konference v čele s německým sociál
ním demokratem G. Ledebourem. Lenin se konference aktivně 
zúčastnil: přednášel referáty, dopisoval si s delegáty během zase
dání, hovořil s nimi o přestávkách a přesvědčoval je o nezbytno
sti rozhodného boje proti sociálšovinismu. 

Na konferenci bylo vytvořeno byro zimmerwaldské levice v če
le s V. I. Leninem. 

Zimmerwaldská levice vykonala velmi mnoho pro zorganizo
vání internacionalistických sil v evropských zemích i v Americe, 

Podrobněji o konferenci viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, po
známku 16. - 158

168 V dopise jde zřejmě o T. Nermana, který se zúčastnil první mezi
národní socialistické konference za norskou organizaci socialistic
ké mládeže. - 158

169 V listu Social-de�okrat, v dvojčísle 45/46, byly otištěny Lenino
vy práce: První krok a Revoluční marxisté na mezinárodní socia
listické konferenci 5.-8. zflří 1915 (viz Sebrané spisy 27, Praha 
1986, s. 56-61 a 62-66). V souladu s druhým bodem dopisu 
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byl v listu otištěn výběr Ze zpráv přednesených na mezinárodní 
socialistické konferenci v Zimmerwaldu, kde zaujímala první 
místo zpráva bulharského delegáta Vasilije Kolarova. Podle 
6. bodu dopisu byly v rubrice Denní zprávy uveřejněny tyto po
známky: Bund je »vedle«; V OV je všecko v pořádku; Trockij
»neví«, co jsou masové revoluční akce. - 158

170 Je míněn dopis D. Wijnkoopa z 6. srpna 1915, v němž stálo: Ny
ní Vám mohu sdělit jménem našeho stranického výboru oficiální 
odpověď na dopis ústředního výboru Vaší strany z 15. července 
a na návrh prohlášení z 22. července. Ve Wijnkoopově dopisu 
jde o dva dokumenty: 1. o zprávu zástupce ÚV SDDSR o před
běžné poradě, konané 11. července 1915 k otázce svolání konfe
rence, a 2. o Leninův Návrh rezoluce levicových �ociálních demo
kratů pro první mezinárodní socialistickou konferenci (viz Sebra
né spisy 26, Praha 1986, s. 302-304). 

Wijnkoop psal, že »plně a bezvýhradně souhlasíme« s podmín
kami svolání konference, které navrhl ÚV SDDSR. Když Lenin 
hovořil o »nanejvýš závažných důvodech« proti účasti na konfe
renci, měl na zřeteli toto místo z Wijnkoopova dopisu: »Náš stra
nický výbor Vás snažně prosí, abyste prohlásil ... , že Vaše, jakož 
i naše strana se nezúčastní žádné konference, která nepřijme toto 
minimum jako základ pro svolání, jelikož tehdy nebude možné 
prohlásit, že je to konference revoluční části internacionály« 
(Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV 
KSSS). - 159

171 Brožuru Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce) přeloži
la do francouzštiny I. Armandová. Vyšla ve Francii v roce 
1916. - 160

172 Lenin odjížděl ze Sorenbergu do Zimmerwaldu na první meziná
rodní socialistickou konferenci. - 162

173 Žizň - list strany eserů; vycházel od března 1915 do ledna 1916 
zpočátku v Paříži a potom v Ženevě místo listu Mysl, zastavené
·ho v březnu 1915. - 163

174 Vperjod � periodická publikace skupiny Vperjod; vycházela
v Ženevě od 25. srpna 1915 do 1. února 191 7. Celkem vyšlo šest
čísel. Na vydávání se podíleli A. V. Lunačarskij (A. Voinov), P. I.

Lebeděv (V. Poljanskij), D. Z. Manuilskij (I. Bezrabotnyj) aj.
- 163
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175 Je míněn sborník Internacionála, č. 1, vydaný zahraničním sekre
tariátem organizačního výboru SDDSR v roce 1915. - 163

176 Lenin má zřejmě na mysli Radkovu zprávu o první mezinárodní
socialistické konferenci v Zimmerwaldu. - 163

177 K dopisu byl přiložen Zinovjevův plán letáků, jež hodlalo vydá
vat zahraniční byro ÚV SDDSR. - 163

178 Auanti! - deník, ústřední orgán Italské socialistické strany. Byl
založen v prosinci 1896 v Římě. V jeho 260. čísle z 19. září 1915 
byla uveřejněna zpráva Mezinárodní konference v Zimmerwal
du[414], která v rozporu s dohodnutou konspirací líčila všechny po
drobnosti - organizace konference, dokonce přinesla řadu fotogra
fií domu, v němž konference probíhala. - 164

179 Jde o dopisy levých eserů Alexandroviče a Polubinova V. I. Leni
novi o společných akcích v boji proti válce. Leninova odpověď 
Alexandrovičovi je otištěna ·v tomto svazku, dokument č. 149; 
Leninův dopis Polubinovi nebyl nalezen. - 164

180 Lenin má na mysli manifest schválený na první mezinárodní so
cialistické konferenci v Zimmerwaldu a zprávu o této konferenci, 
otištěnou s některými nepřesnostmi - v listu Berliner Tagwacht, 
č. 218 z 18. září 1915 a v bulletinu ISK (mezinárodní socialistic
ká komise), č. 1 z 21. září 1915. - 165

181 Jedná se o mezinárodní soci�istickou komisi (ISK) v Bernu, vý
konný orgán zimmerwaldského sdružení, vytvořený na zimmer
waldské konferenci konané 6.-8. září 1915. Členy komise se 
stali centristé R. Grimm, O. Morgari, Ch. Naine a jako překlada
telka A. Balabanovová. V oficiální zprávě o konferenci, uveřejně
né v 1. čísle bulletinu ISK 21. září 1915, se uvádělo: »Tento 
sekretariát nesmí rozhodně nahradit dosavadní mezinárodní by
ro, ale musí být rozpuštěn;-. jakmile byro bude schopno plnit 
všechny své úkoly.« V exempláři, který je uložen v Ústředním 
stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS, 
Lenin toto místo zatrhl a na okraji ipřipsal: »Kein Beschluf3 darii
ber (nebylo o tom žádné usnesení).« - 165

i52 Lenin míní ·návrh rezolucerzimmerwaldské levice a prohlášení,
v němž bylo zdůvodněno hlasování levicových sociálních demo
kratů na konferenci za oficiální manifest. - 165
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183 S referátem Mezinárodní socialistická konference ve dnech 
5.-8. září 1915 vystoupil Lenin v Ženevě 20. nebo 22. října 
1915. - 166

184 S referátem Mezinárodní socialistická konference ve dnech 
5.-8. září 1915 vystoupil Lenin v Curychu 23. října 1915.

- 167

185 Na své cestě, kterou A. G. Šljapnikov podnikl proto, aby zorgani
zoval přepravu bolševické literatury do Ruska, objevil ve Vardči 
(přístav v severním Norsku) sklad literatury, který tu zůstal z let 
1906-1907, kdy byla přerušena, ilegální přeprava tiskovin; byly 
tu mezi jiným i kompletní ročníky bolševických.novin Vperjod, 
Proletarij a různé brožury. Část objevené literatury byla na Leni
nův pokyn odeslána do Ruska. ,-:;- 168

186 Jde o nařízení cara Mikuláše II. z 30. srpna (12. září) 1915 o tom, 
aby 3. (16.) září 1915 byla rozpuštěna IV. státní duma. Její Čin
nost měla být obnovena, pokud ,nenastanou mimořádné okolno
sti, nejpozději v listopadu 1915.,- 168

187 Je míněn.a: 1. rezoluce o poměru k neproletářským stranám, 
schválená na V. (londýnském) sjezdu SDDSR v roce 1907; 2. re
zoluce o narodnicích, schválená v roce 1913 na »srpnové« (»let
ní«) poradě ÚV SDDSR se stranickými pracovníky (viz KSSS 
v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenárních zasedá
ní ÚV 1898-1924, Praha 1984, s. 147-149 a 243-244).

- 168

188 Lenin má na mysli ilegální cestu:A. G. Šljapnikova (Bělenina) do 
Ruska. - 169

189 Konference lidových socialistů, trudoviků·a socialistů�revolucio
nářů v Rusku, která se konala v Červenci 1915 v Petrohradě, 
schválila rezoluci vyzývající masy k »obraně vlasti« v imperialis
tické válce. - 170

190 Prohlášení k Ledebourovu ultimativnímu požadavku, aby konfe
rence nevydávala usnesení, v němž by se zúčastněným organiza
cím zakazovalo hlasovat pro válečné úvěry (tato otázka se podle 
něho musí řešit na základě strategického postavení dané země), 
bylo uveřejněno v listu Social-demokrat, č. 4 7 z 13, října 1915

(Dvě prohlášení na mezinárodní konferenci). - J.72
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191 Jde o bulletin ISK (mezinárodní socialistické komise) v Ber
nu [472], která byla výkonným orgánem zimmerwaldského sdružení. 
Vycházel od září 1915 do ledna 191 7 v angličtině, francouzštině 
a němčině. Celkem vyšlo šest čísel. V 1. čísle byl uveřejněn mani
fest mezinárodní socialistické konference v Zimmerwaldu a ofici
ální zpráva o konferenci. - 1 72

192 Lenin má na mysli Gr.immův dopis s návrhem mezinárodní so
cialistické komise vytvořit rozšířenou MSK a se žádostí jmenovat 
do ní zástupce ÚV SDDSR. Leninovu odpověď Grimmovi pod ti
tulkem Mezinárodní socialistické komisi (ISK) viz Sebrané spisy 
27, Praha 1986, s. 50-55. - 175

193 Jde o Společné prohlášení francouzské a německé delegace na 
mezinárodní socialistické konferenci v Zimmerwaldu, uveřejněné 
v listu Social-demokrat, č. 45/ 46 z 11. října 1915. - 175

194 Jsou míněny materiály zimmerwaldské konference. V listu Žizň, 
č. 15 z 26. září 1915, byly přetištěny materiály konference z 1. 
čísla bulletinu ISK (mezinárodní socialistické komise). Z listu Na
še slovo, č. 200 z 25. září 1915, vyškrtla všechny materiály konfe
rence. cenzura. - 175

195 Lenin má na mysli vydání letáků, které tehdy hodlalo vydávat za
hraniční byro ÚV SDDSR s tím, aby byly rozšiřovány v Rusku. 
- 176

196 Jedná se o rukopis brožury A. M. Kollontajové Kdo potřebuje·
válku?, vydané roku 1916 ústředním výborem SDDSR. Leninovy
opravy v· této brožuře jsou otištěny v publikaci Leninskij sbomik
XVII, s. 324-330). - 176

197 Jde o předpokládané Leninovo přestěhování ze Švýcarska do jed
né z neutrálních skandinávských zemí. Přestěhování se neusku
tečnilo. - 176

198 Začátkem října 1915 dostal Lenin letáky a jiné materiály o práci 
bolševiků v Petrohradu, které mu poslali z Ruska na příkaz pe
trohradského výboru SDDSR. Číslo 47 ústředního orgánu 
SDDSR Social-demokrat,.které vyšlo 13. října 1915 z Benteliho 
tiskárny (Biimplitz u Bernu), ,bylo celé věnováno práci bolševiků 
v Petrohradu. 

Lenin pořídil seznam letáků, které dostal z Petrohradu, s uve-
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tlením pořadového čísla, data vydání, titulku, druhu tisku a po
zorně prostudoval jejich obsah; na mnohých letácích se zachova
ly jeho poznámky. Poznámky o některých letácích si zapsal na 
zvláštní list. Zredigoval rovněž článek N. K. Krupské Letáky pe
trohradského výboru SDDSR. vydané během války, otištěný v 47. 
čísle listu Social-demokrat. - 179

199 Appeal to Reason - list amerických socialistů; byl založen roku 
1895 ve městě Girard, stát Kansas (USA). Oficiálně sice nesouvi
sel se Socialistickou stranou USA, propagoval však socialistické 
myšlenky a byl mezi dělníky· velmi populární. Spolupracoval 
s ním E. Debs. - 182

200 Jde o Jugendverein - socialistickou organizaci mládeže ve Švý
carsku. - 182

201 V listopadu 1915 vydala zimmerwaldská levice německy brožuru 
pod názvem Internationale Flugblatter č. 1 (Die Zimmerwalder 
Linke iiber die Aufgaben der Arbeiterklasse) [Mezinárodní leták 
č. 1 (Zimmerwaldská levice o úkolech dělnické třídy)]. - 184

202 

203 

204 

V daném případě může jít o leták Internationale Flugblatter č. 1, 
vydaný v listopadu 1915, na němž byla uvedena curyšská adresa 
F. Plattena. Na tomto podkladu byl Leninův dopis otištěn ve
4. vyd. Spisů s datem »konec listopadu-začátek prosince 1915«.

Není však vyloučeno, že Lenin měl na mysli leták Gegen die
Liige der Vaterlandsverteidigung (Proti lži o záchraně vlasti] č. 1, 
který vyšel v únoru 191 7 a byl podepsán Skupina zimmerwald
ské levice ve Švýcarsku. Na tomto letáku adresa vydavatele není 
uvedena. To umožiíuje předpokládat, že Leninův dopis mohl být 
napsán v únoru 1�17. - 185

Lenin má zřejmě na mysli boj členů levice s centristy na sjezdu 
Švýcarské sociálně demokratické strany v Aarau, který se konal 
ve dnech 20.-21. ,listopadu 1915, nebo -referendum o svolání 
mimořádného sjezdu Švýcarské sociálně demokratické strany, 
o němž švýcarští levicoví sociální demokraté informovali v lednu
1917. - 185

Lenin míní vystoupení M. M. Charitonova na sjezdu Švýcarské so
ciálně demokratické strany v Aarau, který se konal ve dnech 
20.-21. listopadu 1915. Hlavním bodem sjt:zdového jednání 
byl postoj švýcarské sociální demokracie k zimmerwaldskému 
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sdružení internacionalistů. Bolševik M. M. Charitonov, kterého 
vyslala na sjezd jako kandidáta s rozhodujícím hlasem jedna švý
carská sociálně demokratická organizace, předložil pozměňovací 
návrh levice ke Grimmově centristické rezoluci; doporučovalo se 
v něm, aby byla uznána nutnost rozvíjet masový revoluční boj 
proti válce, a prohlašovalo se, že imperialistickou válku může 
ukončit pouze vítězná proletářská revolce. Sjezd schválil po
změňovací návrh většinou hlasů (258 proti 141). - 185

205 Jde o přípravu k publikování Zprávy o Činnosti ÚV SDDSR za 
války. Měla být otištěna v bulletinu ISK (mezinárodní socialistic
ké komise), č. 2, k druhé mezinárodní socialistické konferenci. 
- 188

206 Jsou míněny opětovné volby zástupců dělníků do ústředního 
a oblastních výborů pro řízení válečného průmyslu. V prvním 
kole voleb 27. září (IO. října)-1915, kdy bolševici podali svou re
zoluci o tom, že je nepřípustná účast zástupců proletariátu v »or
ganizacích, které tak či onak napomáhají válce«, byli sociálšovini
sté poraženi, a tak zahájili s pomocí buržoazie kampaň za zrušení 
těchto voleb; volby byly zrušeny. 

Při opětovných volbách, které se konaly 29. listopadu (12. pro
since) 1915, bolševici přednesli prohlášení ostře odsuzující jed
nání obranářů a opustili schůzi. Obranářům se tak s pomocí 
buržoazie podařilo zvolit do »dělnické skupiny« deset lidí ze zá
stupců menševiků a eserů. - 189

207 Lenin má zřejmě na mysli rezoluci ženevské sekce bolševiků 
o volbách do výboru pro, řízení válečného průmyslu v Petrohra-
du. - 189

208 Jde o časopis Vorbote, teoretický orgán zimmerwaldské levice; 
vycházel německy v Bernu. Vyšla dvě čísla: č. 1 v lednu a č. 2 
v dubnu 1916. Oficiálními vydavateli časopisu byli H. Rolando
vá-Holstová•a A. Pannekoek.rLenin se podílel na založení časopi
su a po vydání prvního čísla,·se postaral o jeho překlad do fran
couzštiny, aby se dostal k většímu počtu Čtenářů. V časopisu byly 
otištěny Leninovy články Oportunismus a krach II. internacioná
ly a Socialistická revoluce a_ právo národů na sebeurčení (Teze) 
(viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 117-132 a 272-286). 
- 190

209 Při časopisu Letopis bylo založeno vydavatelství Parus, kam byla 

550 



poslána Leninova práce Nové údaje o zákonech vývoje kapitalis
mu v zemědělství. I. část. Kapitalismus v zemědělství Spojených 
států amerických (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, 

s. 147-246). - 191

210 Jedná se o Leninovu knihu Imperialismus jako nejvyšší stadium 
kapitalismu (viz -Sebrané spisy ,27, Praha 1986, s. 319-444). 

- 191 •'.I 

211 I. Armandová byla tehdy v Paříži, kam ji Lenin poslal. - 192

212 Bělinským nazývá Lenin z konspirativních důvodů G.J. Běleňké
ho. - 192

213 Jde o Leninovy teze Socialistická revoluce a právo národů na se
beurčení, napsané redakci listusSocial-demokrat. Teze byly oti
štěny v 2. čísle časopisu Vorbote v dubnu 1916 a v časopisu 
Sbornik Social-demokrata, č. 1,, v říjnu 1916 (viz Sebrané spisy 
27, Praha 1986, s. 272-286). - 192

214 Zřejmě je míněn P. Golay, redaktor listu Le Grutléen v Lausan
ne. - 196

215 C. Huysmans pronesl na mimořádném sjezdu Sociálně demokra
tické strany Nizozemska v Arnhemu 9. ledna 1916 projev,
v němž se snažil dokázat, že II. internacionála neutrpěla krach,
a předložil »demokratický program míru«. Huysmansův projev
podrobil Lenin kritice v referátu »Podmínky míru« v souvislosti
s národnostní otázkou (viz Leninskij sborník ·XVII, s. 237).

- 196 

216 Jde o Leninovu práci na knize ·Imperialismus jako nejvyšší sta
dium kapitalismu. - 199

217 V Curychu měl Lenin dvě přednášky: 17. února 1916 přednášku 
Dvě internacionály a 26. února 1916 »Podmínky míru« v souvis
losti s národnostní otázkou. - 199

218 Lenin má na mysli zprávu o nadcházející poradě rozšířené mezi
národní socialistické komise v-Bernu. Ve dnech 5.-9. února 
1916 se Lenin této porady aktivně zúčastnil. - 201

219 Przeglq.d socjaldemokratyczny - časopis; vydávali jej polští sociál-
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ní demokraté v úzké spolupráci s R. Luxemburgovou v letech 
1902-1904 a 1908-1910 v Krakově. - 202

220 Jde o překlad Leninových tezí Socialistická revoluce a právo ná
rodů na sebeurčení do němčiny (viz Sebrané spisy 27, Praha 
1986, s. 272-286). - 202

221 V 25. čísle týdeníku Gazeta robotnicza - ilegálním orgánu var
šavského výboru Sociální demokracie Království polského a Lit
vy - byly otištěny Rezoluce· 'z' porady redakčního kruhu, jež se 
konala 1.-2. června 1915. Kritiku rezolucí podal Lenin v Dopi
su výboru zahraniční organizace sekcím SDDSR (viz Sebrané 
spisy 27, Praha 1986, s. 295-298). 

222 

Dále se Lenin zmiňuje o hlasování polských sociálních demo
kratů (opozice) pro rezoluci mezinárodního socialistického byra 
na bruselské »sjednocovací« poradě 16.-18. července 1914. 
- 203

Kniha N. K. Krupské Vzdělání lidu a demokracie nebyla vydána 
ve vydavatelství Pai1.!s, jak se předpok�ádalo, ale byla vytištěna 
až roků 191 7 ve vydavatelství Žizň i znanije. - 203

223 Jde o zahraniční sekretariát organizačního výboru menševiků. 
- 205

224 Lenin nutně potřeboval pracovat v curyšských knihovnách, 
a proto se v únoru 1916 přestěhoval s N. K. Krupskou do Cury
chu. - 205

225 Dne 1. března 1916 měl Lenin v Ženevě přednášku »Podmínky 
míru« v souvislosti s národnostní otázko_u.·Přítomno bylo 200 li
dí. O přednášce v Laúsanne nemá Institut marxismu-leninismu 
při ÚV KSSS žádné zprávy. � 206

226 Jsou míněny teze O úkolech mezinárodní sociální demokracie, 
napsané R. Luxemburgovou a schválené na konferenci německé 
levice v Berlíně v lednu 1916. Viz Leninův článek O Juniově bro
žuře (Sebrané spisy 30, Praha 1987, s.25-40). - 207

227 Die Gleichheit - sociálně demokratický Čtrnáctideník; zpočátku 
orgán dělnického hnutí žen v Němeéku, později mezinárodního 
ženského hnutí. Vycházel ve Stuttgartu v letech 1890-1925; od 
roku 1892 do roku 1917 jej redigovala C. Zetkinová. - 207
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228 Lenin má na mysli poradu rozšířené mezinárodní socialistické ko
mise, která se.konala 5.-9. února 1916 v-Bernu. Lenin se na čin

.nosti porady aktivně podílel: napsal Návrh usnesení o svolání 
druhé socialistické konfe�ence a zkoncipoval podmínky pro dele
gování zástupců na konferenci (viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, 
s. 247, 248-249). Kritizoval na poradě falešný internacionalis
mus menševiků a předložil pozměňovací návrhy k návrhu provo
lání mezinárodní socialistické k9mise Všem sympatizujícím strl!-
nám a skupinám. Mimoto se j�énem bolševiků a zemského ved�
ní Sociální demokracie Království polského a Litvy vyslovil proti
pozvání K. Kautského, H. Haase a E. Bernsteina na druhou me
zinárodní socialistickou konferenci.

:Porada určila, kdy má být svolána druhá mezinárodní socialis
tická konference. - 208 

229 Jde o internacionalistický klul5, který v prosinci 1915 založili 
v Ženevě emigranti levicového internacionalistického směru. 
- 208

230 Je míněn sborník Sebeobrana· [337] s články V. Zasuličové, A. Po
tresova, P. Maslova, Ana (M. Žordaniji) a dalších, vydaný v Pe
trohradu roku 1916. - 208 

2�1 Jedná se o zamýšlenou druhou mezinárodní socialistickou konfe
renci. - 208

232 Lenin má zřejmě na mysli provolání Všem sympatizujícím stra
nám a skupinám, schválené na poradě rozšířené mezinárodní so
cialistické komise v Bernu 5. -,-9. Února 1916. Provolání bylo 
otištěno v listu Social-demokrat, č. 52 z 25. března 1916. - 208

233 Jde o článek G. V. Čičerina Spury o svolání mezinárodního socia
)istického byra (Dopis z Anglie), podepsaný Orn.; článek byl oti
štěn v listu Naše slovo, č. 51 a 52 z 1. a 2. března 1916. O tomto 
článku se Lenin zmiňuje ve syé noticce Rozkol, nebo rozklad? 
(viz Sebrané spisy 27, Praha 1986, s. 313-314). - 209

234 Leipziger Volkszeitung - německý sociálně demokratický deník; 
vycházel v letech 1894-1933,.v Lipsku. - 209

235 V bulletinu ISK (mezinárodní socialistické komise), č. 3 z 29. 
února 1916, bylo otištěno provolání Všem sympatizujícím stra
nám a skupinám. - 209
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236 Je mmeno 49. číslo listu Bemer Tagwacht z 28. února 1916, 
v němž byla otištěna rezoluce ze schůze skupiny brémských soci
álních demokrati°!.. V této rezoluci byl mezi jiným vysloven poža
davek, aby se list Bremer Biirger-Zeitung důsledně přidržoval 
svého levicově radikálního stanoviska, které zaujal před válkou. 
- 209

237 Dzvinovci - redaktoři, dopisovatelé a stoupenci legálního buržo
azně nacionalistického časopisu. Dzvin byl vydáván v ukrajinšti
ně v Kyjevě od ledna 1913 do.poloviny roku 1914. - 210

238 

239 

240 

Borot'ba - měsíčník zahraniční organizace Ukrajinské sociálně 
demokratické dělnické strany; vycházel v Ženevě od 3. února 
1915 do prosince 1916. Pod rouškou marxismu usiloval o vyčle
nění ukrajinských dělníků do zvláštní sociálně demokratické stra
ny a rovněž bojoval proti bolšc;vickému heslu práva národů na
sebeurčení. - 210

·' 

Zřejmě jde o článek]. Ziemelise O činnosti Sociální demokracie 
Lotyšského kraje ve válce; článek byl později otištěn v časopisu 
Sborník Social-demokrata, č. 2. - 210

Tento dopis obdržel Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS 
zároveň s jinými dokumenty K. Marxe, B. Engelse a V. I. Lenina 
z Mezinárodního institutu společenských dějin v Amsterdamu 
v roce 1964. - 210

241 Jsou míněny teze skupiny Internacionála, otištěné 29. února 
1916 v bulletinu ISK (meziiiárodní socialistické komise), č. 3, 
pod názvem Ein Vorschlag deutscher Genossen [Návrh němec
kých soudruhů]. - 211

242 Lenin niá na mysli Strčibelův článek Příčiny socialistické krize, 
otištěný ve 12. čísle časopisu Die Neue Zeit ze 1 7. prosince 1915. 
- 212

243 Jedná se o společný návrh programu Revolučně socialistického 
svazu a Sociálně demokratické strany Nizozemska, otištěný 
v 3. čísle bulletinu ISK (mezinárodní socialistické komise). 
- 212

244 Sborník Social-demokrata založil V. I. Lenin a vydávala jej redak
ce listu Social-demokrat. Vyšla pouze dvě čísla: 1. číslo v říjnu 
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a 2. číslo v·prosinci 1916. Byly v nich otištěny Leninovy práce: 
Socialistická revoluce a právo národů na sebeurčení (Teze), O Ju
niově brožuře; Výsledky diskuse o sebeurč�ní, O hesle »odzbro
jení«, Imperialismus a rozštěpení socialistického hnutí, Jugend
-Internationale, Marná, snaha očistit oportunismus a článek 
Čcheidzeho. frakce a její úloha. Byl připraven materiál i pro 3. čí
slo, v němž měl být otištěn Leninův článek O karikatuře marxis
mu a »imperialistickém ekonomismu«, ale pro nedostatek finanč
ních prostředků toto číslo nevyšlo. - 215

245 Jde o Leninovu odpověď N. I. Bucharinovi s kritikou »tezí« O he
sle práva národů na sebeurčení, ,:z;aslaných do redakce listu Soci
al-demokrat s podpisy Bucharina, Pjatakova a Bošové v listopadu 
1915. Tyto »teze« Lenin rovně� kritizoval v článcích »Imperialis
tický ekonomismus« jako nově°.vznikající směr, Odpověď P. Ki
jevskému U- Pjatakovovi) a O karikatuře marxismu a »imperialis
tickém ekonomismu« (viz S�brané spisy 30, Praha 1987,

's. 83-91, 92-98, 99-153). - 216

246 

247 

Lenin má na mysli předpokl�dané vydání sborníku, do něhož 
měly být zařazeny materiály o postavení Židů v Rusku, jak je 
shromáždil na své cestě A. G. Šljapnikov. K vydání sborníku ne
došlo. - 217

Tento dopis je Le_ninovou odpovědí na návrh J. Larina, aby při
spěl do sborníku, věnovaného kritice obranářství a zdůvodnění 
zimmerwaldské platformy. Sborník měl vyjít legálně v Rusku. 
V zahraničí získával přispěvatele Axelrod, Lunačarskij, Martov 
aj., v Rusku N. Suchanov. Podmínkou bylo, že se autoři jednotli
vých článků nesmějí navzájem, kritizovat. Vydání sborníku se 
neuskutečnilo. - 218

248 Je míněno protestní prohlášení ÚV SDDSR zaslané mezinárodní 
socialistické komisi, v němž se, <l:okazuje neoprávněnost zastoupe
ní organizačního výboru menševiků na druhé mezinárodní socia
listické konferenci. V prohlášení stálo, že všechny organizace 
v Rusku spojené s organizačním výborem, schválily účast ve vý
borech pro řízení válečného průmyslu a tím vstoupily »na půdu 
sociálpatriotismu«. »Aby bylo �/lstoupení správné, aby neklamalo 
dělníky,« stálo v prohlášení, »je třeba odmítnout zastoupení or
ganizačního výboru jako takové. 

Jestliže připustíme fiktivní :z;astoupení organizačního výboru, 
podvedeme jak zahraniční, tak. ruské dělníky, připustíme licoměr-
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né spojování „Zimmerwaldu" .... << s účastí ve výborech pro řízení 
válečného průmyslu. 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS je uložena korektura prohlášení, která je svými 
rozměry shodná se sloupci listu Social-demokrat.Je možné, že se 
Lenin podílel na sepsání tohoto protestu. Dne 1 O. června 1916
bylo v listu Social-demokrat 'otištěno oznámení: »Prohlášení ÚV 
mezinárodní socialistické korilisi o zastoupení organizačního vý
boru bylo odloženo do příštího čísla.« V tisku se tehdy tento do
kument neobjevil. - 219

•).;' 

249 Jde o brožuru R. Luxemburgové Die Krise der Sozialdemokratie 
[Krize sociální demokracie], vydanou roku 1916 pod pseudony
mem Junius. Kritiku chybných názorů obsažených v brožuře po
dal Lenin v článku O Juniově brožuře (viz Sebrané spisy 30, 
Praha 1987, s. 25-40). - 219

250 Lenin má na mysli provolání mezinárodní socialistické komise 
Všem sympatizujícím stranám a skupinám o svolání druhé mezi
národní socialistické konference, publikované v 52. čísle listu So
cial-demokrat. Stručný pořad .konference a podmínky účasti na 
ní byly otištěny v 3. čísle bulletinu ISK (mezinárodní socialistic
ké komise) z 29. února 1916. - 220

251 Lenin se zde zmiňuje o článku Alternativa, pnpravovaném do 
· tisku; článek byl potom otištěn 30. prosince 1916 v listu Social
-demokrat, č. 57 s podtitulkem:' »Tento článek přetiskujeme z listu
Spartacus, _č. 1, ilegálního orgá�u německých revolučních sociál
ních demokratů «.

V dalším odstavci se Leni_n zmiňuje o prohlášení, jež učinila
rozšířená porada mezinárodn(' socialistické komise v únoru 1916

při diskusi o provolání Všem. sympatizujícím stranám a skupi
nám. Při hlasování o textu provolání prohlásili zástupci zimmer
waldské levice, že i když je ...;e �šech bodech plně neuspokojuje,
hlasují pro ni, neboť ve srovni�í s usneseními první mezinárodní
socialistické konference v ní 1.dí krok vpřed. - 220

252 Je míněn Zinovjevův článek Jak se likvidátorství změnilo v sociál
šovinismus, otištěný v časopisu Sbomik Social-demokrata.
- 220

.Í· 

253 Naš golos - legální menševický list; vycházel v Samaře [Kujby
šev] v letech 1915-1916; zaujímal sociálšovinistické stanovisko. 
- 221
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255 

Lenin má na mysli druhou mezinárodní socialistickou konferen
ci, která měla být svolána do Kienthalu v dubnu roku 1916. 
- 221

Socialist Propaganda League (Liga socialistické propagandy) byla 
ustavena v roce i915 v americkém Bostonu jako samostatná sku
pina uvnitř Socialistické strany USA. Zastávala stanovisko zim
merwaldské levice a seskupovala kolem sebe revoluční síly socia
listické strany. - 222

256 Jde o Návrhy ÚV SDDSR druhe socialistické konferenci, otištěné 
v 4. čísle bulletinu ISK (mezinárodní socialistické komise). Pro
test proti Martovovi a Čcheidzemu otištěn nebyl. - 225

257 Nejspíš se jedná o článek, v němž byl kritizován návrh manifestu 
pro druhou mezinárodní socialistickou konferenci. Tento návrh 
předložily mezinárodní socialistické komisi osoby seskupené ko
lem časopisu La Vie Ouvriere a listu Naše slovo. Návrh byl oti
štěn 29. února 1916 v bulletinu ISK (mezinárodní socialistické 
komise), č. 3. 

258 

La Vie Ouvriere - týdeník, orgán francouzských revolučních 
syndikalistů; vycházel v letech 1919-1939. - 229

.. 

M. N. Pokrovskij v dopise G.J. Zinovjevovi oznamoval, že v Pe
trohradu má být vydána série brožur o imperialismu a o dalších
otázkách s ním spojených. Žádal Lenina, aby napsal brožuru
o imperialismu. Lenin napsal práci Imperialismus jako nejvyšší
stadium kapitalismu. - 230

259 Jde o projev Ch. G. Rakovského na mezinárodním shromáždění 
v Bernu 8. Února 1916, které bylo uspořádáno v souvislosti s pra
covní poradou rozšířené mezinárodní so.cialistické komise. Projev 
byl vydán v Bukurešti jako brožura. 

Skupina internacionalistických socialistů Německa (ISD) vyda
la brožuru Die Minderheit des 21. Dezember 1915 [Menšina 21. 
prosince 1915], v níž byla provedena analýza hlasování menšiny 
sociálně demokratické frakce v Říšském sněmu proti válečným 
úvěrům 21. prosince 1915. -:--- 230

260 Lenin má zřejmě na mysli mladé francouzské socialisty, přátele 
G. I. Safarova, který tehdy žil v Paříži. - 232

261 Je míněna zpráva o tom, že švédské úřady ve Stockholmu zatkly 
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ruské emigranty N. I. Buch�ina, G. L. Pjatakova,J. Surice a A. I.

Gordona. Po několikadenním vězení byli propuštěni a vypověze
ni ze Švédska. - 232

262 Dne 13. dubna 1916 byl v 53. čísle listu Social-demokrat otištěn 
Leninův článek Č:cheidze a jeho frakce - přisluhovači »gvozdě
vovské« strany. V tomto článku byly podrobeny kritice šovinistic
ké projevy Č:cheidzeho a Č:clienkeliho ve Státní dumě. »Ruským« 
číslem Social-demokrata nazývá Lenin č. 53, které bylo celé vě
nováno událostem v Rusku. - 234

263 Lenin má na mysli tehdy plánovanou cestu M. S. Kedrova do 
Ruska. - 235

264 Tento dopis je odpovědí na list G. L. Pjatakova, J. B. Bošové 
a N. I. Bucharina redakci listu Social-demokrat o neshodách v re
dakci časopisu Kommunist. - 237

265 Jde o přestěhování G. L. Pjaták�va,J. B. Bošové a N. I. Buchari
na do Kristianie [Oslo) a o jejich teze O hesle práva národů na 
sebeurčení, které poslali do redakce listu Social-demokrat v listo
padu 1915. 

Autoři »tezí« vystupov;li proti 9. článku programu SDDSR 
o právu národů na sebeurčení. - 23 7

266 Je míněna cesta na druhou mezinárodní socialistickou konferen
ci. Na poradě rozšířené mezinárodní socialistické komise, jež se 
konala v Bernu ve dnech 5.-9. února 1916, bylo přijato usnese
ní, že konference v Kienthalu se. mohou zúčastnit všichni, kdo se 
podíleli na práci zimmerwaldské konference. Lenin byl na konfe
renci v Kienthalu jako zástupce 1ÚV SDDSR. - 238

267 Lenin má na mysli T. Katzleroviée, představitele srbské sociální 
demokracie. - 239

268 Jde o příjezd francouzských delegátů na druhou mezinárodní so
cialistickou konferenci v Kienthalu. Safarov (Žorž) byl tehdy ve 
Švýcarsku. Koho Lenin nazývá- »Bresťany«, se nepodařilo zjistit. 
Dopisy I. Armandové a G. ·,. I. Safarova odeslané Leninovi 
z Francie, hovoří o revoluční propagandě mezi ruskými mobili
zovanými dělníky a námořníky ·v záloze, kteří žili ve francouz
ském přístavním městě Brestu: V jednom z dopisů v lednu 1916 
žádala Armandová o zaslání listů Vorbote a Social-demokrat pro 
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brestské soudruhy. V jiném dopise Armandová oznamovala: 
»S Bresťany jsem se také domlouvala o tom, aby poslali delegáta
- moc o to stáli a dokonce doufali, že na to vyberou peníze. Ale
mají těžkosti s pasem ... « (Ústřední stranický archív Institutu
marxismu-leninismu přii ÚV KSSS). - 239

269 Je míněn ob�alovací spis ve věci l;>olševických poslanců IV. státní 
dumy, který Leninovi poslal G. J. Zinovjev. - 239

270 Viz poznámku 248. - 240

271 Zřejmě se jedná o zástupce le'icových sociál�ě demokratických 
stran skandinávských zemí (Švédska, Norska) na druhou meziná
rodní socialistickou konferenci v Kienthalu. - 241

272 Jde o přesnou adresu místa konání druhé mezinárodní socialistic
ké konference. - 241

273 Konference socialistů neutrální<;h zemí, stanovená C. Huysmansem 
na 26. června 1916, se konali!,:"'. Haagu 31. července. Zúčastnilo 
se jí z Holandska 8 delegátů, ze Švédska Branting, z Dánska 
Stauning, z Argentiny a USA po jednom delegátovi. Tato konfe
rence pravicových živlů socialistických stran přijala usnesení ve 
prospěch volného obchodu jako podmínky »trvalého míru a me
zinárodní solidarity«. - 243

274 Lenin má na mysli referát C. Huysmanse na mimořádném sjezdu 
Sociálně demokratické strany Nizozemska v Arnhemu 9. ledna 
1916 o Činnosti internacionály. C. Huysmans vystoupil ve svém 
referátu s programem »demokratického míru« a dotkl se zimmer
waldské konference a její levicové skupiny. List Volksfreund, 
č. 38 z 15. února 1916, v článku De Brouckere iiber die Interna
tionale [De Brouckere o internacionále] psal: »Tak jako nemůže 
být obnoven společně s Huysmansem pomocí frází starý obraz II. 
internacionály, tak se nemůže nová internacionála společně s de 
Brouckerem stát stínein, opakujícím imperialistické akce Doho
dy. Nová internacionála se stane bojovou, semknutou organizací 
proti imperialismu Východu, Západu a střední Evropy, jinak ne
bude ničím jiným než frází nebo nástrojem imperialismu«. 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninis
mu při ÚV KSSS je výstřižek z vídeňských novin Arbeiter-Zei
tung, č. 16 z 16. ledna 1916, s úplným textem Huysmansova 
projevu, na riěmž si Lenin dělal poznámky. - 243
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275 Jde o vydání lnternationale Flugblatter č. 1 v angličtině. :- 244

276 Dopis o výsledcích kientalské konference byl j ménem zahraniční
ho byra ÚV SDDSR rozesílán stranickým organizacím. 
V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu 
při ÚV KSSS je text dopisu ve francouzském překladu I. Arman
dové. Rusky byl dopis otištěn v roce 1926 v 2. čísle časopisu 
Krasnaja letopis. - 244

277 Jde o vystoupení E. Meyera· � zástupce skupiny Internacionála 
- na rozšířeném zasedání mezinárodní socialistické komise 2.
května 1916, na němž se schvalovaly konečné texty rezolucí
schválených kientalskou konferencí. - 244

278 Lenin přednesl 3. června v Lausanne a 2. července v :2:enevě refe
rát na téma Dva směry v mezinárodním dělnickém hnutí. - 244

279 

280 

Materiály o druhé mezinárodní socialistické konferenci, která se 
konala ve dnech 24.-30. dubna 1916 v Kienthalu, byly otištěny 
i O. června 1916 v čísle 54/55 :Jistu Social-demokrat. - 244

Lenin má na mysli provolání K ožebračovaným a vyvražďova
ným národům, které schválila kientalská konference. Tento nad
míru důležitý dokument vyzýval národy, aby všemi dostupnými 
prostředky bojovaly za brzké ukončení světové ·války, za okamži
té uzavření míru bez anexí. V provolání se prosazovala myšlen
ka, že trvalý mír bude nastolen vítězstvím socialismu, ale neuvá
děly se v něm konkrétní způsoby boje za revoluční východisko 
z imperialistické války. Podrobněji o konferenci' viz Sebrané spi
sy 27, Praha 1986, poznámka 102. 

V listu Berner Tagwacht, orgánu Švýcarské sociálně demokra
tické strany, který Lenin d�le uvádí, bylo provolání otištěno 
q. května 1916 pod titulkem An die Včilker, die man zu Grunde
richtet und tčit�t. - 245

281 Francii zastupovali na konferenci v Kienthalu tito delegáti: P. Brí
zo�, A. Blanc aj. P. Raffin-Dugens. - 245

282 Levé křídlo získalo na kientalské konferenci silnější pozice než 
v Zimmerwaldu. Jestliže na první mezinárodní socialistické kon
ferenci tvořilo zimmerwaldskou levici 8 lidí, na kientalské konfe
renci měla tato levice 12 delegátů a v některých otázkách získá
vala téměř polovinu hlasů. Oc!rážel se v tom změněný poměr sil 
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v mezinárodním dělnickém hnutí :ve prospěch internacionalismu. 
Když Lenin hovoří o posílení levice na konferenci, má na mys

li tyto delegáty: Kacleroviée (Srbsko), Plattena, Nobse, Agnessu 
Robmannovou (Švýcarsko) a Guilbeauxe (Francie), kteří se při
mkli k zimmerwaldské levici. Z německé skupiny Internacionála se 
konference zúčastnili Berta Thalheimerová a E. Meyer. - 245

283 Viz poznámku 274. - 245

284 V této době A. G. Šljapnikov vyjednával s G. L. Pjatakovem 
aj. B. Bošovou o tom, zda obnovit vydávání časopisu Kommu
nist (viz poznámku 97).

V souvislosti s nestranickým jednáním této skupiny nebylo 
daÍší vydávání časopisu Kommunist možné. Na Leninovo naléhá
ní bylo vyjednávání se skupinou Bucharin, Pjatakov a Bošová zá
hy přerušeno. Lenin kategoricky odmítl pokusy této skuiny změ
nit časopis ve svůj frakční orgán. 

Od léta 1916 začala redakce listu Social-demokrat připravovat 
časopis Sbornik Social-demokrata. První číslo vyšlo v říjnu 1916.

Podrobněji o Sborniku viz poznámku 244. - 246

285 O »židovském sborníku« viz poznámku 246. - 247

286 Lenin má na mysli článek K. Radka Píseň dozpívána, otištěný 
v listu Berner Tagwacht, č. 108 z 9. května 1916. Kritiku tohoto 
článku podal Lenin v práci Výsledky diskuse o sebeurčení (viz 
Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 41-82). - 247

287 Je míněna zvláštní expediční komise, která rozesílala stranické 
dokumenty a bolševickou literaturu různým sekcím SDDSR. Ko
mise sídlila v Bernu a tvořilo ji pět lidí. Nějakou dobu patřila do 
této komise I. Armandová. Tajemnicí komise byla Z. I. Lilino
vá (Zina). Komise pracovala v'·neobyčejně těžkých podmínkách 
válečné doby, kdy rozeslané materiály většinou zabavovala váleč
ná cenzura. - 248

288 Jde o návrh Zinovjevovy noticky pro list Social-demokrat. Napsal 
ji na žádost L. B. Kameněva, který byl ve vyhnanství v Jenisejské 
gubernii. V této noticce se Zinovjev pokusil omluvit Kameněvo
vo chování při soudním procesu s bolševickou frakcí IV. státní 
dumy. - 248

289 Lenin má na mysli dvojčíslo listu Social-demokrat věnované 
kientalské socialistické konferenci (viz poznámku 279). - 248
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290 Leninův referát v Ženevě na téma Dva směry v mezinárodním 
dělnickém hnutí se konal v pátek 2. června 1916, což je· zřejmé 
z plakátu ženevské sekce bolševiků, který je uložen v Institutu 
marxismu-leninismu (viz Istoričeskij archiv, č. 2, 1955). Leninův 
referát v Lausanne se konal 3. června. - 248

291 Když A. G. Šljapnikov prohlásil, že odjede na několik měsíců do 
Ameriky, navrhl Zinovjev Leninovi, aby nedal Šljapnikovovi 
souhlas k odjezdu a slíbil mu 100-150 franků měsíčně po dobu 
půl roku. - 249

292 Jde o Návrhy ústředního výboru SDDSR druhé socialistické kon
ferenci a usnesení přijatá- na kientalské konferenci: manifest 
k ožebračovaným a vyvražďovaným národům, teze Postoj prole
tariátu k otázkám míru, rezoluce O postoji k mezinárodnímu so
cialistickému byru v Haagu. - 250

293 Je míněna Suchanovova práce Naše levicové strany, která se měla 
poslat Mininovi (V. A. Karpinskému). - 250

294 Materiály o kientalské konferenci byly zařazeny do 5. čísla časo
pisu Demain z 15. května 1916. Lenin měl patrně na mysli úvod
ník tohoto čísla nazvaný Zimmerwald. Úvodník napsal H. Guil
beaux. 

Demain - časopis francouzských internacionalistů; vycházel 
v Ženevě v letech 1916-1918; poslední, tj. 31. číslo, vyšlo 
v Moskvě 1919 jako orgán skupiny francouzských komunistů. 
- 250

295 Sborník usnesení mezinárodních kongresů II. internacionály mě- · 
la vydat komise pro pomoc válečným zajatcům při výboru zahra
niční organizace SDDSR. Sborník byl určen pro válečné zajatce 
v Německu a Rakousku-Uhersku. Vydání sborníku se neuskuteč
nilo. 

296 

O výboru zahraniční organizace viz poznámku 12. - 250

V dopisu z 13. května 1916 A. G. Šljapnikov naléhavě požadoval 
zaslání všech materiálů o kientalské konferenci a vyslovil nespo
kojenost s tím, že dostává bulletin ISK (mezinárodní socialistické 
komise), švýcarské noviny a jiné nezbytné materiály s velkým 
zpožděním. - 250

297 Jde o velké množství materiálů, které A. G. Šljapnikov shromáž-
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dil za svého pobytu v Rusku. Mezi nimi zaujímaly významné 
místo dokumenty o činnosti výborů pro řízení válečného průmy
slu. Dne 13. dubna 1916 byla část z nich otištěna v ústředním or
gánu strany - listu Social-demokrat pod titulkem Zprávy z Rus
ka. V téže rubrice byl uveřejněn Šljapnikovův článek Dělníci 
a výbory pro řízení válečného průmyslu. - 250

298 Z konspirativních důvodů nazývá Lenin Šljapnikova Běleninem. 
V tomto dopisu jde o jeho zamýšlenou cestu do Ameriky. Šljapni
kov odjel 25. června 1916 a do Evropy se vrátil 29. září téhož ro
ku. - 251

299 Lenin má na mysli Kristianii [Oslo]. - 251

300 Jde o konferenci zahraničních sekcí SDDSR, která se konala v Ber
nu ve c,lnech 14.-19. února (27-. Února-4. března) 1915. Bucha
rin vystoupil na konferenci s tezemi, v nichž odmítal právo náro
dů na sebeurčení i požadavky minimálního programu, a prohlá
sil, že »odporují« socialistické revoluci. Bucharinovo vystoupení 
na konferenci nikdo nepodpořil. O konferenci podrobněji viz po
známku 87. -· 254

301 Lenin má na mysli časopis Vorbote (viz poznámku 208). - 256

302 Viz poznámku 221. - 259

303 Článek A. Kulišera Dublinská vzpoura, o němž tu Lenin mluví,
byl otištěn v listu Reč, č. 102 z 15. (8.) dubna 1916. 

Reč - deník, ústřední orgán strany kadetů. Vycházel v Petro
hradě v letech 1906-1918. -··259

304 Je míněn Pjatakovův dopis z 18,května 1916, který poslal z Kri
stianie [Oslo] na Leninovo a Zinovjevovo jméno. V tomto dopisu 
Pjatakov uvedl několik podmínek, za nichž pokládal za možné 
pokračovat ,v jednání o obnovení časopisu Kommunist. - 260 

305 Lenin má zřejmě na mysli článek L. Martova Co vyplývá z »prá
va na sebeurčení národů«? otištěný v 3. a 4. čísle listu Naš golos 
ze 17. a 24. ledna 1916. - 26i

306 Jde o dopis A. M. Kollontajové Leninovi z 28. května 1916 se
zprávou, že z ÚV Švédské sociálně demokratické strany vystoupil 
jeho tajemník Strom a tři dalŠÍ' členové, což utvrdilo »faktický, 
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třebaže ještě neformální rozkol strany«. Dále A. M. Kollontajová 
psala: »Švédové dobře pracují pro upevnění levice. Připravují ro
zumně vypracovaný plán bitvy, v níž se hodlají utkat s pravicí na 
stranickém sjezdu v zimě, z čehož logicky vyplyne i formální roz
pad strany. Jejich snahu po odtržení je třeba podpořit.« V tomtéž 
dopisu píše Kollontajová o vyjednávání s Amerikou, aby tam 
v angličtině vydali publikace zimmerwaldské levice: »Z Ameriky 
stále ještě nepřišla odpověď, ale mezitím v těchto dnech došla 
pošta a já jsem dostala odpověď na dopisy zaslané zároveň s do
pisy Socialist Labour Party a tak� Ch. Kerrovi«. - 261

307 O konferenci socialistů neutrálních zemí viz poznámku 273.
- 261 

308 Je míněna brožura L. Rybaiky L'Ukraine et la Guerre [Ukrajina
a válka], Laussanne 1916. V dopisu Leninovi z 25. května 1916 ji 
Kollontajová nazývá »haneqně šovinistickou«. - 262

309 Jde o svoÍání schůze ženevské sekce bolš�viků. V pátek 2. června
vystoupil Lenin na schůzi s referátem o kientalské konferenci 
a téhož dne přednesl referát na téma Dva směry v mezinárodním 
dělnickém hnutí. - 262

310 Byro ÚV v Rusku rozebíralo na Šljapnikovův návrh v listopadu 
1916 spory v redakci časopisu Kommunist a vydalo toto usnesení: 
»Po vyslechnutí zprávy soudruha Bělenina (Šljapnikova) o nesho
dách v redakcích stranického tisku, které se týkají jednotlivých
bodů programu a taktiky strany, pokládá byro ÚV za nezbytné
oznámit zahraniční redakci ústředního orgánu toto: 1. byro ÚV
v Rusku prohlašuje, že je naprosto solidární se základní linií ÚV,
uskutečňovanou v ústředním orgánu Social-demokrat, a přeje si,
aby všechna periodika ÚV byla redigována v přísně vyhraněném
směru, v naprosté shodě s linií ÚV, kterou zaujal na začátku vál
ky. 2. Byro se staví proti tomu, aby periodika ÚV byla změněna
v diskusní. 3. Byro konstatuj·e, že neshody spolupracovníků v jed
notlivých otázkách minimálního programu s redakcí ústředního
orgánu nemohou být na závadu jejich spoluúčasti na vydávání
periodik ÚV, a navrhuje redakci ústředního orgánu, aby s nimi
spolupracovala v jiných otázkách, na něž nejsou rozdílné názory.
4. Byro rlavrhuje, aby se pro 'vyjasnění a odstranění rozporů vyu
žilo soukromých vydavatelství jako v Rusku, tak v zahraničí, kde
by se vydávaly speciální sborníky diskusního charakteru.« - 264
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311 Je míněn návrh dohody, sestavený G. Pjatakovem aj. Bošovou 
a zaslaný Šljapnikovem Leninovi; jde v něm o další vydávání ča
sopisu Kommunist. V textu tohoto návrhu vyškrtl Lenin tyto bo
dy: 

»Zakladateli vydavatelství a jeho odpovědnými zástupci jsou
soudruzi P .. a N. Kijevští.« 

»K z?-řazení článků přispěvatelů časopisu Kommunist do Dis
kusní rubriky je nutný souhla_s nejméně dvou redaktorů ... « 

»Šestá osoba ·bude kooptována do vydavatelství na doporučení
soudruha Lenina a Zinovjeva. Soudruh Lenin a Zinovjev mají 
právo doporučit do vydavatelství i sedmou osobu .ze stranických 
publicistů, ale její přijetí musí být odhlasováno většinou členů re
dakce ... « 

Bod 6, o němž se Lenin níže zmiňuje, byl napsán v návrhu do-
hody takto: 

., 

»6. Právo ÚV
ÚV strany nebo jeho byro 'mají právo zařadit do . časopisu

Kommunist své oficiální dokumenty, prohlášení atd., nejvýše 
však v rozsahu 15 o/o sazby.« -, 264

312 Viz poznámku 311. - 267

313 Jsou míněny neshody Lenina s Radkem a Sociální demokracií 
Království polského a Litvy v národností otázce. Podstatu těchto 
neshod vyložil Lenin v článku Výsledky diskuse o sebeurčení (viz 
Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 41-82). - 267

314 Viz poznámku 311. - 268

315 V dopisu jde o Leninovu práci Imperialismus jako nejvyšší sta
dium kapitalismu, jejíž rukopis měl M. N. Pokrovskij odeslat do 
Petrohradu pro legální vydavatelství Parus. Práce byla dokonče
na ve stanovené lhůtě a 2. července. odeslána doporučeně Po
krovskému (viz tento svazek, dokument č. 249). - 269

316 Je míněn Šljapnikovův dopis z 12. června 1916, k němuž N. K. 
Krupská připsala »vraťte obratem «. Leninův dopis Šljapnikovovi 
viz tento svazek, dokument č. 244. - 273

317 Na zadní straně Leninova dopisu udává N. K. Krupská adresu, 
na níž se má posílat korespondence pro Šljapnikova: 

Redaktor Vidnes (fiir Alexander) 
Socialdemokraten Folketshus 

Kristiania. 
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318 

319 

Vidnes Qakob Vidnes) byl v té době redaktorem ústředního 
orgánu norské sociální demokracie - listu Socialdemokrat, jenž 
byl vydáván v Kristianii [Oslo]. 

V dopisu Šljapnikovovi ze 1 7. června 1916 píše Lenin o tom, 
že žádal Zinovjeva a Lilino\>'ou, aby Šljapnikovovi poslali list Ga
zeta robotnicza a rezoluci výboru zahraniční organizace SDDSR 
(viz tento svazek, dokument.č. 244). 

500 korun - peníze, o něž_.žádal Šljapnikov na cestu do Ame
riky. - 273

Lenin míní Radkovy Teze o imperialismu a národnostním útla
ku, které byly s podpisem redakce listu Gazeta robotnicza otiště
ny v dubnu 1916 v časopisu Vorbote. V tezích byly prosazovány 
ideje »imperialistického ekonomismu«. - 275

Leninův článek Výsledky diskuse o sebeurčení, o němž se tu ho
voří, byl otištěn v časopisu Sbornik Social-demokrata, č. 1, říjen 
1916 (viz Sebrané spisy 30, P.raha 1987, s. 41-82). - 275

320 Jde o Šljapnikovovův dopis, v němž oznamoval, že ,:Japonci« teď 
nechtějí .ani rozšířit redakci, šetří penízky. - 278

321 V zimě roku 1915 napsala redakce listu Social-demokrat Pjatako
vovi, Bošové a Bucharinovi dopis, v němž prohlašovala, že se zří
ká účasti v redakci časopisu Kommunist, protože nemůže vzít na 
sebe stranickou odpovědnost za spoluredaktory s nestranickým 
přístupem k práci. - 2 79 

322 Pjatakov a Bošová se obraceli na zahraniční byro ústředního vý
boru s požadavkem, aby jejich skupina nebyla podřízena zahra
ničnímu byru ÚV a aby měla právo sama' nava.zovat kontakty 
s ruskou částí ÚV, právo vydávat letáky a jinou literaturu. Když 
byli odmítnuti, pokusili se bez ohledu na to navázat mimo toto 
byro kontakty s byrem ÚV SDDSR v Rusku. - 279

323 Je míněn článek Z. I. Lilinové Das Problem der Frauenwerbsar
beit, otištěný 27. června 1916 v listu Berner Tagwacht, č. 148. 
V druhém čísle časopisu Sbornik Social-demokrata byl její článek 
v pozměněné verzi publikován pod titulkem Aktuální problém. 
- 280 

324 Ve svých vzpomínkách na toto období M. N. Pokrovskij psal: 
»Leninovy obavy o vydavatele, přesněji vydavatelství, neboť Ale-

566 



xej Maximovič nebyl bohužel sám, se ovšem ukázaly správné. 
Právě 1 O 1. poznámka selhala - ne nadarmo se o ni Iljič tak stra-. 
choval. Jestliže celá brožura byla prototypem skvělého Imperia
lismu, pak poznámka byla zárodkem neméně. skvělé brožury 
o renegátu Kautském (viz Vospominanija o V. I. Lenině, Moskva
1960, sv. 3, s. 134). Leninova brožura byla podrobena značné
cenzurní úpravě. Menševici z vedení vydavatelství z ní vyškrtli
ostrou kritiku oportunistických teorií Kautského a Martova.

Podrobněji o historii a vydání Leninova díla viz Sebrané spisy 
27, Praha 1986, poznámka 123. - 282 

325 Jde o dopisy G. J. Běleňkého o •činnosti pařížsk� sekce SDDSR, 
o vystoupení P. Brizona ve francouzské poslanecké sněmovně
24. června 1916.

326 

Účastník kientalské konference P. Brizon vystoupil jménem tří
socialistických poslanců s prohlášením, v němž vyzýval poslance, 
aby prosadili ve vládě okamžité .uzavření míru bez anexí. Společ
ně se dvěma ostatními socialistickými poslanci hlasoval Brizon 
proti válečným úvěrům. Svůj projev zakončil Brizon slovy: »My 
hlasujeme za mír, za Francii, za socialismus!« - 285 

Lenin má na mysli plán časopisu Sbornik Social-demcikrata. 
Jurij - G. L. Pjatakov - napsal článek Proletariát a právo ná

rodů na sebeurčení v epoše finančního kapitálu, ale pro některé 
nesprávné zásady nebyl čl�nek ve Sborniku otištěn. 

Norská stávka započatá 6. června 1916 je osvětlena v článku 
A. Hansena Některé· momenty současného dělnického hnutí
v Norsku, otištěném v 2. čísle časopisu Sbornik Social-demokra
ta.

V tomto dopisu uvádí Lenin své články Výsledky diskuse o se
beurčení a O Juniově brožuře, jež byly potom zařazeny do první
ho čísla Sborniku, a články Imperialismus a rozštěpení socialistic
kého hnutí, Čcheidzeho frakce a její. úloha, otištěné v druhém 
čísle Sborniku. 

Na obálce Sborniku Social-demokrata č. 2 byl mezi články,jež 
došly redakci do Sborniku č. 3, uveden článek Strannika (Varina) 
Co se děje v armádě. - 285 

327 Jsou míněny články pro časopis• Sbornik Social-demokrata o čin
nosti skupiny Internacionála v Německu. V druhém čísle Sborni
ku byly k této otázce otištěny dva články: Ilegální listy německé 
levicové opozice a Z kroniky revohičního boje v Německu. 
- 286 
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328 

329 

Nadiny pasy - dokumenty, které N. K. Krupská sháněla pro 
I. Armandovou v souvislosti s jejím úmyslem odjet do Norska.
- 286 

Patrně jde o Graberovo nedůsledné stanovisko k jednomu z vůd
ců II. internacionály - É.1 Vanderveldemu za jeho návštěvy ve 
Švýcarsku v prosinci 1915. Graber patřil na začátku první světo
vé války k internacionalistům, aktivně spolupracoval se švýcar
skými levicovými sociálnír�i demokraty, zúčastnil se zimmer
waldské i kientalské konference, pomáhal uveřejňovat dokumen
ty zimmerwaldské levice a v době, kdy Vandervelde přijel do 
Švýcarska agitovat za obnovení II. internacionály, vystoupil Gra
ber na jeho přednášce s pozdravným projevem jménem Švýcar
ské sociálně demokratické strany. - 286

330 Lenin má patrně na.mysli článek I. F. Armandové Kdo bude pla
tit za válku? Ólánek nebyl otištěn. - 288

331 Bolševický sborník Pod starým praporem[300] vyšel roku 1916 v Sa
ratově, v roce 191 7 byl znovu vydán v Petrohradě v poněkud 
zkrácené podobě knižním vydavatelstvím Žizň i znanije. Obsaho
val články B. V. Avilova, M. S. Olminského, I. I. Skvorcova-Stě
panova a jiných. Sborník p�inášel obsáhlý statistický materiál. 
Autoři sborníku polemizovali s články otištěnými v sociálšovini
stickém sborníku Sebeobrana[337]. 

332 

V jednom ze svých dopisů tohoto období N. K. Krupská psala, 
že sborník Pod starým praporem budí skvělý dojem. 

Dne 19. srpna 1916 byla v časopisu Arbeiterpolitik uveřejněna 
recenze na tento sborník s podtitulkem Odpověď ruským sociál
patriotům. Kromě toho vyšla recei;izé v listu Berner Tagwacht. 
Óasté zmínky o sborníku v tjsku té doby, jakož i v korespondenci 
Lenina a jeho spolupracovníků svědčí o popularitě sborníku mezi 
levicovými zimmerwaldovci. - 288

Lenin míní Zino�eva, Arm�ndovou a Lilinovou, kteří byli tehdy 
v Hartensteinu. 

Níže jde o články pro časopis Sborník Social-demokrata. 
- 288 

333 V první části dopisu jde o čl�ky pro časopis Sborník Social-de
mokrata. Kritice oportunism�je zasvěcena Leninova práce Impe
rialismus a rozštěpení socialistického hnutí, frakci v dumě a troc
kismu jsou věnovány články Marná snaha očistit oportunismus 
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334 

335 

a Čcheidzeho frakce a její úloha, otištěné v druhém čísle Sborní
ku (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 186-201, 250-253,

254-258). - 289

P. Rjabovskij - pseudonym L. N. Starka. V dopisu Zinovjevovi
z 12. června 1916 Rjabovskij oznamoval, že v Petrohradu bylo
založeno nové vydavatelství Volna a navrhoval jemu a Leninovi,
aby přispívali do sborníků, které 'tu budou vycházet. Pseudonym
Rjabovskij nebyl tehdy v zahraničí znám a Krupská napsala ně
kolik dopisů se žádostí o vysvětlení, kdo se za tím skrývá. Byl
odeslán i dopis do Petrohradu A. I.Jelizarovové-Uljanovové, kte
rá měla na starosti kontakty ruskych stranických organizací se za
hraničním ústředím. Avšak 21. července 1916 byla zatčena a od
pověď se pozdržela.

Když později vyšlo najevo, že pseudonymem Rjabovskij se 
podpisuje Stark a že je v podezření z provokatérství, Lenin od
mítl s tímto vydavatelstvím spolupracovat. - 290

V druhém bodu dopisu je uvedena brožura J. Kameněva Krach 
internacionály[73], jež později vyšlá ve vydavatelství Volna. V še
stém bodu uvádí Lenin svůj článek Výsledky diskuse o sebeurče
ní (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 41-82). - 290

336 Jde o brožuru Kriegs- und Friedensprobleme der Arbeiterklasse 
[Dělnická třída a problémy války a míru], v níž byl otištěn návrh 
manifestu, který předložil kientalské konferenci menševický za
hraniční sekretariát organizačního výboru. 

Jako příloha k této brožuře bylo ve zkrácené verzi otištěno 
menševické prohlášení o válce, uveřejněné v ruštině 1 O. června 
1916 v listu lzvěstija ZSOK RSDRP, č. 5 pod titulkem Petro
hradští a moskevští menševici o válce[291 ]. V brožuře byla vyne
chána dosti objemná část prohlášení, obsahující výzvy ke spolu
práci s liberální buržoazií, k účasti ve výborech pro řízení váleč
ného průmyslu atd. 

Na Leninův návrh byl v druhém čísle časopisu Sborník So
cial-demokrata přetištěn z listu De Tribune článek H. Rolando
vé-Holstové Dvojsmyslné stanovisko [587], jenž byl recenzí na 
německou brožuru, v níž autor píše, že zkrácením se měl zatajit 
před zahraničními soudruhy nacionalistický ráz menševického 
prohlášení a »předložit internacionále zimmerwaldský profil«. 

lzvěstija ZSOK RSDRP - menševický list; vycházel od února 
1915 do března 191 7 ve Švýcarsku. Vyšlo 10 čísel. List zastával 
centristická stanoviska. - 291
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337 Leninem uvedený Radkův článek Právo národů na sebeurčení 
byl otištěn 5. prosince 1915 v časopisu Lichtstrahlen, č. 3. Kriti
ku tohoto článku pcidal Lenin ve své práci Výsledky diskuse o se
beurčení (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 41-82). - 291

338 Leninovo poděkování bylo napsáno na konci dopisu N. K. Krup
ské z 24. července 1916, v němž Krupská děkuje M. Cchakaji za 
zprávu o vydání stranické'- literatury na Kavkaze, žádá o pomoc 
při navazování lepších kontaktů s Kavkazem a doporučuje kon
spirativní metodu v kontaktech s Ruskem zasíláním knih s nevi
ditelným-písmem. - 292

339 Viz poznámku 288. - 292

340 Patrně jde o brožury G .. , V. Plechanova Internacionalismus 
a obrana vlasti [296] a A. N. Potresova Válka a otázky mezinárod
ního demokratického uvědomění [302], vydané v Petrohradu v ro
ce 1916. - 293

341 G.J Běleňkij(Gríša) psal o rostoucím vlivu zimmerwaldské levice 
na francouzské dělnické hnutí. - 293 

342 The Cali - list, orgán· Britské socialistické strany; vycházel 
v Londýně v letech 1916-1920. - 293

343 Lenin má na mysli účast zástupců levicových členů norské sociál
ně demokratické strany na chystané konferenci socialistů neutrál
ních zemí v Haagu. - 294 

344 Je míněna série Engelsových článků Proč se dělnická třída zajímá 
o Polsko? (Viz K. Marx-'-B. Engels, Spisy 16, Praha 1965,
s. 187-196.) - 295 

345 Jde o Grimmovo prohlášení, otištěné 26. července 1916 v listu 
Berner Tagwacht, č. 173. (V Ústředním stranickém archívu Insti
tutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS je výstřižek z tohoto lis
tu.) Ve svém prohlášení kritizoval Grimm Plattenovu rezoluci, 
schválenou většinou hlasů 24. července 1916 na stranické schůzi 
v Curychu při diskusi o činnosti sociálně demokratické frakce 
Národní rady. V přijaté rezoluci se odsuzovala reformistická Čin
nost nejenom pravého křídla frakce, ale i ústředí s Grimmem 
v čele, kritizovala se opatření, prováděná spolkovou radou, neboť 
mohla vést k porušení neutrality Švýcarska. Na schůzi nebyl 
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Grimm přítomen. Když se seznámil s rezolucí, prohlásil,  že ne
souhlasí s jejími principy a že v souvislosti s tjm ho-dlá „odevzdat 
straně mandát, jímž ho pověřila«. Grimm žádal o prodiskutování 
svého prohlášení, aby mohl do příští svazové schůze oznámit své 
odstoupení. - 295

346 Óervencové (sedmé) číslo časopisu Demain přineslo úvodní Guil
beauxův článek Válka válce. - 295

347 Lenin má na mysli dopis A. I. Jelizarovové-Uljanovové s žádostí, 
aby sdělila informace o vydavatelství Volna a o osobě P. Rjabov
ského, který navrhoval Leninovi a Zinovjevovi spolupráci na sbor
nících tohoto vydávatelství (viz poznámku 334). - 296

348 

349 

350 

Pro časopis Sbornik Social-demokrata napsal Bucharin článek 
K teorii imperialistického státu, ale vzhledem k mylným hledis
kům v otázce státu a diktatury proletariátu redakce článek zamít
la. 

V prvním čísle tohoto Sborniku byly uveřejněny Radkovy Te
ze o imperialismu a národnostním útlaku, otištěné s podpisem 
redakce listu Gazeta robotnicza v časopisu Vorbote v dubnu 
1916. Odpovědí na teze byl Leninův článek Výsledky diskuse 
o sebeurčení, uveřejněný ve Sborniku bezprostředně po Radko
vých tezích. - 296 

Arbeiterpolítik - časopis pro otázky vědeckého socialismu, orgán 
brémské skupiny levicových radikálů v čele s I. Kniefem a P. 
Frohlichem, která v roce 1919 vstoupila do Komunistické strany 
Německa; vycházel v Brémách v letech 1916-1919, bojoval pro
ti sociálšovinismu v německém a mezinárodním dělnickém hnutí. 
Do časopisu přispívali N. I. Bucharin. H. Guilbeaux, A. M. Kol
lontajová, N. K. Krupská, A. Pannekoek, K. Radek.]. M. Stěklov 
aj. • 

Po Říjnové revoluci časopis zevrubně informoval o životě 
v Sovětském Rusku. 

Níže se uvádí článek A. G. Šljapnikova Dělnické Rusko za dva
cet měsíců vá_lky [364], otištěný později v prvním čísle časopisu 
Sbornik Social-demokrata. - 297

Lenin má na mysli teze Socialistická revoluce a právo národů na 
sebeurčení, otištěné v dubnu 191"6 v němčině v časopisu Vorbo
te, č. 2, a podepsané redakcí listu·Social-demokrat - ústředního 
orgánu SDDSR. V ruštině byly teze poprvé publikovány v časo-
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pisu Sbornik Social-demokrata, č. 1 (viz Sebrané spisy 27, Praha 
1986, s. 272-286). - 297

35 1 Jde o Plattenovu a Miinzenbergovu polemiku proti Grimmovým 
tezím o válce. Polemika propukla na konferenci socialistické or
ganizace mládeže 16. července 1916 v Curychu při diskusi o sta
novisko strany k válce a pokračovala i na stránkách listu Berner 
Tagwacht. Dne 18. července tam byl otištěn článek Konference 
mladých o otázce války, 20. července - Ke konferenci mladých 
o otázce války a 29. července redakční článek Vyhlášení boje,
který obsahoval ostré výroky na adresu Plattena a Miinzenberga.

352 

353 

Na konci dopisu se uvádí článek Raffina-Dugense Menšina 
francouzských socialistů (575], otištěný v časopisu Demain, č. 7 
z července 1916. - 298

Z konspirativních důvodů tak Lenin nazval své dílo Imperialis
mus jako nejvyšší stadium kapitalismu. Pod slovy »způsob G. Z.« 
se rozumí odeslání rukopisu vlepeného do vazby francouzské 
knihy. - 299

G. L. Šklovskij řídil tehdy komisi pro intelektuální pomoc váleč
ným zajatcům při výboru zahraniční organizace SDDSR. Komise
vyvíjela svou Či�nost v Bernu. Šklovskij pravidelně informoval
Lertina o práci komise a posílal mu nejzajímavější dopisy zajatců.
Komise vytvořená z Leninovy iniciativy hojně rozšiřovala bolše
vickou literaturu o válce a současných událostech, navazovala
kontakty s válečnými zajatci, objevovala revolučně naladěné
vrstvy, jež šířily vliv strany v táborech válečných zajatců. (O prá
ci komise podrobněji viz zprávu Práce bolševiků mezi ruskými
válečnými zajatci v Německu a Rakousku-Uhersku. Voprosy isto
rii KPSS, 1963, č. 3.) - 301

354 Je míněn Valeriu Mar�u. - 303

355 Lenin má na mysli návrh dopisu N. I. Bucharinovi, který napsal 
G.J. Zinovjev. V tomto dopisu bylo kritizováno stanovisko]. Bo
šové aj. Pjatakova v období, kdy se jednalo o obnovení časopisu 
Kommunist. Autor dopisu oznamoval, že »Japonci« fakticky vy
tvářejí svou vlastní frakci, žá�al Bucharina, aby se vyslovil k této 
»nově vytvářené frakci« a -eyslovil naději na možnou. spolupráci
v budoucnu:

K slovům napsaným Zinovjevovou rukou » ••• chceme s Vámi 
pracovat i přes rozpory . .. « Lenin připsal toto: »k nimž zřejmě 
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zaujímáte rozvážnější po&toj, částečně snad proto, že jste psal 
spíš o ekonomických než politických otázkách«. - 304 

356 V dopisu z 5. srpna 1916 adresovaném G. L. Šklovskému do Ber
nu Krupská psala: »Vladimír Iljič zapomněl napsat, že knihy pro 
vazbu musí být francouzské. Odeslat se mají do Ženevy na adre
su Karpinských ... Rukopis pošleme za několik dní.« - 306 

357 Russkije zapiski - měsíčník pro· literaturu, vědu a politiku; vy
cházel v Petrohradu od listopadu 1914 do dubna 1917. Vydava
telem byl N. S. Rusanov. Časopis pokračoval v linii časopisu 
Russkoje bogatstvo, jehož zaměření Lenin charakterizoval jako 
»narodnické, narodnicko-kadetské�. - 306 

358 V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu 
při ÚV KSSS je uložen článek B. Broutchouxe ve francouzštině 
pod titulkem Ve Francii. O opozici ve Francii proti válce. Na 
něm je připsáno: »Pro Sbornik«. Broutchouxův článek nebyl 
v časopisu Sbornik Social-demokrata otištěn. 

Bernským sborníkem nazývá Lenin první číslo časopisu Sbornik 
Social-demokrata, jež bylo vysázeno v Bernu. Druhé číslo se mě
lo sázet v Paříži. Článek o Juniově brožuře byl zařazen do první
ho čísla Sborniku. Zmíněným Zinovjevovým článkem je Druhá 
internacionála a problém války(44). - 306 

359 Článek o kautskismu hodlal Lenin otisknout ve sborníku Pod sta
rým praporem[300J, ale jeho vydání bylo zastaveno po vyjití 
prvního sborníku. V Ústředním stranickém archívu Institutu 
marxismu-leninismu při ÚV KSSS je osnova článku s Lenino
vým titulkem O kautskismu (viz Leninskij sbornik XXX, 
s. 133-134). Speciální práci o 'Kautském napsal Lenin v roce
1918 (viz Proletářská revoluce a renegát Kautsky, Sebrané spisy
37, Praha 1988, s. 263-366). - 307 

360 Jde o Leninův článek Odpověď P. Kijevskému (J. Pjatakovovi) 
(viz Sebrané spisy 30; Praha 1987, s. 92-98).

V bodech 4-7 je míněn časopis Sbornik Social-demokrata. 
V pátém bodě jde o návrh Běleňkého na vydání druhého čísla 
Sborniku v Paříži. Safarovovy čláhky nebyly ve Sborniku otiště
ny. Zmíněným článkem o ženském hnutí byl článek Z. Lilinové. 
- 307 

361 
Gněvič - pseudonym jednoho z· Činitelů polského dělnického 
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362 

363 

hnutí - Fabierkiewicze, jenž byl v té době v Petrohradu. V roce 
1916 se zúčastnil vydání dvou čísel časopisu Zycie v polštině. 
- 308 

V druhém čísle časopisu Sbornik Social-demokrata je uveřejněn 
článek H. Rolandové-Holstové Dvojznačné stanovisko [330]; je to 
překlad článku otištěného 22. února 1916 v listu De Tribune. 
- 308 

Na konci Leninova dopisu Pjatakovovi (tento svazek, dokument 
č. ·276) Zinovjev připsal: »Za red. S-d. G. Z. Sazba už je z polovi
ny hotová, a proto Vás prosíme, abyste si pospíšil. Očekáváme 
brzkou odpověď.« - 309

364 Článek o zajatcích se v časopisu Sbornik Social-demokrata neob
jevil. - 309 

365 

366 

Patrně jde o článek Vojenský program proletářské revoluce (po
drobněji viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, poznámka 51). 
- 310 

Lenin má na .mysli článek F. Koritschonera Ze života rakouské 
sociální demokracie[81 ], otištěný v druhém čísle časopisu Sborník 
Social-demokrata. - 312

367 V návrhu dopisu, který napsal Lenin (tento svazek, dokument 
č: 293), provedl Zinovjev řadu oprav a pozměnil závěrečnou část. 
O Leninově stanovisku k těmto opravám viz tento svazek, doku
ment č. 287, 291 a 292. Leninova korespondence se Zinovjevem 
a Bucharinem o Bucharinově článku K teorii imperialistického 
státu byla otištěna roku 1932 v časopisu Bolševik, č. 22. - 312 

368 Je míněn Bucharinův článek K teorii imperialistického státu (viz 
poznámku 348). - 313

369 Před tímto Leninovým dopisem napsala Krupská vlastní rukou 
návrh na zkrácení Zinovjevova článku Druhá internacionála 
a problémy války[44], určeného do časopisu Sborník Social-demo
krata (vyšel v druhém čísle). 

V pátém bodu dopisu se Lenin zmiňuje o Zinovjevově článku 
Poraženectví dříve a nyní[52] (vyšel v prvním čísle Sborníku). 

Níže Lenin uvádí své články určené do Sborníku: Výsledky 
diskuse o sebeurčení, Imperialismus a rozštěpení socialistického 
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370 

hnutí, Marná snaha očistit oportunismus, Ccheidzeho frakce a je
jí úloha (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 41-82, 186-201, 

250-253, 254-258). - 315

V srpnu roku 1916 poslal G. L. Pjatakov Ourij) do časopisu Sbor
ník Social-demokrata svůj článek Proletariát a »právo národů na 
sebeurčení« v epoše finančního kapitálu. Tento článek a Lenino
va odpověď na něj měly být otištěny v třetím čísle sborníku, ten 
však pro nedostatek prostředků tehdy nevyšel. 

Leninovou odpovědí na Pjatakovův článek byly dvě práce: Od
pověď P. Kijevskému Q. Pjatakovovi) a O karikatuře marxismu 
a »imperialistickém ekonomismu« (viz Sebrané spisy 30, Praha 
1987, s. 92-98 a 99-153). 

Leninova poznámka pod čarou vznikla proto, že Pjatakov zpo
čátku požadoval, aby mu ukázali odpověď redakce ústředního or
gánu na jeho článek, a teprve pak že se rozhodne, dá-li svůj 
souhlas k uveřejnění tohoto článku v časopisu Sborník Social-de
mokrata. - 316

371 Jde o články Karla Kilboma Švédská sociální demokracie a světo
vá válka a Arvida Hansena Některé okolnosti současného dělnic
kého hnutí v Norsku. Ólánky byly otištěny v druhém čísle časopi
su Sborník Social-demokrata. - 317

372 Tímto ironickým výrokem zdůrazňuje Lenin nesprávnost a ně
které shodné formulace v článcích Pjatakova a Zinovjeva, zasvě
cených problému »obrany« vlasti (viz Sborník Social-demokrata. 
č. 2, prosinec 1916, s. 27). - 317

373 Je míněna odpověď Bucharinovi•,· že není možné zařadit do časo
pisu Sborník Social-demokrata jeho článek K teorii imperialistic
kého státu (viz tento svazek, dokument č. 293). - 318

374 

375 

O článcích Švéda a Nora viz poznámku 371. Svým článkem o od
zbrojení nazývá Lenin Vojenský program proletářské revoluce, 
který napsal v němčině, ale pro časopis Sborník Social-demokra
ta byl poněkud přepracován a pod titulkem O heslu »odzbrojení« 
otištěn v jeho druhém čísle. - 319

Radkovy teze - dokument Teze o imperialismu a národnostním 
útlaku, otištěný s podpisem redakce listu Gazeta robotnicza v ča
sopisu Vorbote a přetištěný v prvním čísle časopisu Sborník Soci
al-demokrata. - 320
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376 Patrně jde o článek Strannika (V. J. Fridolina) Co se děje v armá
dě. Tento článek byl uveden mezi těmi, které přišly do redakce 
pro 3. číslo časopisu Sbornik Social-demokrata. - 320

377 Druhé vydání sborníku Pod starým praporem [300], do něhož Le
nin hodlal nap�at článek o kautskismu, nevyšlo. - 323

378 

379 

Lenin má na mysli Zinovjevovu odpověď na Bucharinův »utrhač
ný« dopis, jak se vyjádřila Krupská, který napsal po tom, co mu 
redakce oznámila, že v časopisu Sborník Social-demokrata nelze 
jeho článek K teorii imperialistického státu publikovat. 

V prvních říjnových dnech 1916 poslal Bucharin Leninovi své 
námitky proti redakčním poznámkám k jeho článku. Lenin odpo
věděl 14. října 1915 obšírným dopisem, v němž poukázal na 
mylnost a nepřesvědčivost Bucharinových argumentů (viz tento 
svazek, dokument č. 309). - 323 

Leninova douška k dopisu Krupské i její dopis Šljapnikovovi by
ly odpovědí na jeho první dopis, který napsal po svém návratu 
z Ameriky do Evropy (29. září se vrátil do Kodaně). V dopisu po
dával Šljapnikov zprávu o své práci v Americe a oznamoval, že 
má v úmyslu odcestovat do Ruska. V souvislosti s tím Lenin kon
spirativně nazývá Šljapnikova »Bělenin«. Leninovo upozornění 
na nebezpečí bylo vyvoláno zprávami o zatýkání v Petrohradu 
a mezi jiným zprávou o zatčení A. I. Jelizarovové-Uljanovové. 

Krupská napsala Šljapnikovovi velice podrobný dopis o zahra
ničních a »ruských záležitostech«. Informovala o frakci vytvářené 
»Japonci«, o Bucharinově neupřímnosti, jež se projevila v jeho
zjevné nechuti pomoci Leninovi v navázání těsnějších kontaktů
s Ruskem. Krupská podrobně vylíčila práci na přípravě časopisu
Sbornik Social-demokrata k vydání. - 325 

380 Je míněn rukopis článku O kai:ikatuře marxismu a »imperialistic
kém ekonomismu« (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, 
s. 99-153).

Lenin spěchal s přepsamm článku v souvislosti s odjezdem
A. Šljapnikova do Ruska. Začátkem října 1916 Lenin psal: »Ne
smírná škoda, jestli se Bělenin nedočká mého ·článku, jímž odpo
vídám Kijevskému (zrovna včera jsem ho poslal k přepisu a bude
hotov teprve za několik dní)« (tento svazek, dokument č. 301).
- 330

381 V daném případě podává Lenin posudek na Zinovjevův článek 

576 



»Poraženectví« dříve a nyní[52). Byl otištěn v prvním čísle časopi
su. Sborník Social-demokrata. Leninovy připomínky realizoval
Zinovjev jenom částečně.

V druhém bodu dopisu hovoří Lenin o publikování Rezoluce 
z redakční porady 1.-2. června 1915 v 25. čísle listu Gazeta ro
botnicza z roku 1916. V této rezoluci bylo napadáno heslo vyty
čené ÚV SDDSR na začátku války, heslo porážky carské monar
chie, jelikož prý dává »argumenty do rukou německých sociálpa
triotů«. - 330

382 Jde o Leninův rukopis Odpověď P. Kijevskému G- Pjatakovovi) 
a o rukopis G. L. Pjatakova Proletariát a »právo národů na se
beurčení« v období finančního kapitálu. Na svém rukopisu 14:nin 
napsal: »Článek Kijevského o sebeurčení a Leninova odpověď na 
něj.« Leninova odpověď byla poslána Pjatakovovi (viz o tom Le
ninův dopis Armandové, tento svazek, dokument č. 319).

K tomuto problému napsal Lenin velký článek O karikatuře 
marxismu a »imperialistickém ekonomismu« (viz Sebrané spisy 
30, Praha 1987, s. 99-153). - 331 

383 Je míněna vsuvka do Leninova článku O karikatuře marxismu 
a »imperialistickém ekonomismu«, který byl tehdy poslán Kar
pinskému k přepisu. Přiložený Leninův text je v článku umístěn 
jako poznámka pod čarou (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987,

s. 99-153). - 333 

384 

385 

386 

V Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu 
při ÚV KSSS je dopis Rybalky (L.Jurkevyče), v němž žádal o do
volení publikovat Leninovu poznámku k jednomu ze Zinovjevo
vých dopisů, kterou našel v archívu časopisu Dzvin. - 333

Lenin odpovídá na Bucharinův dopis, který dostal v prvních říj
nových dnech 1916; v tomto dopisu Bucharin všemožně popíral 
kritické poznámky k svému článku K teorii imperialistického stá
tu. - 334

V 5. čísle časopisu Letopis z května 1916 byl otištěn článek 
V. Bazarova Současná situace a perspektivyeJ, věnovaný rozboru
ekonomické krize v Rusku, kterou vyvolala imperialistická válka.
V tomto článku nazval Bazarov rozdělení programu strany na
minimální a maximální »anachronismem« a hovořil o zbytečnosti
boje ze demokratické přeměny.

A. Potresov v článku Poznámky publicisty[303J, otištěném
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v srpnu 1916 v 1. čísle menševického časopisu Dělo, napsal, že 
»maximalistický optimismus« Gak charakterizoval Bazarov názo
ry), likvidující »všechny aktuální úkoly demokracie«, »je největší
nepřítel demokratického hnutí, jeho nejlepší a nejspolehlivější
dezorganizátor«.

V daném případě měl Lenin na mysli nejspíš právě tato místa 
z Potresovova článku. 

Dne 30. října 1916 psala Krupská Šljapnikovovi, že Potresov 
se chytil Bazarovových vět v Letopisu »o zbytečnosti minimální
ho programu« a snaží se vnutit internacionalistům tento maxima
lismus, aby.je zkompromitoval. - 335

387 Jde o manifest Rakouští internacionalisté internacionalistům 
všech zemí[477], uveřejněný v prosinci 1915. Jeho úplný text byl 
mezi jiným otištěn v listu Volksrecht, č. 283 z 3. prosince 1915. 
Tento dokument byl publikován bez podpisu. V listu Avanti!, 
o •němž se zmiňuje Lenin, byly uveřejněny pouze výňatky z toho
to manifestu. - 340

388 

389 

390 

V předchozích dopisech G. Běleňkij, tajemník pařížské sekce bol
ševiků, navrhoval Leninovi, že zorganizuje v Paříži vydání dru
hého čísla �sopisu Sbornik Social-demokrata, ale zavčas ho upo-

. zornil na to, že jeho vydání může být pouze legální. Plánované 
vydání letáků v Paříži se neuskutečnilo. - 342

Sjezd Švýcarské sociálně demokratické strany se konal v Curychu 
4.-5. listopadu 1916. Lenin vystoupil první den sjezdového jed
nání s pozdravným projevem ÚV SDDSR (viz Sebrané spisy 30, 
Praha 1987, s. 202-205). - 343

V tomto dopisu jde o dodatky k textu překladu Leninova projevu 
na sjezdu Švýcarské sociálně demokratické strany 4. listopadu 
1916 (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 204). - 344

391 Lenin má na mysli diskusi o národnostní otázce, která se rozvi
nula po vydání prvního čísla časopisu Sbornik Social-demokrata. 
A. V. Lunačarskij a Nezaměstnaný (D. Z. Manuilskij) napadali ve
svých vystoupeních leninská stanoviska v otázce obrany vlasti
a práva národů na sebeurčení. N. D. Kiknadze vystupoval v dis
kusi proti Lunačarskému a Manuilskému. - 345

392 Je míněn 5. bod tezí skupiny Internacionála, uveřejněných 
29. Února 1916 v bulletinu ISK (mezinárodní socialistické komi-
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se), č. 3. Tento bod obsahuje tvrzení o nemožnosti národnostních 
válek v období imperialismu. - 347

393 Jde o prohlášení německé a rakousko-uherské vlády, uveřejněné 
5. listopadu 1916, o vytvoření konstitučně monarchistického pol
ského státu pod protektorátem Německa a Rakouska-Uherska.
- 349

394 Lenin má na mysli názory o národnostní otázce, jak je rozvíjela 
R. Luxemburgová v časopisu polských sociálních demokratů
Przegl�d socjaldemokratyczny, vydávaném v Krakově. Viz o tom
Leninovu stať O právu národů na sebeurčení (Sebrané spisy 25,
Praha 1985, s. 273-337). - 349

395 Je míněna série článkii B. Engelse Proč se dělnická třída zajímá 
o Polsko, ptetištěná v roce 1916 v listu vydávaném Grii_nbergem
Archiv Fiir die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbe
wegung (viz K. Marx-B. Engels, Spisy 16, Praha 1965,
s. 187-196). - 350

396 Jde o úvodník Stranický sjezd, otištěný 7. listopadu 1916 v listu 
Berner Tagwacht. V té části úvodníku, kde je stručně zachyceno 
jednání sjezdu o otázce vztahu ke kientalské konferenci, byly 
zlostné narážky na neznámého autora návrhu rezoluce a tvrdilo 
se, že podpisy pod tímto návrhem nejsou pravoplatné. 

Dne 8. listopadu 1916 bylo v listu Volksrecht, č. 262 otištěno 
prohlášení E. Nobse, v němž psal, že »naprosto sdílí názory« vy
ložené v návrhu rezoluce, který předložili levicoví sociální demo
kraté. - 351

397 Dne 20. a 30. listopadu 1916 vedl Lenin besedy s levicovými 
zimmerwaldovci o tezích Úkoly levicových zimmerwald�vců ve 
Švýcarské sociálně demokratické straně. V závěrečné části dopisu 
Lenin zkráceně nazývá rukopis těchto tezí »teze« (viz Sebrané 
spisy 30, Praha 1987, s. 218-230). - 351,

398 Kritický článek proti Grimmovi v časopisu Arbeiterpolitik byl 
otištěn jako úvodník 2. prosince 1916 pod titulkem Po stranic
kém sjezdu švýcarské sociální demokracie s podpisem Arnolda 
Struthahna. - 351

399 Je míněn francouzský překlad tezí Úkoly levicových zimmerwal-
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<lovců ve Švýcarské sociálně demokratické straně od I. Armando
vé (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 218-230). - 352

400 Jde o návrh dopisu »jedné německé sociální demokratce« (patrně
C. Zetkinové), v němž Armandová jménem redakce časopisu Ra
botnica navrhovala výměnu názorů v otázce Ženského dělnického
hnutí a přála si svolat neoficiální konferenci levicových socialis
tek.

Leninem citovaná slova jsou z tohoto textu dopisu I. Arman
dové: »Zdá se nám, že za války by toto hnutí (tj. ženské hnutí. 
Red.) mohlo sehrát velmi důležitou úlohu pro socialismus. Když 
je většina proletariátu - muži - na frontách, pak druhá část 
proletariátu - dělnice - by měly za války vzít naši socialistic
kou věc do svých rukou.« - 355

401 Z jiného dopisu Armandové (viz tento svazek, dokument č. 341)
vyplývá, že do redakce tohoto orgánu by měli vstoupit Lunačar
skij, Sokolnikov, Graber a Naine. - 356

402 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 13, Praha 1%3;' s. 300-302
a práci B. Engelse Socialismus v Německu (Spisy 22, Praha 1967, 
s. 294-298). - 359

403 Lenin má na mysli sjezd Švýcarské sociálně demokratické strany,
který se konal v Curychu 4.-5. listopadu 1916. Podrobněji 
o něm viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, poznámka 83. - 360

404 V 3. čísle bulletinu ISK (mezinárodní socialistické komise) z 29.
února 1916 byl otištěn návrh programu holandské sociální de
mokracie, který mimo jiné obsahoval tyto požadavky: demokrati
zaci všech zastupitelských orgánů, zřízení republiky, osmihodi
novou pracovní dobu, odstranění militarismu atd. - 362

405 Jde o vystoupení A. Schmida 30. listopadu 1916 na schůzi švý
carských sociálních demokratů, přívrženců zimmerwaldské levi
ce. Na schůzi byla posuzována otázka přípravy návrhu rezoluce 
k nadcházejícímu mimořádnému sjezdu Švýcarské sociálně de
mokratické strany o vztahu socialistů k militarismu a válce. 
- 364 

406 Aarauské usnesení - usnesení sjezdu Švýcarsk� sociálně demo
kratické strany, který se konal v Aarau 20.-21. listopadu 1915. 
Podrobněji o sjezdu viz poznámku 204. - 365
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407 Lenin má na mysli Plattenův návrh rezoluce o otázce války, který
napsal v souvislosti s nadcházejícím mimořádným sjezdem Švý
carské sociálně demokratické strany, na němž měla,být posuzová
na otázka vztahu k válce. 

408 

Varianty Plattenových návrhů rezoluce s Leninovými poznám
kami viz Leninskij sbornik XVII, s. 56-65. - 366

Lenin hovoří o svých tezích Úkoly levicových zimmerwaldovců ve 
Švýcarské sociálně demokratické straně (viz Sebrané spisy 30, 
Praha 1987, s. 218-230). - 368

409 Jde o brožuru Humberta-Droze Guerre a la Guerre. A bas L'Ar
mée. Plaidoirie complete devant le Tribunal Militaire a Neucha
tel le 26 aoi'.it 1916 [Válka válce. Pryč s armádou. Úplný text 
obhajoby ve vojenském tribunálu v Neuchatelu 26. srpna 1916). 

410 

Humbert-Droz byl zatčen za to, že se odmítl dostavit k odvo
du. - 368

V časopisu Arbeiterpolitik, č. 25 z 9. prosince 1916, v oddílu 
Z našeho politického deníku byla otištěna noticka bez podpisu, 
datovaná 6. prosince 1916.Její autor informuje o diskusi k otázce 
práva národů na sebeurčení na stránkách prvního čísla časopisu 
Sbornik Social-demokrata a píše, že Leninovy názory na tuto 
otázku nesdílejí »tři členové redakce časopisu Kommunist, teore
tického přehledu ruských levicových radikálů«. Tato noticka 
mohla čtenáře pouze dezorientovat, neboť v ní nestálo ani slovo 
jak o teoretických omylech, tak o protistranickém, frakčním cho
vání této skupiny po vyjití časopisu Kommunist. 

V témže čísle časopisu Arbeiterpolitik byl jako úvodní článek 
otištěn nevelký Bucharinův článek Imperialistický stát s redakční 
poznámkou pod čarou, v níž byl kladně hodnocen. - 368 

411 Je míněn dopis Gučkova z 15. (28.) srpna 1916 náčelníkovi gene
rálního štábu vrchního velitele generálu Alexejevovi. Dopis vyja
dřoval strach ruské buržoazie z narůstající revoluce a nespokoje
nost s carskou vládou, neschopnou revoluci .zabránit . 

412 

. Gučkovův dopis byl otištěn v listu Social-demokrat, č. 57 z 30. 
prosince 1916. - 369 

Přednášku o revoluci 1905 přednesl Lenin v němčině 9. (22.) led
na 1917 v curyšském.Lidovém domě na schůzi švýcarské dělnic
ké mládeže (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 324-344). 
- 371
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413 V příloze Diskussionnyj listok, č. 3 z 29. dubna (12. května) 
1911, byl otištěn Leninův článek Historický význam vnitrostra
nického boje v Rusku. Druhý oddíl tohoto článku obsahuje vý
sledky statistiky stávek v Rusku, o níž se Lenin zmiňuje . (viz 
Sebrané spisy 19, Praha 1984, s. 385). - 371 

414 

415 

O »skandálu se Šklovským« Zinovjev psal: »Šklovskij je.v nějaké 
krizi. - aniž n á m  ře k l  s lo v o  - dal všecky stranické peníze 
do oběhu ... Jsem si jist, že je brzo vrátí. Ale zatím to vypadá 
tak, že není ani centim na poštovní výlohy ... « - 3 72

Lenin má na mysli brožuru N. K. Krupské Vzdělání lidu a demo
kracie 1881. Br'ožura byla vydána v roce 1917 vydavatelstvím Žizň 
i znanije. - 373

416 Jde o rukopis knihy Imperialismus jako nejvyšší stadium kapita
lismu, jenž byl tehdy ve vydavatelství Parus. - 373 

417 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 22, Praha 1967, s. 565-585.

- 378 

418 Zřejmě je tu míněno vyj,í.dření B. Engelse v dopisu F. Sorgovi 
(viz K. Marx-B. Engels, Spisy 38, Praha 197 4, s. 102). _:_ 3 78

419 

420 

Lenin má na mysli lilasování o rezolucích v otázce míru na sjez
du Francouzské socialistic�é strany, který se konal v Pař.íži 
25.-30. prosince 1916, a na sjezdu Všeobecné konfederace prá
ce (Confédération générale du Travail) 24.-26. prosince 1916.

Výsledky hlasování o této otázce uvádí Lenin ve III. kapitole 
článku Pacifismus buržoazní a pacifismus socialistický, kterou Le
nin nadepsal Pacifismus francouzských socialistů a syndikalistů 
(viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 273-277). - 384

Provolání mezinárodní socialistické komise K dělnické třídě bylo oti
štěno 6. ledna 1917 v bulletinu ISK (mezinárodní socialistické 
kÓmise), č. 6: Rozboru. tohoto provolání je věnována IV. kapitola 
článku Pacifismus buržoazní a pacifismus socialistický, kterou Le
nin nadepsal Zimmerwald na rozcestí (viz Sebrané spisy 30, Pra
ha 1987, s. 278-282). - 385 

421 Je míněn list Volksrecht, č. 5 ze 6. ledna 1917, v němž byl otištěn 
článek o stranické schůzi, jež se konala 5. ledna v curyšském Li
dovém domě. V jednom bodě přijaté rezoluce byl vyjádřen pro-
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422 

test proti »agitaci vedené v kuloárech« za odložení stranického 
sjezdu. - 385 

Tady může jít o knihu L. B. Kameněva Krušenije Internacionala 
[Krach internacionály], která vyšla v prosinci 1916 ve vydavatel
ství Volna. - 386 

423 Leninův dopis byl určen k prodiskutování v zahraničních sekcích 
SDDSR. - 387

424 

425 

Griitlianer - list, orgán švýcarského buržoazně reformistického 
spolku Griitli; byl založen v Curychu roku 1851. Za první světo
vé války zaujímal sociálšóvinistické stanovisko. Lenin ho nazýval 
listem »důsledných a zjevných přisluhovačů buržoazie v dělnic
kém hnutí«. - 388 

Prohlášení ÚV Švýcarské sociálně demokratické strany o odlože
ní stranického sjezdu bylo otištěno v 7. čísle listu Volksrecht 
z 9. ledna 1917 (viz článek Der aullerordentliche Parteitag ver
schoben [Mi�ořádný stranický sjezd odložen] a v 8. čísle z 10. 
ledna 1917 byla jako noticka v rubrice Vereine und Versamm
lungen [Svazy a schůze] uvedena rezoluce z jedné o�l).ové 
stranické schůze v Curychu, požadující svolání sjezdu nejpozději 
na jaře roku 1917. - 390 

426 Jde o vystoupení W. Miinzenberga na poradě vedení Švýcarské 
sociálně demokratické strany 7. ledna 191 7 k odloženém u svolá
ní stranického sjezdu, určeného na 11. února 191 7 do Bernu 
k prodiskutování otázky války. - �91 

427 Parteibeschliisse [Stranické usnesení] - úvodník otištěný bez pod
pisu v listu Berner Tagwacht, č. 6 z 8. ledna 1917. - 391

428 

429 

V listu Volksrecht, č. 11 ze 13. ledna 1917 byl pod značkou 
»-g« uveřejněn článek Zur Parteitagsverschiebung [O odložení
stranického sjezdu], v němž se autor staví proti rozhodnutí vede
ní Švýcarské sociálně demokratické strany ze 7. ledna 191 7 odlo
žit sjezd na neurčito. - 391

Russkije vědomosti - list vyjadřující zájmy liberálních statkářů 
a buržoazie. Vycházel v Moskvě v letech 1863-1918. V roce 
1905 se stal orgánem pravicového křídla kadetské strany. - 393 

583 



430 Lenin má na mysli článek Pacifismus buržoazní a pacifismus so
cialistický, který hodlal uveřejnit v listu Novyj mir, vydávaném 
v New Yorku ruskými emigranty socialisty. Avšak v tomto listu 
článek otištěn nebyl. První dvě kapitoly článku byly v přepraco
vané verzi otištěny v posledním, tj. 58. čísle listu, Social-demo
krat 31. ledna 191 7 pod společným titulkem Obrat ve světové 
politice (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 263-273). - 393

431 Lenin míní rezoluci švýcarské levice, v níž byl vznesen požada
vek na svolání referenda k otázce mimořádného stranického sjez
du, odloženého na neurčito z rozhodnutí vedení Švýcarské sociál
ně demokratické strany. Text rezoluce v němčině s Leninovými 
opravami je uložen v Ústředním stranickém archívu Institutu 
marxismu-leninismu při ÚV KSSS. Rezoluce levice se· stala zá
kladem referendá, zahájeného po tom, co se místní organizace 
vyslovily pro svolání sjezdu na jaře. Dne 23. ledna 191 7 -pyla 
v listu Volksrecht č. 19 uveřejněna výzva iniciativní skupiny 
k uspořádání referenda pod titulkem Das Referendum gegen den 
ParteivorstandsbeschluB ergriffen [Referendum proti usnesení 
vedení strany začalo]. - 397

432 

433 

Lenin má na zřeteli článek K. Kautského Einige Feststellungen 
iiber Marx und Engels Uistá fakta o Marxovi a Engelsovi], otiště
ný v časopisu Die Neue Zeit, 2. října 1908, č. 1, s. 5-7. 

Engelsův dopis Kautskému o tom, jak zkreslili jeho Úvod ke 
knize Karla Marxe Třídní boje ve Francii 1848-1850, viz 
K. Marx-B. Engels, Spisy 39, Praha 1975, s. 478. - 398 

S referátem o pacifismu, o němž se zmiňuje Lenin, vystoupila 
I. Armandová 21. ledna 191 7 (viz tento svazek, dokument č.
357). - 401

434 Viz poznámku 431. - 401

435 Je míněn návrh prohlášení, schválený 15. ledna 191 7 na poradě 
švýcarských levicových sociálních demokratů, s požadavkem od
volat Grimma z mezin.árodní socialistické komise. - 402

436 Jde o referendum k otázce svolání mimořádného sjezdu Švýcar
ské sociálně demokratické strany, na němž mělo být projednáno 
stanovisko k válce. Nehledě na to, že vůdci strany R. Grimm, 
J. Schmid, F. Schneider, H. Greulich, G. Miiller (viz Sebrané spi
sy 30, Praha 1987, s. 378-381) zahájili boj proti tomuto refe-
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rendu, našel Lenin vřelý ohlas mezi dělníky německého a fran
couzského Švýcarska. - 402

437 Viz poznámku 431. - 404

438 Viz B. Engels, Socialismus v Německu (Spisy 22, Praha 1967, 
s. _294-298). - 405

439 V 6. čísle časopisuJugend-Imernationale z 1. prosince 1916 byl 
otištěn Bucharinův článek Imperialistický lupičský stát, podepsa
ný Nota Bene. Kritiku tohoto článku podal Lenin v noticce Ju
gend-Internationale, publikované v časopisu Sborník Social-de
mokrata, č. 2 (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, s. 246-249). 

V časopisu Arbeiterpolitik, č. 25 z 9. prosince 1916, byl otištěn 
v poněkud zkráceném znění tentýž Bucharinův článek pod titul
kem Imperialistický stát. - 405

440 Viz B. Engels, K bytové otázce (K. Marx-B. Engels, Spisy 18, 
Praha 1966, s. 241-317). - 409 

441 Lenin má na mysli rezoluci k otázce míru, přednesenou jménem 
Loriota, Rappoporta a Saumoneauové v prosinci 1916 na sjezdu 
Francouzské socialistické strany. Tato rezoluce nezískala většinu 
hlasů. - 409

442 Je míněna brožura Spektatora (M. I. Nachimsona) Vaterlands
v,erteidigung und auswartige Politik der Sozialdemokratie [Obra
na vlasti a zahraniční politika sociální demokracie). - 410

443 Jde o Pozměňovací návrhy k rezoluci většiny komise pro otázku 
války, uveřejněné 9. února 1917 v listu Volksrecht, č. 34, pod ti
tulkem Abanderungsantrage zu der Resolution der Mehrheit der 
Militarkommission. Tuto rezoluci podepsali mezi jinými Grimm, 
Nobs a Platten. Podrobněji o tomto dokumentu viz tento svazek, 
dokument č. 366. 

444 

Původní návrh většiny, odmítající »obranu vlasti«, byl otiště'u 
9. ledna 1917 v listu Volksrecht, č. 7, a podepsali ho A!Tolter,
Graber, Naine, Nobs a Schmid. - 414

S. N. Ravičová psala Leninovi o oportunismu v ženevské sociálně 
demokratické organizaci, mezi jejímiž členy měla pracovat v du
chu internacionalismu nevelká skupina bolševiků. - 415
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445 Lenin má na mysli postoj E. Nobse a F. Plattena v období zostře
ného boje ve Švýcarské sociálně demokratické straně, který se 
rozpoutal kolem otázky militarismu a postupu sociálních de�o
kratů v parlamentu při projednávání válečných úvěrů. Tak napří
klad E: Nobs byl proti motivovanému referendu, provedenému 
levicí v otázce· naléhavého svolání sjezdu strany. Oba (Nobs 
a Platten) se zúčastnili neoficiální porady centristů, která se kona
la 3. února 191 7 (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987, 

s. 378-381). - 415

446 Jsou míněny letáky, vydávané v Curychu skupinou švýcarských,
německých, polských a ruských příslušníků zimmerwaldské levi
ce. Lenin redigoval leták č. 1, nazvaný Proti lži o obraně vlasti, 
zajišťoval překlad letáku do cizích jazyků a všemožně ho pomá
hal rozšiřovat. - 415

447 Kantonální sjezd curyšské sociálně demokratické organizace
v Tassu se konal 11.-12. února 191 7. Stranický orgán Volks
recht mu v čísle 36 z 12. Února 1917 věnoval úvodník Der Partei
tag in Toss. 

Na sjezdu byly předloženy dva návrhy rezoluce: 1. návrh rezo
luce menšiny komise pro otázku války, vypracovaný pravicí v du
chu sociálšovinismu a 2. centristický návrh rezoluce většiny této 
komise. Většinou hlasů (93 proti 65) přijal sjezd návrh rezoluce 
většiny. Aby neprošla rezoluce sociálšovinistů, hlasovala levice 
pro rezoludvětšiny, ale zařadila do ní Leninův Pozměňovací ná
vrh k rezoluci o otázce války, který byl sjezdem schválen (viz Se
brané spisy 30, Praha 1987, s. 377). - 415

448 Dne 1. února 1917 �e v Oltenu konalo zasedání zimmerwaldské
konference (v neúplném složení) s účastí zástupců organizací po
zvaných na konferenci socialistů zemí Dohody (v březnu 1917) 

(viz Sebrané spi�y 30, Praha 1987, s. 379). - 415

449 Viz poznámku 443. - 416

450 Je míněn Leninův Pozměňovací návrh k rezoluci o otázce války
(viz poznámku 447). - 416

451 Článek o otázce vztahu marxismu ke státu hodlal Lenin otisknout
v 3. čísle časopisu Sborník Social-demokrata. Článek nebyl na
psán. Nashromážděný materiál posloužil Leninovi za základ pro 
dílo Stát a revoluce (viz Sebrané spisy 33, Praha 1987, 

s. 29-153). - 419
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452 Jde o leták č. 1 G.egen die Liige der Vaterlandsverteidigung (Pro
ti lži o obraně vlasti], později vydaný s podpisem Skupina pří
slu�níků zimmerwaldské levice ve Švýcarsku. Lenin má značný 
podíl na sepsání a redigování tohoto letáku. Byl do !}ěho �ařazen 
Leninův dokument Pozměňovací návrh k rezoluci o otázce války 
a řada míst z jiných Leninových děl. � 420 

453 Leninem uváděný leták moskevského byra nebyl otištěn v ústřed
ním orgánu strany, listu $ocial-demokrat, neboť v lednu roku 
191 7 vyšlo poslední, 58. číslo tohoto listu. 

Moskevské byro ÚV se tehdy nazýval vedoucí stranický orgán 
moskevské oblastní stranické organizace bolševiků. Jeho členy 
byli R. S. Zemljačková, M. S. Olminskij, I. I. Skvorcov-Stěpanov 
aj. - 421 

454 Week(y People - orgán Socialistické dělnické strany USA, zalo
žený v roce 1891 v New Yorku. - 421 

455 Poprvé byla brožura M. Bakunina Pařížská komuna a pojem stát
nosti publikována v překladu z francouzštiny s názvem Úryvek 
z nevydaného rukopisu v časopisu Obščina, vydávaném rusky 
v Ženevě (viz čísla 5, 6 a 7 za květen a červen-červenec 1878). 
Brožura vyšla i ve francouzštině - La Commune de Paris et la Noti
on de l'État par Michel Bakounine, Paris 1899(399]. - 425

456 Je míněn leták Proti lži o obraně vlasti. - 431 

457 Jde o bolševické poslance IV. státní dumy A.J. Badajeva, M. K. 

458 

459 

Muranova, G. I. Petrovského, F. N. Samoljova, N. R. Šagova (po
drobněji o nich viz poznámku 46). - 433 

Uvedený dopis (lístek) I. F. Armandové do Clarensu napsal Le
nin cestou z La Chaux-de-Fonds do Curychu. V tomto městě 
- velkém dělnickém centru Švýcarska - vystoupil Lenin v děl
nickém klubu s referátem (v němčině) o Pařížské.komuně a per
spektivách vývoje ruské revoluce (Půjde ruská revoluce -cestou
Pařížské komuny?). - 435

Lenin má na mysli prohlášení prozatímní vlády s výkladem její
ho politického programu, který obsahoval mimo jiné bod o úplné 
·a okamžité amnestii .osob uvězněných z politických a nábo�en
ských důvodů (viz Věstnik Vremennogo pravitělstva, č. 1 z 5.
března 191 7). - 435
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460 Dne 6. (19.) března 1917 předložil Martov na neoficiální poradě 
ruských stranických centc;r v Bernu plán průjezdu ruských emi
grantů přes Německo, který by byl umožněn výměnou za Němce 
internované v Rusku. Lenin tento plán podporoval (vi� Sebrané 
spisy 31, Praha 1987, s. 147; Leninskij sbornik II, 1924, 

s. 385-393). - 439

461 V. A. Karpinskij pozval Lenina do Ženevy, aby tu referoval rus
kým emigrantům a švýcarským socialistům,o úkolech strany v re
volucí.

Mítink ruských a švýcarských internacionalistů, o němž je 
v dopisu zmínka, se konal 9. (22.) března 191 7. Lenin se ho ne
zúčastnil. - 439

462 Jde o Manifest Sociálně demokratické dělnické strany Ruska 
adresovaný všem občanům Ruska. Vydal jej ÚV SDDSR. Byl oti
štěn v Dodatcích k 1. číslu listu lzvěstija petrogradskogo sověta 
rabočich deputatov 28. února (13. března) 191 7. Lenin se sezná
mil s výňatky z manifestu v listu Frankfurter Zeitung, č. 80 z 9. 
(22.) března 191 7, kde byl tento dokument otištěn' pod titulkem 
Das Manifest der Sozialrevolutioniire. Manifest vyhlašoval poža
davek demokratické republiky, osmihodinovou pracovní dobu, 
konfiskaci statkářské půdy ve prospěch rolníků, konfiskaci zásob 
obilí a ukončení loupeživé války. (O významu manifestu viz Se
brané spisy 31, Praha 1987, s. 60 a 99.) - 442

463 

464 

465 

466 

Načalovci - stoupenci skupiny, jež se utvořila kolem menševic
ko-trockistického listu Načalo, vydávaného v Paříži od září 1916 

do března 1917. - 443

Lenin odpovídá Lunačarskému na jeho dopis. V březnu 1917 

hodlal' Lunačarskij přijet do Curychu a navrhl Leninovi, aby zor
ganizoval poradu bolševiků a vperjodovců. Lenin se této pora
dy odmítl zúčastnit. - 443

Gvozděvovci - stoupenci menševika-likvidátora, který stál v čele 
takzvané dělnické skupiny ústředního výboru pro řízení válečné
ho průmyslu, vytvořeného ruskou buržoazií v roce 1915. - 443

V úterý 27. března 191 7 přednesl Lenin v curyšském Lidovém 
domě na schůzi švýcarských dělníků referát O úkolech SDDSR 
v ruské revoluci (viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 97 --'-103). 

- 444 
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467 Jde o rezoluci z mítinku ruských a švýcarských internacionalistů, 
který se konal 22. března 191 7. - 445 

468 Čcheidzeho výzva - výzva menševicko-eserského petrohradského 
sovětu dělnických a vojenských zástupců k podpoře prozatímní 
vlády. - 446 

469 Viz poznámku 466. - 449 

470 V. A. Karpinskij ve svých vzpomínkách napsal: »Byl mimocho
dem i takový plán .průjezdu pro jednotlivé soudružky: vdát se za 
švýcarského občana a získat tak právo cestovat jak do Německa,
tak do Ruska. Vl. Iljiči se tento plán velice zamlouval; radil sou
družce Ravičové, aby si našla „vhodného" starouška, a doporučo
val jí menševika P. B. Axelroda (který byl švýcarským obča
nem).« - 450

471 V Leninově rukopisu uloženém v Ústředním stranickém archívu 
Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS není adresát uve
den. Nejpravděpodobnější je, že dopis mohl být určen J. S. Ra
neckému nebo I. Armandové. 18. břežna 1917 se Lenin obrá
til na Armandovou se žádostí, aby zjistila, zda by mohl legálně 
odcestovat ze Švýcarska do Ruska přes Anglii (viz tento svazek, 
dokument č. 380). Ale 19. března se Lenin dozvěděl, že Arman
dová odmítá jet do Anglie, a proto neměl důvod posílat jí tento 
dokument. V dalších dopisech, které jí Lenin posílal; už se k této 
žádosti nevracel. 

Datum v Leninově rukopisu-chybí. Jak vyplývá z obsahu, do
pis byl zřejmě napsán později než uvedené dopisy Armandové. 
Jsou v něm zformulovány podmínky průjezdu skupiny politic
kých emigrantů přes Německo,jak jej měl zprostředkovat švýcar
ský sociální demokrat F. Platten. Tyto podmínky byly v poněkud 
pozměněné verzi začleněny do dokumentu Podklady vyjednávání 
o návratu politických emigrantů do Ruska přes Německo, pode
psaného F. Plattenem 4. dubna 1917 (viz Leninskij sbornik II,
s. 387 -388).

J. S. Ranecki se ve svých vzpomínkách zmiňoval o tom, že »po
prvních zprávách o únorové revoluci« navrhoval Leninovi, aby 
jel do Ruska přes Anglii. Proto mohl Lenin adresovat uvedený 
dokument nejspíš Raneckému - členovi SDDSR, který se aktiv
ně účastnil organizování návratu ruských politických emigrantů 
ze Švýcarska do Ruska. V tomto svazku je otištěna řada dopisů 
a telegramů Raneckému v této věci. 
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472 

473 

474 

475 

476 

Leninovy dopisy svědčí o tom, že plán návratu do vlasti defini
tivně padl až 30. března 191 7, když Lenin zjistil, že anglická vlá
da vrátila Černova z Anglie do Francie (viz tento svazek, s. 452).

A téhož dne zaslal Lenin Raneckému nejprve telegram a potom 
dopis, v němž rušil plán cesty přes Anglii-. Nepodařilo se zj.istit, 
zdali Hanecki daný dokument obdržel. - 450

Brožura Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR k válce) byla vy
dána těsně před zimmerwaldskou konferencí a rozdávala se jejím 
účastníkům. 

V roce 1918 vyšla brožura ve vydavatelství petrohradského so
větu dělnických a rudoarmějských zástupců (viz Sebrané spisy 
26, Praha 1986, s. 327-372). - 454

Lenin zdůrazňuje odpovědnost L. B. Kameněva, protože se Ka
meněv po svém návratu z vyhnanství do Petrohradu 12. března 
1917 stal jedním z redaktorů Pravdy a zástupcem strany bolševi
ků v petrohradském sovětu. 

A přesto Kameněv v nejdůležitějších zásadních otázkách poli
tiky strany zaujímal polomenševické stanovisko. V článcích uve
řejněných v Pravdě požadoval, aby bolševici ·podporovali proza
tímní vládu, a :vyslovoval se pro nátlak na tuto vládu, aby oka
mžitě zahájila mírová jednání. V hodnocení války se přikláněl 
k obranářskému stanovisku. V článku O Leninových tezích, uve
řejněném v Pravdě 12. dubna 1917, v.rozporu s Leninem oportu
nisticky líčil perspektivu okamžitého přechodu Ruska k socialis
tické revoluci. Kameněvovo stanovisko podrobil Lenin ostré kri
tice v brožuře Dopisy o taktice (viz Sebrané spisy 31, Praha 
1987, s. i'56-169). - 456

Na konceptu telegrámu, napsaného německy neznámou rukou, 
poznamenal Lenin v ruštině: »Odesláno v sobotu 31. 3. večer, 
Grimm obdržel ráno 1. 4.« - 457

Lenin má na mysli svůj pozdravný projev přednesený jménem 
ÚV SDDSR na sjezdu Švýcarské sociálně demokratické strany 
v Curychu 4. listopadu 1916 (viz Sebrané spisy 30, Praha 1987,

s. 202-205). - 460

Usnesení zahraničního kolegia ÚV SDDSR d okamžitém přesí
dlení emigrantů do Ruska přes Německo bylo schváleno 31. 
března 1917 (viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 108-109).

- 460
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477 M L. Gobennan byl členem lausannské bolševické sekce; mze 
zmíněný Abram (A. A. Skovno) byl členem jedné z bolševických 
sekcí ve Švýcarsku; oba přijeli do Ruska zároveň s Leninen. 
- 460 

478 Jde o rozhodnutí menševiků a socialistů-revolucionářů interna
cionalistů, zaměřené proti usnesení zahraničního kolegia ÚV 
o přijetí Grimmova návrhu na okamžitý návrat ruských emigran
tů ze Švýcarska do Ruska přes Německo. Menševici a eseři navr
hovali, a:by se čekalo, až průjezd přes Německo schválí sovět
dělnických zástupců. - 460

479 

480 

N. K. Krupská poukazuje ve svých vzpomínkách na to, že v da
ném případě mínil Lenin pod Běleninem byro ústředního výboru 
strany. Byro ÚV vydalo 5. dubna prostřednictvím Haneckého 
pokyn: »Uljanov musí ihned přijet« (Leninskij sbornik XIII, 
1930, s. 270). - 462 

Lenin má na mysli Grimmův dopis z 2. dubna 1917 Výboru pro 
organizaci návratu ruských emigrantů, v němž vyjadřo'vai protest 
proti Usnesení zahraničního kolegia ÚV SDDSR (viz Sebrané 
spisy 31, Praha 1987, s. 108-109). - 465

481 Jsou míněny písemné podmínky, jež Platten odevzdal 4. dubna 
1917 německému vyslanci. V jejich prvním bodě stálo: >1á, Fritz 
Platten, beru na sebe plnou a stálou osobní odpovědnost za že
lezniční vůz s politickými emigranty a legálními osobami snažící
mi se jet do Ruska přes Německo.« - 466

482 Jde o rezoluce a protokoly týkající se cesty do Ruska (viz Lenin
skij sbornik II, s. 385-393). - 466

483 Lenin přijel do Petrohradu 3. (16.) dubna ve 23.10 hod. - 4(j8 

484 Jde o Závěr k Leninově knize Agrární program sociáj.ní demokra
cie v první ruské revoluci 1905-1907. Kniha byla napsána v lis
topadu -prosinci 190 7, vytištěna roku 1908, ale hned v tiskárně 
byla zabavena a zničena. 

Lenin se ještě v emigraci rozhodl, že po _příjezdu do Ruska 
knihu znovu vydá (viz tento svazek, s. 446). Při vydání knihy 
v roce 191 7 byl Závěr zařazen bez konce. Lenin pouze dopsal vě
tu, jež byla přerušena ztrátou části textu, připsal ještě jednu-větu 
a rovněž napsal Doslov (viz Sebrané spisy 16, Praha 1984,
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s. 422-423). Závěr byl v plném znění poprvé publikován až v ro
ce 1924 v časopisu Proletarskaja revoljucija (č. 5, s. 166-1 72)

po tom, co byl v ženevském stranickém archívu nalezen Leninův
rukopis pod titulkem Agrární otázka v první ruské revoluci
(K revizi agr�rního programu sociální demokracie) s úplným tex
tem Závěru. - 469

485 Lenin má na mysli VII. (dubnovou) celoruskou konferenci 
SDDSR(b), která se konala v Petrohradu 24.-29. dubna 
(7.-12. května) 1917 (viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, 

s. 367-480). - 470

486 Peníze, o nichž je v tomto dopisu řeč, jsou zřejmě finanční pro
středky ÚV SDDSR, jež zůstaly v zahraničí. - 470

487 S. štejnberg byl zprostředkovatelem korespondence mezi emi
granty.

488 

V dopisu Leninovi z 6. (19.) dubna psal Hanecki o Štejnbergo
vi: ,:Jede pan Štejnberg. Ten člověk chce využít náš výbor; dělá si 
tu obrovskou reklamu. Upozorněte prostřednictvím spolehlivých 
lidí fignerovský výbor, aby s ním v tomto směru jednali nanejvýš 
opatrně. Budeme číslovat dopisy a články. Pokaždé potvrzujte te
legraficky: došel dopis číslo to a to ... Naše a Vaše telegramy 
musí začínat: Číslo to a to, došel Váš ten a ten.« - 471 

Půjčka svobody byla vypsána prozatímní vládou k uhrazení váleč
ných výdajů; upisování půjček bylo vyhlášeno od 6. (19.) dubna 
1917. - 471 

489 Je míněno stanovisko, jež zaujala Pravda v březnu 1917 po pří
jezdu Lenina do Ruska. 

V Pravdě se v polovině března objevil článek L. B. Kameněva, 
jemuž byro ÚV SDDSR povolilo přispívat do listu bez práva po
depisovat články. V těchto článcích se otázka podpory prozatímní 
vlády kladla ve shodě s menševickou formulací �potud-pokud«, 
»pokud období prozatímní vlády neskončí«, zaručovalo se pod
porování všech jejích kroků »k vymýcení všech pozůstatků feu
dálně statkářského režimu«, vládě byl předkládán iluzorní· poža
davek, aby upustila od anexí atd. V Kameněvově úvodníku Bez
tajné diplomacie se vyzývalo k pokračování ve válce, což bylo
v příkrém rozporu s bolševickým stanoviskem k imperialistické
válce.

Kritice smířlivectví se na stránkách Pravdy věnovalo velmi 
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490 

málo místa. V Leninově prvním Dopisu zdaleka, otištěném 
21.-22. března (3.-4. dubna), redakce silně oklestila kritiku 
kompromisnických špiček petrohradského sovětu a demaskování 
anarchistických snah prozatímní vlády. J. V. Stalin zastával ne
správné stanovisko, že je třeba Činit nátlak na prozatímní vládu 
a žádat, aby okamžitě zahájila mírové jednání. 

Po přijezdu do Petrohradu se Lenin stal členem redakce 
a Pravda zahájila boj za leninský plán přerůstání buržoazně de
mokratické revoluce v revoluci socialistickou. - 471

Stranou mladých nebo levicových sil ve Švédsku nazýval Lenin 
levicový směr ve švédské sociální demokracii. Za první světové 
války zastávali mladí internacionalistické stanovisko, inklinovali 
k zimmerwaldské levici. V květnu 1917 založili Levicovou sociál
ně demokratickou stranu Švédska. Na sjezdu této strany v roce 
1919 bylo schváleno usnesení o připojení ke Komunistické inter
nacionále. Revoluční křídlo strany přijalo v r. 1921 název Komu
nistická strana Švédska. - 471

491 Lenin má na mysli dohodu o vytvoření buržoazní prozatímní vlá
dy, uzavřenou 1. (14.) března 191 7 prozatímním výborem Státní 
dumy a eserskými a menševickými vůdci výkonného výboru pe
trohradského sovětu dělnických a vojenských zástupců. Touto 
dohodou eseři a menševici dobrovolně předali moc buržoazii 
a poskytli prozatímnímu výboru Státní dumy právo, aby podle 
svého uvážení vytvořil prozatímní vládu. Ta. byla vytvořena 
2. (15.) března 1917.Jejími členy se stali kníže Lvov, vůdce kade
tů Miljukov, vůdce okťabristů Gučkov a jiní představitelé buržoa
zie a statkářů.Jako představitel »demokracie« byl do vlády koop
tován eser Kerenskij.

Dále zmíněná »styčná komise« byla utvořena z rozhodnutí 
kompromisního výkonného výboru petrohradského sovětu 
8. (21.) března 191 7 pro »ovlivnění« a »kontrolu« činnosti proza
tímní vlády. Jejími členy se stali M. I. Skobelev, J. M. Stěklov,
N. N. Suchanov, V. N. Filippovskij, N. S. Čcheidze (později rov
něž V. M. Černov a I. G. Cereteli). Styčná komise pomáhala pro
zatímní vládě využívat autoritu petrohradského sovětu k masko
vání její kontrarevoluční politiky. Menševici a eseři počítali
s tím, že s její pomocí zabrání masám v aktivním revolučním boji
za přechod moci do rukou sovětů. Styčná kom.ise byla zrušena
v polovině dubna 191 7, neboť její funkci převzalo byro výkonné
ho výboru. - 4 71 
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492 Frontový sjezd delegátů z bojující armády se konal v Petrohradu 
od 24. dubna do 4. května (7. -1 7. května) 191 7. - 4 73

493 Jde o VII. (dubnovou) celoruskou konferenci SDDSR(b). - 473

494 K. Radek byl tehdy členem zahraničního byra ÚV SDDSR(b) ve 
Stockholmu. - 474

495 

496 

497 

Bulletin Pravdy vycházel německy ve Stockholmu od června do 
listopadu 191 7 pod titulkem Russische Korrespondenz Prawda. 
Vydávalo ho zahraniční zastupitelství ústředního výboru 
SDDSR(b). Byly v něm publikovány články o nejdůležitějších 
otázkách revoluce v Rusku, dokumenty, přehledy a zprávy, osvět
lující život strany a země. Vycházel rovněž francouzsky. - 474

Lenin má na mysli bod rezoluce VII. (dubnové) celoruské konfe
rence Situace v internacionále a úkoly SDDSR(b), v němž stojí: 
»Naše strana zůstává v zimmerwaldském bloku, ale klade si za 
úkol hájit v něm taktiku zimmerwaldské levice a ukládá ústřední-
mu výboru, aby okamžitě podnikl kroky k založení III. interna
cionály« (KSSS v rezolucích a usneseních sjezc;lů, konferencí
a plenárních zasedání ÚV, 1898-1924, Praha 1984, s. 269).

M_ísto tohoto bodu navrhoval Lenin tuto formulaci: »V Zimmer
waldu je třeba zůstat jedině kvůli informovanosti« (Sebrané spisy
31, Praha 1987, s. 204). Leninův pozměňovací návrh nebyl přijat
a on sám hlasoval proti rezoluci o internacionále (viz Doslov
k brožuře Úkoly proletariátu v naší revoluci, tamtéž, s. 21 1).

Na konci dopisu se Lenin odvolává na bod 3 rezoluce Situace 
Ý internacionále a úkoly SDDSR(b). - 474

Výkonný výbor skupin Sociální. demokracie Království polského 
a Litvy v Rusku podal na právní komisi ÚV SDDSR(b) prohláše
ní v souvislosti s pomlouvačnou kampaní rozpoutanou protiJ. S. 
Raneckému v buržoazním tisku. V Ústředním stranickém archí
vu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS je uložena kopie 
tohoto prohlášení, v němž je Raneckého politická činnost charak

. terizována jako bezúhonná, ale je tu bod, požadující od »Ranec
kého a jiných soudruhů v zahraničí, kteří znají soukromý život 
soudruha Raneckého, aby osvětlili obvinění soudruha Ranecké
ho, zaměřené na tuto stránku jeho života«. 

Výkonný výbor skupin SDKPaL hodlal své prohlášení uveřej
nit. 
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498 

499 

Lenin se seznámil s uvedenými materiály a napsal právní ko
misi tento dopis. 

Po Leninově dopisu otiskl výkonný výbor skupin SDKPaL 
prohlášení v listu Trybuna, číslo 4 ze 1 7. (30.) června 1917 a vy
nechal v něm bod požadující vysvětlení. V prohlášení stálo, že 
buržoazní tisk provádí pomlouvačnou kampaň proti zimmerwal
dovcům, mezi jinými i proti J. S. Raneckému, aby v dělnících 
zviklal důvěru v revoluční sociální demokracii. 

J. S. Ranecki jako člen zahraničního byra ÚV SDDSR(b) byl 
tehdy ve Stockholmu. - 475

Dílo Marxismus o státu napsal Lenin v lednu-únoru i,91 7 v Cu

rychu. Obsahuje nejdůležitější výroky K. Mar�e a B. Engelse 
o státu a diktatuře proletariátu, výpisky z článků a knih K. Kaut
ského, A. Pannekoeka a E. Bernsteina s Leninovými poznámka
mi, doplňky, zobecněními a závěry, které si Lenin zapisoval do
sešitu.

Před svou cestou ze Švýcarska do Ruska v dubnu 191 7 nechal 
Lenin sešit ještě s jinými materiály v úschově v zahraničí. 

Po červencových dnech 191 7 požádal Lenin ukrývající se 
v Razlivu o zaslání tohoto sešitu a využil jej pak při připravě kni
hy Stát a revoluce (viz Sebrané spisy 33, Praha 1987). - 478

Tento dopis napsal Lenin byru Ústředního výkonného výboru 
celoruského sovětu dělnických a, vojenských zástupců. 7. (20.) 
července večer se v bytě starého bolševika, dělníka S. J. Alliluje
va, kde se tehdy ukrýval Lenin, konala porada čl�nů ÚV a řady 
stranických pracovníků. Zúčastnili se jí V. I. Lenin, V. P. Nogin, 
G. K. Ordžonikidze,J. V. Stalin,]. D. Stasovová aj. Bylo přijato 
usnesení, aby se Lenin nedostavil k soudu kontrarevoluční proza
tímní vlády. Dne 13.-14. (26.-27.) července 1917 rozšířené 
zasedání ÚV SDDSR(b) a poté VI. sjezd strany schválily rezoluci 
proti Leninově účasti na soudu (viz Leninův článek K otázce, ma
jí-li se bolševičtí ·předáci dostavit k soudu, Sebrané spisy 32, Pra
ha 1987, s. 449-450). - 478

5oo Před napsáním dopisu zahraničnímu byru ústředního výboru
sepsal Lenin jeho podrobnou osnovu o deseti bodech (viz Lenin
skij sborník XXI, s. 71-72). - 479

501 V 88. čísle Pravdy z 22. června (5. července) 1917 byl otištěn te
legram Raneckého ze Stockholmu, v němž vyvracel pomlouvač
né výpady proti němu v listu Děň. Zároveň s jeho telegramem 
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byl v témže čísle Pravdy publikován telegram podepsaný Bron
ským, Orlovským a Radkem o Raneckého nevině. 

O případu Raneckého viz Leninův Dopis ÚV SDDSR(b) (Le

ninskij sborník XXXVI, s. 18-20). - 479

502 Lenin má na mysli Lunačarského Dopis redakci, otištěný v listu 
Novaja žizň, č. 60 z 28. června (11. července) 1917. - 479

503 Bez lišnich siov - týdeník; vydával jej černosotňovec Alexinskij 
v Petrohradu v červenci 1917. - 480

504 Předseda mezinárodní socialistické komise (ISK) R. Grimm, jenž 
byl na jaře 191 7 v Rusku, si vyměňoval tajné depeše se švýcar
ským ministrem Hoffmannem o německých mírových podmín
kách k uzavření separátního míru Německa s Ruskem, za což byl 
z Ruska vypovězen. Vyšetřováním Grimmova případu byla pově
řena zvláštní komise určená ISK, která uznala, že Grimmovo jed
nání je v rozporu s zimmerwaldskýln hnutím, a navrhla uvolnit 
Grimma z funkce předsedy ISK. Rozhodnutí komise potvrdila 
třetí konference zimmerwaldovců, která se konala v září 191 7 ve 
Stockholmu. - 481

505 Jde o mezinárodní konferenci socialistů, jež měla být svolána do 
Stockholmu v létě 191 7. Svolání této konference navrhli sociálšo
vinisté neutrálních zemí. - 481

506 

507 

Na zasedání ústředního výkonného výboru 6. (19.) srpna 1917, 
kde se jednalo o přípravě stockholmské konference, vystoupil Ka
meněv s projevem, v němž obhajoval nutnost účastnit se konfe
rence; prohlásil, že rozhodnutí bolševiků v této otázce musí být 
zrevidováno. Bolševická frakce ÚVV se od Kameněvova vystou
pení distancovala. 

V souvislosti s tím poslal Lenin redakci listu Proletarij k otiště
ní dopis O Kameněvově projevu k otázce stockholmské konferen
ce předneseném na zasedání ústředního výkonného výboru (viz 
Sebrané spisy 34, Praha 1987, s. 100-102). - 481

Priboj - deník, orgán helsingforského [helsinského] výboru 
SDDSR(b). Vycházel v Helsingforsu od 27. července (9. srpna) 
191 7 do března 1918 místo bolševického listu Volna, který vláda 
Kerenského zastavila. Od čísla 5 7 (19. října) byl orgánem finské
ho oblastního byra a helsingforského výboru SDDSR(b). 

Socialist-revolucioněr - orgán levých eserů ve Finsku. Vychá-
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zel v Helsingforsu od 9. července 1917 do začátku roku 1918. 
- 486

508 Lenin se 13. dubna 1917 cestou ze Švýcarska do Ruska zastavil
ve Stockholmu. Společně s F. Stromem, představitelem švédské 
levicové sociální demokracie, hodlal ve 4 hodiny odpoledne na
vštívit švédského sociálního demokrata K. Hoglunda, uvězněné
ho na ostrově Lengholm. Avšak pro nedostatek času (v 18 hod 37 
min. mu jel vlak) se cesta k Hoglundovi nekonala. Byl mu ode
slán pozdravný telegram podepsaný Leninem a Stromem. - 491

509 Manifest Komunistické strany a knihu K. Marxe Bída filozofie
potřeboval Lenin pro svou práci na knize Stát a revoluce. - 492



ÚDAJE KJEDNO·TLIVÝM 
DOKUMENTŮM 

Odesláno z Poronina do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

2 Odesláno z Pcronina do Krakova. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sborník II. Podle textu telegrafního blanke
tu napsaného neznámou rukou. Přeloženo z němčiny. 

3 Odesláno z Curychu do Vídně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. Přeloženo z němči
ny. 

4 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno 22. dubna 1926 
v Pravdě, č. 92. Podle rukopisu. 

5 Odesláno z Bernu do Poronina. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. Přeloženo z něm
činy. 

6 Odesláno do Moskvy. Poprvé otištěno roku 1959 v časopisu Vo
prosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 

7 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

8 Odesláno z Bernu do Les Avants (Švýcarsko). Poprvé otištěno ro
ku 1960 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
Přeloženo z angličtiny. 

9 Odesláno z Bernu do Poronina. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. Přeloženo z něm
činy. 

10 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

11 Odesláno z Lausanne do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

12 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

13 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno v neúplném znění 
22. dubna 1926 v Pravdě, č. 92. V plném znění otištěno roku 
1929 v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu.

14 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
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15 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

16 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

1 7 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

18 Odesláno z Bernu do Ženevy:Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

19 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

20 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

21 Odesláno z Bernu do Berlína a Vídně. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

22 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
f publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

23 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

24 Odesláno do Moskvy. Poprvé otištěno roku 1923 v časopisu Pro
letarskaja revoljucija, č. 6/7. Podle rukopisu. 

25 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

26 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

27 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

28 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

29 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

30 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

31 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

32 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

33 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

34 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

35 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
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36 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

37 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

38 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

39 Odesláno do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci 
Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

40 Odesláno z Bernu do Kodaně. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
41 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu

blikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
42 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu

blikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
43 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
44 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu

blikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
45 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
46 Odesláno do Moskvy. Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Le

ninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
4 7 Odesláno z Bernu, do Vídně. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
48 Odesláno do Cařihradu. Poprvé otištěno roku 1924 v časopisu 

Proletarskaja revoljucija, č. 3. Podle rukopisu. 
49 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu

blikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
50 Odesláno z Bernu. Poprvé otištěno roku 1939 v časopisu Bolše

vik, č. 13. Podle rukopisu. 
51 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
52 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu

blikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
53 Odesláno z Bernu. Poprvé otištěno roku 1939 v časopisu Bolše

vik, č. 13. Podle rukopisu. 
54 Odesláno z Bernu do Kodaně. Poprvé otištěno roku 1924 v pu

blikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
55 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
56 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
5 7 Odesláno do Paříže. Poprvé otištěno roku 1931 v publikaci Le

ninskij sborník XVII. Podle rukopisu. 
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58 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

59 Odesláno z Bernu do Curychu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
60 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
61 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
62 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci LeninsJ<ij sbornik XI. Podle rukopisu. 
63 Napsáno v Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
64 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi

kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
65 Odesláno do Amsterodamu. Poprvé otištěno roku 1960 v časopi

su Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. Přeloženo z fran
couzštiny. 

66 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

67 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leriinskij sborník XI. Podle rukopisu. 

68 Odesláno do Paříže. Poprvé otištěno roku 1931 v publikaci Le
ninskij sbornik XVII. Podle kopie přepsané N. K. Krupskou. 

69 Odesláno do Zwolle (Nizozemí). Poprvé otištěno roku 1 960 v ča
sopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

70 Odesláno do Zwolle. Poprvé otištěno roku 1960 v časopisu Vo
prosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu D. Wijnkoopa. Přelože
no z němčiny. 

71 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

72 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

73 Odesláno z Bernu do Kristianie [Oslo]. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

7 4 Odesláno ze Sčirenbergu (Švýcarsko) do Bernu. Otištěno poprvé, 
podle rukopisu. 

75 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

76 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. 

77 Odesláno do Zwolle. Poprvé otištěno 21. ledna 1949 v Pravdě, 
č. 21. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

78 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu (Švýcarsko). Otištěno 
poprvé, podle rukopisu. 
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79 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

80 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

81 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

82 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

83 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otišťěno poprvé, po
dle rukopisu. 

84 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

85 Odesláno ze· Sčirenbergu do Hertensteinu. Poprvé otištěno roku 
1960 v časopisu Novaja i novějšaja istorija, č. 2. Podle rukopisu. 

86 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

87 Odesláno ze Sčirenbergu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

88 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborni�- XIV. Podle rukopisu.

89 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník XIV. Podle rukopisu. 

90 Odesláno do Zwolle. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

91 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

92 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

93 Odesláno do Zwolle. Poprvé otištěno roku 1960 v časopisu Vo
prosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

94 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

95 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

96 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

97 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

98 Odesláno ze Sčirenbergu do Zwolle. Poprvé otištěno 21. ledna 
1949 v Pravdě, č. 21. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

99 Odesláno ze Sčirenbergu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
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100 Odesláno ze Si:irenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

1 O 1 Odesláno ze Si:irenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

102 Odesláno ze Si:irenbergu do Hertensteinu. Příloha k dopisu popr
vé otištěna roku 1915 v časopisu Kommunist, č. 1/2. Dopis oti
štěn poprvé, podle rukopisu; příloha podle textu časopisu Kom
munist. 

103 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

104 Odesláno ze Si:irenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

105 Odesláno ze Si:irenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

106 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

107 Odesláno ze Si:irenbergu do Amsterodamu. Poprvé otištěno 
roku 1960 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
Přeloženo z němčiny. 

108 Odesláno ze Si:irenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. 

1 09 Odesláno ze Si:irenbergu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

110 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

111 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

112 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

113 Odesláno ze Si:irenbergu do Amsterodamu. Poprvé otištěno ně
mecky roku 1959 v časópisu Beitriige zur Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung, č. 2. Rusky poprvé otištěno roku 1960 
v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle perlustrační kopie. 
Přeloženo z němčiny. 

I 14 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

115 Odesláno ze Si:irenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

116 Odesláno ze Si:irenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

11 7 Odesláno ze Si:irenbergu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

118 Odesláno ze Si:irenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
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v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

119 Odesláno ze Sorenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. 

120 Odesláno ze Sorenbergu do Amsterodamu. Poprvé otištěno roku 
1.960 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. Pře
loženo z němčiny. 

121 Odesláno ze Sorenbergu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

122 Odesláno ze Sorenbergu do Lausanne. Poprvé otištěno roku 
1930 v publikaci Leninskij sborník XIV. Podle rukopisu. 

123 Odesláno ze Sorenbergu do Londýna. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník- XIV. Podle rukopisu. 

124 Odesláno ze Sorenbergu do Ženevy. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

125 Odesláno ze .Sorenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

126 Odesláno ze Sorenbergu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 

127 Odesláno ze _Sorenbergu do Ženevy. Poprvé. otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

128 Odesláno ze Sorenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

129 Odesláno ze Sorenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

130 Odesláno ze Sorenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

131 Odesláno ze Sorenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

132 Odesláno ze Sorenbergu do Lausanne. Otištěno poprvé, podle 
rukopisu. Přeloženo z francouzštiny. 

133 Odesláno ze Sorenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

134 Odesláno ze Sorenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

135 Odesláno ze Sorenbergu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 
1924 ,v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

136 Odesláno ze Sorenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

137 Odesláno ze Sorenbergu do Hertensteinu. Poprvé otištěno roku 
1930 v-publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. 

138 Odesláno ze Sorenbergu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
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139 Odesláno .ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

140 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

141 Odesláno ze Sorenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

142 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

143 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

144 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci· Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. ,Přeloženo 
z němčiny. 

145 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

146 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

147 Odesláno ze Sčirenbergu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. 

148 Odesláno ze Sčirenbergu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

149 Odesláno ze Sčirenbergu do Kristianie. Otištěno poprvé, podle 
rukopisu. 

150 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

151 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIV. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

152 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

153 Odesláno ze Sčirenbergu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

154 Odesláno ze Sčirenbergu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, po
dle rukopisu. 

155 Odesláno ze Sčirenbergu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1924 v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

156 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

15 7 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

158 Odesláno ze Sčirenbergu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 
v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
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I 59 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku I 929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

160 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

I 61 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

162 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

163 Podáno v Bernu (místní). Poprvé otištěno roku 1929 v publikaci 
Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

164 Odesláno z Bernu do New Yorku. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sborriik II. Podle rukopisu. 

165 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

166 Odesláno do Curychu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
167 Odesláno z Bernu do New Yorku. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
168 Podáno v Bernu (místní). Otištěno poprvé, podle rukopisu. 

169 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v publi
kaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

1 70 Odesláno z Bernu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
1 71 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1929 v publikaci 

Leninskij sbornik III. Podle rukopisu. 
172 Odesláno z Bernu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
173 Odesláno z Bernu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
174 Odesláno z Bernu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 

Přeloženo z francouzštiny. 
175 Odesláno z Bernu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
176 Odesláno z Bernu do Laren (Nizozemí). Poprvé otištěno roku 

1924 v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

I 7 7 Odesláno z Bernu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

178 Odesláno z Bernu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu• 
blikací Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

I 79 Odesláno z Bernu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

180 Odesláno z Bernu do Curychu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
181 Odesláno z Bernu do Curychu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu• 

blikací Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
182 Podáno v Bernu (místní). Otištěno poprvé, podle rukopisu. Pře

loženo z němčiny. 
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183 Odesláno do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 1925 v publikaci 
Leninskij sborník III. Podle rukopisu. 

184 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
185 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
186 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
187 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
188 Odesláno z Curychu do Paříže. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
189 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku-1929 v pu-

blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
190 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
191 Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo z němčiny.  
192 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1929 

v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 7. Podle rukopisu. 
193 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1930 

v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 
194 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu-

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
195 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
196 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
197 Odesláno do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 v publikaci 

Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
198 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
199 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
200 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé

1 
podle rukopisu. 

201 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno ppprvé, podle rukopisu. 
202 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
203 Odesláno z Curychu do Bernu. Příloha k dopisu poprvé otištěna 

25. března 1916 v listu �ocial-demokrat, č. 52. Dopis otištěn po
prvé, podle rukopisu, příloha podle textu listu Social-demokrat.

204 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
205 Odesláno z Curychu do �emu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
206 Odesláno z Curychu do Paříže. Otištěno p�prvé, podle rukopisu. 
207 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
208 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
209 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
210 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
211 Podáno v Curychu (místní). Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
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212 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Otištěno poprvé, podle ru-
kopisu. 

213 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
214 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
215 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
216 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu-

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
21 7 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
218 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
219 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
220 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
221 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
222 Odesláno z Curychu do Kristianie. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
223 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
224 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
225 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
226 Odesláno z Curychu do Kristianie. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
227 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
228 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1934 v ča

sopisu Proletarskaja revoljucija,č. 4. Podle rukopisu. 
229 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1929 

v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 7. Podle rukopisu. 
230 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
231 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
232 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
233 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1929 

v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 7. Podle rukopisu. 
234 Odesláno z Cury:chu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
235 Odesláno z Curychu do Kristianie. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
236 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
237 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
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238 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1929 
v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 7. Podle rukopisu. 

239 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
240 Odesláno z Curychu do Sceaux (Seine) (Francie). V plném znění 

poprvé otištěno roku 1958 v časopisu V pomošč političeskomu 
samoobrazovaniju, č. 8. Podle rukopisu. 

241 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
242 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1929 

v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 7. Podle rukopisu. 
243 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
244 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1929 

v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 7. Podle rukopisu. 
245 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
246 Odesláno z Curychu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
247 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
248 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Poprvé otištěno roku 1929 

v časopisu Krasnaja· letopis, č. 4. Podle rukopisu. 
249 Odesláno z -Curychu do Sceaux. v· plném znění poprvé otištěno 

roku 1932, Sočiněnija V. I. Lenina, sv. XX.IX, 2. vydání. Podle 
rukopisu. 

250 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
251 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
252 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
253 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Oti�těno poprvé, podle ru

kopisu. 
254 Odesláno z Curychu do Sceaux. Poprvé otištěno roku 1958 v ča

sopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
255 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
256 Odesláno z Flumsu (Švýcarsko) do Hertensteinu. Otištěno popr

vé, podle rukopisu. 
257 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
258 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
259 Odesláno z Flumsu do Sceaux. Poprvé otištěno roku 1958 v časo

pisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
260 Odesláno z Flumsu do Ženevy. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
261 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
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262 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

263 Odesláno z Flumsu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924

v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 
264 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
265 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
266 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
267 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
268 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
269 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
270 Odesláno z Flumsu do Sceaux. V plném znění poprvé otištěno 

roku 1958 v časopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
271 Odesláno z Flumsu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
272 Odesláno z Flumsu do Francie. Poprvé otištěno roku 1958 v ča

sopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 
273 Odesláno z Flumsu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
27 4 Odesláno z Flumsu do Curychu. Otištěno poprvé, podie-rukopi

su. 
275 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
276 Odesláno z Flumsu do Norska. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
277 Odesláno z Flumsu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
278 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
279 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
280 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
281 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
282 Odesláno z Flumsu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu

blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
283 Odesláno z Flumsu do Curychu. Otištěno poprvé, podle rukopi

su. 
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284 Odesláno z Flumsu do Sceaux. Poprvé otištěno roku 1958 v časo
pisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 

285 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

286 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

287 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Poprvé otištěno roku 1932 
v časopisu Bolševik, č. 22. Podle rukopisu. 

288 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

289 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

290 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

291 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. V neúplném znění otištěno 
roku 1932 v časopisu Bolševik, č. 22. V plném znění otištěno po
prvé. Podle rukopisu. 

292 Odesláno z Flumsu do Hertensteinu. V neúplném znění otištěno 
roku 1932 v časopisu Bolševik, č. 22. V plném znění otištěno po
prvé. Podle rukopisu. 

293 Odesláno z Flumsu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1932 
v časopisu Bolševik, č. 22. Podle rukopisu. 

294 Odesláno z Curychu do Séirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

295 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

296 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

297 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

298 Odesláno z Curychu do Séirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

299 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

300 Odesláno z Curychu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
301 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. 
302 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1933 v pu

blikaci Leninskij sborník XXI. Podle rukopisu. 
303 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
304 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru

kopisu. 
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305 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

306 Odesláno z Curychu do Hertensteinu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

307 Odesláno-z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

308 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

309 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1932 
v časopisu Bolševik, č. 22. Podle rukopisu. 

31 O Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

311 Odesláno z Curychu do Vídně. Poprvé otištěno 1. března 1932 
v Pravdě, č. 60. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

312 Odesláno z Curychu do Paříže. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

313 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

314 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

315 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu .. 

316 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1925 v pu
blikaci Leninskij sbornik III. Podle rukopisu. 

317 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

318 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1925 v pu
blikaci Leninskij sbornik III. Podle rukopisu. 

319 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

320 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

321 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

322 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

323 Odesláno z Curychu do Sčirenbergu. Otištěno poprvé, podle ru
kopisu. 

324 Odesláno z Curychu do Clarensu (Švýcarsko). Otištěno poprvé, 
podle rukopisu. 

325 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

326 Odesláno do Winterthuru (Švýcarsko). Poprvé otištěno roku 

612 



1931 v publikaci Leninskij sbornik XVII. Podle strojopisné ko
pie. Přeloženo z němčiny. 

327 Odesláno z Curychu. Poprvé otištěno roku 1931 v publikaci Le
ninskij sbornik XVII. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 

328 Odesláno z Curychu do Sceaux. Poprvé otištěno roku 1958 v ča
sopisu Voprosy Istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 

329 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

330 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

331 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

332 Odesláno z Curychu do Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
333 Odesláno z Curychu do Sceaux. V plném znění poprvé otištěno 

roku 1932, Sočiněnija V. I. Lenina, sv. XXIX, 2. vydání. Podle 
rukopisu. 

334 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

335 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

336 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

337 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1925 v ča
sopisu Proletarskaja revoljucija, č. 8. Podle rukopisu. 

338 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu: 

339 Odesláno z Curychu do Sceaux. Poprvé otištěno 22. dubna 1958 
v listu Komsomolskaja pravda, č. 95. Podle rukopisu. 

340 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

341 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

342 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

343 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1950, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

344 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

345 Odesláno z Curychu do Sceaux. Poprvé otištěno roku 1958 v ča
sopisu Voprosy istorii KPSS, č. 4. Podle rukopisu. 

346 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 
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347 Napsáno v Curychu. Poprvé otištěno roku 1929 v publikaci Le
ninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

348 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

349 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

350 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

351 Odesláno z Curychu do Ženevy. Rusky poprvé otištěno roku 
1929 v publikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

352 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

353 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

354 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik,. č. 1. Podle rukopisu. 

355 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

356 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

357 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1950, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

358 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

359 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

360 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

361 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

362 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1950, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

363 Odesláno z Curychu do Davosu. Otištěno poprvé, podle- rukopi
su. Přeloženo z němčiny. 

364 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

365 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 

366 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

367 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sborník XI. Podle rukopisu. 
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368 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otiště_no roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

369 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

370 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno· roku 1949 
v časopisu Bolševik, č. 1. Podle rukopisu. 

3 71 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

372 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisµ. 

373 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1929 v pu
blikaci Leninskij sbornik XI. Podle rukopisu. 

374 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1924 
v publikaci Leninskij sbornik II. Podle rukopisu. 

375 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

376 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

377 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1950;So
činěnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

378 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otišt�no 27. Července 
1924 v Pravdě, č. 169. Podle rukopisu. 

379 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno 27. července 
1924 v Pravdě, č. 169. Podle rukopisu. 

380 Odesláno do Clarensu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
381 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno 22. dubna 1926 

v Pravdě, č. 92. Podle rukopisu. 
382 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko

pisu. 
383 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
384 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu

blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 
385 Odesláno z Curychu do Kristianie: Poprvé otištěno 21. ledna 

1928 v Pravdě, č. 18. Podle rukopisu. Přeloženo z němčiny. 
386 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1930 

v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

387 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

388 Odesláno z Curychu do Kristianie. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 
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389 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

390 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

391 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1934 v pu
blikaci Leninskij sborník XXVI. Podle rukopisu. 

392 Odesláno z Curychu do Ženevy. V plném znění poprvé otištěno 
roku 1930 v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

393 Odesláno z Curychu do Clarensu. Poprvé otištěno roku 1950, 
Sočiněnija V. I. Lenina, sv. 35, 4. vydání. Podle rukopisu. 

394 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

395 Odesláno z Curychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

396 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

397 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

398 Otištěno poprvé, podle rukopisu .. 
399 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 

v publikaci Leninskij sborník II. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

400 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1921 
v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 2. Podle rukopisu .. 

401 Odesláno z Curychu do Bernu. Poprvé otištěno roku 1924 v pu
blikaci Leninskij sborník II. Podle kopie napsané neznámou ru
kou. Přeloženo z němčiny. 

402 Odesláno z C�rychu do Clarensu. Otištěno poprvé, podle ruko
pisu. 

403 Odesláno z Curychu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

404 Odesláno z Curychu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sborník XIII. Podle rukopisu. 

405 Poprvé otištěno roku 1930 v publikaci Leninskij sborník XIII. 
Podle rukopisu. 

406 Odesláno z Curychu do Ženevy. Otištěno poprvé, podle kopie 
(perlustrace). Roku 1924 byl tento dopis v publikaci Leninskij 
sbornik II omylem otištěn jako dopis Zinovjevův. 

407 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 1. Podle textu telegrafního 
blanketu. Přeloženo z němčiny. 

408 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno francouzsky roku 
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1923 v knize Henri Guilbeaux, Wladimir Iljitsch Lenin, Berlín. 
Podle textu knihy. Přeloženo z francouzštiny. 

409 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle textu telegrafního blanketu. 
Přeloženo z francouzštiny. 

410 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle textu telegrafního blanketu. 
Přeloženo z francouzštiny. 

411 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle textu telegrafního blanketu. 
Přeloženo z němčiny. 

412 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle textu telegrafního blanketu. 
Přeloženo z němčiny. 

413 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1924 
v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 1. Podle textu telegrafního 
blanketu. Přeloženo z němčiny. 

414 Odesláno z Bernu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle textu telegrafního 
blanketu. Přeloženo z němčiny. 

415 Odesláno z Bernu do Curychu. Otištěno poprvé, podle textu tele
grafního blanketu. Přeloženo z němčiny. 

416 Odesláno z Bernu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1930 v publi
kaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

417 Odesláno z Bernu do Davosu. Poprvé otištěno roku 1930 v pu
blikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

418 Odesláno do Curychu cestou ze Švýcarska do Ruska. Poprvé oti
štěno roku 1930 v publikaci· Leninskij sbornik XIII. Podle ruko
pisu. Přeloženo z němčiny. 

419 Ode�áno ze Stockholmu cestou ze Sassnitz [Sasnice] (Německo) 
do Trelleborgu (Švédsko). Poprvé otištěno roku 1924 v časopisu 
Proletarskaja revoljucija, č. 1. Podle textu telegrafního blanketu. 
Přeloženo z němčiny. 

420 Odesláno do Ženevy cestou do Ruska. Poprvé otištěno roku 1930 
v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle textu telegrafního 
blanketu. Přeloženo z němčiny. 

421 Odesláno z Haparandy (Švédsko) do Ženevy. Poprvé otištěno ro
ku 1930 v publikaci Leninskij sbornik XIII. Podle rukopisu. 

422 Odesláno z Tornea (Finsko) do Petrohradu. Poprvé otištěno roku 
1929 v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 11. Podle textu tele
grafního blanketu. 

423 Poprvé otištěno 1 7. září 1924 v listu Leningradskaja pravda, 
č. 212. Podle rukopisu. 
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424 Odesláno z Petrohradu do Ženevy. Poprvé otištěno roku 1923 
v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 9. Podle strojopisné kopie 
(perlustrace). 

425 Odesláno z Petrohradu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1923 v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 9. Podle rukopisu. 

426 Odesláno z Petrohradu do -Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1923 v časopisu Proletarskaja revoljucija, č. 9. Podle strojopisné 
kopie (perlustrace). 

427 Poprvé otištěno roku 1958 v knize Seďmaja Aprelskaja Vserossij
skaja konferencija RSDRP (bolševikov). Petrogradskaja obščego
rodskaja konferencija RSDRP (bolševikov). Duben roku 1917. 
Protokoly, s. 364, v pozn. 175. Podle rukopisu. 

428 Odesláno z Petrohradu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 
1932 v časopisu Krasnaja letopis, č. 5/6. Podle rukopisu. 

429 Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
430 Odesláno z Petrohradu do Stockholmu. Poprvé otištěno roku 

193 7 v knize V. I. Lenin, Sočiněnija 191 7 goda v trjoch tomach, 
sv. 2. Podle textu telegrafního blanketu. 

431 Odesláno z Petrohradu do Stockholmu. Poprvé otištěno 7. listo
padu 1932 v Pravdě, č. 309. Podle rukopisu. 

432 Poprvé otištěno roku 1924 ve vydavatelské předmluvě ke knize 
N. Lenin, Gosudarstvo i revoljucija. Učenije marksizma o gosu
darstve i zadači proletariata v revoljucii. Moskva, vyd. Krasnaja
nov. Podle textu knihy.

433 Otištěno poprv�, podle strojopisné kopie. 
434 Odesláno z Helsingforsu (Helsinky] do Stockholmu. Poprvé oti

štěno roku 1930 v publikaci Leninskij sborník XIII. Podle ruko
pisu. 

435 Odesláno z Vyborgu do Helsingforsu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XXI. Podle rukopisu. 

436 Odesláno z Vyborgu do Helsingforsu. Poprvé otištěno roku 1933 
v publikaci Leninskij sborník XX.I. Podle rukopisu. 

437 Poprvé otištěno roku 1934 v knize N. K. Krupskaja Vospomina
nija o Lenině, díl III. Moskva, Partizdat. Podle textu knihy. 

PŘÍLOHY 

Poprvé otištěno německy (faksimile) 7. července 1926 v listu Die 
Rote Fahne, č. 155. Rusky poprvé otištěno 16. července 1926 
v listu Komsomolskaja Pravda, č. 161. Podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 
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2 Odesláno z Bernu. Otištěno poprvé, podle rukopisu. Přeloženo 
z němčiny. 

3 Popivé otištěno roku 1924 v publikaci Leninskij sbornik II. Po
dle strojopisné kopie. 

4 Poprvé otištěno 2. (15.) dubna 191 7 v listu Politiken, č. 86. Podle 
textu listu. Přeloženo ze švédštiny. 

5 Poprvé otištěno v listu Pravda, č. 39. Podle textu listu. 
6 Otištěno poprvé, podle rukopisu. 
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.n.yHapO.D.HOH couHaJIHCTHttecKoil KOH<pepeHI.l,HH B UHM
MepaaJJb.D.e. - 159

[4] BacoK - CM. MeneHeacKHH, M. 11. 

�ses JluutH.UX CA.OB», Ilr., 1917, N2 1, 11 HIOJIH, CTp. 3-4; 
N2 2, 19 HIO.�H, CTp. 3. - 480

1917, N2 2, 19 HIOJIH, CTp. 5-6. - 480

,._ Čes'ká redakce přetiskuje tento seznam literatury z 5. ruského vy
dání v nezměněné podobě. 

V textové části jsou bibliografické prameny přeloženy a opatřeny 
číslem v hranaté závorce, které odkazuje na originální název díla a je
ho bibliografické údaje v tomto seznamu. 

Knihy, noviny a časopisy s Leninovýnů poznámkami jsou označeny 
hvězdičkou. Tyto výtisky jsou uloženy v Archívu Institutu marxismu
-leninismu při ÚV KSSS. čes. red.
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[5] r Eep3UH, H. A./ o aeRTeAbHOCTU cov,uaA-8eMOKpaTUU Jla
TbLUlCK0eo KpaR 3a apeMR aot1HbL. - «C6opHHK CouH
aJJ-.ll.eMoKpaTa», [)Keueea], 1916, N2 2, .n.eKa6pb, 
CTp. 45-51. CTo.n.mICb: 51. 3eMeJJHC. - 210 

[61 Eoe8aH08, A. Mup08bte KpU3UCbl, MUpHbte u BOeHHbte. -
«J1eTOilHCb», nr., 1916, N2 3, CTp. 139-163; N2 4, 
CTp. 133-153; ,N'g 5, CTp. 113-124; ,N'g 7, CTp. 214-
238. - 327

Epayn - CM. 5lucou, 51. ·3_ 

[7] Eyxapun, H. ff. Mupoaoe X03RUCTB0 u uMnepuaAU3M. -
«KoMMYHHCT», )Keueea, 1915, N2 1-2, cTp. 4-48. -
105, 143 

[81 Hoaoe pa6crao. - «HOBblií Mup», HblO-flopK, 1916, 
N2 830. 11 H0H6pH, CTp. 4. - 370 

[91 Eyxapun, H. 11. flucbMO B. 11. Jlenuny. Ha11ano oKTH6pH 
1916 r. PyKonHCb 1. - 334-338

[ 101 B BepncKy10 unrepnav,. cov,. K-cu10. I 1916. KoppeKrypHblH 
OTTHCK). - 219, 225, 241, 242 

[ 1 1 1 Beeru u3 Poccuu. - «CouuaJJ-.ll.eMoKpaT», )Keueea, 1916,
N2 53, 13 anpenH, cTp. 1-2.-251 

[ 121 «Becrnu,,. BpeMeHHoeo flpaaureAbCTBa», Tir., 1917, .N'2 35
(81), 20 anpe,1H (3 Mali), cTp. 2.-472 

[ 131 B0J1Cdu pyccKotl c.-d. o aoune. - «foJJoc», TiapmK, 1914, 
N2 31, I 8 OKTH6pH, CTp. I; .N'2 32, 20 OKTH6pH, CTp. I. 
flo.n.nucb: H. K. - 25 

[ 141 * Bouna. C6opHHK craTeÍ!. Opu y11acruu: 11. AKceJJbpo.n. 
u .n.p. [Paris, «Ideal», 1915]. 107 CTp. -112, 130, 153

( 151 «Bonpocbt CrpaxoaanuR», nr. - 156, 295, 308, 322, 323

- 1915, .N'2 3 (41 ), 25 anpeJJH. 16 CTp. - 106

1 Poprvé otištěno v časopisu Bolševik, Moskva 1932, č. 22,

s. 87-88.
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1915, .N'2 4 (42), 15 MaH. 16 CTp. -106

1915, .N'2 5 (43), 10 HIOJJH, CTp. 16. - 120 

[
16] «BnepeiJ», )l(eHeBa. - 163, 168

[
17] BceMUpH.aR BOÚH.a U 3aiJattu COl,{UllA-iJeMOICpaTUU. (TTpoeKT 

pe30JJIOUHH, BHeceHHb!H JJeBOH 'laCTblO K0HqiepeH
UHH). - «CouHan-.lleMoKpaT», )l(eHeBa, 1915, N2 45-46, 
11 OKTH6pSI, CTp. 3-4. - 158, 165, 166, 171, 172, 179, 
184 

[18] Bbt6opbt pa6ottux B cTpaxoeoú coeeT. - «Pe'lb», Dr., 1916, 
N2 32 (3415), 2 (15) <jleBpanSI, CTp. 4. -209 

[ 19] rae 60AbUlUH.CTBO? [TTepe.noBaS!). - «Hawe CJJOBO», na
pmK, 1915, N2 42, 18 MapTa, CTp. 1. - 87 

[
20

] «I'OAOC», OapH>K. - 27, 36, 60, 66, 69, 70, 74, 80, 206 

1914, N2 12, 25 ceHTH6pH, CTp. I. - 28 

1914, .N'2 19, 3 0KTH6pH, CTp. I. - 28 

1914, .N'2 23, 9 OKTH6pH, CTp. 1-2. - 28 

1914, .N'2 31, 18 OKTH6pH, CTp. I; .N'2 32, 20 0KTH6pH, 
CTp. 1. -24 

- 1914, .N'2 33, 21 0KTH6pH, CTp. I. - 24 

- 1914, .N'2 37, 25 OKTH6pH, CTp. 1; .N'2 38, 27 OKTH6pH,
CTP. I. -c- 26 

1914, N2 79, 13 .neKa6pH, CTp. 1-2. -60, 88 

1914, N2N2 80-86, 15-22 .neKa6pH.-61

1914, N2 86, 22 .neKa6pH, CTp. 1. - 60, 80 

1914, N2N2 87-94, 23-31 .neKa6pH. - 61

1914, .N'2 87, 23 .neKa6pH, CTp. 1, 2. - 60, 80
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(21 ] rop6y1toe, H. <P. Ha no•aoeoů cTa1tu,uu. - 418, 422

[22]
* rop1t, B., Me<t, B. u l/epeea1tu1t, H. Eopb6a 06�ecT

ee1t1tbtx cuA e pycc,cou peeoA1011,uu. Bbrn. 3. KpecTh
ffHCTB0 H peB0JIIOUHS!. M., 1907. 168 CTp. - 371 

[23] rpuzopbe8, P. n. E. A,cceAbpoa 06 H1tTep1tau,uo1taAe u
80UH.e. - «ÍOJIOC», TTapmK, 1914, J'.fo 86, 22 .ZI,eKa6psi,
CTp. l; N2 87, 23 .ll.eKa6pH, CTp. l. - 60, 80

I'pyau1tc1CaR pea0AIOtJ,UR - CM. OTBeT rpy3HHCKHX C0UHaJI
.ll.eM0KpaT0B ... 

(24] * I'ypeeu<t, 3. JI. Boi11ta u eeponeúc,caR ae1rto,cpaTuR. -
«PyccKHe Be.ll.OMOCTH», M., 1914, N2 202, 3 · ceHTH6pH, 
cTp. 2-3, B 0T.ll..: Ha TeMbl II.Hli. Do.ll.nHch: E. CMHp
H0B. -28 

(25] /1,a1t, <P. H. [3aRBAe1tue o pacxo{)!Cae1tuu c «Haweú 3a
peii.»J. - «Hawe CJIOBO», napH.lK, 1915, N2 l, 29 llH
BapH, CTp. l, a CT.: MapTOB, JI. 3aSJBJieHHe. - 74 

[26] * /1,eKAapau,uR poccuuc,cux cou,uaAucroe, ecTynuawux eo
A01trepa1rtu eo </Jpa1tu,yac,cy,o ap.Atu/0. 21 aarycrn 
1914 r. [JlHCTOBKa]. 6. M., H:114. I CTp. - 28 

[
27

] /1,e,cAapau,uR LI.e1tTpaAb1tozo KoMUTera PCP.Pll, npea
craeAe1t1taR JI 01tao1tc,cou ,co1t</)epe1tu,uu aeAezaro.M 
nap,uu T0B. Ma�CUM0BU'te.M. - «CouHaJI-.Ll.eMOKpaT», 
>KeHeBa, 1915, N2 40, 29 MapTa, CTp. 1.- 84

[28] /1,eAeec,cu,1, IO. Cou,uaAbHbte a1trazo1tua.Mbt u ICAaccoeaR
6opb6a B ucropuu. Cn6., «O6mecTBeHHaSJ Donhsa», 
1910. (8), 387 CTp. - 280 

[29] «P,eAo», M. - 332

*- 1916, N2 I, aarycT. 112 cTp. -327, 328,334 

[30] P.eMaZOZUR u .Me{)!CeBaTeAbCT80. - «HaaeCTHll 3arpaHH'IHO
ro CeKpeTapHaTa OpraHH33UHOHHoro KoMI•ITeTa Poc
cHHCKOH CouHaJI-.Ll.eM0KpaTH11ecKoH Pa6011eH nap
THH», [)KeHeBa], 1915, N2 2, 14 HIOHll, CTp. 4. -103 
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[
31] «P.eHb», Tir., 1916, Ne 32 ( 1192), 2 cpespaJIS1, CTp. 4. - 209

[32] * «P.uc,cyccuOHHbLÚ JIUCTOK», [TiapH)K], 1911, Ne 3, 29 an
pe.u, (12 MaH), CTp. 3-8.-371, 396 

P,oKAaa Epu301-ta - CM. Déclaration de Brlzon, Raffln
_·ougens et A. Blanc .. 

[33] * P,o,cAaa OpeaHu3al{UOHHozo KoMurera PCP.Pll Kone1-tza
ze1-tcKoú ,co1-t<pepe1-tl{UU. - «I•fasecTHH 3arpaHHqHoro 
CeKpeTapHaTa OpraHH3aUHOHHoro I<:<_:>MHTeTa PoccHH
CKOH CouHan-.UeMoKpaTHqecKoii Pa6oqeii OapTHH», 
[)KeHesa], 1915, Ne 1, 22 cpespaJIH, CTp. I. -89

[34] Ew,e o Maproae. - «CouHan-.UeMoKpaT», )KeHeBa, 19_15,
N!! 41, 1 Mali, cTp. 2. - 83 

[
35

) Ew,e O COl{UllA-tu08UHU3Me. (TIHCbMO H3 HepBH, vlTa
JIHS!). - «Cou.HaJI-,UeMOKpaT», )KeHeBa, 1915, .Ne 38, 
12 cpeBp3Jill, CTp. 2. Tio.unHCb: fp. - 75 

[36] )KeHcKoe pa6o'tee oau:>1Ce1-tue u aoú1-ta. - «CouHan-,UeMo
KpaT», )KeHeBa, 1914, .Ne 34, 5 .ueKa6pH, CTp. 2. - 54 

[
37

] «)/(U3Hb», TiapH)K - )KeHeBa. - 163

)KeHeBa, 1915, .Ne 15 (77), 26 ceHTH6pll. 4 CTp. -
175, 178 

[38] 3aaa'ta p0CCUÚCKOZO np0AeTapUaTa. (TIHCbMO' K TOBapH·
maM B PoccHH). [Geněve, Chaulmontet, 1915]. 8.�Tp. 
(PC.llPTI). - 174 

[39) «3aw,ura 0Te'teCTBa» UAU 6opb6a 3a C0l{UllAbHYIO peao
AIOl{UIO. - «CouHaJI-.lleMOKpa"T», )KeHeBa, 1915, .Ne 39, 
3 MapTa, CTp. 1. - 83 

3aR.8AeHUe Jlu6K1-texra - CM. Llebknecht, K. Abstim
mungsbegrilndung. 

[40) / 3aR.BAeHue-nporecr nporua yAbTUMaTyMa JI e6eaypa, cae
Aa1-t1-toe AeB0U zpynnoú aeAezaTOB C0BMeCTH0 C Po
Aa1-ta-I'oAbCT U Tp0l{KUM Ha Me:>1Cay1-tapoa1-toú C0l{Ull
AUCTU'teCK0Ú KOH<pepeHl{UU 8 ll,UMMepBaAbaeJ. - «Co-
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UH8JJ•.lleMOKpaT», )KeHeBa, 1915, Ne 47, 13 OKTH6pH, 
CTp. 2. TTO.ll o6m. 38r.rI.: .llaa 38SIBJJeHHSI Ha Me>K.llY· 
HapO,llHOií KOH<jJepeHUHH. - 171 

['1] [3aRaAeHue, ciJeAaHHOe Aeaou zpynnou iJeAeearoa Ha
M eJ1CiJyHapoiJHOU COL{IWAllCTUtteCKOU KOH.</JepeHU,UU 
8 ll,UMMepaaAbiJe}. - «CouHaJJ-.lleMOKpaT», )KeHeBa, 
1915, Ne 47, 13 oKrn6pH, cTp. 2. TTo.ll o6m. 3arn.: .llaa 
3aSIBJJeHHSI Ha Me.lK,llyHapO.llHOH KOH<jJepeHUHH. TTO.llTIH· 
CH: H. JleHHH H .llp. - /63, 165, 17/, 173 

(42] t3uHOBbea, r. E.J BoilHa u peaoA/Ot{UOHHbtil Kpu3uc a Poc
cuu. - «CouHaJJ•.lleMoKpaT», )Ketteaa, 1915, Ne 45-46, 
11 OKTH6pH, CTp. 1-2. - /38, 174, /79 

(43] - BoilHa u poccuilcKaR cot{uaA-iJeMOKparuttecxaR pa6o-
ttaR cppaKL{UR. Ha 6oeaoM nocTy. - «CouHaJJ-.lleMO· 
KpaT», )KeHeBa, 1914, Ne 34, 5 ,lleKa6pH, CTp. l. -
51, 54, 56 

[44] - Bropou ffHupHau,uoHaA u npo6AeMa aotlH.bt. OTKa· 
3bIBaeMCSI JIH Mbl OT ttacJJe,llCTBa? - «C6opHHK CouH· 
aJJ-.lleMoKpaTa», [)Ketteaa I, 1916, Ne 2, .lleKa6pb, 
CTp. 1-29. - 307, 309, 3/4, 3/5, 3/7 

(45] - fepMaHCKaR COL{UaA-iJeMOKpaTUJ/, u 6yiJyw,uu HHrep-
HGU,UOHaA. - «CouHaJJ-.lleMOKpaT>>, )KeHesa, 1915, 
N2 42, 21 M8H, CTp. 2. - 92

[46] - KaK AUK8UiJaropCT80 npeapaTUAOCb 8 COl{UGA-lUOBU·
HU3M. - «C6opHHK CouHaJJ·.lleMoKpaTa», [)Ketteaal, 
1916, Ne l, OKTH6pb, CTp. 44-50. - 220

[47] «06 «aMHUCTUU» u ee npopoKaX». - «CouHaJJ•.lleMO· 
KpaT», )KeHeBa, 1915, Ne 42, 21 MaH, CTp. I. - 92

(48] Ortter iJeAezara li.K PCJ].Pfl o npeiJaapureAbHOM co
aew,aHuu, cocroRatueMcR 11 U/OAR 1915 z. no aonpocy 

o C03bt8e MeJICiJyHapoiJHOU KOHcpepeHt.{UU . .llo 14 HIOJISI
1915 r. PyKOTIHCb 1. - JOB, 114, 115

1 Poprvé otištěno v publikaci Leninskij sbornik XIV, 1930,

s. 161-163.
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[4?] - fl QV,UqJU3M UAU MQpKCU3.M. ( 3.10K,1 IOqeHHH 0,llH0íO :10-
Jyttra). - «Co1.{HaJ1-neMOKpaT», )KeHeBa, 1915, ,N'g 44, 
23 aarycTa, CTp. 1-2. - lil, 117, 120, 130, 131, 132

[50) llepeaR 1,1e:HCoyHapooHaR KOH</JepeHV,UR. (11cTOpHH ee 
C03b!Ba, ee C0CTaB, ee H.lleÍ!HaH cp113HOHOMHH). - «Co
u11aJ1-neMOKpaT», )Ketteaa. I 915, .N'2 45-46. 11 OKTH6-
pH, CTp. 2-3. - 158, f-78

[51 ) - no crona.M MeHbUlUKOBQ. - «Cou11aJ1-neMOKpaT», )Ke-
HeBa, 1914, .N'2 34, 5 .neKa6pH, CTp. 2. - 54

[52] - «llopa:HCeH'l.ecreo» npe:>1Coe u renepb. - «C6opHHK Co-
UHaJJ-neMoKpaTa», [)KeHeBa]. 1916, .N'2 !, OKTH6pb, 
CTp. 35-43. - 289, 3J6, 330

[53
) llocAe ll,uM.Mepea,tboa. - «CouHaJJ-,UeMoKpaT», )Ke

Heaa, 1916, .N'2 52, 25 MapTa, cTp. 2. - 209, 220

[54) - llpoeKT nUCbMQ H. H. Eyxapuny. CeHTH6pb 1916 r. 
PyKOITHCb 1. - 318, 319

[55) - PoccuúcKaR cov,ua,1-oe1,10KparuR u pyccKuú cov,ua,z-
UlOBUHU3M. - «KoMMYHMCT», [)KeHeaa). 1915 . .N'2 1-2, 
CT(). (02-)55; - 107

[56) - Co6creeHHbte ezo 8eAU'leCT8Q «COV,UQA-OeMOKpaTbL». -
«Cou11aJ1-neMOKpaT», )KeHeBa, 1915, .N'2 44, 23 aary
CTa, CTp. 2. - 130

[57]. CryoeH.'leCTBO H.Q KOAeH.RX. - «Cou11aJ1-neMOKpaT», 
)KeHeBa, 1915, .N'2 37, I cjJeapaJJH, cTp. 2. - 54

[58) - lJ.u1,11,1epeaAbO - KuH.TaAb. BTOpaH UHMMepaaJJb.ll-
cKaH KOHcjJepeHUHH. - «COUHaJJ-neMOKpaT», )KeHeBa, 
1916, .N'2 54-55, IO H!OHH, CTp. 2-4. - 315

[
59

) J,/3 0T'teT08, npO'lUTQH.HbLX H.Q Me:HCOljH.llpOOH.OÚ COV,UQAU
CTU'leCKOÚ KOH.</Jepenv,uu e ll,uM.MepeaAbOe. - «Cou11-
aJ1-neM0KpaT», )KeHeBa, 1915, .N'2 45-46, 11 0KTH6pH, 
CTp. 4, a 0T,ll.: XpoHHKa. - 211, 178

1 Poprvé otištěno v časopisu Bolševik, Moskva 1932, č. 22, s. 84.
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[60) H 3 nporo,coAa 3aceiJaH.u11. Coeera pa601tux u co.11,iJarc,cux 
iJenyraroe 2-eo Mapra. - «113aecTHH IleTporpa.ucKoro 
CoaeTa Pa6oqHx u CoJI.uaTCKHX .lJ.enyTaTOB», 1917,

Ng 4, 3 MapTa, cTp. 4. - 472 

[61 ) «H3BeCTUfl 3aepaH.U'lH.oeo Ce,cperapuara OpeaH.u3al{UOH.
H.0eo KoMurera Poccuúc,coú Col{uaA-Jl.eMOKparu1te
c,cot1. Pa601teú flapruu», [)l(eHeaa - U10pux]. -103 

* 1915, Ng 1, 22 cpeapaJIH, cTp. I. - 89

1915, N2 2, 14 HIOHH. 4 CTp. -102, 105, 107

1916, N2 3, 5 cpeapaJIH. 8 crp. -209, 220

1916, N2 5, 10 HIOHH, CTp. 2. - 291

[62) «H3Becrun. flerpoepaiJc,coeo Coeera Pa601tux u CoAiJar
c,cux JJ.enyraroe», 1917, Ng 4, 3 MapTa, cTp. 4.-471 

[63) «/13eecrun. Cro,ceoAbMC1Coeo HH.<popMal{UOH.H.oeo E,opo Co
eera Pa601tux u CoAiJarc,cux JJ.enyraroe». - 485 

[64
) .«H3eecrun. Cro1CeoAbMC1weo J1H.(/JopM. E10po C. P. u 

C. JI..». - «l13aecTHH U11K H Ilerporpa.ucKoro CoaeTa
Pa6otJHX u CoJI.uarcKHX D.enyTaTOB», 1917, Ng 148,
19 aarycTa, cTp. 3. - 485

[65) «H3eecrun. 11.HK u flerpoepaiJc,coeo Coeera Pa601tux u
CoAiJarc,cux JJ.enyraroe», 1917, Ng 148, 19 aarycTa, 
CTp. 3. -·485 

[66) H3aew,eH.ue 06 u3iJaH.uu :J1CypH.aAa «KoMMyH.ucr». 20 MaH 
1915 r. [OT.u. 0TTHCK. Geněve, 1915]. 3 CTp. -96 

[67) * J1H.repH.al{UOH.aA u eoúH.a. Ng I. [U10pux], H3.U. 3arp. ce
KpeTapuara Opr. K-Ta PCD.PTI, 1915. II, 148 crp. 
(PCD.PTI). -162 

[68) HH.repH.au,uoH.aA u «3aw,ura ore1tecrea». - «Cou.uaJI-.lI.e-
M0Kpa:r», )l(eHeaa, 1914, N2 35, 12 .ueKa6pH, · 
crp. 1-2. - 34, 54 
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[69] ÝiH.rep11.au,uo11.aAbH.aR cou,uaAUCTUttecKaR KOH.</JepeH.U,UR s 
Il,UMMepeaAbéJe (fileeuu,apuR). - «)l(H3Hb», )KeueBa, 
1915, Ng 15 (77), 26 ceurn6psi, CTp. 1-2. -175 

f7°] «Ý!H.</JopJtaU,UOH.H.btil JlucroK 3aepa11.uttH.ou Opea11.usau,uu 
Ey11.éJa», [)KeueBa]. -87 

* 1915, Ng 7, !IHBapb. 16 CTp. - 70, 87, 203, 214

(71) Ho11.oe. Ey11.é} o eouH.e. - «l13Becrn11 3arpaHH'IHOro Ce
Kpernp.1:rnTa OpraHH3aU.HOHHoro KoMHTeTa PoccHil
cKOÍI Cou.HaJJ-)leMoKpaTH'lecKoil Pa6oqeft TTapTHH», 
[)KeueBa), 1915, Ng 2, 14 HIOHH, CTp. 3-4. - 107 

[72] «JfcK.pa» (cTapa!!, .:JeHHHCKa!!), [Jleilm.1.Hr -MIOHXeH -
Jlou.nou -)Keueea]. - 340 

* [M10uxeu], 1902, Ng 20, l MaH, CTp. I. - 340, 341

(73] / KaMeH.ee, JI. E.J Kpyiue11.ue H11.rep11.au,uo11.aAa. nr., «BoJJ
ua>>, I 917. 24 CTp. Oepe.n 3am. aBT.: IO. KaMeHeB. -
290, 386, 393 

(74] * KapA MapK.c (1818-1883). K 25-.'leTHIO co .!1.HH ero 
cMeprn ( 1883-1908). Cn6., [Ke.npoBbI], 1908. 410 CTp. 
Ha 06.'I. 3arn.: TTaMHTH KapJJa MapKca. - 358 

(75] Kapnw-tcK.uu, B. A. flucbMO B. H. Jle11.u11.y 9 .neKa6p11
1914 r. PyKOllHCb 1. - 57

[76] KayrcK.uu, K. Cou,uaAbH.aR peeoAIOU,UR. l. Cou.HaJJbttasi pe
qiopMa H COU.HaJJbHa!I peBOJJIOU.HH. II. Ha .npyroil .neHb 
nocJJe cou.HaJJbHOH peeoJJIOU.HH. Oep. c HeM. H. Kap
noea. no.n pe.n. H. JleHHHa. l13.!J.. JlHrn pyccKoil pe
eoJJIOU.HOHuoii COU.HaJJ-.D,eMOKpaTHH. )KeueBa, THn. JlH
rn, I 903. 204, 4 cTp. (PC)lPTT). - 417

[77] Ko eceM npuMbtKa10w,uM napruRM u epynnaM. - «Cou.HaJJ
)leMoKpaT», )Keueea, 1916, Ng 52, 25 MapTa, cTp. I. -
220 

1 Poprvé otištěno v publikaci Leninskij sbornik XI, 1929,
s. 257-258.
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(78] KoAAOHTaů, A. M. Ko1,1y 11,y,teHa aoů11,a? Ha.u. UK PC.LI.Pil. 
fi. M., 1916. 16 CTp. -176, 180 

[79] - flo11eAty M0A•ia,i npoAerapuaT I'epMaHUU 8 U/OAbCICUe
iJ11,u? - «KoMMYHHCT», )l(eHesa, 1915, N2 1-2, CTp. 159-
161. Tio.unHch: A. K-ií. - 93, 102, 120

[80] «KOAtMyHUCT», )l(eHeBa. -93, 94, 95, 101, 104, 105, 107, 
110, 112, 117, 122, 128, 130, 142, 143; 150, 151, 152, 
173, 215, 217, 218, 227, 237, 244, 246, 253, 254, 257, 
258, 259, 260, 264, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 
361, 372, 454 

*- 1915, N2 1-2, 196 CTp. - 60, 93, 101, 105, 107, 112, 
119; 126, 128, 129, 130, 132, 161, 162, 215, 246, 254, 
271 

(81 ] / Kopu11011,ep, <P.J H3 '1CU3HU aacrpuůc,cou co4uaA-éJe1,10-
,cparuú.'-«C6opHHK Cou1-1an-.LI.eM0KpaTa», [)l(eHesa], 
1916, N2 2, .u.eKa6pb, CTp. 44-45. no.unHCb: <f>. - 313, 
318, 323 

(82] * KocoacKuů, B. Ocao6oďuTeAbHaR AeZeHďa. - «l1Hq>op
MauuoHHhiii JlHCTOI< 3arpaHH'IHOÍI OpraHH33UHH EyH
.u.a», [)l(eHena). 1915, N2 7, HHBapb, CTp. 3-7. -88 

(83] KpyncKaR, li. K. Bonpoc o rpyďoeoti iu1wAe Ha Eep,iuH
CK0M K0Hzpecce 11,e,1-1e4K11x y1111re,zeú. - «Cso6o.u,Hoe 
Boc1111TaH11e», M., 1912-1913, N2 7, crn6. 71-86. -

65 

(84] - P,ea runa opza11,u3av,uu iu1WAbH0Z0 iJeAa. - «Cso6o.u-
Hoe Boc□HTélHl!e», M., 19Í 1-1912, N2 3, CTJI6. 47-
56. -65

(85] Kpync,wR, H. K. K aonpocy o cao6oď11,oú iu,coAe. - «Cso-
óo.u.Hoe Bocm1TaH11e», M., 1909-1910, N2 7, 

CT.�Ú. 1......:10. - 65 

(86] K eonpucy o tUK0AbHbtX cyďax. - «Cso6o.u.Hoe Boc-
111naHne», M., 1910-1911, N2 10, cv16. 25-32. -65 

(87] J7 ee T 0J!CT0Ú B 0L{eHKe </JpaHLJ,y3CK0ZO neďazoza. -
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«CBo6oJI.Hoe BocnHTaHHe», M., 1911-1912, N2 12, 
CTJIÓ. 91-96. - 65

[88] H apoaHoe o6pa30BaHUe U aeM0KpaTUJl. TTr., «)KH3Hb 
H 3HaHHe», 1917. 103 CTp. (6-Ka o6mecTBOBe)l.eHHH. 
KH. 37). - 373

[89] - o UI.K0AbH0M ca1rtoynpaa11eHUU. - «Cao60JI.HOe BocnH
TaHHe», M., 1911-1912, N2 2, CTJJ6. 49-62. -65 

[90] - Ca1rtoy6uúCTBa cpeau y'laW,UXCR U CB06oaHaR rpyao-
BaR w.KoAa. - «CBo60JI.HOe BocnHTaHHe», M., 1910-
191 I, N2 10, cTJJ6. 1-10. - 65

[91] - Ce1rtM u w.,coAa. - «Cao6oJI.Hoe BocninaeHe», M.,
1913-1914, N2 I, CTJJ6. 25-38. - 65

[92] CAeayer AU o6y'laTb MaAb'lUK0B 6a6be1rty aeAy. -
«CBo6oJI.HOe BocnHTaHHe», M., 1909-1910, N2 10, 
CTJIÓ. 55-60. - 65

[93] - «Coaer 1rtarepR1rt». - «Cao6oJI.Hoe BocnHTaHHe», M., 
1911-1912, N2 I, CTJJ6. 113-118. - 65

[94] - Coa1ttecriioe o6y'leHue. - «PyccKaH lllKO.JJa», Cn6.,
1911, N2 7-8, CTp. 1-10.-65

[95
] - CoAHe'lHbtú caer u cao6oaHoe raop'lecrao aereú. -

«CBo6oJI.Hoe BocnHTaHHe», M., 1912-1913, N2 5, 
CTJIÓ. 1-6. - 65

[96] * KyAuw.ep, A. P,y6AUHCKUÚ MRTeOIC. - «Pe'lb», nr., 1916,
N2 102 (3485), 15 (28) anpeJIH, CTp. 1-2.-259

[97] Jlapun, JO. {3aRBAeHUe OT. UMeHU OK na C7Je3ae lllaea
CK0Ú cou,uaA-aeMOKpaTU'leCKOÚ napruu 8 CTOKZOAb
Me. 23 (IO) HOH6_pH l.914 r.J. - «Cou,Han-.UeMoKpaT», 
)KeHeBa, 1915, N2 36, 9 HHBapH, cTp. 2. TToJI. o6m. 
3arn.: Ha WBeJI.CKOM c.-JI.. cbe3JI.e. Ha ra3. owH60'lHO 
yKa3aHa JI.aTa: 12 n.eKa6pH 1914 .r. -56, 89

[98] {JleHuH, B. H.J 

,UeMOKpaT», 
CTp. 2. -54

Aaropy «llecHu o coKoAe». - «Cou.Ha.11-
)KeHeaa, 1914, N2 34, 5 n.eKa6pH, 
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(99] - Azpap1taR npozpaMMa cou,uaA-8eM.01Cparuu a nepeoú 
pyCCIC0U peB0AIOU,UU 1905-1907 zo8oe. HoH6pb -,n.e
Ka6pb 1907 r. -446, 449, 469, 474 

[100] - B H1trep1tau,uo1taAb1ty10 cou,uaAucruttec,cy,o 1CO.Muccu10 
(I. s. K.). CeHTH6pb, n03,!1.Hee 12 (25), 1915 r. - 174, 
175 

[ 101] - Boe1t1taR npozpaMMa npoAerapc,cou peeoA10u,uu. CeH-
TH6pb 1916 r. - 310, 318, 334 

[102] - Bouxa u poccuuc,caR cou,ua,1-8eM.01CparuR. CeHTH6pb, 
paHee 28 ( 11 OKTH6pH), 1914 r. - 22, 24, 25, 27 

[ 103] - Bouxa u poccuuc,caR cou,uaA-8e.M01C1JaTuR. - «CouH-
an-.lleMoKpaT», )K.eHeBa, 1914, N2 33, l HOH6pH, 
CTp. l. - 33, 34, 37, 44, 61, 63, 67, 106, 113, 116, 131, 
133, 134, 139, 141, 155 

(104] - P,o,cAa8 O peB0AIOU,UU 1905 zo8a. PaHee 9 (22) HH-
BapH 1917 r. -371, 390 

[105] - P,OICAaa 06 Q67,e8U1tUTeAbHOM c7,e38e PCP,Pll.
(IIHcbMO K neTep6yprcKHM pa6ot1HM). M. - Cn6., 
THn. «.lleno», 1906. 62 cTp. IIepe.n. Jam. aBT.: H. Jle
HHH. -448 

[106] - EcTb Au ceoR AUHUR y OK u y </Jpa,cu,uu C/xeu83e? -

«CouHan-.lleMOKpaT», )K.eHeBa, 1916, N2 50, 18 <peB
paJIH, CTp. 2. - 107 

[107] - 3a8attu AeBbtX U,UM.MepBaAb8UCT08 8 UlBeúu,apc,cou
c.-a. napruu. KoHeu OKTH6pH - Ha'laJIO HOH6pH 
1916 r. - 351, 354, 361, 368, 372, 380 

( 108] - 3a8attu peeoA10u,uo1t1tou cou,uaA-8e.Mo1Cparuu B eapo-
neuc,cou aou1te. ABrycT, He noJ.n.Hee 24 (6 ceHTH6pH), 
1914 r. - 24, 26, 37, 106 

[109] - HMnepuaAU3M u pac1CoA cou,uaAU3Ma. - «C6opHHK 
Cou.Han-.lleMoKpaTa», [)K.eHeBa], l 916, N2 2, .n.eKa6pb, 
CTp. 52-57. IIo.n.nHCb: H. JleHHH. -286, 289, 299, 
306, 316 
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[1101 - H1r1nepuaAU31,1 u COl{UaAU3M 8 HraAUU. - «KOMMY· 
HHCT», )KeHeBa, 1915, .N'2 l-2, CTp. 188-192. flo.a.nHCb: 
H. JleHHH. -101

[111 1 H1,1nepuaAU3M, t<.aK BblCtuaR. CTaOUR. KanUTaAU3Ma. 
flonynsipHb!H O'lepK. 5IHBapb - HIOHb 1916 r. - 191, 
199 

H1,1nepuaAU3M, KaK BblCUl.aR. CTaOUR. KanuTaAU3Ma -
CM. JleHHH, B. l1. l1MnepHaJIH3M, KaK HOBeHWHÍI 3Tan
KaOHTaJIH3Ma.

[1121 *- Jt1,1nepUaAU3M, KaK HOBeŮUI.UŮ 8Tan KanuTaAU3Ma. 
(flonynsipHbIH O'lepK). flr., «)KH3Hb H 3HaHHe», 1917. 
131, 130 cTp. flepe.a. 3am. asT.: H. JleHHH (Bn. l1J1b· 
HH). -269, 281, 287, 290, 291, 297, 300, 301, 367, 
369, 373, 377, 380, 389 

[1131 Hnrepnal{UOHaA MoAOde:JtCU. (3aMeTKa). - «C6opHHK 
CouHan-JleMoKpaTa», [)KeHeBa], 1916, N2 2, .a.eKa6pb, 
CTp. 76-77. flo.a.nHCb: H.- JleHHH. - 369, 405, 419 

[1141 *- JfCTOpU'l.eCKUŮ CMblCA BHyTpunapTUŮHOŮ 6opb6bt 8 
Poccuu. - «]lHCKYCCHOHHblH JIHCTOK», [flapH>K], 1911, 
N2 3, 29 anpensi ( 12 Masi), CTp. 3-8. flo.a.nHcb: H. Jle
HHH. - 371, 396 

[1151 - Hrozu éJucKyccuu o ca1r1oonpeéJeAenuu. - «C6opHHK 
Coutta,1-]leMoKpaTa», [)KeHeBa ), 1916, N2 1, oKrn6pb, 
CTp. 11-28. flo.a.nHCb: H. JleHHH. - 275, 291, _293, 
295, 296, 299, 308, 315, 374, 474 

[1161 K Ol{enKe A03yHza «MUp». l110J1b - asrycT 1915 r. -
130, 131 

[1171 - Ko1-upepenl{UR. 3azpaH.Ulf.HbtX ceKl{Uů PCP.Pll. - «Co
u,rnn-JleMoKpaT», )KeHesa, 1915, N2 40, 29 MapTa, 
crp. 2. - 84, 107, 113, 115, 116, 118, 122, 130, 133, 
134, 142, 215, 326, 347 

[118] *- MapKC, KapA. - B KH.: 3HUHKJIOne.a.H'leCKHH CJIOBapb 
r-ea « 6p. A. H H. ípa HaT H K0». 7-e, coeepwett. ne•
pepa6oT. H3.!J.. no.a. pe,n. IO. C. faM6apoea H .np. T. 28.

632 



M., (1914), CTJI6. 219-243, 243-246. flo.n.nHCb: 
B. l1JibHH. - 20, 44, 47, 64

[1191 MapKCU3M u peeu3uonu3M. - B KH.: Kapn MapKc 
(1818-1883). K 25-JieTHIO co JI.HS! ero cMepTH (1883-
1908). Cn6., THn. Bonbcpa, 1908, cTp. 210-217. 
Ha o6JI. aarn.: flaMHTH Kapna MapKca. flo.n.nHcb: 
Bn. l1JibHH. - 358 

[1201 - MapKCU3M o eocyaapcree. MaTepHaJibl no no.n.roToB-
Ke 6powIOpbl «rocy.n.apCTBO H peBOJIIOUHSI». 5IHBapb -
cpeapaJib 1917 r. - 478 

[121 1 - Meprebtu w.oeuHU3M u :JICUBOU COL{UaAUé!M. (KaK 
aoccTattoBJIHTb l1ttTepttauttottan?). - «CouHaJI-,lleMo
KpaT», )KeHeBa, 1914, N2 35, 12 .n.eKa6psr, CTp. 1-2. -
54 

[1221 - Ha6pOCOK re3UCOB. 4 (17) MapTa 1917 r.-434

[1231 *- HecKOAbKO re3UCOB. OT pe.n.aKUHH. - «CouHaJI-,UeMO
KpaT», )KeHeBa, 1915, N2 47, 13 OKTSI6psr, CTp. 2. -
180, 454, 455 

[1241 HOBbte aaHHbté o 3a1w1-tax pa3BUTUR KanuraAU3Ma 
e se1,ue8eAuu. BhlnycK I. KanHTaJIH3M H aeMJie.n.enHe 
B Coe.n.HHeHHbIX illTaTaX AMepHKH. 1915 r. - 191, 329, 

367, 373 

[1241 O 6pow.10pe l01-tuyca. - «C6opHHK CouHaJI-,lleMoKpa
Ta», [)KeHeaa], 1916, N2 l, OKTH6pb, cTp. 28-34. 
TTo.n.nHCb: H. JleHHH. - 293, 295, 307 

[1261 - O BbtcrynAenuu KaMeneea B I.J.HK no noeoay CroK-
WAbMCKou KOH<pepeHL{UU. - «TTpoJieTapHH», flr., 1917, 
N2 3, 29 (16) aarycTa, cTp. 2. - 481 

[1271 - O KapuKarype Ha MapKCU3M u 06 ..:u1r1nepua11ucru<te
CKOM 3KOHOMU3Me». AarycT- OKTH6pb 1916 r. - 326, 

330, 333, 345, 348, 350, 353, 359, 375, 399, 403, 405, 

419 

[1281 - O Aosynee ..:pasopy:J1CenuR». - «C6opHHK CouHan-,Ue-
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MOKpaTa», [)KeHeBa), 1916, N!! 2, ,ZI.eKa6pb, CTp. 29-
34. no.n.nHCb: H. JleHHH. - 299, 806, 313, 319, 321,
323

[ 129] - o 1103y1-1.ze Coeau1-1.eH.H.btx lliTaTOa Eapont>t. - «CouH-
an-JleMoKpaT», )KeHeBa, 1915, N2 44, 23 aBrycTa, 
CTp. 2. - 120, 130, 131, 132, 139, 140

[ 130] O J101-1.ao1-1.c1<otl 1<01-1.<fJepe1-1.u,uu. - «CouHan-.ll.eMoKpaT»,
)KeHeBa, 1915, N!! 39, 3 MapTa, CTp. 2.-82, 83

[131] 0 H.apoa1-1.u1<ax. [Pe30JIIOUHH, npHHHTaH Ha JieTHeM
1913 r. coaemaHHH UK PC.LI.Pn c napTHÍIHblMH pa-
6oTHHKaMH). - B KH.: 11aaemeHHe H pe30JIIOUHH JieT
Hero 1913 ro.n.a coBemaHHH UeHTpaJibHOro KoMHTeTa
PC.LI.Pn C napTHÍIHblMH pa60THHKaMH. 11a.n.. UK. ma
pH)K, .n.eKa6pb) 1913, cTp. 23-24. (PC.LI.Pn). -168

[ 132] - 0 11,au,uo11,aJ1bH,Otl zopaocTu Be/lUKOpOCCOB. - «COUH-
an-JleMOKpaT», )KeHeBa, I 914, N!! 35, 12 .n.eKa6pH, 
CTp. 2. - 54, 57

[ 133] O no11o�e11,uu ae11 a poccutlc1<oú. cou,.-aeM-TUU. - «Co
UHan-JleMoKpaT», )KeHeBa, 1915, N!! 43, 26 HIOJISI, 
CTp. 1-2. - 104, J 18, 121

[ 134] O nopa�e11,uu caoezo npaauTellbCTBa a uMnepua11u-
cTu<tec1<oú. aoú.11,e. - «CouHaJI-JleMoKpaT», )KeHeBa,
1915, N!! 43, 26. HIOJISI, CTp. l. - /04, 118

[135] - O npaae 11,au,uú. 11,a ca1,1.oonpeae11enue. - «npocBeme
Hlie», Cn6., 1914, * N!! 4, CTp. 34-47; N2 5, cTp. 57-
71; N2 6, CTp. 33-4 7. no.n.nHcb: B. l1JibHH. - 348,
379 

[136] - O «:npozpaM.M.e 1,1.upa». - «CouHan-.ll.eMoKpaT», )KeHe-
aa, 1916, N!! 52, 25 MapTa, cTp. 1-2.-208, 220,225,
228 

[ 137] - O po�aa10w,eM.CR 11,anpaa11e11,uu «:uMnepua11ucTuttecxo-
zo 3XOH.OMU3Ma». ABrycT - ceHTH6pb 1916 r. - 253,

255, 350 
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[138) - O crarucruKe cra'leK e Poccuu. - «Mb!CJlb», M., 1910,
N2 I, .a.eKa6pb, cTp. 12-23; 1911, N2 2, HHBapb, 
CTp. 19-29. - 371 

[
139) - Odwt 11.e1,teu,Kuú ZOA0c o eoú11.e. - «CouHan-.lI.eMo

KpaT», )KeHeBa, 1914, N2 34, 5 .a.eKa6pH, CTp. 2. - 54 

[140] - Oreer n. Kueec,coMy ( JO. flRra,coey). AarycT - ceH
TH6pb 1916 r. - 307, 318, 320, 331, 332, 336, 362 

[ 141) - Or,cpbtroe nucbM0 Eopucy Cyeapu11.y. BTopaSI noJI0BH·
Ha lleKa6pH 1916 r.-405, 409 

[1421 - Or,cpbtroe nucbM0 " illapA10 H,my, ue11.y Me[JICdy11.a-
pod11.oú cou,uaAUCTU'leCfC0Ú IC0MUCCUU 8 Sepne. 26-
27 lleKa6pH 1916 r. (8-9 HHBapH 1917 r.). -386 

[1431 - flau,u{/JU3M 6yp31Cya31tbLÚ u nau,u</)U3M C0U,UQAUCTU'le-
CICUÚ. I HHBapH 1917 r. - 394, 418

[1441 - flepBbLÚ UWi!. - «CouHaJl-.lI.eMOKpaT», )KeHeBa, 1915, 
.N'2 45-46, J J OKTS!6pH, CTp. 2. - 159, 178 

[ 1451 fluCbMa U3 daAe,ca. ílHCbMO I. flepBbIH 3Tan nepB0H 
peB0JIIOUHH. 7 (20) MapTa 1917 r. - 440, 442, 443, 
444, 449, 450, 453, 460 

[1461 - fluCbMa U3 daAefCa. ílHCbMO 2. Hoaoe npaBHTeJlbCTB0
H nponeTap11aT. 9 (22) MapTa I 917 r. - 440, 442, 443, 
444,449,450,453,460 

[ 1471 - flUCbMa U3 daAefCa. ílHCbMO 3. o nponeTapcK0H MH
JIHUHH. li (24) MapTa 1917 r.- 444, 445,449,450, 
453 

[1481 flu.CbMa U3 daAe/Ca. ílHCbMO 4. KaK A06HTbCH MHpa? 
12 (25) MapTa 1917 r. -448, 450, 453, 455 

[1491 - flUCbMa o Ta/CTU/Ce. ílHCbMO 1-e. flr., 1917. 20 CTp.
(PC.UPIT). flepe.a. aarn. aBT.: H. JleHHH. - 472 

[1501 - flucbMO /1. <P. Ap1,ia11.d. 17 HHBapH 1915 r. - 70-73
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(151] - flUCbMO /1. </J. Ap1,1,a11.a. 13 HHBapH 1916 r. -196, 197 

(152] - nucb1tto /1. <P. Ap1,1,a11.a. 15 HHBapH 1916 r. - 192-

195

(153] - flUCbMO 11. <P. Ap1,1,a11.a. 19 HHBapH 1916 r. -196 

[154] - flUCbMO 11. <P. Ap1,1,a11.a. 5 OKTH6pH 1916 r. -334

(155] - flUCbMO /1. <P. ApMaH.a. PaHee 26 H0H6pH 1916 r. -
356 

(156-l - flUCbMO 11. <P. Ap1,1,a11.a. 30 HOH6pH 1916 r. -357 

(157] - nucbMo /1. <P. Ap1,1,a11.a. ITo3.u.Hee 23 .u.exa6pH 1916 r. -
374 

[158] - flUCbMO /1. </J. Ap1,1,a11.a. 8 HHBapH 1917 r. - 386 

[159] - nucbMO 11. <P. ApMana. I� HHBapH 1917 r.-393

[160] - flUCbMO /1. <P. Ap1,1,a11.a. 2 <peBpaJJH -1917 r. -409

(161] - flUCbMO 11. <P. Ap1,1,a11.a. 2 MapTa 1917 r. -430 

[162] - flUCbMO /1. </J. ApMaH.a. 18 MapTa 1917 r. -429

(163] - flucb1tto H. H. Byxapu11.y. KoHeu aBrycTa -HatiaJJo
cettrn6pH 1916 r.-312, 318,319,322 

(164] - flucbMo H. H. Byxapuny. 14 oxrn6pH 1916 r.-334 

[165] - nucbMO P.. Baú11.K.ony. 15 HIOJJH 1915 r.-110, 114

(166] - nucbMO H. C. I'a11.eu,K.0My. 22 MapTa 1917 r. -441 

[167] - flUCbMO f. foprepy. 5 Mali 1915 r. -90 

[168] - flilcbMO 3azpaH.U'lH.OMY 610po I.I.e11.rpaAb11.ozo Ko1,1,ure-
ra. 17 (30) aBrycTa - 25 aBrycTa (7 ceHTH6pH) 
1917 r.-486 

[169] - flucbMO f. E. 3u11.oabeay. PaHee 22 aarycTa 1916 r. -
306, 312 
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[170] llucbMO r. E. 3wwabeay. TTo3.!lHee 22 aarycTa 
1916 r. - 312 

(171) lluCb/,tO r. E. 3WWBbeBy. AarycT 1916 r. -317-318 

[172] llucbMO r. E. 3u11.oabeay. Me)K.zlY 15 ceHTH6pH H 5 oK
rn6psi 1916 r. -333 

( 173) - llucbMo B. A. Kapnwtc1coMy. 20 0KTH6psi 1914 r. -
34 

(174] llucbMO B. A. Kapnu11.c1coMy. PaHee 11 aarycTa . 
1915 r. -139, 142, 155 

(175] llucbMO B. A. KapnuH.CKOMy. 19 ceHTH6psi 1915 r. -
167 

(176) - lluCbMO B. A. KapnuH.cKoMy. · PaHee 6 OKTH6psi
1915 r. -179 

[ 177] llucb,HO B. A. KapnuH.CKOMy. 25 MapTa 1917 r. -448 

(178) - llucbMO B. A. KapnuH.cKoMy. 12 (25) anpensi 1917 r. -
474 

( 179] llucb.M.O B. M. Kacnapoay. 19 aarycTa 1915 r. -145 

[ 180] llucb.M.OA. M. KoAAOH.Taů. TToa,!lnee 11 HIOJIH 1915 r. -
110 

(181) llucbMO A. M. KoAAOH.Taů. 22 HOH6psi 1915 r. -221

(182) llUCbMO KoMUTeTa 3azpaH.U'lH.OŮ opzaH.U3llU,UU K ceK
U,WlM PCJJ.Pll. <l>eapanb -MapT 1916 r. - 256, 275,
285, 287, 360

(183] - llucbMo A. B. JlynattapcKOMy. PaHee 25 MapTa 
1917 r.-445 

(184] llucbMo M. H. lloKpoacKoMy. 2 H10.rrn 1916 r. - 291, 
301 

[185) - JlUCbMO M. H. lloKpOBCKOMy. 24 HIO.IIH 1916 r. -290
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[186] - llucb.Mo M. H. llo,cpoec,co.My. 3 HHBapH 1917 r. - 389

[187] - llucb.MO npeďceďareA/0 o6AaCTH.OZO KO.MUTeTa ap.MUU,
</JAOTa u pa6ottux <PuH.ARH.éJuu H. T. C.MuAze. 27 ceH
TH6pH ( 10 OKTH6pH) 1917 r. - 485, 486 

[188] llucb.MO r. JI. ll11.ra,coey. Mem.uy 10 H 20 aBrycTa
1916 r. - 305, 308

[189] - n ucb.MO K. E. PaéJe,cy. TTo3.uHee 19 HIOHH 1915 r. -
105 

[ 1 90] llucb.MO peďa1CL{UU «Hautezo CAoea». 9 cj:>eBpaJIH 
1915 r. - 80, 89 

[!91] flUCb.MO f. POBUO. 27 ceHTH6pH ( IQ OKTH6pH) 1917 r. -
485 

[192] - llucb.MO /1.. E. P11.aa1-1,oey. 10 anpeJIH .1916 r.- 236

[193] llucb.MO M. M. Xapuro1-1,oey. 19 ceHTH6pH 1915 r. -
167

[ 1 94] - llucb.Mo M. M. Xapuro1-1,oey. 29 HHBapH 1916 r. - 201

[195] llucb.MO M. M. Xapuro1-1,oey. 30 HHBapH 1916 r. - 201 

[ 1 96] llucb.MO A. r. lliAR.nH.U/COBy. 28 HOH6pH 1914 r. -
62-63

[1 97] n UCb.MO A. r. ll1 AJ/.nH.U/COBy. TTo3.UHee 28 .ueKa6pH 
1914 r. - 62 

[198] llucb.MO A. r. lliARnH.u,coey. 23 aBrycTa 1915 r. - 152 

_( 1 99] llucb.MO A. r. llJAR.nH.UKOBy. Me)K.uy l H · 13 MaH 
1916 r. - 247 

[200] llucb.MO A. r. lliARnH.U/COBy. 16 MaH 1916 r. - 251 

[201] llucb.MO A. r. lliARllHUICOBy. 23 MaH 1916 r. - 260, 
263, 274 
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[2021 - llUCb.MO A. r. lllARnHUKOBy. Me>K.11.y 3 H 6 HIOHSI
1916 r. - 267, 268 

[2031 llucb.MO A. r. lllAR.nHUKOBy. 17 HIOHSI 1916 r.-273 

[2041 flo noaoay JloH.aOHCKOÚ KOH<pepeH.l{UU. - «COUH8Jl
,lleMOKpaT», )KeHeBa, 1915, N2 40, 29 MapTa, CTp. I. -
82 

[2051 - llo6eaa tcaaeTOB u aaaattu . pa6otteú napTUU. Cn6.,
«Hawa Mb!CJib», [ 1906 J. 79 cTp. ilepe.11. 3arJI. asT.:
H. JleHHH. -448

[2061 lloaopoT a .Mupoaoú noAUTutce. - «CouHaJI-,lleMo
KpaT», )KeHesa, 1917, N2 58, 31 SIHBapsi, CTp. 2.-432 

[2071 lloAo:JICeH.ue u saaattu col{uaAuCTuttec,coeo HHTep
Hal{uo,taAa. - «CouHaJI-,lleMoKpaT», )KeHesa, 1914, 
N2 33, I HOS16psi, CTp. 2. - 30, 34 

[2081 - llonpaa,cu ,c 6pow.,ope A. M. KoAAOHTaú �K o.My Hy:,ic-
Ha aoúH.a?». OceHb 1915 r. PyKonHCb 1. -176

[2091 - llocTaHOBAeH.ue 3aepaHuttHoú KOAAeeuu Il.K PCP,Pll.
31 MapTa 1917 r. - 457, 460

[2101 - lloTyeu o6eAUTb onnopTyHua.M. - «C6opHHK CouHaJI-
,lleMoKpaTa», [)KeHesa], 1916, N2 2, .u.eKa6pb, 
CTp. 68-69. ilo,11.nHCb: H. JleHHH. -289, 315 

[211 l fl peaAO:J/CeH.Ue 06 U3.MeH.eH.URX 8 pe30A10l{UU no 80-
eH.H.O.My aonpocy. 27-29 SIHBapsi (9-11 qiespaJisi)
1917 r. -416, 423, 426, 429

[2121 llpeaAo:J1CeH.ue Il.eHTpaAbH.020 Ko.MuTeTa PCP,Pll
BTOpOú COl{UaAUCTUtteCKOÚ KOH.<pepeH.l{UU. KoHeu qies
paJISI -MapT 1916 r. -209, 213, 221, 224-226, 228,
229, 239, 250

1 Poprvé otištěno v publikaci Leninskij sbornik XVII, 1931,
s. 324-330.
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[213] - llpoaeAK.U pecny6AUK.aH.CICUX UJ.08UH.UCT08. 30 MapTa 
1917 r. - 456

[214] llpoe,cr pe3011,10u,uu AeBblX cou,ua11,-ae1rw,cparoa ,c nep
aou MeateayH.apoaH.oÚ COU,UaAUCTU'teCKOÚ ICOH.<pepeH.U,UU. 
PaHee 13 (26) HIOJUI 1915 r. -121, 126, 130-131,

134, 137, 144, 145, 149, 151, 156, 157 

[215] - llpOU{llAbH.Oe nUCbMO K, UJ.Beúu,apcK.UM pa6ottUM.
26 MapTa (8 anpem1) 1917 r. - 459, 466, 468, 470

[216] _ Pac1w11 UAU ZH.UeH.ue? <l>eapaJib - anpeJib 1916 r. -
208 

- PeBOAIOU,UOH.H.ble MllplCCUCTbl H.a Me01CiJyH.apoa1wú COU,.
,coH.qiepeH.u,uu 5-8. IX. 1915. - «Cou.HaJI-)leMoKpaT»,
)KeHeBa, 1915, N2 45-46, 11 OKTH6pH, CTp. 3. - 158,

160, 178

- Peao11,10u,uoHH.btú npo11erapuar u npaao H.au,uu H.a ca-
1rtoonpeiJeAeH.ue. He paHee 16 (29) OKTH6pH 1915 r. -
130, 131, 138

[219] *- Pe30AIOU,UR no H.llU,UOH.llAbH.OMy aonpocy, [npUH.J/.TllJ/. 
H.a AerH.eM 1913 z. coaeU{aH.uu IJ,K PCJ].Pll c nap
ruúH.btMU pa60TH.UK,llMU]. - B KH.: HaaemeHHe H pe-
30JIIOUHH JieTHero 19 I 3 ro.na coaew.aHHH UeHTpaJib· 
Horo KoMHTeTa PC)lPTI c napTHHHbl_MH pa6oTHHKa
MH. Ha.n. UK. [TiapH)K, ,neKa6pb] 1913, cTp. 20-23. 
(PC)lPTI). - 124, 131, 140, 142, 145, 154, 217, 344

[220] - Pe3011,10u,uR, npeiJAoateeH.H.aR iJe11,ezal{uet1 IJ,K. - «Co-
UHaJI-)leMoKpaT», )KeHeBa, 1915, N2 42. TipHJIO)KeHHe 
K N2 42 raaeTbl «CouHaJI-)leMoKpaT», I HJOHH, cTp. 2. 
Tio.n o6m. aarn.: )KeHcKaH Me)K,nyHapo.nHaH couHaJIH· 
CTH'leCKaH KOH<pepeHUHH. - 142

[221] f Peqiepar H.a reMy «ll poAerapuar u soúH.a». I (14) 
OKTH6pH 1914 r. fa3eTHblH OT'leT]. - «fOJIOC», Tia
pH)K, 1914, N2 37, 25 OKTH6pH, CTp. I; N2 38, 27 OK· 
rn6psi, cTp. I. ITo.n o6m. aarn.: Bo)K,nH pyccKoŘ c.-.n. 
o BOŘHe. ITo.nnHcb: 11. K. - 25
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[222] - { Pe'l.b Ha pe<fJepaTe r. B. n 11exaH0Ba «06 0TH0UJ.e-
HUU coqua/!UCT0B K BOÚHe». 28 ceHTS16pll ( l l OKTSl6-
pll) 1914 r. K.paTKliH ra3eTHblH OT'leT). - «ro.r1oc», 
flapli}K, 1914, N2 33, 21 OKTll6pll, CTp. I. flo.n o6w. 
3arn.: Bo}K.llli pyccKOH c.-.n. o B0HHe. I1o.nnlicb: 
11. K.. - 25

[223] - Pe'l.b Ha c1,e3ďe UJ.Beúqapctcoťl coqua11-ďeMOKpaTUtte-
CK0r1 napTUU. 4 HOS16pll 1916 r. - 343, 345, 346, 460 

I 

[224] -- Pycctcue 310ďetcyM1JL. - «C01.lHaJI-.Ll.eM0KpaT», )K.eHe-
aa, 1915, N2 37, I cf>eapaJill, cTp. l.-80

.[225] CeKperap,o «JI uzu COt{Ua/!UCTUl/.eCKOU nponazaH<YbL». 
Me}K.lly 31 OKTS16pll li 9 HOll6pH (13 li 22 HOll6pH) 
1915 r. - 222, 338. 

[226] COtfUal!UCTUttecKaJl peB0/1/0tfUJl U npaBo HatfUÚ Ha
caMoonpeďe11eHue. (Te3HCbI). - «C6opH1iK CouliaJI
.LI.eMoKpaTa», [)K.eHeaa·1, 1916, N2 l, OKTll6pb, CTp.
1-6. flo.nnlicb: Pe.naKUlill «C.-.LI.-Ta», UeHTp. Opra
Ha PC.LI.Pfl. - 234, 297, 323, 358, 376

Te3UCbL o BOÚHe - CM. JleHliH, B. 11. 3a.natrn peB0-
JIIOI.{H0HHOH C0I.{liaJI-,lleM0KpaTHli B eaponeHCKOH B0H
He. 

[227] T 83UCbL 06 0TH0UJ.eHUU UJ.BeUtfapCKOÚ COtfUa11-ďeMO
tcpaTUl/.8CKOÚ napTUU K BOÚHe. HatJaJIO ,D.eKa6pll
1916 r. -- 368, 411, 413

[228] - Te11ezpaMMa 6011bUJ.eBuKaM, 0T1'e301Ca10�uM B Poc-
cu10. 6 (19) MapTa 1917 r.-445

[229] - Te11ezpaMMa íl. C. I'aHetfKOMy. 30 MapTa 1917 r.-

451 

[230] TeAezpaMMa B. A. KapnuHcKoMy. 6 anpeJill 1917 r. -
463

[231] - Te11ezpaMMa B. A. KapnuHctcoMy. 14 anpeJill 1917 r. -
467 
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[232] - <Ppa,w,wi C/xeua3e u ee poAb. - «C6opHHK CouHaJI-
.lleMoKpaTa», [)KeHesa], 1916, JI.fo 2, .u.eKa6pb, cTp. 69-
70. Ilo.nnHcb: H. JleHHH. - 285, 289, 316

[233] C/ecTHbLÚ Z0A0C <f;paHU,y3C1WZ0 C0l{UllAUCTa. - «KoM
MYHHCT», )Kettesa, 1915, Ne 1-2, cTp. 184-188. Ilo.n
nHcb: H. JlettHH. - 127, 130, 132

[234] - 1./TO aoKa3aA cya Haa PCP.Pll <ppaKu,ueú?- «Co-
UHaJI-.lleMOKpaT», )Kettesa, 1915, Ne 40, 29 MapTa, 
CTp. 1. -84

[235] - C/To :I/Ce aaAbuie? (O Ja,na,rnx pa6oqHx napTHH no
0TH0UleHHIO K onnopTYHH3MY H C0UHaJI-III0BHHH3-
My). - «CouHa.1J-)leMOKpaT», )KeHesa, 1915, Ne 36, 
9 srnsapll, CTp. I. Ha ra3. OIIIH60tIHO yKa3aHa .naTa: 
12 .neKa6pH 1914 r. - 70 

(236] [JleHUH, B. H. u 3UHOBbeB, r. E. lluCbMO peaaKU,UU
«C6opHuKa Cou,ua11,-P,e1rt0Kpam» H. 11. EyxapuHy. 
KoHeu ceHTS16pS1 - Haqa.'lo OKrn6pH 1916 r.). PyKo
nHCb 1. - 317, 318, 323, 335, 336

(237] * Cou,ua11,u31rt u eoúHa. (OTHOIIIeHHe PC)lPTI K soft
He). 11a.n. pe.n. «CouHan-.lleMoKpaTa». )KeHesa, Chaul
montet, 1915. 48 cTp. (PC.llPTI). Ilepe.n 3arn. asT.: 
r. 3HHOBbeB H H. JleHHH. - 108, 119, 121, 127, 128,
131, 133, 138, 139, 141; 142, 145, 150, 153, 154, 155,
157, 160, 161, 163, 164, 165, 180, 222, 326, 454

(238] JlepMOHTOB, M. JO. A. O. C1rtupHoeoú. - 336, 429

(239] «JleTOllUCb», flr. - 191, 281-282, 292, 321, 329

- 1916, Ne 3, cTp. 139-163; Ne 4, CTp. 133-153; M 5,
CTp. 113- I 24; Ne 7, CTp. 214-238. - 327

- 1916, Ne 5, cTp. 162-179.-327, 343

1 Poprvé otištěno v časopisu Bolševik, Moskva 1932, č. 22,
s. 85-86.
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- 1916, N2 7. 320 CTp. -343

[240) JluAuHa, 3. 11. O<tepe81-toú aonpoc. - «C6opHRK CouH
aJI-)leMoKpaTa», [)Kettesa), 1916, N2 2, .neKa6pb, 
CTp. 62-67. - 306, 308, 312 

[241) Jly1-ta<tapc,cuú, A. B. llucbM0 B pe8a,c14wo. - «Hosal!
)i(H3Hb», TTr., 1917, N2 60, 28 HIOHSI (11 HIOJIS!), 
CTp. 4. -479 

Ma1-tucpecr aacrpUÚCICUX UHTep1-ta14uo1-taAUCT0B - CM. Die 
Internationalen in t>sterreich an die Internationa
len aller Lander! 

Ma1-tucpecr f,oucMaHca - CM. Huysmans, K. Die leben
dige Internationale. 

[242) Map,cc, K. u 31-teeAbC, <P. ;Ma1-tucpecr KoMMyHUCTu<tec,coú
napruu. )leKa6pb 1847 r. - SIHBapb 1848 r. -135, 

353, 358 

[2431 - Ma1-tucpecr KoMMYHUCTU<tec,coú napruu. TTep. H npH
MetJ. r. B. fiJiexattosa. )KeHesa, «Bnepe.u.», 1905. 
46 crp. (PC.LlPTT). -492 

[2441 MapKc, K. KAaccoea11 6opb6a eo <Ppa1-t14uu c 1848 no 
1850 i!. 5iHBapb - I HOS16pS! 1850 r. - 378, 399, 417 

[245) H utu,era qJUAOCOcpuu. ŮTBeT Ha «<l>H,TIOCOq>HIO HHme
Tbl» TTpyit0Ha. C npenHCJI. <l>. 3HreJibCa. nep. 
B. 11. 3acy.rntJ. TTo,!1. pen. r. B. TTJiexaHoBa. Cn6.,
1906. [31, XXVI, 142 cTp. (Bceo6maH 6-Ka r. <I>. JlbBO
BHtJa). -492

[2461 MaproB, JI. 3aRtJ1leH/Je. - «Hawe CJIOBO», nap!DK, 1915,
N2 I, 29 flHBapfl, crp. I. - 74 

[247] Mup. - «fOJIOC», napH)K, 1914, N2 19, 3 OKTS16pS1;
crp. I. nonnHCb: JI. M. -- 28

[2481 - Ha nyru ,c eo3po:i1Coenu,o. (TToc.�e ll11MMepsa.T1b.!1.a) .
«vl3secnrn 3arpaH111-rnoro CeKpeTapHaTa OpraHH3a
UH0HHoro KoM11TeTa Pocc11flcKofl CouHaJ1-)leM0Kpa-
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TH'leCKOH Pa6otJeH TiapTHH», [U!OpHx.J, 1916, N2 3, 
5 cj:>espaJJH, CTp. 1-2. Tio.u.nHcb: JI. M. - 209 

[249] Q .MOe.M .MHU.MO.M OOUHO<tecree. (TTHCbMO B pe.u.aK
U.H!O). - «ÍOJIOC», TiapH)K, 1914, N2 87, 23 .u.eKa6pH,
CTp. 2. -60

[250] - QTK,pbtToe nucb.MO .n. Maproea " I'ycraey 3pee. -
«foJJoc», TiapH)K, 1914,N2 12, 25 ceHrn6pH, CTp. I. -
28 

[251·1 Y.Mep «Vorwii.rts». - «foJJoc», TiapH)K, 1914, N2 23, 
9 OKTH6pH, CTp. 1-2. Tio.u.nHCb: JI. M. - 28 

[252) l/ro cAeďyer u3 «npaea 11a 1-tau,uo1-taAbHoe ca.Moonpe
ďeAe11ue». - «Ham foJJoc», CaMapa, 1916, N2 3 ( 17), 
17 HHBapH, CTp. 1-2; *N2 4 (18), 24 HHBapH, 
CTp. i. - 221, 261 

[2531 MacAOB, n. fl. AzpapHbtt1 eonpoc e Poccuu. T. II. KpH-
3Hc KpeCTbHHCK0ro X03HHCTBa H KpeCTbHHCK0e .!I.BH
)KeHHe. Cn6., THTI. «O6mecTBeHHaH TioJib3a», 1908. 
VIII, 457, 135 cTp.; 4 JI. KapT. - 371

[254] --,- Bot111a u ropzoebte ďozoeopbt. (TTHCbMO B pe.u.aK-
U.HJO). - «PyccKHe Be.u.oMOCTH», M., 1914, N2 207, 
IO ceHTH6pH, CTp. 2, s OT,ll..: Ha TeMbl .!1.HH. - 28 

[2551 *- 3KOHO.MU<teCKUe npu<tUHbt .MUpoeou BOUHbt. M., THTI. 
CbITHHa, 1915. 71 CTp. - 105 

[2561 Mautu11aiJ3e, E. KaeKa3CKaR cou,uaA-ďe.MoKparuR. - «J,fa
secTHH 3arpaHH'IHOro CeKpeTapHaTa OpraHH33U.HOH
H0ro KoMHTeTa PoccHHCKOH Comrn.TI-.LleMoKpaTHtJe
cKoii Pa6oqe11 TiapTHH», [)KeHeBa], 1915, N2 2, 
14 HIOHH, CTp. 4. - 107 

[2571 MeAe1-teecKut1, M. H. llucb.Mo B. H . .lle1-tu11y. 28 .u.eKa6pH
1914 r. PyKonHcb 1.-66

1 Poprvé otištěno v časopisu Proletarskaja revoljucija, Moskva
1924, č. 3 (26), s. 245-246. 
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[258) Moc,cea e ae,ca6pe 1905 e. M., I<oxMaHCKHii, 1906.
246 CTp. - 371

[259) «MbtCAb», -M., 1910, N2 1, .ueKa6pb, cTp. 12-23; 1911,
N2 2, SIHBapb, CTp. 19-29. -371

[260) «MbtCAb», TTapH}K. - 53

0
(26 1) Ha w.eeacKOM c.-a. C7Je3ae. - «CouuaJJ-lI.eMOKpaT», )Ke

HeBa, 1915, N2 36, 9 HHBapsi, CTp. 2. Ha ra3. ourn6otJ
Ho yKa3aHa .uaTa: 12 .ueKa6psi 1914 r. - 58, 60, 63

[262) Ha1tt nuw.yr u3 Jlpu6a11ruúc,coeo ,cpa11.. - «Cou.uaJJ-lI.e-
M0KpaT», )KeHeBa, 1915, N2 40, 29 MapTa, CTp. 2, 
a 0T.U.: XpoHHKa. - 86

[263) «Hatta110», napH}K. - 443

[264) «Haw. I'o11oc», CaMapa. - 221, 239

- 1916, N2 3 (17), 17 HHBapsi, CTp. 1-2; *N2 4 (18),
24 SIHBapsi, CTp. l. - 221, 261

[265) «Haw.a 3ap11.», 06. - 66, 74, 81, 128, 160, 163 

[266) «Haw.e P,e110», nr. - 112, 153, 157, 189

- 1915, N2 2. 112 CTp. - 103, 105

[267) «Haw.e C11oeo», OapH}K. - 80, 93, 103, 109, 111, 132, 134,

150, 157, 167, 173, 206, 209, 227, 259, 296, 327, 471 

1915, N2 l, 29 SIHBapS!. 2 CTp. - 74

1915, N2 4, 2 cpeapaJJsi, CTp. I. - 74

1915, N2 42, 18 MapTa, CTp. 1.-87

1915, N2 45, 21 MapTa, CTp. 2. - 206

1915, N2 105, 4 HIOHSI, CTp. 1-2. - 95

1915, N2 111, 11 HIOHSI, CTp. 2. - 132
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* 

1915, ]'fa 200, 25 ceHTH6pH. 2 CTp. - 175

1916, .N'2 5 (393), 7 SIHBapH. 2 CTp. - 192, 195

1916, ,N'g 6 (394), 8 HHBapH. 2 CTp. - 192, 195

1916, N2 51 (438), 1 MapTa, CTp. 1; N2 52 (439), 
2 MapTa, CTp. I. - 209

[268]. H awu pyccK.ue ro:HCe-uH.repH.au,uoH.aAucTbt H.a uH.TepH.au,uo-
. 

H.aAbH,OU K.OH.(jJepeH.U,UU. - «CouHaJJ-,lleMOKpaT», )K.e
HeBa, 1915, N2 45-46, 11 OKTH6pH, CTp. 4, B OT,ll.: 
XpoHHKa. -158, 178

[269] «HoBaR )Ku3H.b», Tir. -481,. 484

1917, .N'2 60, 28 HIOHSI (11 HIOJJH), CTp. 4. -479

1917, N2 95, 8 (21) aarycTa, cTp. 3. -481

1917, .N'2 98, 11 (24) aarycTa, CTp. 4. - 483

1917, .N'2 101, 15 (28) aarycTa, CTp. 5.-483

[210] «Hosoe BpeM.R», Tir. - 209

[271 ] «HOBbttl Mup», Hb10-PlopK. - 369, 393, 418, 421

1916, N2 830, 11 HOH6pH, CTp. 4. - 369

1916, .N'2 840, 23 HOH6pH. 6 CTp. - 369

[272] [ H 0Ta BpeM.eH.H.0ZO npaBUTeAbCTBa C0I03H.btM. aep'1CaBaM.. 
18 anpe.'IH 1917 r.). - «BecTHHK BpeMettttoro Tipa
BHTeJJbCTBa», Tir., 1917, .N'2 35 (81), 20 anpeJJH 
(3 MaH), CTp. 2, B OT,ll.: TieTporpa,ll. -473

[273] O A03yH.ze npasa H.au,uu H.a caM.oonpe8eAeH.ue. I «Te3H
Cbl» TIHTaKoBa, Eow, EyxapHHa). HoH6pb 1915 r. 
PyKOTIHCb 1. - 217, 237-238

1 Poprvé otištěno v knize: Očerki po istorii Okťabrskoj revoljucii.
Raboty istoričeskogo seminarija Instituta krasnoj profesury. Za redak
ce M. N. Pokrovského, sv. I., M.-L., Gosizdat 1927, s. 516-518, 

oddíl: Přílohy. 
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[274
] 0 noAUTU'leC/C0M n0A0:J/CeH.UU. [Pe30JJIOUHH, npHHHTaH Ha 

VI c1,e3.ne PCLI.Pn(6). 1917 r.].-«HoaaH )KH3Hb», 
nr., 1917, N2 101, 15 (28) aarycTa, cTp. 5. no.u 
o6w.. 3arJJ.: Ha C'be3,ne 60,lbWeBHKOB. - 483 

[
275] 06 061ieauH.eH.UU napTUU. [Pe30JIIOUHH, npHHHTaH Ha 

VI c1,e3.ne PCLI.Pn ( 6). 1917 r.]. -«HoaaH )KH3Hb», 
nr., 1917, N2 98, li (24) aarycTa, cTp. 4. no.u o6w.. 
3arJJ.: Pe30JJIOUHH c1,e3.na PoccHHCK. cou.-.neM. pa6. 
napTHH (60JJbWeBHKOB). - 483 

[276] 06 ornoweH.uu ,c Me,icayH.. col{. 610po a faaze. [ Pe30JJIO
UHH, npHHHTaH Ha Me)K,UyHapO.UHOH COUHaJIHCTH'le
CKOH KOHcpepeHUHH B KHHTaJJe. 1916 r.]. - «CouHaJJ
lI.eMoKpaT», )l(eHeaa, 1916, N2 54-55, I O HIOHH, 
CTp. I. -245, 250 

(277] O6U{aR ae/CAapal{UJl <jJpaHl{Y3C/C0U u HeMel{/COU aeAeza
l{UU Ha Me:HCayHapoaH.oU C0l{UaAUCTU'l. /COH<pepeHl{UU 
8 li,UMMepeaAbae (lllBeUl{apuR). - «)l(H3Hb», )l(e
Heaa, 1915, N2 15 (77), 26 ceHTH6pH, CTp. 2-3. -178 

(278] * O61,/,{aJl ae/CAapal{UJl </JpaH.l{Y3C/COU u HeMel{fcOU aeAeza
l{UU H.a Me:HCayHapodHOU C0l{UaAUCTU'l. /COH<pepeHl{UU 
a ll,uMAtepeaAbae (llleeul{apuR). - OT.neJJbHbIH oT
THCK H3 N2 15 (77) ra3erb1 «)l(H3Hb», I 1915 l, CTp. 2. 
no.u o6w.. 3arJJ.: YiHTepHaUHOHaJJbHaH CO'UHaJJHCTH
qecKaH KOHqiepeHUHH a UHMMepaaJJbJJ.e (lllaeiiua
pHH). -178

[
279

] O6U{aR ae,cAapal{UR </JpaHl{y3c,cou u HeMel{,cou deAezal{uu
Ha Me:HCayHapoaH.oU C0l{UaAUCTU'l. /COH.<pepeH.l{UU 
B ll,uMMepeaAbde ( IJJeeul{apuR). - «CouHaJJ-lI.eMo
KpaT», )l(eHeaa, 1915, N2 45-46, 11 OKTH6pH, CTp. 1.-
161, 175, 178 

[
280] O6U{eCTBeH.Hoe aau:HCeHue B Foccuu B H.a'laAe XX-zo ae

,ca. no.u pe.n. JI. MapTOBa, n. Mac.lJOBa H A .. noTpe
COBa. T. I-IV. Cn6., THn. «O6w.ecTBeHHaH TioJJb3a», 
1909-1914. 5 T. -371 

0pH. -CM. lfaqepHH, r. B. 
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(281 1 * OT nucaTeAeU, xyao:>ICHUIWB u apTUCT0B. [B033Ba-
HHe). - «PyccKoe CJJoBo», M., 1914, N2 223, 28 ceH
TS16pH, CTp. 4, B OT.!I..: Tio IlOBO.!I.Y BOHHbl. - 39, 168 

(2821 OT peaa1w1uu. - «Haw foJJoc», CaMapa, 1916, N2 4 (18), 
24 HHBapH, CTp. l. - 221 

(2831 OT peaa,w,uu. [Tio IlOBO.!I.Y OTBeTa neTep6yprCKHX JIHKBH
.!l.aTOpOB Ha TeJJerpaMMy BaH.!1.epaeJib.!1.e). - «CouHaJJ
JJ.eMoKpaT», )KeHeBa, 1914, N2 34, 5 .!1.eKa6pH, CTp. 2, 
B OT.!I..: XpoHHKa. TioA o6m. 3arn.: C.-TieTep6ypr. -
54 

(2841 OTBeT 3. Ba1-taepae11bay. - «CouHaJI-)].eMOKpaT», )KeHe• 
aa, 1914, N2 33, 1 HOH6pH, CTp. 1-2. Tio.!1.nHcb: UeHT
paJJbHbIH KoMHTeT Poce. c.-.!I.. pa6otJeíi napTHH. - 22, 

26, 27, 31, 32, 33 

(2851 OTBeT 2pysu1-tcKux cou,ua11-ae1rtoKpaToa, •t11e1-toa Poccuu-. 
cKou cou,uaA-ae1rtoKpaTuttecKou pa6ottet1 napTuu, npo
:>1Cuaa10w,ux a )Ke1-teae u 1-teaa11ex:o oT 1-tee, oa1-tot1 
1-tau,uo1-taAbHO-nOAUTUtteCK0U op2anusau,uu, K0T0paR 
aeucTayeT 8 oa1-to1rt U3 801010W,UX zoc'yaapCTB. HoH6pb 
1914 r. 1 - 54, 56

[2861 /OTBeT nerep6yp2cKux AUKsuaaTopoa 1-ta Te11e2pa1rt1rty Ba1-t
aepaeAb8eJ. - «CouHaJJ-)].eMoKpaT», >KeHeaa, 1914, 
N2 34, 5 .!1.eKa6pH, CTp. 2, B OT,n.: XpoHHKa. TioA 
o6w. 3arn.: C.-TieTep6ypr. - 51, 54, 61 

(2871 �OTKAUKU», U10pHx. [HeocymecTBJieHHoe H3.!1.aHHeJ. -
53 

(2881 OTHotue1-tue npo11empuaTa K aonpocy o 1rtupe. [Pe30JIIO
UHH, npHHHTaH Ha Me>K.!1.yHap0.!1.HOH COUHaJIHCTHqe
CKOH KOHcj>epeHUHH B KHHTaJJe. 1916 r.). - «CouH
an-JJ.eMOKpaT», )KeHeBa, l 916, .N'!! 54-55, 1 O HIOHH, 
CTp. I. - 245, 250, 419, 425 

1 Poprvé otištěno v publikaci Leninskij sborník XVII, 1931,

s. 321-322.
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(289] fla1t1tetcytc, A. J1M.nepuaAU3M. u aaiJattu npoAerapuara. -
«KoMMYHHCT», >KeHeaa, 1915, N2 1-2, CTp. 70-77. -
128, 129 

(290] flapOAb peB0A/01,fU0H,H,0U CO(,fUaA-OeM.OICpaTUU. - «Cou.HaJI·
.UeMOKpaT», >l(eHeBa, 1914, N2 34, 5 ,lleKa6pR, CTp. 1-
2. - 54

(29 1] flerep6ypzc,cue u M.0CIC0BCICUe M.eH.bWeBUICU o BOUH.e. -
«11aaecTHH 3arpaHH'IHOro CeKpeTapHaTa OpraHH3a
U.H0HHoro KoMHTeTa PoccHHCKOH Cou.HaJI-.UeMoKpaTH
qecKoň Pa6oqefl TTapTHH», [U10pHxl, 1916, N2 5, 
10 HJOHH, cTp. 2. Ilo,llnHcb: TTeTep6yprcKaH c.-,ll. HHH
U.HaTHBHaH rpynna. MocKOBCKaH rpynna c.-,ll. MeHb
llleBHK0B. - 29 J

(292] flucbM.O fytt/Cosa ,c ze1tepaAy M. B. AAetcceesy. - «Co
U.HaJJ-.UeMOKpaT», >KeHeaa, 1916, N2 57, 30 neKa6pH, 
CTp. J -2. - 369

[293] / flucbM.O ua Cn6. or IO o,cra6pR]. - «Cou.HaJI-.UeMoKpaT»,
>KeHeaa, 1914, N2 35, 12 ,lleKa6pH, CTp. 2, a 0T,ll.: 
XpoHHKa. flo.ll o6w. aarn.: C.-TTeTep6ypr. (TTHCbMO 
pa 6oqero) . - 54 

[294] / fluCbMO ua Cn6. or I I oKTR.6pR.]. - «Cou.Han-.UeMoKpaT»,
>KeHeaa, 1914, N2 35, 12 ,lleKa6pH, CTp. 2, a 0T,ll.:
XpoHHKa. no.Zl o6w. aarJI.: C.-TTeTep6ypr. (TTHCbMo
pa6oqero). - 54

(
295] flAe1tap1toe aacei1a1tue, I.J,HK C. P. u C. /i. - «HoaaH

>l<H3Hb», flr., 1917, N2 95, 8 (21) aarycTa, CTp. 3.
flo,ll o6m. aarn.: CTOKrOJibMCKaH K0HcjlepeHU.HH: -
481, 482 

(296] fl AeXaH0B; f. 8. J1 H.TepHa(,fU0H.aAU3M. U 3aU{UTa 0TetteCT·
aa. flr., I 916. 17 CTp. (OT.ll. 0TTHCK H3 >KypH. «Co, 
epeMeHHbIH MHp»). - 293

[297] o B0UH.e. OTBeT T0BapHlllY 3. n. Paris, 1914. 32 CTp.-
79

Pecf;epar «06 0TH0WeHUU C0(,fUaAUCT0B ,c BOUH.e» -
CM. Bo>K.llH pyccKOH c.-.ll. o aoňHe.
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[298] C1.tép'i'b CunReuna u nawu aeuTat{UOH.H.bte aaďa1tu. -
«HcKpa», [M10HxeHJ, 1902, N2 20, 1 MaH, cTp. 1. -
340, 341

[299
] llAexanoa u eeo cTOaapuw,u». - «CouHaJJ-,lleMoKpaT», )Ke

HeBa, 1915, N2 45-46, 11 OKTH6pH, CTp. 4, B OT)l.: 
XpoHHKa. -179

[300] * noa CTapbtM 3H.aMeH.eM. C6ópHHK. (CTaTbH 6. ABHJIO
Ba, A. BHTHMCKoro, A. JloMOBa, B. IlaBJIOBa, H. CTe
naHoBa, M. ct>a6pHtrnoro). CapaToB, 1916. 95 CTp. -
288, 290, 296, 323 

�301] lloAO{}fCenue a HnTepnat{uonaAe u aaďactu PCP,Pfl. (Pe-
30JJIOU.HH npHHHTaH BCeMH fOJIOCaMH npOTHB O)lHO
ro). - «COJI)laTcKaH TTpaB.na», nr., 1917, N2 13, 
16 (3) MaH. IlpHJJO>KeHHe K ra3. ,«Con.naTCKaH TTpaB
.na», cTp. 3. no.n o6m. 3arn.: Pe3oJIIOUHH Bcepoc
CHÍICKOÍI KOH<pepeHUHH PC,llPTT, cocTOHBWeÍICH 24-
29 anpeJIH 1917 r. - 473, 474 

[302] * floTpecba, A. H. Boúna u aonpocbt Me{}fCďynapoďnoeo
ďeM0KpaTU'teCIC0Z0 C03H.llH.UR. Bhln. I, nr., KH-BO 
6bIBW. M. B. TTonoBa, 1916, 78 CTp. -293 

[303] - 3aMeTICU ny6AUt{UCTa. CTapbIÍI npHHTeJib. - «,lleno», 
M., 1916, N2 1, aBrycT, cTp. 56-66. - 326-327, 335 

[304] cflpaaaa», nr. - 52, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 448,

450, 456, 460, 468, 469, 471, 473, 484 

[305] cflpu6ou», feJihCHHr<popc. - 452

[306] flpuMe'tanue {peďaKt{UU ,c nucbMY 3. I'ypeau1ta cflap
ayc - KoaAoac,cuú - I'anet{KUÚ»}. - «Be3 JlHWHHX 
CJJOB», nr., 1917, N2 2, 19 HIOJIH, CTp. 5-6.- 480 

flpUH.t{UnuaAbH.aR. ďelCAapat{UJI, e-{}ICU PoAaH.ď-I'OAbCT - CM. 
Dle «neue Internationale» H Dle neue Partel ln 

Holland. 

[307] flpoepaMMa Poccuúc,coú cot{.-ďeM. pa601teu napruu, npu
. H.RTaR na BropoM c7,eaďe napruu. - B KH.: BTopoÍI 
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oqepe.n.Hoil c'be3.n. Poce. corv.n.eM. pa6oqeú: napTHH. 
TioJIHbIH TeKCT npoTOKOJIOB. 113.n.. UK. Genéve, THn. 
napTHH, (1904], cTp. 1-6. (PC.UPTI). -122, 125, 

237, 345 

llpoeKT oeK1iapatfuu - cM .. JleHHH, B. H. TIHcbMo pe.n.aK
UHH «Hawero CJioBa». 

[lpoeKT OeKAapatfUU Me�éJynapOOH.blX AeBblX - CM. Jle
HHH, B. H. TipoeKT pe30JIIOUHH JieBbIX COUHaJI-,lleMO
KpaTOB ... 

[308] II poeKT Ma11.ucpecrn, e11.eceH.H.btií 11.a KOH.cpepeH.t{UIO Aeeoií 
zpynnoií éJe;ieeaTOB (II.K PC/1,Pll, noAbCKaR. onno-
3UtfUR, C.-0. JlaT. Kpa!l, utBeéJ U H.OpBe�etf, J H.eMet{-
1'UÍÍ oeAeeaT u 1 uteeutfapetf). - «CouHaJI-,ll.eMoKpaT», 
)KeHeBa, 1915, N2 45-46, 11 OKTH6pH, CTp. 4. - 158, 

178, 184 

llpoeKT oTBeTa I'puMMy - CM. JleHHH, B. H. B HHrepHa
UHOHaJihHYIO couHaJIHCTHqecKyIO KOMHCCHIO (1. s. K.). 

[309] llpo;iernpuu Eeponbtl [MaHH<pecT, npHHHTbIH Ha Me:>K
.n.yHapo.n.HoH couHaJIHCTHqecKoH KOH<pepeHUHH B llHM
MepBaJib.U.e. 1915 r.]. - «Con;HaJI-,UeMOKpaT», )KeHe
Ba, 1915, N2 45-46, 11 OKTH6pH, CTp. l. -159, 163, 
178 

[310] «llpo;ieTapuu», )KeHeBa. - 168

[311] «llpo1ierapuu», Tir., 1917, N2N2 1-7, 26 (13) aBrycTa -
2 ceHTH6pH (20 aBrycTa). - 484 

- 1917, N2 3, 29 (16) aBrycTa, CTp. 2. -481

[312] «llpo;ieTapCKUU I'o;ioc», nr. - 136

[313] «llpoAeTapcKoe /1,e;io», KpouwTa.llT, -484

[314] «llpoceew,e11.ue», Cn6., 1914, *N2 4, CTp. 34-47; N2 5,
CTp. 57-71; N2 6, CTp. 33-47.-348, 379 

[315] llpoTue Te1tenuR.! - «CouHaJI-,UeMOKpaT», )KeHeBa, 1914,
N2 33, l HOH6pH, CTp. l. - 34 
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(3161 / n R.Ta/WB, r. JI.] Co6paT no opy,icu10. «HHTepHaU.HOHan». 
E>KeMecsiqHHK, TIOCBSllll.eHHblH BOnpocaM TeOpHH H 
npaKTHKH MapKCH3Ma. l-'13.ll.aeTCSI Po30H J1JOKCeM6ypr 
H <l>paHIJ,eM MepHHroM. N2 1, 15 anpensi 1915 r. 
76 cTp. - «KoMMYHHCT», )KeH_eaa, 1915, N2 1-2, CTp. 
182-184. TTo.ll.nHcb: TTeTp KHeacKHH. - 112

(
3171 « Pa60THUl,fa», nr. - 55.

(
3181 Pa6ottue a crpaxoao.M coaere. - «.UeHb», TTr., 1916, N2 32

(1192), 2 qieapam1, CTp. 4, B OT.ll.,: Pa6oqasi >KH3Hb.-
209 

(
3191 «Pa6ottue Beao.MOCTU», nr. - 328

(3201 «Pa60'lUU u Co;iaar», nr. -484

(3211 Paae,c, K. l/eraepTb ae,ca pasauruR. uMnepua;ius.Ma. -
«KoMMYHHCT», )KeHeaa, 1915, N2 1-2, cTp. 49-69. -
105, 246 

Pa,coac,cuu - c.M. Dumas, Ch. et Racovski, C.

PesoAtotfUU Bepnc,cou ,conq,epeHtfUU sa2panuetHbtX ce/Ctfuu 
PCP,Pll - c.M. JleHHH, B. 11. KompepeHU.HH 3arpa
HHqHbIX ceKu.Hil PC.LI.PTI. 

(3221 PesoAtotfuu Bcepoccuuc,cou ,conq;epentfuu Poccuuc,cou co
tfUa;i-ae.Mo1Cparuetec,cou pa6o'f.eu napruu, cocTORBtueu
cR 24-29 anpeAR 1917 2oaa. - «Con.ll.aTCKaH Ilpaa
.ll.a», nr., 1917, N2 13, 16 (3) Masi. IlpHno>KeHHe K ra3. 
«Con.ll.aTCKasi IlpaB.ll.a», CTp. 1-4. - 483

(3231 {PesoAtotfuu Konen2a2enc,cou ,conq;epenu,uu. 1915 r.). -
«Hawe Cnoao», TiapH>K, 1915, N2 4, 2 qieapansi, 
cTp. I. Ilo.ll. o6m. 3arn.: KoneHrareHcKaH KOHq>epeH
u.nsi. (OT co6CTBeHHOro KOppecnOH.D.eHTa). IlO.ll.TIHCb: 
A. KonnOHTail. - 70

PesoAtotfUR 6pe.MeHtfeB - CM. Das Wachstum der 

deutschen Parteiopposition. 

(3241 {Pe30AIOtfUR J1cnoAHUTeAbH020 ICO.MUTeTa Me,icaynapoa-
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H.020 C01tua11UCTU1tec1w20 6,opo. 3 ( 16) HIOJIH 
1916 r.). - «HmpopMaUHOHHbIH JlHCTOK 3arpaHH'iHOH 
OpraHH3aUHH ByH.D.a», [)KeHeBa], 1915, N2 7, HH
eapb, cTp. 15. no.li. o6m.. aarn.: Bp10cceJibCKaH c.-.D.. 
06'be,ll.HHHTeJibHaH KOHcjlepeHUHH.--: 203, 215 

Pe3011101tu11, K30 - CM. JleHHH, B. H. flHCbMO K.oMHTeTa 
aarpaHH'iHOH opraHHaauHH K ceKUHHM PC.ll.PTT. 

Pe30IIIOltUR MeH.bUlUH.CTBa H.a BepH.CIWÚ IWH.(/JepeH.ttUU -
CM. JleHHH, B. H. PeaoJI IOUHH, npe.D.JIO>KeHHaH .D.eJie
rauHeH UK.

[325) Pe30IIIOltUR 06 OTH.OUleH.UU K H.enpo11eTapcKUM napTURM, 
[ npuH.RTaR H.a V ( JI oH.aoH.CKOM) c1,e3ae PC P, p fl). -
B KH.: JloH.D.OHCKHH c'be3.D. PoccHHCKOH cou..-.D.eMoKp. 
pa 6. napTHH ( COCTOHBllIHHCH e 1907 r.). ITOJIHblH 
TeKcT npOTOKOJIOB. Ha.li.. UK. Paris, 1909, CTp. 454-
455. (PC,lJ.PTT). - 168

[326) Pe30IIIOltUR, npUH.RTaR H.a UH.TepH.attUOH.a/lbH.OÚ co1tua11u
CTU1teCKOÚ :HCeH.CKOÚ KOH.qJepeH.ttUU B BepH.e. - «Co
U.HaJI-.ll.eMOKpaT», )KeHeBa, 1915, N2 42. TipHJIO>Ke
HHe K N2 42 ráaeTbI «Cou.Han-,lJ.eMOKpaT», l HIOHH, 
CTp. 2. ITO.li. o6m.. aarn.: )KeHCKaH Me>K,nyHapo.nHaH 
cou.HaJIHCTH'ieCKaH KOHcjlepeHUHH. -113, 135 

(327
) Pe30IIIOltUR CUMnaTUu :HCepTBaM BOÚH.bL U npec11eayeMbtM. -

«Cou.Han-.ll.eMoKpaT», )KeHeBa, 1915, N2 45-46, 11 OK
TH6pH, CTp. l. - 178

Pe30IIIOltUR 11.K ByH.aa - CM. UeHTp3JibHblH KOMHTeT 
ByH.D.a o BOHHe. 

[328) f PetteH.3UR H.a KH.uzy: J TTeTp MacJIOB. - 3KOHOMHtJecKHe
npH'IHHbI MHpOBOH BOHHbl. - MocKBa 1915 r. THn. 
T-Ba H. ,lJ.. CbITHHa, ueHa 25 KOn. - «Bonpocbl
CTpaxoBaHHH», ITr., 1915, N2 5 (43), 10 HIOJIH,
cTp. 16, B OTJI..: BH6JIHorpacjJHH. TTo.D.nHcb: 51. Pyc. -
120 

[
329

) <fPe'tb», nr. -127, 150, 157
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1916, .N'!! 32 (3415), 2 (15) q>eBpaJHI, CTp. 4. - 209 

*- 1916, .N'!! 102 (3485), 15 (28) anpeJrn, cTp. 1-2. -
259 

Pe'tb Jlu61rnexm a npycc,wM A.at-taraee 16 Mapra 1916 e.
CM. Abgeordnetenhaus. 

Pe1tb Typaru - CM. II pensiero del Partl to Socialista. 

[330] PoA.at-ta-foA.bCT, r. P,aycMbtCA.eHHaft nO3Ut{Uft. - «C6op
HHK CouHaJI-,UeMOKpaTa», [)KeHeBa], 1916, .N'!! 2, .11.e-
Ka6pb, CTp. 70-71. -308, 318 

[331 ] /Jo1tta1t Bat{Aaaoau1t MaAut-toacxuu. [HeKponor]. - «Co
UHan-,UeMoKpaT», )KeHeaa, 1914, N!! 33, l H0H6pH, 
CTp. 2. -34 

[
332] «:Pyccxaft BOA.ft», nr. - 480

[333] «:Pycct<.aR. mxoAa», Cn6., 1911, N2 7-8, cTp. 1-10.-65 

[334] «:Pyccxue Beao1ttocru», M. - 393

* 1914, .N'!! 202, 3 ceHTH6pH, CTp. 2-3. - 28

1914, .N'!! 207, IO ceHTH6pH, CTp. 2. - 28

[335] «:Pyccxue 3anucxu», nr. - 306

[336] * «:Pyccxoe CA.oao», M., 1914, N2 223, 28 ceHrn6pH,
CTp. 4. - 39, 168 

[337] * «:Ca1,to3aw,ura», nr., 1916, N2 I. 143 cTp. - 208, 220, 

239 

[338] C.-flerep6ype. - «CouHan-.[(eMOKpaT», )KeHeBa, 1914,· 
N2 34, 5 .11.eKa6pH, cTp. 2, B oT.11..: XpoHHKa. - 54 

[339] C.-flerep6ype. (IlHCbMO pa6oqero). - «CouHaJI-.[(eMo
KpaT», )KeHeBa, I 9 I 4, N2 33, I HOH6pH, cTp. 2, B oT.11..: 
XpoHHKa. - 34 
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C6op1tu,c «flaJMI.TU !vfap,cca» - CM. Kapn MapKc (1818-
1883) 

[340] «C6op1tutc Cotfua11-l!eM01CpaTa», [)KeHeaa]. - 215, 216,

218, 227, 229, 231, 246, 249, 253, 257, 260, 271, 273, 

276, 277, 278, 279, 280, 285, 295, 296, 306, 309, 313, 

316, 323, 350, 362, 419, 422, 454 

- 1916, N2 I, OKTH6pb. 88 CTp. - 220, 275, 289, 291,

293, 295, 296, 297, 299, 307, 308, 309, 313, 315, 316,

322, 323, 347, 349, 358, 374, 376, 474

1916, N2 2, .ueKa6pb. 86 .CTp. -209, 289, 299, 306,

308, 309, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320, 322,

323, 324, 332, 333, 342, 369, 405, 419

[341 ] «CB06oa1toe BocnuTa1tue», M., 1909-1910, �f!! 7, CTJI6. 
1-10. -65

1909-1910, N2 10, CTJI6. 55-60. - 65 

1910-1911, N2 10, CTJI6. 1-10, 25-32.-65 

1911-1912, N2 1, cTJI6. 113-118. - 65 

1911-1912, N2 2, CTJI6. 49-62.-65 

1911-1912, N2 3, CTJI6. 47-56. -65 

1911-1912, N2 12, CTJl6. 91-96. - 65 

1912-1913, N2 5, CTJI6. 1-6.-65 

1912-1913, N2 7, CTJl6. 71-86. -65 

1913...:._1914, .N'2 1, CTJI6. 25-38.-65 

[342] CeMJCOBctcuú, C. I'ocyaapcTBeH.H.oe npo�eJCTepcTeo. - «Ha

me Cnoao», TiapmK, 1915, N2 45, 21 MapTa, CTp. 2. -
206 

CMUpH.OB - CM. fypeaHq, 9. JI.. 

[343
] «CoBpeMeH.H.btú Mup», Cn6. - 65
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CoeAaweH.ue lleTpoepaocxoeo CoeeTa pa601tux u co11oaT
cxux oenyTaTOB C BpeMeH.H.blM npaBUTeJLbCTBOM - CM. 
113 npOTOKOJia aace.naHHH CoBeTa pa60'IHX H COJI.U.aT
CKHX .u.enyTaTOB 2-ro MapTa. 

(
3441 «Co11oarcxaR llpaeoa», Tir., 1917, N!! 13, 16 (3) MaH. 

TipHJJO}KeHHe K raa. «COJJ.U.aTCKaH ilpaa:na>, CTp. 1-
4. - 474, 475, 483

(
3451 «Cou,ua11-P.e1rtoxpan, M. -472, 484

(3461 «Cou,ua11-P,e1rtoxpaT», Paris -)l(eHeaa. - 26, 28, 32, 33, 
34, 35, 39, 42, 55, 60, 62, 64, 76, 79, 83, 84, 92, 98, 
103, 106, 107, 111, 112, 120, 127, 130, 132, 139, 159, 
164, 167, 171, 173, 174, 180, 181, 189, 204, 211, 215, 
217, 231, 235, 237, 244, 246, 251, 252, 253, 255, 257, 
258, 264, 265, 269, 279, 316, 318, 323, 418, 421, 454 

- 1913, N!!N!! 31-51, 15 (28) HIOHH -29 qieapaJIH
1916. - 207

- Paris, 1913, N!! 32, 15 (28) ,zr.eKa6pH. 8 CTp. -35

- )l(eHeaa, 1914, N!! 33, l HOH6pH. 2 CTp. - 22, 26, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 48, 49, 50, 63,
67, 106, 113, 116, 131, 133, 134, 138, 139, 142, 155

- 1914, N!! 34, 5 .zr.eKa6pH. 2 CTp. -84, 35, 44, 48, 50,
51, 52, 58, 55, 61, 68

- 1914, N!! 35, 12 .zr.eKa6pH. 2 CTp. -83, '50, 51, 52, 53,
56, 57, 65

- 1915, N!! 36, 9 HHaapH. 2 CTp. Ha raa. owH60'IHO
yKaaaHa .u.aTa: 12 .zr.eKa6pH 1914 r. - 55, 57, 58, 60,
68, 64, 65, 69, 70, 75, 89

- 1915, N!! 37, l qieapaJJH. 2 cTp.-54, 64, 69, 74, 75,
80

- 1915, N!! 38, 12 qieapaJJH. 2 CTp. -74, 75

1915, N2 39, 3 MapTa. 2 CTp. -75, 82, 88
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- 1915, .N'2 40, 29 MapTa. 2 CTp. - 82, 84, 85, 86, 107,
113, 115, 116, 118, 122, 130, 133, 134, 141, 197, 
215, 326, 347 

- 1915,.N'241, l Maff,CTp.2.-83

- 1915, .N'2 42, 21 Maff. 2 CTp. -92

- 1915, .N'2 42. TipHJIO)KeHHe K N2 42 ra3eTbl «COl.(HaJI-
.ll.eMOKpaT», 1 HIOHSI, CTp. 2. -113, 135, 142

- 1915, ,N'g 43, 26 HIOJISI. 2 CTp. - 103, 117, 120, 133

- 1915, .N'2 44, 23 asrycTa. 2 cTp. - 111, 118, 119, 120,
130, 131, 132, 138, 140, 141, 152

1915, .N'2 45-46, 11 OKTH6pH. 4 CTp. -138, 158, 161,
164, 166, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 183, 184
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20 dau:HCeHuR 8 Hopae2uu. 6opb6a pa604ero KJiaéca 
H T3KTHl!eCKHe Tel!eHHH. - «C6opHHK CouHaJI-.ll.eMo
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UHH). - «C6opHHK CouHa.ri-.ll.eMoKpaTa», [)l(eHeaa l, 
1916, N2 2, .ueKa6pb, CTp. 34-40.-313, 317,319

[362
] fl./u•1epu11., r. B.J Cnopbt o c03bLBe Me:HCiJ. cou,. 610po. 

(TT11cbMO H3 AHr.1m1). - «Hawe CJJoBo», TTapH>K, 
1916, N2 51 (438), I MapTa, cTp. l; N2 52 (439), 
2 MapTa, CTp. I. Ilo.u.nHcb: OpH. - 208

[363] l./xeuiJ3e u e20 <jJpaKU,UR. - noco61f.UKU f:2B03éJeacK.» nap
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50-67. TTo.nnHCb: A. BeneHHH. - 296, 309, 313, 316,

322, 331

í3651 - Pa6ottue u BOeHHO-npOMblW.AeHftbte KOMUTeTbL. - «Co
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Marz. Beilage des «Vorwlirts» Berliner Volksblatt, S. 2. 
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93-105. - 405

[3801 An dieArbeiterklasse!- «Volksrecht", Ziirich, 1916, Nr. 306, 30. 
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JMENNÝ REJSTŘÍK* 

A - viz ŠljapnikovA. G. 

A. B. - viz Krylenko N. V. 

ABRAM - viz Krylenko N. V. 

ABRAM - viz Skovno A. A. 

ABRAMCIK - viz Krylenko N. V. 

ABRAMoVIC A. J. (nar. 1888) - člen SDDSR od roku 1908. V letech 
1911-191 7 žil ve Švýcarsku, aktivně se zapojil do švýcarského děl
nického hnutí. Po únorové revoluci 191 7 se spolu s V. I. Leninem 
vrátil do Ruska a působil v Petrohradě jako stranický organizátor 
Ochtského obvodu a agitátor Rumunského frontu. Po Říjnové revo
luci sloužil v Rudé armádě a do roku 1931 pracoval v Komunistické 
internacionále. Od roku 1932 se zabýval stranickou a později peda
gogickou činností. - 210, 286, 298, 343, 346, 352, 368, 370, 
381-383, 391, 395, 398, 402, 404, 407, 409, 415-417,
420-421, 424,430,460

ADLER Friedrich (1879-1960) - rakouský sociální demokrat, jeden 
z teoretiků austromarxismu. V letech 1910-1911 byl redaktorem 
listu' Volksrecht, orgánu Švýcarské sociálně demokratické strany, 
později tajemníkem Rakouské sodálně demokratické strany. Dne 
21. října 1916 zastřelil rakouského ministerského předsedu K. Stiirg
kha. Byl jedním ze zakladatelů centristické Dvaapůlté internacio
nály (1921-1923), v letech 1923-1940 zastával funkci generální
ho tajemníka Socialistické dělnické internacionály. - 339-342 

* 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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ADLER Victor (1852-1918) - jeden ze zakladatelů a vůdců Rakouské 
sociálně demokratické strany a II. internacionály. Do dělnického 
hnutí se zapojil v polovině 80. let. V roce 1886 založil list Gleich
heit, od roku 1889 byl redaktorem ústředního orgánu rakouské so
ciální demokracie Arbeiter-Zeitung. V letech 1889-1895 si doRi
sov�l s Bedřichem Engelsem, avšak brzy po jeho smrti se přiklonil 
k reformismu; byl představitelem oportunistického křídla Rakouské 
sociálně demokratické strany a II. internacionály. Za první světové 
války byl centristou, hlásal politiku třídního smíru a bojoval proti 
revolučním akcím dělnické třídy. Po vzniku Rakouské republiky 
(1918) byl ministrem zahraničních věcí. - 18, 88, 106, 341

A-DR - viz Šljapnikov A. G.

AFFOLTER Hans (1870-1936) - švýcarský sociální demokrat, povolá
ním právník. Od roku 1911 byl členem Národní rady. Za první svě
tové války patřil zpočátku k internacionalistům, ale projevovaly se 
u něho centristické tendence; v roce 1917 zaujal centristické a paci
fistické stanovisko; později přešel k pravému křídlu švýcarské soci
ální demokracie. - 388

A. K. - viz· Kollontajová A. M. 

AL-DR, ALEXANDR - viz Šljapnikov A. G. 

Au.xANDR- II. (ROMANOV) (1845-1894) 
- 359,405

ruský car (1881-1894). 

Au.xANDROVIC V. A. (Dmitrijevskij) (1884-1918) - levý eser. Za prv
ní světové války zaujímal internacionalistické stanovisko. Po únoro
vé revoluci 191 7 pracoval ve výkonném výboru petrohradského 
sovětu. Po Říjnové revoluci byl jmenován místopředsedou Celorus
ké mimořádné komise. Z příkazu ústředního výboru strany levých 
eserů se aktivně zúčastnil eserské vzpoury v červenci 1918; byl zat
čen a zastřelen. - 169-1 71

Au.x!NSKU G. A. (nar. 1879) - sociální demokrat. Za revoluce 
1905-1907 sympatizoval s bolševiky. V letech reakce a nového re
volučního rozmachu 1907 -191 O byl otzovistou a patřil k organizá
torům protistranické skupiny Vperjod. Za první světové války se 
projevoval jako sociálšovinista; psal do několika buržoazních listů. 
V roce 1917 se přiklonil k Plechanovově skupině Jednota. V dubnu 
1918 uprchl za.hranice. - 28, 78, 81, 87, 112, 134, 152-153
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AL. MICH. - viz Kollontajová A. M. 

A. M. - viz Kollontajová A. M.

A.N - viz Žordanija N. N. 

ANDR - viz Šljapnikov A. G. 

ANNAjEVG. - viz Konstantinovičová A.J. 

ANTONOV - viz Popov A. V. 

A. P.- viz Pannekoek Antonie

ARMANoovÁ lnessa (I. F.) (lnessa, Petrovová) (1875-1920) - členka 
SDDSR od roku 1904, aktivistka mezinárodního dělnického a ko
munistického hnutí. Účastnila se revoluce 1905-1907. Byla něko
likrát vězněna a poslána do vyhnanství. V roce 1909 emigrovala, 
nejprve žila v Bruselu a v róce 191 O odjela do Paříže. Byla zvolena 
tajemnicí výboru zahraniční organizace SD DSR. Roku 1911 půso
bila v bolševické stranické škole v Longjumeau. V roce 1912 se ile
gálně vrátila do Ruska a jako představitelka ústředního výboru stra
ny se v Petrohradě významně podílela na přípravě voleb do IV. státní 
dumy. Za první světové války pod Leninovým vedením aktivně při
pravovala 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), zúčastnila se zimmerwaldské a kientalské konferen
ce internacionalistů. Začátkem roku 1916 pracovala na Leninův po
kyn v Paříži mezi francouzskými socialisty a syndikalisty, kteří za
stávali internacionalistická• stanoviska, m"ezi mládeží a v odborech 
(viz též sv. 27). - 21-23, 49, 67-68, 70-73, 85,.90, 94-97,

"108-109, 122, 163, 189, 192, 195-198, 207, 232, 239, 244, 249, 

252, 270, 280, 282, 285�288, 293, 297-298, 307, 321-322, 

324, 334, 339, 343-344, 346-347, 350-363, 367-370, 372, 

374-378, 380-387, 392-412, 414-417, 420-424; 429-431,

435, 437, 442-444, 447-449, 457-459, 490

AusTERLITZ Friedrich (1862-1931)'- jeden z vůdců Rakouské sociál
ně demokratické strany, šéfredaktor jejího ústředního orgánu, listu 
Arbeiter-Zeitung; poslanec parlamentu za Vídeň. - 230

AVIwv B. V. (1874-1938) - sociální demokrat, novinář a statistik. 
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V roce 1905· se aktivně účastnil ozbrojeného povstání v Charkově. 
V roce 1917 vystoupil z SDDSR, pracoval v redakci menševického 
listu Novaja žizň a v srpnu téhož roku se stal členem sociálně de
mokratické organizace internacionalistů. V roce 1918 zanechal poli
tické činnosti. Až do roku 1928 pracoval v Ústřední statistické sprá
vě SSSR, od roku 1929 ve Státní plánovací komisi RSFSR, později 
v lidovém komisariátu dopravy. - 324, 332

AxELROD P. B. (1850-1928) - jeden z čelných představitelů menše
vismu. V letech 1907-1910, v období reakce a nového revoluční
ho rozmachu, patřil k vůdcům menševiků-likvidátorů, byl členem 
redakce jejich listu Golos social-demokrata. Za první světové války 
zastával centristické stanovisko, fakticky hájil sociálšovinistick� ná
zory. Po únorové revoluci 1917 se stal členem výkonného výboru 
petrohradského sovětu. Říjnovou revoluci odmítal a v emigraci vy
zýval k ozbrojené intervenci proti Sovětskému Rusku. - 22, 60,

70, 74, 80, 89, 129, 163, 167, 173, ,213, 230, 239, 328, 450 

Axwoo T. L. (1888-1938) - člen SDDSR (b) od roku 1917, dříve 
člen Bundu. V letech 1910-1917 žil ve Švýcarsku. V březnu 1917 
předal Lenin jeho prostřednictvím Dopis švýcarským dělníkům na 
rozloučenou (viz Sebrané spisy 31, Praha 1987, s. 110-119). Od 
řijna 1917 do července 1918 vedl tiskové byro rady lidových komi
sařů a v letech 1920-1921 stál.v čele tiskového oddělení Komunis
tické internacionály. Od roku 1922 pracoval v lidovém komisariátu 
zahraničních věcí. Později se zabýval redakční a vydavatelskou čin
ností. - 466

B. - viz Bogrovskij

BADAJEV A.J. (1883-1951) - člen:SDDSR od roku 1904. Byl poslan
cem IV. státní dumy za dělníky Petrohradské gubernie; v dumě pa
třil k bolševické frakci. Přispíval do bolševického listu Pravda, zúča
stnil se porad se stranickými pracovníky v Krakově a Poroninu. 
V listopadu roku 1914 byl spolu s dalšími bolševickými poslanci 
uvězněn a roku 1915 poslán do vyhnanství do Turuchanského kra
je. Odtud se vrátil po únorové revoluci 191 7 a aktivně se zapojil do 
práce v petrohradské bolševické organizaci. Po Říjnové revoluci za
stával významné funkce ve straně a sovětech (viz též sv. 31). - 50

BAEDEKER Karl (1801-1859) - autor řady průvodců po různých čá
stech Německa, po Švýcarsku apod.Jeho synové v této činnosti po
kračovali. - 97, 490 . 
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BAKUNIN M. A. (1814-1876) - jeden z ideologů narodnictví a anar
chismu. Od roku 1840 žil v emigraci. V letech 1848-1849 se zúča
stnil revoluce v Německu. Od roku 1869 byl členem I. internacio
nály, v níž vystupoval jako odpůrce marxismu. Odmítal jakoukoli 
formu státu včetně diktatury proletariátu, nepochopil světodějnou 
úlohu proletariátu, otevřeně vystupoval proti založení nezávislé po
litické strany dělnické třídy. Za rozbíječskou činnost byl v roce 
1872 na haagském kongresu z I. internacionály vyloučen. - 425

BALABANovovA A. I. (1878-1965) - sociální demokratka, účastnice 
ruského a italského socialistického hnutí. Za první světové války za
stávala centristické stanovisko, zúčastnila se zimmerwaldské, kien
talské a III. zimmerwaldské konference, byla členkou zimmerwald
ského sdružení. V roce 191 7 se vrátila do· Ruska; vstoupila do 
SDDSR(b). S poradním hlasem se zúčastnila I. kongresu Komunis
tické internacionály. V roce 1924 byla z KSR(b) vyloučena, protože 
znovu zaujala menševické stanovisko. - 114, 186

BASOK - viz Meleněvskij M. I. 

BAUER Otto (1882-1938) - jeden z vůdců rakouské sociální demo
kracie a II. internacionály, ideolog austromarxismu. Byl jedním 
z autorů buržoazně nacionalistické teorie kulturně národnostní au
tonomie. Říjnovou revoluci neschvaloval. V letech 1918-1919 byl 
ministrem zahraničních věcí Rakouské republiky. V letech 1919,

1927 a 1934 se aktivně podílel na potlačování revolučních akcí ra
kouské dělnické třídy. - 159

BAUMANN Rudolf(nar. 1872) - švýcarský pravicový sociální demokrat. 
Za první světové války patřil k sociálšovinistům. V červnu 1916 byl 
zvolen do vedení curyšské sociálně demokratické organizace, z ně
hož odešel v únoru 1917. - 414

BAZAROV V. A. (vl. jm. Rudně_v) (1874-1939) - ekonom a filozof, pu
blicista, překladatel Marxových � Engelsových děl;_ od roku 1896

pracoval v sociálně demokratickém hnutí. V letech 1905-1907 při
sp1val do několika bolševických.listů, v období reakce a nového re
volučníh� rozmachu se· odklonil. od bolševismu a stal se jedním 
z hlavních stoupenců machistické filozofie. V roce 191 7 patřil mezi 
internacionalisticky smýšlející menševiky, ale vystupoval proti Říj
nové revoluci. Od roku 1921 pracoval ve Státní plánovací komisi 
SSSR. Poslední léta života překládal uměleckou a filozofickou lite
raturu. - 32 7, 335
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BAZIL - viz Lenin V. I. 

BtL., BtLENIN - viz Šljapnikov A. G. 

BwŇKU G.J. (Gríša, Bělinskij) (1885-1938) - člen SDDSR od roku 
1903. Pracoval ve stranických organizacích 'v různých městech. 
V roce 1912 emigroval do Francie, 1914-191 7 byl tajemníkem pa
řížské sekce bolševiků a vedl korespondenci s V. I. Leninem, N. K. 
Krupskou a s výborem zahraniční organizace SDDSR. V květnu 
191 7 se vrátil do Ruska. Po Říjnové revoluci byl až do roku 1925 

tajemníkem stranického výboru v obvodu Krasnaja Presňa v Mo
skvě. Byl několikrát vyloučen z VKS(b). - 104, 190,, 192, 285, 287, 

293, 298, 308, 320, 331-:-333, 342, 354, 409, 420, 468 

BtLINSKU - viz Běleňkij G. J. 

BtLOUSOVOVÁ - 417 

BENTELI - majitel tiskárny v Biimplitzu nedaleko Bernu, kde se tiskla 
jednotlivá čísla ústředního orgánu SDDSR, listu Social-demokrat. 
- 131, 164, 180, 242, 317, 332

BERNSTEIN Eduard (1850-1932) - vůdce krajně oportunistického kří
dla německé sociální demokracie a II. internacionály, teoretik revi
zionismu a reformismu. V letech 1881-1889 redigoval ilegální 
orgán Sociálně demokratické strany Německa Der Sozialdemokrat. 
V letech 1896-1898 uveřejnil v časopisu Die Neue Zeit sérii člán
ků Problémy socialismu, jež později vydal knižně pod názvem Vor
aussetzungen der Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemo
kratie [Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie] (1899; 
česky 1902). V této knize revidoval všechny základní teze marxistic
ké filozofie, ekonomie. a vědeckého socialismu (viz též sv. 37). 

- 43, 99-100, 112, 212

BERZINj. A. (Pavlov, Pavel Vasiljevič) (1881-1938) - jeden z nejstar
ších účastníků revolučního hnutí v Lotyšsku. Členem strany byl od 
roku 1902. Účastnil se revoluce 1905-1907. Roku 1908 emigro
val. Od roku 1910 byl členem.zahraničního byra ÚV SDDSR a od 
ledna 1914 byra zahraničních skupin Sociální demokracie Lotyšské
ho kraje. Po IV. sjezdu se stál členem zahraničního výboru této 
strany a členem redakce jejího ústředního orgánu listu Zih9-a. Za 
první světové války zaujímal internacionalistické stanovisko, úča
stnil se zimmerwaldské konference, patřil k zimmerwaldské levici. 
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V létě roku 1917 se vrátil do Petrohradu a aktivně  se účastnil Říj
nové revoluce. Později pracoval v diplomatických a státních funk
cích. - 149, 338, 418, 421

BETIIMANN-HOllWEO Theobald von (1856-1921) - německý reakční 
státník. V letech 1905-1907 byl pruským ministrem vnitra, v le
tech (907 -1909 říšským ministrem vnitra a vicekancléřem. V le
tech 1909-191 7 zastával úřad říšského kancléře. Potlačoval děl
nické hnutí a aktivně se podílel na rozpoutání první světové války. 
V červenci 191 7 odešel do výslužby a zanechal politické činnosti. 
- 99

BLAGOEV · Dimitr (1856--' l 924) - představitel revolučního hnutí 
v Rusku a v Bulharsku. Za svých sh!dií na petrohradské univerzitě 
zde založil v letech 1883-1884 jednu z prvních sociálně demokra
tických skupin v Rusku, která v roce 1885 navázala ko�takty s Ple
chanovovou skupinou Osvobození práce. Roku 1891 se podíÍel na 
založení Bulharské sociálně demokratické strany a stanul v čele její
ho levicového revolučního křídla (těsňaků), jež se 1903 konstituova
lo v samostatnou marxistickou stranu - Bulharskou dělnickou so
ciálně demokratickou stranu (těsných socialistů). Za první světové 
války odhaloval její loupeživý charakter a.zrádcovskou úlohu sociál
šovinistů II. internacionály. Pod jeho vedením se těsňaci s II. inter
nacionálou rozešli a roku 1919 reorganizovali svou stranu v Bulhar
skou komunistickou stranu (těsných socialistů) (dnes Bulharská ko
munistická strana). - 110

BLANC Alexandre (187 4-1924) - francouzský socialista. Za první 
světové války byl poslancem parlamentu, zaujímal centristické sta
novisko, a pod vlivem protiválečn_é atmosféry ve Francii se později 
stal internacionalistou. V roce 1916 se zúčastnil II. mezinárodní soc 
cialistické konference v K.ienthalu. Po válce vstoupil do Komunis
tické strany Francie (dnes Francouzská komunistická strana). 
- 245

BLocHJoseph (1871-1936) - německý sociální demokrat, revizioni
sta. Zabýval se publicistickou činností. V letech 1897 až 1933 redi
goval a vydával hlavní tiskový orgán německých oportunistů, časo
pis Sozialistische Monatshefte. V roce 1933 po uchvácení moci faši
sty emigroval do Československa. - 330

BLOCHOVA Rosa - účastnice ženského hnutí ve Švýcarsku za první svě
tové války.·- 351

698 



BoGDANOV A. (vl. jm. Malinovskij A. A.) (1873-1928) - sociální de
mokrat, filozof, sociolog, ekonom, povoláním lékař. Po II. sjezdu 
SDDSR se přiklonil k bolševikům (viz též sv. 18). - 267, 327, 401

BOGROVSKU (B.) - sociální demokrat. Po určitou dobu vykonával funk
ci tajemníka bolševické skupiny ve Stockholmu a řídil přepravu lite
ratury do Ruska. V roce 1916 byl pro porušení stranické -konspirace 
a za defraudaci stranických peněz ze strany vyloučen. - 323

BoNC-BRUJEVIC V. D. (1873-1955) - revolucionář, bolševik, historik 
a publicista. Revolučního hnutí se účastnil-od konce 80. let; v roce 
1896 emigroval do Švýcarska. V cizině byl činný ve skupině Osvo
bození práce, později spolupracoval s Jiskrou. V dalŠÍ\:h letech orga
nizoval vydávání bolševických listů a časopisů a práci stranických 
vydavatelství. Po Říjnové revol�ci byl vedoucím úřadovny rady li
dových komisařů (do prosince. 1920), šéfredaktorem vydavatelství 
Žizň i znanije (viz též sv. 45). - 329, 440

BoRCHARDT Julian (1868-1932) .- německý sociální demokrat, eko
nom a publicista. V letech 1900-1906 byl redaktorem sociálně de
mokratických organu Volksblatt a Volkszeitung. V letech 
1911-1913 byl poslancem pruského Zemského sněmu. V letech 
1913-1916 a 1918-1921 redigoval levicový sociálně demokratic
ký časopis Lichtstrahlen. Za první světové války stál v čele levicové 
sociálně demokratické skupiny Internacionalističtí socialisté Ně
mecka, která se vytvořila kolem časopisu Lichtstrahlen; bojoval pro
ti sociálšovinismu a imperialistické válce. Zúčastnil se zimmerwald
ské konference a byl stoupencem zimmerwaldské levice (viz též sv. 
30). - 134-136, 172-173, 360 

BosovAJ. B. Uaponka,J. B.,Jevg. B., Kijevská) (1879_..: l 925) - členka 
SDDSR od roku 1901. Působila ve s�ranických organizacích v Kyje
vě a v zahraničí. Po únorové revoluci 191 7 pracovala jako předsed
kyně oblastního výboru strany v Kyjevě, v říjnu 1917 se stala člen
kou kyjevského vojenského revolučního výboru. Po Říjnové revolu
ci byla členkou první sovětské vlády na Ukrajině, později zastávala 
různé funkce ve stranických organizacích a v sovětech. - 128,

214-210 23� 230 24� 2q� 25� 271-270 274-27� 30� 

360-362, 368, 375, 434

BouLANGER Georges Ernest (183 7 -1891) - francouzský generál. V le
tech 1886-1887 byl ministrem války. V roce 1889 bylo odhaleno 
jeho spojení s monarchisty a byl obviněn z protirepublikánského 
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spiknutí; uprchl do Belgie a ve vyhnanství spáchal sebevraždu. 
- 359, 405

BouRDERON Albert (nar. 1858) - francouzský socialista, jeden z vůdců 
levého křídla syndikalistického hnutí, tajemník syndikátu bednářů. 
V roce 1915 se zúčastnil zimmerwaldské konference, kde zastával 
centristické stanovisko. Na sjezdu Francouzské socialistické strany 
v prosinci 1916 hlasoval pro centristickou rezoluci, která schvalova
la imperialistickou válku. Později přerušil styky s zimmerwaldovci 
a přešel na_ stranu odpůrců revolučního dělnického hnutí. - 190,

384, 419, 425 

BRANTING Karl Hjalmar (1860-1925) - reformistický vůdce švédské 
sociálně demokratické strany, jeden z čelných představitelů II. in
ternacionály. V letech 1887 -191 7 (s přestávkami) redigoval 
ústřední stranický orgán Sozialdemokraten . .Y letech 189 7 -1925 

by!'poslancem parlamentu. Za první světové války patřil k sociálšo
vinistům. V letech 1920, 1921-1923 a 1924-1925 byl předsedou 
sociálně demokratické vlády. - 42; 50, 52, 63, 232, 236, 427, 471,

483 

BRAUNS - viz Jansons J. E. 

BRILLIANT - viz Sokolnikov G. J. 

BRIZON Pierre (1878-1923) - francouzský socialista, publicista. V le
tech 1910-1919 byl členem poslanecké sněmovny. Za první světo
vé války zaujímal centristické a pacifistické stanovisko. Zúčastnil se 
kientalské konference, patřil k vůdcům francouzských pravicových 
zimmerwaldovců. Od roku 1918 vydával pacifistický list La Vague. 

·y roce 1921 vstoupil do·Komunistické strany Francie (dnes Fran
couzská· komunistická strana), zakrátko z ní však odešel. - 245,

285, 287

BRONSKI M. G. (VaršavskiJ') (1882-1941) - polský sociální demokrat, 
později bolševik. Od roku 1902 byl členem Sociální demokracie 
Království polského a Litvy. Stranicky pracoval v Polsku a ve Švý
carsku. Za první světové války byl internacionalistou. Zastupoval 
polskou sociální demokracii na kientalské konferenci, patřil k zim
merwaldské levici. Od června 191 7 pracoval v Petrohradě jako agi
tátor a propagandista petrohradského výboru SDDSR(b): Po Říjno
vé revoluci zastával funkci náměstka lidového komisaře obchodu 
a průmyslu. Stal se obětí represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo 
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mu obnoveno členství ve straně (viz též sv. 41). - 215, 227, .263,

276-277, 311, 346, 366, 368, 414, 441, 466

BROL'TCHOUX B. - francouzský odborový Činitel, anarchosyndikalista. 
Před první světovou válkou organizoval anarcliosyndikalistické 
»mladé« odbory a bojoval proti reformistickým předákům »starých«
odborů v kamenouhelném průmyslu severní Francie. Byl jedním
z organizátorů a vůdců řady hornických stávek. Za první světové
války zastával centristické a pacifistické stanovisko. Spojil se s refor
mistickým a sociálšovinistickým vedením francouzské Všeobecné
½onfederace práce. - 306, 309

BuACIDZE S. G. (Noe) (1882-1918) - člen SDDSR od ro_ku 1.902. Ak
tivně se účastnil revoluce 1905-1907 v Gruzii. Byl členem výboru 
kavkazského svazu SD DSR. V letech 1915-191 7 žil v emigraci ve 
Švýcarsku a podílel se na Činnosti Ženevské sekce bolševiků. Po ná
vratu z emigrace v dubnu 191 7 pracoval ve stranických a státních 
orgánech na Severním Kavkazu . .Od března 1918 byl předsedou 
RLK Terské republiky (existovala v roce 1918 v rámci RSFSR jako 
autop.omní republika). Byl zabit bělogvardějci. - 345, 3 72

BucHARIN N. I. (Dolgolevskij N. I., N. I. B., N. I-č., Nik. Ič., Nik. Iv., 
Nik. Ivanovič, N. Iv.) (1888-1938) - významný státní a stranický 
činitel, člen SDDSR od roku 1906, publicista a ekonom. Působil ja
ko propagandista v různých moskevských obvodech. V roce 1911 
emigroval. V roce 1915 přispíval do časopisu Kommunist. Po Říj
no�é revoluci byl členem ústředního výboru, v letech 1919-1929 
jeho kandidátem a poté členem politického byra ÚV a členem exe
kutivy Komunistické internacionály. V roce 1929 byl jmenován 
akademikem A V SSSR. V roce 1929 byl vyloučen z politického by
ra ÚV a z předsednictva exekutivy Komunistické internacionály. 

· V roce 1937 ho plenární zasedání 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 akademi
ka. - 73, 104-105, 127, 143, 150, 175-176, 180, 214-216,

218, 223-224, 227, 230, 232, 235-238, 244, 246, 254, 255,

257-258, 261, 271-274, 277-279, 285, 289-290, 295-297,

304, 309, 312-313, 318:,-323, 330, 333-338, 360-362,

368-370, 376-377, 418-,419, 421-422

BucHER Alfred - jeden z vůdců svazu mládeže ve Švýcarsku. Za první 
světové války byl členem mládežnické organizace Kegelklub v Cu
rychu. Zemřel začátkem dvacátých let. - 429
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BuLKIN F. A. (vl. jm. Semjonov) (nar. 1888) - člen SDDSR od roku 
1904. Pracoval ve stranických organizacích v Petrohradě a v Char
kově. Za první světové války působil ve výboru pro řízení válečné
ho průmyslu v Novgorodě, Samaře [Kujbyšev] a v Petrohradě, byl 
činný v odborech. Po Říjnové revoluci pracoval v orenburském so
větu jako představitel menševiků. S nimi se však rozešel a stal se 
-roku 1920 členem KSR(b). V roce 1922 byl za účast v tzv. dělnické
opozici ze strany vyloučen; v roce 1927 byl znovu přijat a zastával
různé funkce v hospodářských organizacích. - 30

C. -' 300

CAvAIGNAC Louis Eugene (1802'--1857) :_ francouzský generál a reakč
ní politik, účastnílc bojů o dobytí :Alžírska (1831-1848). Neblaze 
proslul barbarskými metodami vedení války. Po únorové revoluci 
1848 byl generálním guvernérem v Alžírsku, od května 1848, po 
zvolení do francouzského Ústavodárného shromáždění, ministrem 
války. Od· června 1848 stál v čele vojenské diktatury a s mimořád
nou krutostí potlačil povstání pařížských dělníků. - 477

CERETELI I. G. (1882-1959) - jeden z menševických vůdců. Byl po
slancem II. státní dumy za Kutaiskou.gubernii. Po únorové revoluci 
1917 byl zvolen členem výkonného výboru petrohradského sovětu 
a prvního ústředního výkonného výboru sovětů. V květnu 1917 se 
stal členem prozatímní vlády jako ministr pošt a telegrafů (viz též 
sv. 37) - 481, 483 

CcHAKAJA M. G. (Micha) (1865-1950) - účastník revolučního hnutí 
od roku 1880. Od roku 1898 byl členem SDDSR. Patřil k čelným 
představitelům výboru kavkazského svazu SDDSR. Byl aktivním 
účastníkem revoluce 1905-1907. ·Od roku 1907 do března 1917 
žil v emigraci. Po únorové revoluci 191 7 se vrátil spolu s Leninem 
do Ruska. V letech 191 7 -1920 byl členem tifliského [tbiliského] 
výboru strany. Po vítězství sovětské moci v Gruzii v únoru 1921 za
stával vedoucí funkce v orgánech sovětské vlády a ve straně (viz též 
sv. 19). - 181, 292, 463-464

ČELNoKov M. V. (nar. 1863) - velkoprůmyslník a majitel realit,jeden 
ze zakladatelů Konstitučně demokratické strany. V letech 
1914-1917 byl starostou Moskvy, hlavním zplnomocněncem Sva
zu měst,jedním z předsedů Celoruského svazu zemstev. Po Řijnové 
revoluci prováděl kontrarevoluční činnost v jižním Rusku, později 
emigroval. ·- 369 
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Č:EREVANIN N. (vl. jm. Lipkin F. A.) (1868-1938) - jeden z vedoucích 
představitelů menševiků, publicista, později likvidátor. Přispíval do 
likvidátorských listů, byl spoluautorem Otevřeného dopisu 16 men
ševiků o likvidaci strany (1910). Po srpnové protistranické konfe
renci v roce 1912 se stal členem menševického ústředí (organizační
ho výboru). Za první světové války vystupoval jako sociálšovinista. 
V roce 191 7 redigoval petrohradský list Rabočaja gazeta a později 
ústřední menševický orgán, časopi� Rabočij internacional. K Říjno
vé revoluci se stavěl nepřátelsky. Stal se obětí represí. - 3 71 

Č:ERNOMAZOV M.J. (Miron) (nar. 1882) - provokatér; 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 bqlševický ústřední výbor ze stranické 
práce vyloučil. V roce 191 7 byl odhalen jako agent petrohradské 
tajné policie činný v letech 1913 až 1914. - 290, 456 

Č:ERNOV V. M. (1876-1952) - jeden z vůdců a teoretiků eserské stra
ny. V letech 1902-1905 byl_redaktorem jejího ústředního orgánu, 
listu Revoljucionnaja Rossija. Po únorové revoluci 191 7 se stal mi
nistrem zemědělství v prozatímní vládě. Užíval krutých represálií 
proti rolníkům, kteří zabírali statkářskou půdu. Po �jnové revoluci 
organizoval eserské vzpoury proti sovětské vládě. V roce 1920 emi
groval a pokračoval v protisovětské činnosti. - 452, 481 

Č:cHEIDZE N. S. (1864-1926) - jeden z představitelů menševismu. 
Byl poslancem III. a IV. statní 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 .Francie. - 59, 
103-105, 107, 109, 112, 124, 128, 134, 152-153, 160, 188, 205,
209, 213-215, 225, 239, 246, 256, 263, 271, 275, 277, :285, 316,
327-328, 432, 434, 443, 445-447, 453-456, 462, 470-471,
483

Č:CHENKELI A. I. (18 7 4-1959) - sociální demokrat menševik, povolá
ním právník. Jako poslanec IV: státní dumy byl v sociálně demokra
tické frakci dumy členem menševické sedmy, později členem men
ševické frakce; hájil kulturně n_árodnostní autonomii - buržoazně 
nacionalistický program řešení národnostní otázky. Za první světo
vé války vystupoval jako sociálšovinista. Po únorové revoluci 191 7 
se stal zmocněncem buržoazní prozatímní vlády v Zakavkazsku. 
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V letech 1918-1921 byl ministrem zahraničních věcí menševické 
gruzínské vlády, později emigroval. - 234, 239, 432, 434

ČICERIN G. V. (v!. jm. Omatskij A.) (1872-1936) - sovětský státník 
a diplomat, člen SDDSR od roku 1905. V letech 1904-1917 žil 
v emigraci. V letech 1918-1930 byl lidovým komisařem zahranič
ních věcí, vedl sovětskou delegaci na mezinárodní konferenci v Ja
nově a Lausanne. Sehrál významnou úlohu při budování sovětské
ho diplomatického sboru a vytváření zahraniční politiky SSSR (viz 
též sv. 37). - 209

ČIRKIN V. G. (1877-1954) - účastník revolučního hnutí od roku 
1903 - dělník. Začátkem roku 1905 se přiklonil k menševikům. Za 
první světové války hájil sociálšovinistické názory. Po únorové re
voluci 191 7 byl delegátem I. a IL. sjezdu sovětů. V roce 1918 se 
s menševiky rozešel a v roce 1920 vstoupil do bolševické strany. Za
stával odpovědné funkce na úseku národního hospodářství. - ?JO

ČUDNOVSKU G. I. (1894-1918) - sociální demokrat, zpočátku menše
vik. Po návratu z emigrace v roce 191 7 se stal členem skupi
ny mezirajonovců a spolu s touto skupinou byl na VI. · sjezdu 
SDDSR(b) přijat do této strany. Aktivně se účastnil ozbrojeného 
povstání v Petrohradě v říjnu 1917. Po vítězství Říjnové revoluce 
se stal zvláštním komisařem Jihozápadního frontu, účastnil se bojů 
proti kontrarevoluční ukrajinské Centrální radě. Zahynul v bojích 
na Ukrajině. - 475

DAN F. I. (vl.jm. Gurvič) (1871-1947) -jeden z menševických vůd
ců. V letech 1907 -191 O stál v zahraničí v čele skupiny likvidátorů, 

: redigoval list Golos social-demokrata. Za první světové války vystu
poval jako sociálšovinista: Po únorové revoluci 191 7 byl členem vý
konného výboru petrohradského sovětu, členem předsednictva 
ústředního výkonného výboru, podporoval prozatímní vládu. Po 
Říjnové revoluci bojoval proti sovětské vládě. Začátkem roku 1922 
byl vypovězen ze země jako nepřítel sovětského státu. - 30, 74,

81, 291 

DAVID Eduard (1863-1930) - jeden z pravicových vůdců německé 
sociální demokracie, povoláním ekonom. Byl jedním ze zakladatelů 
revizionistického časopisu Sozialistische Monatshefte. Za první svě
tové války vystupoval jako sociálšovinista. V roce 1919 se stal čle
nem první koaliční vlády Německé republiky. V letech 1919-1920 
byl ministrem vnitra, v letech 1922-1927 říšským zástupcem 
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v Hesensku. Podporoval revanšistické snahy německého imperialis
mu, k SSSR se stavěl nepřátelsky. - 93, 116 

DEBS Eugene Victor (1855-1926) - významný představitel dělnické
ho hnutí v USA. Byl jedním ze zakladatelů sociálně demokratické 
strany, která se stala jádrem Socialistické strany USA, vytvořené 
v letech 1900-1901. Stál v čele levého křídla této strany. Roku 
1905 přispěl k vytvoření odborové organizace Průmysloví dělníci 
světa. Za první světové války zaujímal internacionalistické stanovis
ko, odsuzoval zrádcovství sociálšovinistů, byl proti vstupu USA do 
války. Říjnovou revoluci uvítal. Roku 1918 byl za protiimperiali
stickou propagandu odsouzen k deseti letům vězení, ale roku l_ 921 
byl amnestován. - 184

DELAJsI Francis· (nar. 1873) francouzský maloburžoazní ekonom, 
syndikalista, pacifista. Ve svých pracích odhaloval nadvládu finanč
ní oligarchie a skutečnou podstatu první světové války. Odmítal 
třídní boj � revoluční internacionalismus a hlásal teorii ,»sociálnho
lidarity«. Vypracoval utopický program třídní spolupráce mezi syn
dikáty pracujících a syndikáty kapitalistů, na jejímž základě by mě
ly vzniknout Spojené státy světové jako záruka odstranění krizí, 
konkurence a válek. V 30. letech se stavěl proti fašismu a přípravě 
druhé světové války. - 356

DJ;LEVSKIJ J. (v!. jm. Judělevskij J. L.) - eser. V roce 1900 emigroval 
z Ruska do Argentiny, později žil ve Francii a byl jedním z vůdců 
pařížské skupiny takzvané iniciativní menšiny. Napsal řadu histo
ricko-filozofických prací. - 280

DIMKA - viz Smidovičová I. G. 

DoLGOLEVSKIJ - viz Bucharin N. I. 

DoLGOLEWSKY Moses - viz Bucharin N. I. 

DoMov - viz Pokrovskij M. N. 

DoMSKI H. (Kamienski) (1883-1937) - člen SDKPaL od roku 1904, 
novinář a publicista. Roku 1906 byl členem varšavského výboru So
ciální demokracie Království polského a Litvy, podílel se na vydá
vání řady publikací sociálně demokratického charakteru v polštině. 
Od roku 1912 přispíval do bolševických orgánů Pravda a Prosvěš
čenije. Od roku 1915 byl členem krajského vedení SDKPaL, redi-
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goval časopis Naša tribuna, účastnil se zimmerwaldské konference. 
V prosinci 1918 se stal členem ÚV Komunistické strany Polska. Ro
ku 1928 byl ze strany vyloučen a roku 1930 znovu přijat; roku 
1935 byl opět vyloučen. - 110, 151 

DROZ - viz Humbert-Drozjules 

DuNCKEROVÁ Kiithe (1871-1953) - významná pracovnice německého 
socialistického hnutí. Od roku 1907 přispívala do orgánu dělnické
ho hnutí žen Die Gleichheit .. Za první světové války zastávala inter
nacionalistické stanovisko, v roce 1915 pracovala v časopisu Die 
Internationale, byla členkou skupiny Internacionála, později nazva
né Spartakus a nakonec Spartakův svaz. Patřila k zakládajícím čle
nům Komunistické strany Německa, v letech 1918-1919 zasedala 
v jejím ústředním výboru. Po nástupu fašismu k moci emigrovala. 
Po druhé světové válce žila v NDR, kde se věnovala vědecké a pe
dagogické činnosti. - 136

D2EMS - vizjelizarovová-Uljanovová A. I.

EICHER-M0LLER - 156

ENGELS 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). - 295, 298, 321, 335, 

350, 354, 359, 378, 398-399, 401, 405, 409, 417, 478 

FABIERKIEWICZ Zbigniew (Gněvič) (zemř. 1919) - významný činitel pol
ského dělnického hnutí, člen Sociální demokracie Království pol
ského a Litvy, novinář. V roce 1916 patřil k organizátorům petro
hradské skupiny SDKPaL, pracoval v redakci jejího orgánu Tribu
na a přispíval do ruských bolševických listů a časopisů. Aktivně se 
účastnil Říjnové revoluce. Byl zabit agentem polské vlády při ná
vratu ze Sovětského Ruska do vlasti. - 298, 308

FITZGERALD C. W. - tajemník americké Ligy socialistické propagandy. 
- 187

FoF�ovovA M. V. (1883-1976) účastnice revolučního hnutí. Po 
únorové revoluci 191 7 byla zvolena do petrohradského sovětu, sta
la se aktivistkou vyborského obvodního výboru strany. Její petro-
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hradský byt - Vyborská Strana, ul. Serdobolská 1/92, byt č. 41 
[ dnes třída K. Marxe 106, byt č. 20] - byl místem posledního Le
ninova ilegálního pobytu. Po Říjnové revoluci pracovala v lidovém 
komisariátu zemědělství a později byla rektorkou moskevského 
Zootechnického institutu. Od roku 1925 pracovala v hospodářských 
orgánech a v dalších institucích. - 48 7

FOURIER Charles (1772-1837) - významný francouzský utopický so
cialista. Vystoupil s ostrou a hlubokou kritikou buržoazního zřízení 
a vytvořil obraz budoucí »harmonické« lidské společnosti, založené 
na znalosti lidských vášní (viz též sv. 2.). - 417

FR. - viz Frohlich Paul 

FRANC - viz Koritschoner Franz 

FRANK - 102

FRANK Ludwig (187 4-1914) - německý sociální demokrat, jeden 
z vůdců revizionistů, sociálšovinista; povoláním advokát. Od roku 
1907 byl poslancem Říšského sněmu. Na magdeburském sjezdu 
strany v roce 1910 hlasoval pro válečné úvěry. Na začátku první 
světové války vstoupil dobrovolně do armády a na frontě padl. 
- 35

FREY(OVÁ) - 290

FRJDOUN V. J. (Varin, Strannik) (1879-1942) - člen SDDSR od ro
ku 1904. V roce 1905 se zúčastnil III. sjezdu SDDSR. V roce 1906 
se stal členem bolševické bojové organizace při petrohradském vý
boru strany. V letech 191 O-191 7 žil v emigraci. Za první světové 
války publikoval v menševicko-trockistickém listu Naše slovo. Od 
roku 1918 se věnoval vědecké a pedagogické práci v Petrohradě 
[Leningradě]. - 110, 112, 126, 131, 246, 257, 278-279, 286,

289, 295, 309, 313, 320, 322, 331-333, 342 

FROHLICH Paul (Fr.) (1884-1953) - německý sociální demokrat, po
voláním novinář. V letech 1912-1916 byl redaktorem listu Bre
mer Biirger-Zeitung. Stal se jedním ze zakladatelů brémského týde
níku Arbeiterpolitik. · Zúčastnil se kientalské konference za brém
skou levici. V letech 1919-1924 byl členem ÚV Komunistické 
strany Německa a podílel se na• práci III. kongresu Komunistické 
internacionály jako delegát Sjednocené komunistické strany Ně-
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mecka [ = název Komunistické strany Německa od prosince 1920
do srpna 1921 ]. V prosinci 1928 byl za frakční činnost z Komunis
tické strany Německa vyloučen. Za vlády fašismu v Německu žil až 
do roku 1950 v emigraci a poslední léta Života strávil v NSR. 
- 238-239, 256 

FuRSTENBERG - viz HaneckiJ. S. 

GALJORKA - viz Olminskij M. S. 

GAPON G. A. (1870-1906) - pravoslavný kněz, pravděpodobně pro
vokatér, agent carské tajné · policie. V předvečer revoluce 
1905-1907 založil organizaci zubatovovského typu nazvanou Spo
lek ruských továrních dělníků v Petrohradě. Dne 9. ledna 1905 vy
provokoval petrohradské dělníky, aby se vydali s peticí k carovi. 
Akce skončila krevoptolitím. Gapon uprchl do zahraničí. Po návra
tu do Ruska byl zavražděn esery. - 262

GLASIERjohn Bruce (1859-1920) - anglický socialista, spoluzaklada
tel Labouristické strany; povoláním kovodělník. Do socialistického 
hnutí se zapojil na začátku 80. let. V roce 1893 vstoupil do Nezávis
lé labouristické strany. Byl delegátem v mezinárodním socialistic
kém byru za tuto stranu. V letech 1906-191 O redigoval její týde
ník The Labour Leader a v letech 1913-191 7 měsíčník The" Socia
list Review. - 93

GNeVJC - viz Fabierkiewicz Zbigniew. 

GoBERMAN M. L. (nar. 1891) - člen SD DSR od roku 1911. V roce 
1913 byl vyhoštěn z Ruska. V letech 1914-191 7 žil ve Švýcarsku. 
Po návratu do Ruska pracoval v moskevském Ústředním byru odbo
rů. Byl aktivním účastníkem Říjnové revoluce a občanské války. Do 
roku 1924 pracoval v mezinárodním oddělení Komunistické inter
nacionály a později v různých hospodářských orgánech. - 460

GoLAY Paul - švýcarský sociální demokrat, publicista. Byl redaktorem 
socialistického časopisu Le Grutléen. Na začátku první světové vál
ky vystupoval ve II. internacionále proti oportunismu a sociálšovi
nismu, avšak už tenkrát projevoval svá smířlivecká stanoviska 
k oportunistům. Zimmerwaldské konference, na kterou ho pozval 
Lenin, se nezúčastnil, naopak brzy přešel na centristické a pacifi-

. stické pozice. - 126-128, 130, 132-133, 148-149, 156, 196,

370, 423 
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GoLDENBERG I. P. (Meškovskij) (1873-1922) - sociální demokrat. Za 
revoluce 1905-1907 redigoval bolševické tiskoviny. Účastnil se 
V. (londýnského) sjezdu SDDSR, na němž byl zvolen do ÚV.
V lednu 1910 se stal členem ruského byra ústředního výboru
SDDSR. Ve vztahu k likvidátorům zastával smířlivecké stanovisko.
Za první světové války se hlásil k obranářům, stoupencům Plecha
nova. V letech 191 7 -1919 sympatizoval se skupinou N ovaja žizň.
- 28, 39

GoRDON A. I. (nar. 1884) - člen Bundu, později komunistické strany. 
Za první světové války žil v emigraci v Německu; Švédsku, Norsku 
a Dánsku. V roce 1915 se připojil k bolševikům. Od roku 1917 pra
coval v odborových a stranických orgánech v Petrohradě, od roku 
1927 vykonával hospodářské funkce. Na XV. sjezdu VKS(b) byl ze 
strany vyloučen. V roce 1928 byl znovu přijat a v roce 1935 opět 
vyloučen. - 232

GORKIJ Maxim (v!. jm. Peškov A. M.) (Chozjajin) (1868-1936) - rus
ký spisovatel a dramatik, jeden z představitelů předrevoluční reali
stické literatury, zakladatel socialistického realismu. - 39, 54, 168,

191, 203-204, 281, 312, 327, 329, 367, 369 

GoRN V: - viz Groman V. G. 

GoRTER Herman (1864-1927) - holandský levicový sociální demo
krat, básník a publicista. V roce 1907 se podílel na založení listu De 
Tribune, orgánu levého křídla Sociálně demokratické dělnické stra
ny Nizozemska. Za první světové války byl internacionalistou a pa
třil k stoupencům zímmerwaldské 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. 
- 36, 85, 90-91, 105, 110, 115, 122, 133, 146, 204, 211, 217,

349

Gr. - viz Zinovjev G. J. 

GRABER Ernest Paul (nar. 1875) - švýcarský sociální demokrat, od ro
ku l912 člen Národní rady. Byl členem vedení, od roku 1919 ta
jemníkem Švýcarské sociálně demokratické strany. Na začátku prv
ní světové války patřil k internacionalistům, pracoval v řadách švý
carských levicových sociálních demokratů, zúčastnil se 
zímmerwaldské a kientalské konference. V letech 1915-1925 redi-
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goval švýcarský sociálně demokratický list La Sentinelle. Na počát
ku roku 1917 zaujal centristické a pacifistické stanovisko a v roce 
1918 přešel k pravému křídlu švýcarské sociální demokracie. V le
tech 1919 -1921 vystupoval proti připojení Švýcarské sociálně de
mokratické strany ke Kominterně, podílel se na založení centristic
ké Dvaapůlté internacionály v roce 1921. - 286, 293, 384, 388, 

429, 463 

GRANAT A. N. a GRANAT J. N. - bratři; řídili vydavatelství založené 
roku 1892 v Moskvě. - 20, 44, 4 7, 64 

GREULICH Hermann (1842-1925) - spoluzakladatel Švýcarské sociál
ně demokratické strany, vůdce jejího pravého křídla. V letech 
1869-1880 redigoval v Curychu sociálně demokratický list Tag
wacht. V letech 188 7 -1925 byl tajemníkem Švýcarského dělnické
ho svazu. Roku 1902 se stal členem švýcarského parlamentu. Za 
první světové války patřil k sociálšovinistům, bojoval proti zimmer
waldské levici. - 18, 235-236, 346, 391, 408, 412, 477 

GREY Edward, vikomt Grey of Fallodon (1862-1933) - britský di
plomat a státník, jeden z představitelů imperialistické buržoazie 
a vůdců pravého křídla Liberální strany. Od roku 1885 byl členem 
parlamentu. V letech 1905-1916 byl ministrem zahraničních věcí 
v liberálních vládách. Svou militaristickou politiku a přípravy na 
světovou válku zastíral frázemi o zajišťování míru a osvobození po
robených národů. V letech 1915-1916 uzavřel se spojenci Velké 
Británie řadu tajných dohod o rozdělení světa. - 99 

GRIG., GRIGORU - viz Zinovjev G. J. 

GRIMM Robert (1881-1958) - jeden z vůdců Švýcarské sociálně de
mokratické stran.y. V letech. 1·909-1918 byl jejím tajemníkem 
a šéfredaktorem listu Berner Tagwacht. Roku 1911 se stal členem 
švýcarského parlamentu. Za první světové války byl centristou, 
předsedal zimmerwaldské a kientalské konferenci. Byl také předse
dou mezinárodní socialistické komise a jedním ze. zakladatelů cen
tristické Dvaapůlté internacionály. V letech 1945-1946 byl zvolen 
předsedou Národní rady Švýcarska. - 67, 95, 98, 104, 110, 114,

128, 142, 148, 151, 156-157, 164-165, 172-175, 183, 

188-189, 209, 211, 219, 225, 229, 238-240, 291, 294-295,

298-299, 310, 314, 346, 351, 353, 362-363, 385-389,

391-396, 402-404, 408-412, 414, 416, 419, 425-426, 429,

457, 461, 465, 476, 480-481
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GRlšA - viz Běleňkij G. J.

GROMAN V. G. (Gorn V.) (nar. 1874) - sociální demokrat menševik. 
Podílel se na redakci menševického časopisu Naše dělo. Od začátku 
únorové revoluce 191 7 řídil zásobování v Petrohradě. Po Říjnové 
revoluci pracoval několik let v plánovacích a hospodářských orgá
nech. - 371

GRUMBACH Solomon (Homo) (1884-1952) - německý pravi�ový soci
ální demokrat, člen Francouzské socialistické strany. Byl zvolen do 
exekutivy II. internacionály. Za první světové války žil ve Švýcar
sku; pod pseudonymem Homo přispíval do listu L'Humanité a Ber
ner Tagwacht, šířil sociálšovinistické názory. - 207

GRONBERG Karl (1861-1940) - rakouský sociální demokrat, právník, 
ekonom a historik. V letech 1911-1929 vydával v Lipsku čtrnácti
svazkový Archiv ffir Geschichte des Sozialismus und der Arbeiter
bewegung [Archív dějin socialismu a dělnického hnutí]. Byl auto
rem četných prací z dějin ekonomických (hlavně agrárních) vztahů. 
Za první světové války zastával pacifistické stanovisko. Sympatizo
val s Říjnovou revolucí v Rusku a byl aktivním členem Společnosti 
přátel Sovětského svazu. - 350

GuCKOV A. I. (1862-1936) - zakladatel a vůdce strany okťabristů, 
velkokapitalista. Za revoluce 1905-1907 ostře vystupoval proti re
volučnímu hnutí a podporoval vládní politiku represálií vůči dělnic
tvu a rolnictvu. Za první světové války zastával funkci předsedy 
ústředního výboru pro řízení válečného průmyslu a byl členem Mi
mořádné rady obrany. Po únorové revoluci 191 7 se stal ministrem 
vojenství a vojenského námořnictva. V srpnu 191 7 se zúčastnil 
Kornilovovy vzpoury. Po Říjnové revoluci bojoval proti sovětské 
vládě a po.zději emigroval. - 369, 432--!133, 446-447, 453-456

GuESoEJules (vl.jm. Basile MathieuJules) (1845-1922) - organizá
tor francouzského socialistického-hnutí a II. internacionály. Politic
ky začal pracovat v druhé polovině 60. let. Pod vli;em Marxových 
a Engelsových prací se přiklonil k marxismu a roku 1877 se stal 
spoluzakladatelem listu L'Égalité, který sehrál v roce 1879 rozhodu
jící úlohu při založení Francouzské dělnické strany. Guesde měl vel
ký podíl na rozšíření marxisti.ckých idejí a na rozvoji socialistického 
hnutí ve Francii (viz též sv. 44). - 19, 40, 455

GUILBEAUX Henri (1885-1938) - francouzský socialista, novinář. 
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Za první světové války vydával pacifistický časopis Demain, vyslo
voval se pro obnovení mezinárodních styků. V roce 1916 se zúčast
nil kientalské konference. Od počátku 20. let působil v Německu 
jako korespondent listu L'Humanité. Později přešel na trockistické 
pozice, k SSSR se stavěl nepřátelsky. - 185, 245, 280, 282, 288,

293, 295-296, 352, 356, 368, 371, 374, 381, 384, 387, 390, 

392-395, 398, 401-402, 404, 406, 415, 459, 461-463,

465-466, 480

GuMPLOWICZ Ludwig (1838-1909)_ - polský buržoazní právník 
a sociolog. Ve svých dílech o státě a sociologii opomíjel třídní boj 
a za hybnou sílu dějin prohlašoval rasový boj. Prosazoval nemilo
srdné potlačení revolučního hnutí. Jeho teorie násilí, hlásání nená
visti a boje ras využili později fašisté a jejich stoupenci. - 321

GuREVIC E. L. (Smirnov J.) (nar. 1865) - publicista,- narodovoljovec, 
po roce 1890 se přiklonil k sociálním demokratům. Přispíval do lis
tu levicových kadetů Tovarišč a časopisu menševiků-likvidátorů Na
ša zarja, který pomáhal zakládat. Za první světové války zaujímal 
sociálšovinistické stanovisko. - 28, 39

Gvozotv K. A. (nar. 1883) - menševik-likvidátor. Za první světové 
války se projevoval jako sociálšovinista, stal se předsedou dělnické 
skupiny ústředního výboru pro řízení válečného průmyslu. Po úno
rové revoluci 191 7 byl členem výkonného výboru petrohradského 
sovětu, náměstkem ministra a později ministrem práce prozatímní 
vlády. - 434

G. Z. - viz Zinovjev G. J. 

HAASE Hugo (1863-1919) - jeden z vedoucích představitelů němec
ké sociální demokracie, oportunista. V roce 1911 byl zvolen předse
dou představenstva Sociálně demokratické strany Německa. V le
tech 1897-1907 a 1912-1918 byl poslancem Říšského sněmu. Za 
první světové války stál na pozicích centrismu. V dubnu 191 7 zalo
žil spolu s Kautským Nezávislou sociálně demokratickou stranu Ně
mecka. Za listopadové revoluce 1918 v Německu byl členem rady 
lidových zmocněnců, která svciu politikou potlačovala revoluční 
hnutí. - 19, 112, 116

HAIDUKIEWICH - 81-82

HANECKIJ. S. (vl. jm. Fiirstenberg) (Kuba) (1879-1937) - významný 
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představitel polského a ruského revolučního hnutí, od roku 1896

člen sociálně demokratické strany. Zúčastnil se mnoha sjezdů Soci
ální demokracie Království polského a Litvy a rovněž SDDSR. Na 
V. sjezdu SDDSR byl zvolen členem ústředního výboru. Byl rovněž
členem hlavního vedení SDKPaL. Za první světové války se přiklá
něl k zimmerwaldské levici. V roce 1917 se stal členem zahraniční
ho byra ÚV SDDSR(b).. Po Říjnové revoluci pracoval v lidovém
komisariátu financí, později v diplomatických službách. Stal se obě
tí represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno členství
ve straně (viz též sv. 43). - 23, 81-82, 440-442, 445, 450-458,

462, 464-465, 467, 470-473, 475, 477, 479-480

HANSEN Arvid Gilbert (1894-1966) - člen Komunistické strany Nor
ska, povoláním novinář. Od roku 1910 byl členem Norské dělnické 
strany, stoupencem jejího levého křídla. Od roku 1915 redigoval 
některé místní deníky této strany. V roce 1917 se stal tajemníkem 
socialistické mládežnické organizace v Norsku. Od roku 1923 byl 
s přestávkami členem ÚV a členem politického byra ÚV Komunis
tické strany Norska. V roce 1924 se stal kandidátem exekutivy Ko
munistické internacionály a po V. kongresu kandidátem předsed
nictva exekutivy této internacionály. Za fašistické okupace Norska 
žil ve Švédsku. Po skončení druhé světové války se vrátil do vlasti 
a stal se jedním z tajemníků ÚV Komunistické strany Norska. 
- 317, 319

HERVÉ Gustave (1871-1944) - člen Socialistické strany Francie, pu
blicista a advokát. V roce 1906 založil list La Guerre Sociale, 
v němž propagoval poloanarchistický program boje proti militaris
mu. Na stuttgartském kongresu II. internacionály v roce 1907 hájil 
stanovisko, že na každou válku je třeba odpovědět stávkou a povstá
ním. Za první světové války se projevoval jako sociálšovinista. Po 
Říjnové revoluci vystupoval proti Sovětskému Rusku. V roce 1918

byl ze Socialistické strany Francie vyloučen. Ve 30. letech propago
val sblížení Francie· s fašistickým Německem. - 94, 427 

HILQUIT Morris (1869-1933) - americký socialista, povoláním advo
kát. Původně inklinoval k marxismu, později přešel k reformismu 
a oportunismu. V roce 1888 vstoupil do Socialistické dělnické stra
ny a po jejím rozkolu byl jedním ze zakladatelů reformistické Socia
listické strany USA (1901). Od roku 1904 byl členem mezinárodní
ho socialistického byra; účastnil se kongresů II. internacionály. Za 
první světové války zastával sociálšovinistické stanovisko. Napsal 
řadu reformistických prací o dějinách socialismu. - 184 
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HlNDENBURG Paul von Beneckendorff (184 7 :_ 1934) - německý• reakční 
státník. Za první světové války byl vrchním velitelem německé ar
mády na východní frontě, později náčelníkem generálního štábu. 
Podílel se na potlačení listopadové revoluce 1918 v Německu. Po 
vítězství Říjnové revoluce patřil k organizátorům vojenské inter
vence proti Sovětskému Rusku. V ietech 1925-1934 byl preziden
tem Výmarské republiky. Podporoval zájmy junkerstva. Roku 1933 
jmenoval Hitlera říšským kancléřem a tím pomohl nastolit fašistic
kou diktaturu. - 349

HOGLUND Karl Zeth Konstantin (1884-1956) - švédský sociální de
mokrat, vůdce levého křídla sociálně demokratického hnutí a socia
listického hnutí mládeže. V letech 1908-1918 redigoval list 
Stormklockan. Za první světové války byl internacionalistou, na 
zimmerwaldské konferenci v roce 1915 se připojil k zimmerwaldské 
levici. V následujícím roce byl vězněn za protiválečnou propagan
du. V letech 191 7 -1924 byl jedním z vůdců Komunistické strany 
Švédska. V roce 1924 byl z této strany vyloučen pro oportunismus 
a otevřený útok proti usnesením V. kongresu Kominterny. V roce 
1926 se vrátil do sociálně demokratické strany. - 38, 93,

112-113, 123, 133, 144, 147, 222, 243, 261, 285, 474,

491-492

HOMO - viz Grumbach Solomon 

HUBER Johann (1879-1948) - švýcarský pravicový sociální demo
krat, advokát a publicista. Za první světové války byl sociálšovini
stou, aktivně spolupracoval s listem Volksstimme, orgánem pravého 
křídla švýcarské sociální demokracie, a bojoval proti zimmerwald
skému hnutí. V roce 1919 se stal členem Národní rady. Po válce vy
stupoval proti komunistickému hnutí. - 343, 388-389, 411

HuBER-ROHRSCHACH - viz Huber Johann 

HuGo Victor (1802-1885) - významný francouzský spisovatel, de
mokrat. Napsal řadu sociálních románů. - 96

HuMBERT-DRoz Jules (Droz) (nar. 1891) - významný činitel sociálně 
demokratického hnutí ve Švýcarsku, povoláním novinář. Za první 
světové války se stal sociálpacifistou; za odmítnutí sloužit v armádě 
byl předán soudu. V letech 1921-1942 byl členem Komunistické 
strany Švýcarska (od roku 1944 Švýcarská strana práce), delegátem 
všech (kromě prvního) kongresů Kominterny a tajemníkem její exe-
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kutivy. Za oportunistickou činnost byl této funkce zbaven a poté vy
loučen ze strany. Patřil k aktivním stoupencům hnutí za mír. 
- 368, 370, 410-411, 414, 416, 423, 429

HUYSMANS Camille (1871-1968) - významný činitel belgického děl
nického hnutí, profesor filologie, novinář. V letech 1904-1919 
byl tajemníkem mezinárodního socialistického byra II. internacio
nály, patřil k centristům. Několikrát byl členem belgické vlády. 
V letech 1946-1947 zastával úřad ministerského předsedy. Od ro
ku 1910 byl poslancem parlamentu; v letech 1936-1939 
a 1954-1959 předsedou poslanecké sněmovny. V posledním ob
dobí svého života propagoval navázání kontaktů socialistických 
stran a KSSS a obnovení jednoty mezinárodního dělnického hnutí. 
- 76, 80, 196, 243, 245, 294, 328, 483

HYNDMAN Henry Mayers (1842-1921) - anglický socialista, reformi
sta. V letech 1900-l910 byl členem mezinárodního socialistického 
byra. Patřil k vedoucím představitelům Britské socialistické strany. 
V roce 1916 byl za propagování imperialistické války ze strany vy
loučen. K Říjnové revoluci se··stavěl nepřátelsky, vyzýval k inter
venci proti Sovětskému Rusku. - 294

CHARITONOV M. M. (1887-1948) - člen SDDSR od roku 1905. Od 
roku 1912 žil ve Švýcarsku, byl tajemníkem curyšské sekce SDDSR 
a jejím zástupcem na konferenci zahraničních sekcí SDDSR v Ber
nu roku 1915. Do Ruska se vrátil v dubnu 191 7 a za�tával funkci 
tajemníka obvodního výboru SDDSR(b) v Petrohradě. Po Říjnové 
revoluci pracoval ve stranických, hospodářských a vojenských orgá
nech v Petrohradě a později v Kyjevě. V letech 1922-1925 byl ta
jemníkem uralského byra a také guberniálního stranického výboru 
v Permu a v Saratově. Na XIV. sjezdu VKS(b) patřil k tzv. nové 
opozici. XV. sjezd VKS(b) v roce 1927 jej vyloučil ze strany, v roce 
1928 byl do strany znovu přijat. Poté zastával odpovědné funkce 
v ústřední kontrolní ·komisi a dělnicko-rolnické inspekci, později 
v lidovém komisariátu zahraničního obchodu. - 109, 167,

185-187, 199-202, 225, 303, 310-311, 351, 465

IKS - viz Maslov P. P. 

ILJIC - viz Lenin V. I. 

ILJIN F. N. (1876-1944) - člen SDDSR od roku 1897. V roce 1905 
patřil k organizátorům ozbrojeného povstání v Rostově. O dva roky 
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později emigroval z vyhnanství do Francie, později do Švýcarska. 
Po Říjnové revoluci zastával vedoucí funkce ve státních a stranic
kých orgánech, např. v moskevském sovětu, Nejvyšším soudu a ve 
Státní plánovací komisi RSFSR. V roce 1930 aktivní Činnosti zane
chal. - 249

ILJIN V. - viz Lenin V. I. 

INESSA - viz Armandová Inessa 

loNov (vl. jm. Kojgen F. M.) (1870-1923) - sociální demokrat, je
den z předáků Bundu. Od roku 1893 působil v sociálně demokratic
kých kroužcích v Oděse. Byl delegátem V. sjezdu SDDSR. Za první 
světové války patřil k internacionalistickému křídlu Bundu. Po Říj
nové revoluci vstoupil do KSR(b) a pracoval ve votském oblastním 
výboru strany. - 107

loRDANSKIJ N. I. (1876-1928) - sociální demokrat menševik. Za prv
ní světové války vystupoval na podporu válčení. Po únorové revolu
ci 1917 se stal komisařem prozatímní vlády pro armády Jihozápad
ního frontu. V roce 1921 vstoupil do KSR(b); v roce 1922 pracoval 
v lidovém komisariátu zahraničních věcí a ve Státním nakladatel
ství, později byl zplnomocněným zástupcem v Itálii. Od roku 1924 
se věnoval literární činnosti. - 54

,Ios1F Dž. - viz StalinJ V. 

IVAN, IVANOV K. - viz Lenin V. I. 

IVANOVSKIJ v. I. - viz Lenin v. I. 

]. - viz Pjatakov G. L. 

jANSONsj. E. (Brauns) (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 stanovisko. Při návratu do Ruska po únorové revoluci roku 
1917 zahynul. - 132 

JAPONCI - viz Bošová]. B. a Pjatakov G. L. 

JAPONKA - viz Bošová]. B. 
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JAuRtsJean (1859-1914) - význačný činitel francouzského a mezi
národního socialistického hnutí, historik. V roce 1902 vytvořil se 
svými stoupenci Francouzskou socialistickou stranu, která se v roce 
1905 sloučila se Socialistickou stranou Francie a dostala název 
Francouzská sekce dělnické internacionály (SFIO). V letech 
1885-1889, 1893-1898, 1902-1914 byl členem parlamentu 
a jedním z vůdců parlamentní socialistické frakce. V roce 1904 za
ložil a do konce života redigoval list L'Humanité, který se v roce 
1920 stal ústředním orgánem Francouzské komunistické strany.Je
ho boj za demokracii, svobodu lidu, proti útlaku a válkám mu získal 
velkou popularitu.Jauresův boj za mír a proti válce vyvolal vůči ně
mu nenávist buržoazie. Těsně před první světovou válkou byl z po
pudu reakce zabit. - 35, 142, 41 7

J. B. - viz Bošová J. B. 

JEFREMOV I. N. (nar. 1866) - poslanec I., III. a IV. státní dumy, velko
statkář. Byl jedním z organizátorů Strany »pokojné obnovy«, poz
ději patřil k vůdcům strany progresistů. Po únorové revoluci 191 7 
pracoval ve výkonném výboru Státní dumy a zasedal ·v prozatímní 
vládě. - 432

JEGOR - viz Polubinov 

JEGOROV - viz Safarov G. I.

JELIZAROV M. T. (1862-1919) - člen SDDSR od roku 1893. Stranic
ky pracoval v Petrohradě, Moskvě a v Povolží. Aktivně se účastnil 
první ruské revoluce; byl jedním z vůdců všeobecné stávky železni
čářů v roce 1905. Po Říjnové revoluci zastával funkci lidového ko
misaře dopravy;· později pracoval jako člen kolegia lidového komi
sariátu obchodu a průmyslu. - 47, 469, 471

JELIZAROVOVÁ-ULJANOVOVÁ A. I. (Džems) (1864-1935) - významná či
nitelka komunistické strany, sestra V. I. Lenina. Do revolučního 
hnutí se zapojila v roce 1886. V letech 1900-1905 pomáhala oi:ga
nizovat vydávání Jiskry a dalších ilegálních bolševických periodik 
a byla redaktorkou listu Vperjod. Aktivně se podílela na vydávání 
prací V. I. Lenfna. V letech 1909-1910 působila v Moskvě a Sara
tově, 1912-1914 přispívala do bolševických tiskových orgánů 
Pravda, Prosvěščenije a Rabotnica. V roce 191 7 působila jako ta
jemnice redakce Pravdy a byla redaktorkou časopisu Tkač. V letech 
1918-1921 pracovala v lidovém komisariátu školství a osvěty. Po-
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dílela se na založení a činnosti Institutu V. I. Lenina pn ÚV 
KSR(b).Je autorkou vzpomínek na V. I. Lenina a dalších literárních 
děl. - 214, 235, 290, 296, 325-326, 328, 468

jEVG. B. - viz Bošová]. B. 

J. F. - viz RozmirovičováJ. F. 

JouHAUX Léon (1879-1954) - reformistický Činitel francouzského 
a mezinárodního· odborového hnutí; jeden z pravicových vůdců 
Amsterdamské internacionály. Za první světové války byl šovinista. 
- 384, 404, 425

JuNIUS - viz Luxemburgová Rosa 

JuR.,jURIJ - viz Pjatakov G. L. 

juRKEVYC L. (v!. jm. Rybalka) (1885-1918) - ukrajinský buržoazní 
nacionalista, oportunista. Byl členem ÚV Ukrajinské sociálně de
mokratické dělnické strany. V letech 1913-1914 přispíval do bur
žoazně nacionalistického menševického časopisu Dzvin. Za první 
světové války vydával v Lausanne měsíčník Boroťba, v němž se pro
jevoval jako stoupenec porážky carského Ruska, avšak zároveň bo
joval proti- proněmeckému nacionalistickému Svazu osvobození 
Ukrajiny. LeninJurkevyče ostře kritizoval a nazýval ho nacionalis
tickým měšťákem, představitelem »nejhoršího, nejzaslepenějšího 
a nejreakčnějšího nacionalismu« (Sebrané spisy 24, Praha 1985, 
s. 157). - 210, 245, 262, 323, 333

K. - viz Kaměnev L. B.

l<AGAN A. P. - redaktor socialistického židovského listu Vorwarts vy
cházejícího v New Yorku. - 337-338

KAISER - 96 

l<AMENtv L. B. (v!. jm. Rozenfeld) (K.) (1883-1936) - člen SDDSR 
od roku 190 I. Od roku 1908 žil v emigraci, byl členem redakce lis
tu Proletarij. V roce 1914 ho ÚV SDDSR vyslal do Ruska - vedl 
sociálně demokratickou frakci v dumě a redigoval Pravdu. Na-VII. 
(dubnové) celoruské konferenci SDDSR byl zvolen členem ÚV stra
ny. Po únorové revoluci 1917 vystupoval proti politice strany, ne
souhlasil s ozbrojeným povstáním. Po Říjnové revoluci zastával řa-
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du významných funkcí: byl předsedou moskevského sovětu, ná
městkem předsedy rady lidových komisařů a členem politického 
byra ÚV. V roce 1927 byl na XV. sjezdu VKS(b) vyloučen ze stra
ny. V roce 1928 byl do strany znovu přiJat, v roce 1932 byl ze stra
ny opět vyloučen, v roce 1933 znovu přijat a roku 1934 potřetí 
vyloučen. Koncem 30. let se stal obětí represí. V roce 1988 byl re
habilitován. - 39, 52, 105, 174, 197, 248, 290, 386, 406, 442,

446, 456, 462, 464, 478, 481 

KAMIEŇSKI - viz Domski H. 

KAMMERER - 343, 365

KARL (zemř. 1917) - sociální demokrat. - 466

KARPINSKIJ V. A. (Minin, V. A., Vjačeslav Alexejevič, V. K.) 
(1880-1965) - vynikající stranický publicista a propagandista. 
V roce 1898 vstoupil do SDDSR, byl jedním z organizátorů a vůd
ců charkovského Svazu boje za osvobození dělnické třídy. V roce 
1904 emigroval do Ženevy, kde se seznámil s V. I. Leninem. Od té 
doby nepřetržitě pracoval v zahraničních organizacích strany, psal 
do bolševických listů Vperjod a Proletarij, vedl knihovnu a archív 
ÚV SDDSR v Ženevě. V letech 1914-1917 pracoval v ústředním 
stranickém listu Social-demokrat. Podílel se na vydávání a rozšiřo
vání bolševické literatury. V prosinci roku 191 7 se vrátil do Ruska 
a zastával odpovědné funkce ve straně i v sovětech (viz též sv. 44). 
- 19, 21, 24-27, 32-35, 44, 48-57, 62-64, 69, 75-76,

82-83, 85-86, 92, 102-103, 106, 117-118, 120-121,

129-130, 132-133, 138-142, 150-151, 153-154, 162-163,

166-167, 177-181, 185, 206-207, 236, 248-250, 266-267,

280, 306, 330, 333, 345, 371, 379, 384, 387, 390, 396-397,

401-402, 416-418, 436, 439, 443-449, 459, 471, 474

lúRPINSKY - viz Karpinskij v. A. 

lúRPJNSTI - viz Karpinskij V. A. a Ravičová S. N. 

lúsPAROV V. M. (1883-1917) - člen SDDSR od roku 1904. V letech 
1907-1911 byl členem bakuského výboru SDDSR. Od roku 1913 
do roku 1914 žil v Berlíně; ÚV SDDSR udržoval jeho prostřednic
tvím ilegální korespondenci s některými organizacemi v Rusku. Za 
první světové války přesídlil do Bernu, zúčastnil se bernské konfe
rence zahraničních sekcí SDDSR a byl zvolen členem výboru zahra-
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ničních sekcí této strany. - 95, 145-146, 209, 220, 249,324,466 

KA11N - viz Katin-Jarcev V. N. 

KA11N-JARCEV V. N. (Katin) (1876-1928) - odborný lékař. V letech 
1896-1897 se aktivně podílel na Činnosti petrohradského Svazu 
boje za osvobození dělnické třídy, později byl ve spojení se sociálně 
demokratickými organizacemi a propagoval marxismus mezi dělní
ky. Za první· světové války se přidal k menševikům, přívržencům 
Plechanova. - 329 

KATZLEROVIé T. (Srb) (1879-1964) - významný č initel jugoslávského 
a mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, profesionální 
revolucionář, jeden ze zakladatelů Srbské sociálně demokratické 
strany. Na kodaňském kongresu II. internacionály v roce 1910 se 
seznámil s V. I. Leninem. Za první světové války byl internacionali
stou. Po okupaci Srbska v roce 1915 žil v emigraci ve Švýcarsku. 
Zúčastnil se zimmerwaldské a kientalské konference, kde hájil té
měř stejná stanoviska jako Lenin. Po Říjnové revoluci vystupoval 
na obranu Sovětského Ruska. V roce 1919 se vrátil z emigrace, pra
coval v Komunistické straně Jugoslávie (dnes Svaz komunistůjugo
sláyie) a později byl členem jejího vedení. Na V. kongresu Komu
nistické internacionály se stal členem její exekutivy. - 239, 245, 
246 

KAUTSKY Karl (1854-1938) - jeden z významných představitelů ně
mecké sociální demokracie a II. internacionály; zpočátku marxis�, 
později renegát marxismu a ideolog centrismu. Redigoval teoretic
ký orgán německé sociální demokracie Die Neue Zeit. Do socialis
tického hnutí se zapojil v roce 1874. V 80. a 90. letech napsal řadu 
teoretických a historických prací o různých otázkách marxistické 
teorie, které přispěly k propagaci marxismu: Karl' Marx's Ůkono
mische Lehren [Ekonomické učení Karla Marxe] (1887; česky 
1958), Die Agrarfrage [Agrární otázka] (1899; česky 1959) aj. Po 
rozkolu v SDDSR stál na straně menševiků. Obhajoval »smíření« 
a sjednocení bolševiků a menševiků za předpokladu, že se bolševici 
vzdají organizačních principů a politické linie, což by směřovalo 
k likvidaci marxistické revoluční strany v Rusku. 

Lenin kritizoval Kautského teorie v dílech Krach II. internacio
nály (1915), Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitaHsmu 
(1916), Stát a revoluce (1917), Proletářská revoluce a renegát Kaut
sky (1918) a v dalších pracích. - 28-29, 31, 36-40, 53, 55, 61, 
70, 81, 85, 88, 91, 99-100, 104-105, 110-113, 116, 118, 123, 
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125, 139, 184, 211-212, 230, 235, 256, 354, 369, 373, 385, 398, 

410 41� 422, 424-425, 432,455,478 

KEDROV M. S. (1878-1941) - účastník revolučního hnutí od roku
1899 člen SDDSR od roku 1901. V letech 1912-1915 žil v emi
graci'. Od května 191 7 byl členem vojenské organizace při ÚV
SDDSR(b) a redaktorem listu Soldatskaja pravda. Po Říjnové revo
luci zastával různé funkce ve státních orgánech. - 235

KERENSKIJ A. F. (1881-1970) - eser, poslanec IV. státní dumy. Po
únorové revoluci 191 7 zastával několik ministerských funkcí a poté
byl předsedou prozatímní vlády a vrchním velitelem armády. Po
Říjnové revoluci aktivně bojoval proti sovětské moci. V roce 1918

emigroval. - 168; 432, 434, 438, 445, 447, 452-454

KERENSKY - viz Kerenskij A. F.

KERR Charles -. americký vydavatel socialistické literatury. Na Leni
nův příkaz s ním jednala A. M. Kollontajová o možnosti vydat an
glicky Leninovu práci Socialismus a válka (Stanovisko SDDSR
k válce) (viz Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). - 119,

158, 184, 222 

KEYOVA Ellen (1849-1926) - švédská spisovatelka, pedagožka. Její
pedagogické názory jsou prodchnuty mysticismem a individualis
mem. Začátkem 20. století bylo velmi populární její hlavní pedago
gické dílo Dasjahrhundert des Kindes [Století dítěte] (1900). - 73

KIJ - viz Pjatakov G. L.

KIJEVSKÁ - viz Bošová]. B.

KIJEVSKij P. - viz Pjatakov G. L.

KIJEVSKIJ Petr - viz Pjatakov G. L.

KIKNADZE N. D. (Stěpko) (1885-1951) - člen SDDSR od roku 1903.

V letech 1906-1917 žil v emigraci ve Švýcarsku. Po Říjnové revo
luci se zabýval ilegální stranickou činnpstí v Gruzii. Po nastolení
sovětské moci v Gruzii byl od roku 1921 redaktorem listu Kommu
nist, později ředitelem státního vydavatelství Sachelgami a zástup
cem ředitele gruzínské pobočky· Institutu marxismu-leninismu při
ÚV KSSS. - 120-121, 181, 345, 347-350, 372
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KILBOM Karl (1885-1961) - švédský sociální demokrat, novmar. 
V letech 1913-191 7 byl redaktorem časopisu Stormklockan a ta
jemníkem švédského sociálně demokratického svazu mládeže, který 
vyvíjel činnost v duchu internacionalismu a přikláněl se k zimmer
waldské levici. Od založení Levicové sociálně demokratické strany 
Švédska v roce 1917 byl jejím členem a zastupoval ji v exekutivě 
Kominterny; V roce 1929 byl jako pravicový oportunista z této stra
ny, nazývané od roku :1921 Komunistická strana Švédska (dnes Le
vicová strana-komunisté), vyloučen. - 317, 319

KINKEL - švýcarský sociální demokrat. - 109, 145-146

·KL011 Emil (nar. 1877) -"''Švýcarský politik, pravicový sociálnÍ' demo
krat. V letech 1907 -1928 byl členem městské rady v Curychu. Za 
první světové války vystupoval jako sociálšovinista. V letech 
·1919-1930 byl členem Národní rady, 1921-1922 jejím předse
dou. V letech 1928-1942 byl starostou Curychu. - 388

K. M. - viz Movšovič M. I.

KNIEF Johann (1880-1919) - německý .komunista. Za první světové 
války byl členem skupiny Internacionála a vůdčí osobností brém
ských levicových radikálů, kteří jeho prostřednictvím udržovali styk 
s Leninem. V roce 1916 založil časopis Arbeiterpolitik, který vedl 
z marxistických pozic boj proti centristům a sociálšovinistům. 
- 360

KoeA - viz Stalin J. V. 

KoBECKIJ M. V. (1891-LQ37) - člen SDDSR od roku 1903. Aktivně 
stranicky pracoval v Petrohradě, Baku, Kursku a Jekatěrinoslavi 
[Dněpropetrovsk]. V roce 1908 emigroval do Dánska; zabýval se 
přepravou bolševického listu Proletarij a ústředního orgánu 
SDDSR, listu Social-demokrat, do Ruska a organizoval zasílání ko
respondence adresované V. I. Leninovi z Ruska. Po Říjnové revolu
ci zastával odpovědné„funkce ve stranických a státních orgánech 
a.pracoval v diplomatických službách. - 17, 58-59, 60

KoBEZKY - viz Kobeckij M ·. V. 

KoLB Wilhelm (1870-1918) - německý sociální demokrat, krajní 
oportunista a revizionista, redaktor listu Volksfreund. Za první svě
tové války vystupoval jako sociálšovinista. - 142
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KouoNTAJKA - viz Kollontajová A. M. 

KouoNTAJOVÁ A. M. (A. K., Al. Mich., A. M:) (1872-1952) - účastni
ce revolučního hnutí od 90. let. V letech-1906-1915 se přikláněla 
k menševikům, členkou SDDSR se stala roku 1915. Na VI. sjezdu 
SDDSR(b) byla zvolena do ústředního výboru. Od počátku první 

. světové války zaujímala internacionalistické stanovisko. Na Leni
nův podnět sjednocovala levicové, internacionalistické ·síly sociální 
demokracie ve skandinávských zemích a v Americe. Po únorové re
voluci 191 7 se vrátila do Ruska a stala se členkou výkonného výbo
ru petrohradského sovětu (viz též sv.AS). - 36�37, 43, 51,

54-55, 58-61, 93-94, 102, 110, 112-113, 120, 125-126,

-144, 147-148, 151, 153, 157-158, 161, 169, 176
,-

180,

182-185, 187-188, 195, 219, 221-224, 227, 232-233, 241,

243-244, 246-248, 261-262, 278, 293-294, 296-297, 325,

418-421, 425-428, 431-435, 440-=-441, 479

KoLLONTAY Alexandra - viz Kollontajová A. M. 
? I 

KoNOVALOV A. I. (nar. 1875) - jeden z největších textilních továrníků 
v Rusku: Byl poslancem IV. státní dumy a pat_řil k vůdcům strany 
progresistů. V letech 1915-1916 zastával funkci místopředsedy 
ústředního výboru pro řízení válečného průmyslu. V prvních dvou 
prozatímních vládách roku 1917 byl ministrem obchodu a průmy
slu. V Kerenského vládě se stal jejím místopředsedou. Po Říjnové 
revoluci emigroval. - 432

KoNSTANTINOVJCovA A. J. (Anna Jevg.) (1866-1939) - účastnice revo
lučního hnutí od roku 1905, členka SDI;>SR od roku 1913, švagrová 
I. Armandové. V roce 1908 byla zatčena-a vypovězena do Vologed
ské gubernie; v roce 1911 emigrovala. Pd Říjnové revoluci pracova
la v moskevském výboru SDDSR(b), pozdě)i v exekutivě Komunis-
tické internacionály. - 438 rt 

KoRITSCHONER Franz (Franc, Nadin) (1891'-1942) - jeden ze zaklada
telů Komunistické strany Rakouska v roce 1918, do roku 1927 člen 
jejího ústředního výboru. Redigoval ústřední orgán strany, list Die 
Rote Fahne, stál v čele rady rakouských revolučních odborů a před 
rokem 1937 pracoval v Rudé odborové internacionále v Moskvě. 
- 312, 318, 323, 337, 339-342, 483

KosovsKIJ V. (vl.jm.-Levinson M.J.) (1870:!.-1941) - jeden ze zakla
datelů a vůdců Bundu, člen jeho ústředriího výboru. Byl šéfredakto-
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rem- ústředního orgánu Bundu, listu Arbeiterstimme. Za první svě
tové" války byl sociálšovinistou. K Říjnové revoluci se stavěl nega
tivně, po revoluci emigroval, pracoval v bundovských organizacích 
v Polsku. V roce 1939 odjel do USA. - 28, 88

KosTRov - viz Žordanija N. N. 

KozLOWSKI M. (1876-1927) - činitel polského a ruského revoluční
ho hnutí, člen sociálně demokratické. strany od roku 1900. Byl čle
nem hlavního vedení Sociální demokracie Království polského 
a Litvy. Po únorové revoluci 191 7 se stal členem výkonného výboru 
petrohradského sovětu,- členem ústředního výkonného výboru sově
tů a předsedou vyborské obvodní dumy. Po Říjnové revoluci zastá
val funkci předsedy petrohradské mimořádné vyšetřovací komise 
(viz též sv. 34). - 472, 480 

K. R. - viz Radek K. B. 

KRuPsKÁJ. V. (1842-1915) - matka N. K. Krupské. Žila společně 
s N. K. Krupskou a V. I. Leninem ve vyhnanství i v emigraci. Po
máhala jim v revoluční činnosti - plnila různé úkoly, přechováva
la ilegální literaturu a nosila vzkazy vězňům. - 18

KRUPSKÁ N. K. (N. K., Naděžda Konstantinovna) (1869-1939) - re
volucionářka, vynikající pracovnice komunistické strany a sovětské
ho státu; žena V. I. Lenina. 

Do revoluční činnosti se zapojila v roce 1890 v marxistických 
studentských kroužcích v Petrohradě. V letech 1891-1896 učila 
na večerní nedělní škole ve čtvrti za Něvskou branou, propagovala 
sociálně demokratické názory mezi dělníky. V roce 1895 pomáhala 
zakládat petr�hradský Svaz boje za osvobození dělnické třídy. 
V srpnu 1896 byla·zatčena a odsouzena k tříletému vyhnanství, kte
ré si odpykávala ve vesnici Šušenskoje a potom v Ufě. V roce 1901

emigrovala, pracovala jako tajemnice v redakci Jiskry. Podílela se 
na přípravě II. sjezdu SDDSR, kterého se účastnila s právem porad
ního hlasu. Po sjezdu byla redakční tajemnicí bolševických listů 
Vperjod a Proletarij; aktivně se účastnila příprav III. sjezdu 
SDDSR. Za pobytu v cizině vedla rozsáhlou korespondenci se stra
nickými organizacemi v Rusku. V letech reakce a nového revoluční
ho rozmachu aktivně bojovala proti likvidátorům a otzovistům. 
V roce 1911 pracovala• ve stranické škole v Longjumeau, po VI. 
(pražské) konferenci SDDSR v roce 1912 pomáhala Leninovi nava
zovat spojení se str_anickými organizacemi v Rusku, s listem Pravda
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a s bolševickou frakcí ve IV. státní dumě . .V roce 1915 byla delegát
kou na mezinárodní konferenci žen v Bernu. Po únorové revoluci 
191 7 se vrátila s Leninem do Ruska, pracovala v sekretariátu ÚV; 
aktivně se účastnila Říjnové revoluce (viz též sv. 42). - 18,

43-44, 60, 62, 65-66, 103, 107; 132, 152, 161, 169, 195, 199,

202, 203, 205, 208, 233, 247, 251, 261, 265, 270-271, 273-274,

28� 28� 285-28� 28� 293-29� 303, 30� 311-31� 315,

322, 325, 339, 344, 350, 373, 418, 421'-':-422, 424, 444, 457

KRYLENKO N. V. (A. B., Abram, Abramčik),(1885-1938) - sovětský 
státník a politik, člen SDDSR od roku 1,904. Po únorové revoluci 
191 7 se zúčastnil celoruské konference frontových a týlových vojen
ských organizací SDDSR(b). Byl delegátem I. celoruského sjezdu 
sovětů. Pracoval·v redakci listu Soldatskaja pravda. Aktivně se zú
častnil Říjnové revoluce·. Byl zvolen do rady lidových komisařů jako 
člen výboru pro vojenské a námořní záležitosti, později se stal 
vrchním velitelem ozbrojených sil. Ve 30. letech se stal obětí repre
sí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno členství ve stra
ně (viz též sv. 40). - 73, 105-106, 111, 121, 438

KuBA - viz Hanecki J. S. 

KuLišER A. - kadet. Za první světové války přispíval do ústředního 
orgánu strany kadetů, listu Reč. - 259

KuZNtcov N. V. - viz Sapožkov N. I. 

KuzMA - viz Ljachockij K. 

KuZMICKA - viz Ljachocká 

KYJEVšTI - viz Bošoyáj. B. a Pjatakov G,rL.

L. - viz Lenin V. I.

LA CttESNAIS - francouzský socialista, •novinář. Přispíval do listu 
L'Humanité od jeho založení až do roku 1918. - 104

LARINJ; (vl. jm. Lurje M .. A.) (1882-1932)'- sociální demokrat m�n
ševik. Za první světové války patřil k-centristům. Po únorové revo
luci 1917 stál v čele skupiny menševiků-internacionalistů. V srpnu 
1917 byl přijat do SDDSR(b). Po Říjnové revoluci pracoval ve stát
ních a hospodářských orgánech. - 39, 89, 218, 471
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LAuFENBERG Heinrich (1872-1932) - německý levicový sociální de
mokrat, publicista, redaktor sociálně demokratického listu Diissel
dorfer Volkszeitung (1904-1907). Za první světové války byl in
ternacionalistou. Po únorové revoluci 1918 vstoupil do Komunistic
ké strany Německa, kde se brzy postavil do čela »levé« opozice, 
hlásající anarchosyndikalistické názory a maloburžoazní nacionalis
tický program tzv. nacionálního bolševismu. Poté, co byla v říjnu 
1919 »levá« opozice z:,KSN vyloučena, byl jedním .ze zakladatelů 
Komunistické dělnické strany (KAP). Koncem roku 1920 byl i z té
to strany vyloučen. V následujících letech z dělnického hnutí ode
šel, spolupracoval s anarchistickými časopisy, kde se zabýval otáz
kami kultury. - 136

LAw Andrew Bonar (1858-1923) - britský reakční politik, jeden 
z vůdců konzervativců:.' V letech 1915-1916 byl ministrem kolonií, 
v letech 1916-1918 • ministrem financí. Od roku 1919 zastával 
úřad strážce pečeti. Účastnil se pařížské mírové konference a byl 
členem nejvyšší rady Dohody. V letech 1922 až 1923 vykonával 
úřad ministerského předsedy. Patřil k iniciátorům antisovětské poli
tiky britských imperialistických kruhů. - 433

LECOIN - 306 

LEDEBOUR Georg (1850-1947) - německý sociální demokrat. V le
tech 1900-1918 byl poslancem Říšského sněmu za německou soci
ální demokracii. Za první světové války vystupoval za obnovení 
mezinárodních styků. Zúčastnii se zimmerwaldské konference, byl 
jedním z politických vůdců zimmerwaldské pravice. Po rozkolu 
v německé sociální demokracii vstoupil v roce 1916 do Sociálně de
mokratického pracovního souručenství, které se v roce 191 7 stalo 
jádrem nově vzniklé centristické Nezávislé sociálně demokratické 
strany Německa. V letech· 1920-1924 stál v čele malé skupiny ne
závislých ·v Říšském sněmu. V roce 1931 se přiklonil k Socialistické 
dělnické straně. Po Hitlerově příchodu k moci emigroval do Švýcar
ska. - 159, 172, 212, 239, 425

LEGIEN Karl ( 1861 -1920) - německý pravicový sociální demokrat, 
jeden z vedoucích představitelů německých odborů, revizionista. 
Od roku 1890 zastával funkci předsedy Generální komise němec
kých odborů, od roku li903 byl tajemníkem a od roku 1913 předse
dou Mezinárodního odborového sekretariátu. V letech 1893-1920 

(s přestávkami) ·byl poslancem Říšského sněmu za sociální demokra
cii, v letech 1919-1920 poslancem Národního shromáždění Vý-
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marské republiky. Za první světové války-patřil k zjevným sociálšo
vinistům. Aktivně podporoval politiku buržoazie, bojoval proti re
volučnímu hnutí proletariátu. - 159, 294

LENIN N. - viz Lenin V. I.

LENIN V. I. (vl. jm. -Uljanov)·(Bazil, Iljič, Iljin V., Ivan, Ivanov K.; Iva
novskij V. I., L., Lenin N., Leninovcyn N,, N. L., Strýc, V. l.·U., W. 
]., W. U.) (1870-1924) - viz Sebrané spisy 1-45, oddíl Životo
pisná data. - 1·7-27, 30-41, 43-44; 47-53, 55-76, 79-86,

90-92, 94-96, 98-99, 101-108, J.10-122, J.24, 126-.128,

130-138, 140-182, 185,-192, 195-198, 200-213, 216-236,

239-251, 253-258, 260-270, 271-283, 285-325, 329-339,

342-347, 349-363, 365-373, 37.5, 378-381, 385-387,

390-393, 395-398, 400-410, 412-+425, 427-428, 430-431,

435-446, 448-451, 453, 456-470;,·472-477, 479, 482-483,

485-487, 490-492

LENINE W. - viz Lenin V. ·I.

LENIVCYN N. - viz Lenin V. I.

LENSCH Paul (1873-1926) - německý sociální demokrat. V letech 
1905-1913 byl redaktorem orgánu levého křídla Sociálně demo
kratické strany Německa, listu Leipziger Volkszeitung. Za&tkem 
první světové války přešel na sociálšovinistické pozice. Po válce se 
stal šéfredaktorem orgánu průmyslových magnátů z Porúří, listu 
Deutsche Allgemeine Zeitung. V roce 1922 byl ze sociálně demo-
kratické strany vyloučen. - 297 .,.,, 

)!!! 

LEVI Paul (1883-1930) - německý sociální demokrat, povoláním ad
vokát. V roce 1915 se zúčastnil zimmexwaldské konference, byl čle
nem švýcarské skupiny zimmexwaldské-,levice a Spartakova svazu. 
Na ustavujícím sjezdu Komunistické strany Německa byl zvolen do 
jejího ústředního výboru. V únoru 192.1 z ÚV KSN odešel a v dub
nu byl za hrubé porušení stranické disciplíny z této strany vylou
čen. - 374-375, 409, 461

.}-, 

LEVYNSKYJ V. (1880-1953) - pracovník-•sdciální demokracie v Haliči, 
autor řady prací o dělnickém hnutí na Ukrajině. V letech 
1913-1914 spolupracoval s legálním,buržoazně nacionalistickým 
menševickým časopisem Dzvin; Po · Říjnové revoluci vystupoval 
proti sovětské moci. - 210 , , :
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LIALINE - viz Pjatakov G. _L. 

LIEBKNECHT Karl (1871-1919) - význačný činitel německého a mezi
národního dělnického hnutí; syn Wilhelma Liebknechta, advokát. 
Do socialistického hnutí se zapojil už jako student, aktivně bojoval 
proti oportunismu a militarismu: V roce 1912 byl zvolen poslancem 
Říšského sněmu. Na začátku první světové války rozhodně vystou
pil proti podpoře »vlastní« vlády v loupeživé válce a jediný v celém 
Říšském sněmu hlasoval proti válečným úvěrům (2. prosince 1914). 
Byl jedním ze zakladat_elů a vůdců Spartakova svazu. V roce 1916 
byl odsouzen k nuceným pracím. Za listopadové revoluce 1918 
v Německu stál spolu s R. Luxemburgovou v čele avantgardy ně
meckých dělníků, redigoval list Die Rote Fahne, byl jedním ze za
kladatelů Komunistické strany Německa a jedním z vů�ců povstání 
berlínských dělníků v lednu 1919. Po potlačení povstání byl bestiál
ně zavražděn bandami-Noskeho. - 57, 159, 228-229, 412, 432

LILINOVÁ Z. I. (Zina) (1882-1929) - členka SDDSR od roku 1902. 
Zapojila se do ilegální činnosti. V roce 1908 emigrovala; přispívala 
do listů Zvězda a Pravda a do časopisu Rabotnica. Za první světové 
války organizovala přepravu politické literatury do Ruska. Byla ta
jemnicí bernské sekce bolševiků. V dubnu 191 7 se vrátila do Ruska. 
Po Říjnové revoluci pracovala ve stranickém a státním aparátu. 
- 108, 120, 225, 249-250, 252, 273-274, 280-281, 296, 351

LINDHAGEN Carl (1860-1946) - švédský politik, zpočátku liberál, od 
roku 1909 sociální demokrat. V roce 1897 se stal členem parlamen
tu. V letech 1903-1930 zastával úřad primátora města Stockhol
mu. Za první světové války se projevoval jako internacionalista. 
V roce 191 7 patřil k zakladatelům Levicové sociálně demokratické 
strany Švédska, která se v roce 1919 připojila ke Komunistické in
ternacionále. V roce 192Lbyl za vystoupení proti IL kongresu Ko
minterny z komunistické strany· vyloučen a vrátil se do sociálně 
demokratické strany. - 427, 464-465

Ll1VINOV M. M. (Maximovič, Papaša) (1876-1951) - významný stra
nický a státní Činitel, sovětský diplomat. V revolučním hnutí začal 
pracovat v roce 1898 jako propagandista v dělnických kroužcích. 
V roce 1902 emigroval. Aktivně pomáhal rozšiřovat listJiskra. Zú
častnil se II. sjezdu Zahraniční.ligy ruské revoluční sociální demo
kracie. V roce 1905 se ppdílel na vydávání prvního legálního bolše
vického listu Novaja Žizňi V roce 1907 byl členem a tajemníkem 
ruské delegace na mezinárodním socialistickém kongresu ve Stutt-
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gartu. V roce 1912 se zúčastnil bernské konference zahraničních 
sociálně demokratických skupin. Zastupoval ÚV SDDSR v meziná
rodním socialistickém byru a byl členem bolševické sekce v Londý
ně. V roce 1918 byl jmenován členem kolegia lidového komisariátu 
zahraničních věcí (viz též sv. 44). - 37-38, 55, 58, 61, 63, 78, 80,

98, 149, 437· 

L11WJNOFF - viz Litvinov M. M. cr. 

LJACHOCKÁ (Kuzmička) - žena K. Ljachockého. - 92, 141, 150, 155,

166, 179 

LJACHOCKIJ K. (Kuzma) (zell).ř. 191 7) - emigrant ukrajinského půvo
du. Vlastnil nevelkou ruskou tiskárnu v Ženevě, v níž se počátkem 
první světové války tiskla některá čísla 'ústředního orgánu SDDSR, 
listu Social-demokrat

,' 
a Leninova brožiira Socialismus a válka (viz 

Sebrané spisy 26, Praha 1986, s. 327-372). - 64, 69, 75, 92, 121,

129, 131-132, 141, 155, 179, 333 

LJAL., LJALIN - viz Pjatakov G. L. 

LJOVA - viz Vladimirov M. K. 

LoNGUET Jean Laurent Fréderic (1876-1938) - jeden z význačných 
činitelů Francouzské socialistické strany a II. internacionály, publi
cista, vnuk Karla Marxe, syn Jenny Marxové a Charlese Longueta. 
Za první světové války stál v čele centristické pacifistické menšiny 
ve Francouzské socialistické straně. Byl jedním ze zakladatelů a re
daktorů orgánu francouzských centristů, listu Le Populaire. Stavěl 
se proti vstupu Francouzské socialistické strany do Komunistické 
internacionály. Od roku 1921 byl členem exekutivy Dvaapůlté in
ternacionály, od roku 1923 jedním z �dců Socialistické dělnické 
internacionály. V 30. letech se zasazoval o akční jednotu socialistů 
a komunistů v boji proti fašismu, byl 'členem mezinárodních organi
zací pro ·boj proti fašismu. - 188, 303, 384, 477

LoRE Ludwig (nar. 1875) - německý sociální demokrat. Od roku 
1903 žil v USA a pracoval jako tajemník německé sekce Socialistic
ké strany. Od roku 1919 vydával deník německých sociálních de
mokratů v USA New Yorker Volkszeitung. V roce 1922 se stal 
členem vedení Dělnické strany Am�riky (dnes KS USA), za svoji 
pravicově oportunistickou činnost byl však v polovině třicátých let 
z této strany vyloučen. - 182
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LoRIOT Ferdinand· (1870-----' 1930) - francouzský socialista. Za první 
světové války se projevoval jako internacionalista, na kientalské 
konferenci v roce 1916 se připojil k zimmerwaldské levici. V letech 
1920-1927 byl členem Komunistické strany Francie [od roku 
1943 Francouzská komunistická strana).Jako delegát se účastnil III. 
kongresu Komunistické internacionály. V roce 1925 vystoupil na 
IV. sjezdu FKS proti usnesením V. kongresu Kominterny. V roce
1927 byl jako pravicový oportunista z komunistické- strany vylou
čen. - 409, 483-484

LUDMILA - viz Stalavá L. N. 

LuNACARSKIJ A:·v. (1875---'1933) - sovětský státník a veřejný činitel. 
V revolučním hnutí pracoval od začátku 90. let. Působil v redakcích 
bolševických listů VperjoÍ:l, Proletarij a později Novaja žizň. V -le
tech reakce a nového rev'blučního·rózmachu se od marxismu odklo
nil, vstoupil do protistranické skupiny Vperjod a požadoval spojení 
marxismu s náboženstv:ím, Za první světové války stál na pozicích 
internacionalismu. Začátkem roku 1917 vstoupil do skupiny mezi
rajonovců a byl s ní na VI. sjezdu SDDSR(b) přijat do této strany. 
Po Říjnové revoluci zastával až do roku 1929 funkci lidového komi
saře školství a osvěty a od roku 1929 byl předsedou vědeckého vý
boru při Ústředním výkonném výboru SSSR. V srpnu 1933 byl 
jmenován chargé ďaffaires ve Španělsku. Napsal mnoho prací 
o umění a literatuře. - 345, 384, 443-445, 479

LUTERAAN Barend (nar. 1878) - holandský sociální demokrat, novinář. 
Za první světové války zaujímal internacionalistické stanovisko. 
V letech 1911-1916 byl zvolen do vedení Sociálně demokratické 
strany Nizozemska. V dalších letech byl členem Komunistické stra
ny· Nizozemska -a po druhé světové válce členem Strany práce. 
- 117 ., .. 

LUXEMBURGOVÁ Rosa Qunius) (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 a bojo
vala proti nacionalismu v;·polském dělnickém hnutí. Od roku 1897

byla činná v německém sódálně demokratickém hnutí, vystupovala 
proti bernsteinismu a millerandismu; účastnila se první ruské revo
luce (ve Varšavě). Jako delegátka V. (londýnského) sjezdu SDDSR 
v roce 1907 podporovala bo1ševiky. 

Od začátku první světové války, stála na pozicích internacionalis-
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mu. V Německu patřila k zakladatelům skupiny Internacionála 
(později zvané Spartakus a pak Spartakův svaz). Po listopadové re
voluci 1918 sehrála významnou úlohu na ustavujícím sjezdu Komu
nistické strany Německa. V lednu 1919. byla zatčena a na příkaz 
Scheidemannovy vlády zavražděna. Lenin si Luxemburgové hl.ubo
ce vážil; kritikou jejích mylných názorů jí pomáhal zaujímat správ
ná stanoviska. - 36, 219-220, 240, 249, 256, 273, 285, 293, 295, 

307, 314, 376-377 

Lvov G.J. (1861-1925) - kníže, velkostatkář, kadet. Za první světo
vé války řídil Celoruský svaz zemstev, po,zději byl jedním z předse
dů spojeného Svazu zemstev a měst ..:_ v obou případech organizací 
imperialistické buržoazie a statkářů. Po únorové revoluci 191 7 za
stával od března do července funkci ministerského předsedy a mi
nistra vnitra v prozatímní vládě; patřil k - iniciátorům krvavého zúč
tování s petrohradskými dělníky a vojáky v červencových dnech 
roku 1917. Po Říjnové revoluci emigroval; pomáhal organizovat 
vojenskou intervenci proti Sovětskému Rusku .. - 369, 455 

MAcLEAN John (1879-1923) - významný pracovník britského děl
nického hnutí, povoláním učitel. Před první světovou válkou se při
pojil k levému křídlu Britské socialistické strany a stal se jedním 
z jejích vedoucích činitelů ve Skotsku. Za první světové války zaují
mal internacionalistické stanovisko, prováděl aktivní revoluční pro
tiválečnou propagandu, patřil k organizátorům a vůdcům masových 
demonstrací a dělnických stávek; za tuto činnost byl perzekvován. 
V dubnu 1916 byl zvolen do vedení Britské socialistické strany. 
V posledních letech svého života zanechal aktivní politické činnosti. 
- 303

i'.•1 

MACINSKIJ V. D. (Meč V.) (1876-1951),'7 menševik-likvidátor, inže
nýr. Po Říjnové revoluci nebyl politicky organizován, zabýval se 
pedagogickou a vědeckou prací na moskevských vysokých školách 
a v dalších institucích. - 3 71 

MAKAR - viz Nogin V. P. ln 

.• ,� i 

MALINOVSKIJ R. V. (1876-1918) - prov�katér, agent moskevské tajné 
policie. V roce 1906 se ze zištných .důvodů přidal k dělnickému 
hnutí, stal se členem dělnického výboruia tajemníkem vedení Svazu 
kovodělníků. Od roku 1907 dobrov9lně informoval policii; v roce 
191 O byl zařazen mezi agenty carské tajné policie. V bolševické 
straně zastával řadu významných funkcí. Roku 1912, za pomoci taj-

731 



né policie, která mu odstraňovala z cesty nežádoucí osoby, byl na 
pražské konferenci SDDSR zvolen do ústředního výboru a stal se 
poslancem IV. státní dumy za dělnickou kurii Moskevské gubernie. 
Na žádost ministra vnitra rezignoval v roce 1914 na poslanecký 
mandát a odjel do zahraničí. V roce 1918 přijel do Sovětského Rus
ka, byl zatčen, předán soudu a na základě rozsudku Nejvyššího tri
bunálu Celoruského ústředního výkonného výboru zastřelen. 
- 34, 286, 290, 309

MANN Tom (1856-1941) - významný činitel anglického dělnického 
hnutí. V roce 1893 byl spoluzakladatelem Nezávislé labouristické 
strany; patřil k jejímu Íévému křídlu. Za pryní světové války zaují
mal internacionalistické stanovisko. Byl jed�ím z organizátorů boje 
anglických dělníků proti intervenci vůči Sovětskému Rusku. V roce 
1920 se stal členem Komunistické strany Velké Británie: Aktivně 
bojoval za jednotu IJlezinárodního dělnického hnutí, ptoti imperia
listické reakci a fašismu:·_ 482

MANUILSKIJ D. Z. (Nezaměstnaný) (1883-1959) - člen SDDSR od ro
ku 1903. Stranicky práco"val v Petrohradě, Dvinsku, Kronštadtu 
a v Moskvě. Koncem roku 1907 emigroval. Za první světové války 
zaujímal internacionalistické stanovisko. Přispíval do menševických 
časopisů Golas a Naše slovo. Po.Říjnové revoluci zastával odpověd
né stranické a státní funkce a pracoval v diplomatických službách. 
- 345

MARCU Valeriu (nar. 1898) - rumunský sociální demokrat. Za první 
světové války žil ve Švýcarsku a byl členem mládežnické organiza
ce. V roce 1916 působil z Leninova pověři;ní v Paříži, Moskvě 
a v Rumunsku. Po. válce žil v Německu, po určitou dobu sympatizo
val s Komunistickou stranou Německa, později se však s revoluč
ním hnutím rozešel. - 303 

MARTOV L. (vl. jm. Cederbaumj. C.) (Martuška) (1873-1923) - je
den z čelných představitelů menševismu. V sociálně demokratickém 
hnutí pracoval od první poloviny 90. ·let. V roce· 1895 se podílel 11a 
založení petrohradského Svazu boje za osvobození dělnické třídy. 
V letech 1907 -'-191 O, v období reakce a nového revolučního roz
machu, patřil k likvidátorům, redigoval list Golas social-demokrata. 
V roce 1912 se zúčastnil protistranické srpnové konference. Za prv
ní světové války byl centristou. Po únorové revoluci 191 7 stál v čele 
skupiny menševiků-internacionalistů. Po Říjnové revoluci vystupo
val proti sovětské moci. V roce 1920 emigroval do Německa 
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a v Berlíně vydával kontrarevoluční menševický časopis Socialisti
českij věstnik. - 28, 31, 38, 60, 70, 74, 83, 109, 173, 209, 213,

221, 225; 230, 234, 239, 241, 245-246, 291, 328, 351, 396, 410, 

439, 4.44, 452, 4 70 

MARrušKA - viz Martov L. 

MARTINOV A. (v!. jm. Piker A. S.) (1865_::_1935) - jeden z čelných 
představitelů ekonomismu, významný menševický činitel; později 
člen komunistické strany. V roce 1900 emigroval a začal pracovat 
v redakci časopisu ekonomistů Rabočeje dělo. Aktivně vystupoval 
proti leninské Jiskře. Na II. sjezdu SDpSR byl delegátem Svazu 
ruských sociálních de,mokratů v zahraničí. Za p'rvní světové války 
zaujímal centristické stanovisko; po únorové revoluci 1917 patřil 
k menševikůn:i,-internacionalistům, po Říjnové revoluci se s menše
viky rozešel. V roce 1923 byl na XII. sjězdu přijat do KSR(b); pra
coval v Institutu K. Marxe a B. Engelse; od roku 1924 byl členem 
redakce časopisu Kommunističeskij internacional. - 22, 36, 70

MARX Karel (1818-1883) - zakladatel v:�deckého komunismu, geni
ální myslitel, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu [viz Leni
novu stať Karel Marx (Stručný životopis a výklad marxismu) - Se
brané spisy 26, Praha 1986, s. 67-115]. - 47-48, 64,335,354,

. 358-359, 378, 398, 409-410, 478 

MASLOV P. P. (Iks, P. P.) (1867-,1940) - sociální demokrat, ekonom, 
autor řady prací o agrární otázce, v nichž se pokusil revidovat mar
xismus. Po II. sjezdu SDDSR se připojil k menševikům a vytyčil 
menševický program municipalizace půdy. V letech reakce a ·nové
ho revolučního rozmachu byl likvidátorem, za první světové války 
sociálšovinistou. Po Říjnové revoluci zanechal politické činnosti 
a věnoval se pedagogické a vědecké práci. V roce 1929 byl jmeno
ván řádným členem Akademie věd SSSR. - 28, 39, 59, 78, 81,

102, 105, 120, 261-262, 371 

MAXIMOVIC - viz Litvínov M. M. 

{•: 

MEC V. - viz Mačinskij V. D. 

MEHRING Franz (1846-1919) - význa��Ý pracovník německého děl
nického hnutí, jeden z vůdců a teorc,:tij{ů levého křídla německé so
ciální demokracie, historik a literární vědec. 

V roce 1891 vstoupil do Sociálně demokratické strany Německa. 
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Byl jedním z redaktorů teoretického orgánu strany Die Neue Zeit, 
později redigoval list Leipziger Volkszeitung. V roce 1893 vyšla je
ho práce Lessingslegende [Lessingovská legenda), v roce 1897 čtyř
svazkové díl� Geschichte der deutschen Sozialdernokratie (Dějiny 
německé sociální demokracie]. Významně se podílel na vydání lite
rární pozůstalosti Marxe, Engelse a Lassalla. V roce 1918 vyšla je
ho kniha o životě a činnosti K. Marxe. Ve svých pracích se od 
marxismu nejednou odklónil. V II. internacionále aktivně vystupo
val- proti oportunismu i ·revizionismu, odsuzoval kautskisrnus. Byl 
důsledným internacionalistou, uvítal Říjnovou revoluci a pocho.pil 
správně význam brestlitevského míru. Od roku 1916 patřil k vůd
cům Spartakova svazu a aktivně se podílel na založení Komunistic
ké strany Německa. - 483

MELENJ;VSKIJ M. I. (Basok) (1879-1938) - ukrajinský maloburžoazní 
nacionalista, menševik, aktivní pracovník ukrajinské sociálně demo
kratické organizace Spilka. Roku 1912 se zúčastnil protistranické 
srpnové konference ve Vídni. Za první světové války byl členem 
buržoazně nacionalistické organizace Svaz osvobození Ukrajiny. Po 
Říjnové revoluci pracoval'v hospodářských funkcích. - 66.

M. N. - viz Pokrovskij M. N.

MERRHEIM Alphonse (1881-1925) - francouzský odborový funkcio
nář, syndikalista. Na začátku první světové války stál v čele levého 
křídla syndikalistického hriutí ve Francii, které bojovalo proti soci
álšovinismu a imperialistické válce. Zúčastnil se zimmeiwaldské 
konference a připojil se k zimmeiwaldské pravici. Nedokázal se 
však se sociálšovinisty zcela· rozejít, a to ho koncern roku 1916 při
vedlo ·na centristické a pácffistické pozice; počátkem· roku 1918 se 
stal zjevným sociálšovinistbu a bezuzdným reformistou. K Sovět
skému Rusku se stavěl nepřátelsky. - 91, 148-149, 190, 384,

404, 419, 425 

· MF.šCERJAKOV N. L. (1865-1'942) - člen SDDSR od roku 1901. Po
únorové revoluci 191 7 se stal členem krasnojarského výboru
SDDSR(b), později předsedou moskevského guberniálního sovětu. 
Po. Říjnové revoluci se stal 'redaktorem listu Izvěstija moskovskogo 
sověta a členem redakce listů Pravda. V letech 1927 -1938 byl šéf
redaktorem Malé sovětské encyklopedie, zástupcem šéfredaktora 
Velké sovětské encyklopedie· a členem redakce pro vydávání spisů 
ruských klasiků. Od roku ť939 byl dopisujícím členem Akademie 
věd. - 102, 157
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MESKOVSKIJ - viz Goldenberg I. P. 

METCHtRIACOFF - viz Meščarjakov N. L. 

MEYER Ernst (1887 -1930) - jeden z činitelů německého a meziná
rodního dělnického hnutí, člen Sociálně demokratické strany Ně
mecka od roku 1908. Od roku 1913 pri,,coval v redakci listu Vor
wiirts. Za první světové války se jako z�stupce skupiny Internacio
nála zúčastnil zimmerwaldské a kientalské konference� Nadšeně 
uvítal Říjnovou revoluci v Rusku a aktivně se účastnil listopadové 
revoluce 1918 v Německu. Patřil k zakladatelům Komunistické 
strany Německa, několikrát byl členeII). jejího ústředního výboru. 
Jako delegát KSN se zúčastnil II. a IV. �ongresu Komunistické in
ternacionály. - 244, 245

MGEIADZE V. D. (Tria) (nar. 1868) - me1,1�evik, účastník protistranic
ké srpnové konference ve Vídni v roce 1�12. Za první_světové války 
se přikláněl k buržoazně nacionalistické organizaci Svaz osvobození 
Ukrajiny. V letech 1918-1920 byl členem me1:1-ševické kontrarevo
luční vlády v Gruzii. Po nastolení sovětské mod v Gru,zii emigro
val. - 66

MICHA - viz Cchakaja M. G. 

MIKULÁŠ II. (ROMANOV) (1868-1918) -. poslední ruský car (1894 až 
191 7). Z rozhodnutí uralského oblastního sovětu dělnických a vo
jenských zástupců v Jekatěrinburgu [Sverdlovsk] byl 1 7. července 
1918 zastřelen. - 127, 171, 390, 408, 433

MILJUKOV P. N. (1859-1943) - vůdce.Konstitučně demokratické 
strany, významný ideolog ruské imperialistické buržoazie, historik 
a publicista. Od roku 1902 aktivně spolupracoval s časopisem bur
žoazních liberálů Osvobožděnije, který vycházel v zahraničí. V říj
nu 1905 se podílel na založení Konstitučně demokratické strany, 
později byl předsedou jejího ústředního výboru a redaktorem 
ústředního orgánu Reč. Po únorové revoluci 191 7 se stal ministrem 
zahraničních věcí první prozatímní vlií,dy a zastával politiku pokra
čování ve válce »až do vítězného ko��e«. Po Říjnové revoluci byl 
jedním z organizátorů cizí vojenské1 intervence proti Sovětskému 
Rusku. Po skončení občanské války emigroval. V zahraničí se stal 
čelným představitelem takzvané demokratické skupiny Konstitučně 
demokratické strany. - 432-43(3, 438, 446-447, 451-456,

462, 470 

735 



MIMIOIAJulius (asi 1889 - asi 1959) - účastník sociálně demokratic
kého hnutí ve Švýcarsku, Ital. Za první světové války pracoval 
v mezinárodním socialistickém byru Internacionály mládeže. V po
sledních letech Života byl členem Komunistické strany Švýcarska, 
později Švýcarské strany práce, které vznikla sloučením KSŠ a levi
cových socialistů. - 459

MININ - viz Karpinskij V. A.

MIRON - viz Óernomazov M. J.

MONITOR - pseudonym, pod nímž publikoval jeden z německých soci
álních demokratů v dubnu 1915 článek v konzervativním časopisu 
Preussische Jahrbiicher. Autor v něm propagoval centristický cha
rakter sociálně demokratických stran a doporučoval jej zachovat, 
neboť dovoluje oportunistům zakrývat »levými« frázemi politiku 
třídního spojenectví s buržoazií. - 92

MooR Karl (nar. 1853) - německý sociální demokrat. Během první 
světové války pomáhal politickým emigrantům získat povolení 
k pobytu ve Švýcarsku. V roce 1·917 žil ve Stockholmu a po Říjnové 

, revoluci v Moskvě. - �00, 302, 480-481 

MoRGARI Odino (1865-1929) - italský socialista, novinář. Podílel se 
na založení a činnosti Italské socialistické strany, hájil centristické 
stanovisko. V letech 1906-1'908 řídil ústřední orgán Italské socia
listické strany Avanti!. Za první světové války byl zastáncem obno
vení mezinárodních vztahů mezi přívrženci socialismu. V letech 
1919-1921 zastával funkci tajemníka parlamentní socialistické 
frakce. -156

MovšoVIC M. I. (Voloďa, K„M.) (1876-1937) - účastník revoluční
ho hnutí od roku 1896. Členem SDDSR se stal v roce 1903. Od ro
ku 1911 žil v emigraci ve Švýcarsku, byl tajemníkem lausannské 
sekce SDDSR a zúčastnil se konference zahraničních sekcí SDDSR 
v roce 1915. Do Ruska se-vrátil v květnu 1917. Pracoval v odboro
vých, státních a stranických, orgánech. -122,287

MOLLER Gustav (1860-1921) - švýcarský pravicový sociální demo
krat, důstojník. Od roku 1911 byl členem Národní rady. Za první 
světové války· vystupoval jako sociálšovinista, bojoval proti zimmer
waldskému hnutí. V letech 1918-1919 byl předsedou Švýcarské 
sociálně demokratické strany. - 388 
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MONZENBERG Wilhelm (1889-1940) - sociální demokrat, účastník 
dělnického-hnutí ve Švýcarsku a v Německu. V letech 1914-1917

vedl sociálně demokratickou organizaci švýcarské mládeže a redigo
val její orgán Freiejugend; v letech 1915-1919 byl tajemníkem 
Mezinárodního svazu socialistických organizací mládeže a redakto
rem jeho orgánu Jugend-Internationale. Roku 1916 se stal členem 
vedení Švýcarské sociálně demokratické strany. Po návratu do Ně
mecka vstoupil do Komunistické strany Německa a byl zvolen do 
jejího ústředního výboru. V letech 1919-1921 pracoval jako ta
jemník Komunistické internacionály mládeže. Byl rovněž tajemní
kem Zahraničního výboru pro mezinárodní pomoc hladovějícím 
v Sovětském Rusku. Od roku 1924 byl poslancem Říšského sněmu. 
Po nástupu fašismu v Německu emigroval do Francie. V třicátých 
letech vystupoval proti taktice jednotné dělnické a lidové protifaši
stické fronty. Byl za to odvolán z ÚV KSN a v roce 1939 vyloučen 
ze strany. - 298, 351, 367-368, 381, 383, 386, 388, 391, 409,

411, 414, 429 

MuRANov M. K. (1873-1959) - člen SDDSR od roku 1904. Stal se 
poslancem IV. státní dumy za dělníky Charkovské gubernie. V du
mě byl členem bolševické frakce, vyvíjel intenzívní revoluční čin
nost i mimo dumu, přispíval do bolševického listu Pravda. V listo
padu 1914 byl spolu s ostatními bolševickými poslanci uvězněn 
a roku 1915 vypovězen do Turuchanského kraje. V letech 
191 7 -1923 pracoval v aparátu ÚV SDDSR(b), poté KSR(b). Byl 
několikrát zvolen do Ústředního výboru. V letech 1922-1934 byl 
členem ústřední kontrolní komise KSR(b), poté VKS(b). - 433,

453, 456, 462 

NAD - pseudonym autora článků v menševických listech. - 220

NA!>A, NADF.2DA KoNSTANTINOVNA - viz Krupská N. K. 

NADIN - viz Koritschoner Franz 

NACHIMSON M. I. (Spektator) (1880-1938) - ekonom a publicista. 
V letech 1899-1921 patřil k bundovcům. Za první světové války 
byl centristou. V roce 1935 pracoval v Moskvě v Mezinárodním ze
mědělském institutu a v Komunistické akademii. Napsal řadu prací 
o ekonomice světového hospodářství. - 41 O, 413

NAJNE Charles (1874-1926) - jeden z významných činitelů Švýcar
ské sociálně demokratické strany, povoláním advokát. Byl redakto-

737 



rem švýcar.ských sociálně demokratických listů La Sentinelle a Dro
it du Peuple. Na začátku první světové války se přikláněl k interna
cionalistům, účastnil se zimmerwaldské konference, byl členem me
zinárodní socialistické komise. V roce 191 7 se stal centristou a brzy 
zcela přešel k pravému křídlu švýcarské sociální demokracie. V roce 
1919 prosazoval obnovení II. internacionály. V letech 1919-1921

pomáhal zakládat centristickou Dvaapůltou internacionálu. 
, -:-, 148-149, 346, 384, 386-389, 391;_392, 429, 461, 463

NATANSON M. A. (Bobrov) (1850-1919) - revolu�ní narodnik, pozdě
ji eser. V revolučním hnutí pracoval od roku 1869. Patřil k zaklada
telům narodnick_é organ_izace Zemlja i volja, v roce 1893 se aktivně 
podílel na založení strany Narodnoje pravo. Na počátku století 
vstoupil do ese�ské strapy a stal se členem'jejího ústředního výbo
ru. Za první světové vál_ky se přikláněl k centrismu. Po únorové re
voluci 1917 patřil k zakladatelům strany levých eserů. Jejich spik
nutí proti sovětské moci v roce 1918 odsoudil. - 245, 452

NERMAN Ture (1886-1969) - švédský levicový sociální demokrat, 
básník a spisovatel. Za pr.vní světové války se projevoval jako inter
nacionalista, přikláněl se k zimmerwaldské levici. · V letech 
1916-1918 pracoval jako šéfredaktor listu Politiken, orgánu levice 
Sociálně demokratické dělnické strany Švédska. V letech 
191 7 -1929 byl členem„Komunistické strany Švédska, v roce 1929

byl jako pravicový oportunista ze strany vyloučen. Později se do so
ciálně demokratické strany vrátil. - 426

NEZAMt.5TNANÝ - viz Manuilskij D. Z. 

N. I., N. I. B. - viz Bucharin N. I.

NICOLET Émile (nar. 1879) --,- Jvýcarský socialista, za první světové vál
ky sociálpatriot, člen ženevského parlamentu. Kvůli cenzuře byl po 
nějaký čas uváděn jako. odpovědný redaktor Ústředního orgánu 
SDDSR, listu Social-demokrat. - 35

N. I-č, NIK. Iv., NIK. IVANOVIC - viz Bucharin N. I.

NIK. VAS. - viz Sapožkov N.·I. 
,-,:,, .. 

N. Iv. - viz Bucharin N. L

N. K. - viz Krupská N. K. 

738 



NIKITIN A. M. (nar. 1876) - menševik, povoláním právník. Nejdříve 
byl v prozatímní vládě ministrem pošt a telegrafů, později mi
nistrem vnitra. - 28

N. -L. - viz Lenin V. I.

Noss Ernst (1886-1957) - jeden z předních činitelů ·Švýcarské soci
álně demokratické strany. V roce 1915 se stal šéfredaktorem orgánu 
švýcarské sociální demokracie, listu Volksrecht. Za první světové 
války se zpočátku hlásil k internacionalistům, v roce 191 7 však -za
ujal ·centristické a pacifistické stanovisko. :Ve 20. letech přešel k pra
vému křídlu švýcarské sociální dem�kracie, vystupoval proti komu
nistickému hnuti. V letech 1919-1943 byl členem Národní rady, 
1943-1-951 členem Spolkové rady. V roce 1949 se stal švýcarským 
prezidentem. - 240, 245, 302, 310, 351, 367, 381, 386, 388,

391-392, 403, 408, 411, 414-416, 429

NoE - viz Buačidze S. G. 

Noo1N V. P. (Makar) (1878-1924) - významný sovětský stranický 
a státní činitel. Do SDDSR vstoupil v roce 1898, věnoval se stranic
ké práci v Rusku i v zahraničí. Aktivně se účastnil revoluce 
1905-1907, pracoval v petrohradském a bakuském výboru strany. 
Na V. sjezdu SDDSR byl zvolen členem ústředního výboru. Po 
únorové revoluci 1917 zastával funkci místopředsedy a později 
předsedy moskevského sovětu. Po Říjnové revoluci byl lidovým ko
misařem obchodu a průmyslu (viz též sv. 37). - 328

OLGA, OLJA - viz Ravičová S. N. 

0LMINSKIJ M. S. (vl. jm. Alexandrov) (Galjorka) (1863-1933) - člen 
SDDSR od roku 1898, publicista. Bx,l členem redakce bolševických 
listů Vperjod a Proletarij. V letech 1905=-1907 přispíval do bolše
vických listů a časopisů Novaja žizň, Volna; Naša mysl, Věstník Žíz
ni a dalších, stál v čele redakce stranického vydavatelství Vperjod. 
V letech 1911-1914 přispíval do bolševických listů Zvězda a Prav
da a časopisu Prosvěščenije. V letech 1915-1917 plnil stranické 
úkoly v Saratově, Moskvě a později v Petrohradě; aktivně se zúčast
nil Říjnové revoluce. Později řídil komisi pro studium dějin stra
ny při ÚV KSR(b), byl redaktorem časopisu Proletarskaja revoljuci
ja, členem ředitelství Institutu V. I. Lenina. - 214

ORLovsKÍJ - viz Vorovskij V. V. 
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ORN. (ORNATSKU A.) - viz Čičerin G. V. 

OuUANOFF - viz Lenin V. I. 

OWENs Michael Joseph (1859-1923) - americký vynálezce stroje na 
výrobu lahví, později průmyslník v této oblasti. - 287 

PANNEKOEK Antonie (A. P.) (1873-1960) - holandský sociální demo
krat, profesor astronoipie na amsterdamské univerzitě. V roce 1907 
se podílel na založení listu De Tribune, orgánu levého křídla Soci
álně demokratické dělnické strany Nizozemska. Od roku 191 O úzce 
spolupracoval s německými levicovými sociálními demokraty a při
spíval do jejich tiskových orgánů. Za první světové války se hlásil 
k internacionalistům, podílel se na vydávání časopisu Vorbote, teo
retického orgánu zimmerwaldské levice. V letech 1912-1921 byl 
členem Komunistické strany Nizoze�ska a pracoval v Kominterně. 
Zaujímal krajně levicové, sektářské stanovisko. V roce 1921 z ko
munistické strany vystoupil a aktivní politické činnosti zanechal. 
- 36-37, 39, 90, 115, 122-124, 128-129, 133, 147, 198, 210,

213, 215, 217, 256, 273, 276-277, 363, 413, 424, 478

PAPASA - viz Litvínov M. M. 

PARVUS (v!. jm. Helphand A. L.) (1869-1924) - menševik. Na přelo
mu století pracoval v Sociálně demokratické straně Německa, patřil 
k jejímu levému křídlu. Po II. sjezdu SDDSR se připojil k menševi
kům. Propagoval teorii permanentní revoluce, z níž později Trockij 
učinil _nástroj boje proti leninismu. V letech reakce a nového revo
lučního rozmachu se Parvus se sociálními demokraty rozešel. Za 
první světové války byl sociálšovinistou a agentem německého im
perialismu. Zbohatl na velkých spekulacích s válečnými dodávkami. 
Od roku 1915 vydával renegátský časopis Die Glocke. - 66

PAVEL VASILJEVIC - viz BerzinJ. A. 

PAVLOV - viz BerzinJ. A. 

PELUSO Edmondo Petrovič :(1882-1942) - italský socialista, emi
grant. V letech 1898-1913 byl členem socialistických a sociálně 
demokratických stran různých zemí. V roce 1916 jej Portugalská 
socialistická strana delegovala na kientalskou konferenci, v letech 
1918-1919 byl členem Spartakova svazu a později komunistické 
strany v Bavorsku. Od roku 1921 byl členem Komunistické strany 
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Itálie (dnes Italská komunistická strana), v letech 1923-1924 za
stupoval tuto stranu v exekutivě Kominterny. Po roce 1927 žil 
v SSSR a zabýval se pedagogickou činností. - 4 77 

PETROVSKIJ G. I. (1878-1958) - člen SDDSR od roku 1897. Za první 
ruské revoluce 1905-1907 byl jedním z vůdců dělnického hnutí 
v Jekatěrinoslavi [Dněpropetrovsk]. V l_istopadu 1914 byl l\polu 
s qalšími bolševickými poslanci zatčen a v roce 1915 vypovězen do 
Turuchanského kraje. Aktivně se 'účast�il Říjnové revoluce. V le
tech 1°917-1919 byl lidovým.komisař.em_vnitra RSFSR, v letech 
1919-1938 stál v. čele Celoruského ústředního výkonného 
výboru sovětů (viz též sv. 42). - 43, 50, 433 

PFL0GER Paul Bernhard (1865-1947) - š�carský pravicový sociální 
demokrat, oportunista. V letech 1911 "7: 1917 byl členem Národní 
rady. Za první světové války vystupoval jako sociálšovinista. 
- 388-389

PJATAKOV G. L. (J.,Japonec,Jur.,Jurij, Kij, Kijevskij P., Kijevskij Petr, 
Lialine, Ljal., Ljalin) (1890-1937) - člen SDDSR od roku 1910.

Působil na Ukrajině a v zahraničí. Přispíval do časopisu Kommu
nist. Byl účastníkem bernské konference. Po únorové revoluci 191 7

byl předsedou kyjevského výboru SDDSR(b). Po Říjnové revoluci 
byl členem sovětské vlády Ukrajiny, místopředsedou Státní pláno
vací komise a Nejvyšší_ národohospodářské rady. Ve 30. letech se 
stal obětí represí. V roce 1988 byl rehabilitován (viz též sv. 44).

- 102, 106, 108, 110, 112, 126-128, 131, 141, 150, 156, 164,
214-217, 232, 234, 236-238, 246, 253, 258, 260...:...261, 272,
274, 278-279, 285, 292, 304-305, 3,07, 309, 313, 316-318,
320, 331-333, 336-337, 348, 350, 353, 359-363, 375, 399,
405, 41� 43� 434, 474·

PIATTEN Friedrich (1883-1942) - švýcarský levicový sociální demo
krat, jeden ze zakladatelů Komunistické strany Švýcarska (dnešní 
Švýcarská strana práce). V sociálně demokratickém hnutí pracoval 
od roku 1904. Za první-světové války vystupoval jako internaciona
lista, účastnil se zimmerwaldské a kientalské konference a připojil 
se k zimmerwaldské levici. V dubnu 191 7 organizoval odjezd V. I. 
Lenina ze Švýcarska do Ruska. Roku 1919 se podílel na vytvoření 
III. internacionály (Kominterny). Přispíval do časopisu Kommuni
stičeskij internacional. V letech 1921-1923 byl tajemníkem Ko
munistické strany Švýcarska. Od roku \ 923 žil v SSSR. Stal se obětí
represí. Byl posmrtně rehabilitován. - 172, 186-187, 199, 219,
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225, 238, 240, 242, 245, 276, 282, 298, 346-347, 351, 366-367, 
386,388,396, 403, 408, 411-412, 414-416, 429,451,461,463, 
465-466, 467, 470, 473, 491

PLECHANOV G. V. (1856-1918) - významný Činitel ruského a meziná
rodního dělnického hnutí, první propagátor marxismu v Rusku, fi
lozof, literární historik a estetik. V roce 1883 založil v Ženevě první 
ruskou marxistickou organizaci - skupinu Osvobození práce. Bo
joval proti narodnictví· a později proti revizionismu v mezinárod
ním _dělnickém hnutí. 'lfo roce 1900 redigoval spolu s Leninem list 
Jiskra a časopis Zarja, podílel se Ill/- přípravě programu strany a II. 
sjezdu SDDSR. Po II. sjezdu SDDSR zaujal smířlivecké stanovisko 
vůči oportunistům a později se připojil k menševikům. Za první 
rÚské revoluce 1905-1907 stál ve všech zásadních otázkách na 
straně meriševiků. Po únorové revoluci 191 7 se vrátil do Ruska 
a postavil se do čela krajně pravicové skupiny menševiků-obranářů 
Jednota. Aktivně vystupoval proti bolševikům i proti socialistické 
revoluci a tvrdil, že Rusko ještě nevyspělo pro přechod k socialis
mu. S Říjnovou revolucí nesouhlasil, ale proti sovětské moci nebo
joval (viz též sv. 35). -,---- 25, 28, 39-40, 49, 53, 59-;---60, 70, 14'1 
78-81, 87, 112, 118, 125, 134, 153, 170, 179, 230, 293-294,'
299, 348, 354, 408, 471, 478

PoKROVSKIJ M. N. (Domov, M. N.) (1868-1932) - člen SDDSR od 
roku 1905, historik,, akademik. Aktivně se zúčastnil revoluce 
1905-1907, byl členem moskevského výboru strany. Na V. (lon
dýnském) sjezdu SDDSR byl zvolen kandidátem ÚV. V letech 
1908-191 7 žil v emigraci. V roce 191 7 se vrátil do Ruska, zúča
stnil se ozbrojeného povstání v Moskvě. Od listopadu 191 7 do 
března 1918 byl předsedou moskevského sovětu. Nějaký čas.se při
kláněl ke skupině »levých, komunistů« a vystupoval proti podepsání 
brestlitevské mírové smlouvy. Od roku 19 i 8 zastával funkci ná
městka lidového komisař�' školství a osvěty RSFSR. V různých ob
dobích řídil Komunistickou akademii, Institut dějin AV SSSR, In
stitut rudé profesury a{'Několikrát byl zv�len do CÚVV a ÚVV 
SSSR (viz též sv. 42). -: �230, 269, 281-283, 287-288, 290, 297 
299-302, 311, 342, 367, 373, 380, 389-390

PoLUBINOV (J egor) - levý eser, který z Ruska emigroval. V září 1915 
požádal dopisem Lenina,:aby byl umožněn vstup do SDDSR těm 
levým eserům, kteří zamítli rezoluci na obranu vlasti, schválenou 
na konferenci eserské strany v červenci 1915. - 166-167, 177 
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PoPOV A. V. (vl. jm. Britman) (Antonov) (zemř. 1914) - sociální de
mokrat. Po II. sjezdu SDDSR se přiklonil k bolševikům. V roce 
1908 byl poslán na nucené práce, ale brzy uprchl a později  žil v ci
zině. Byl členem pařížské sekce SDDSR a výboru zahraničních or
ganizací strany. Na začátku první světové války vstoupil jako dob
ro:volník do (rancouzské armády a padl na frontě v listopadu 1914. 

- 28, 286

PoTRESOV A. N. (1869-1-934) - jeden z vůdců menševiků. V 90. le
tech se ·hlásil k marxistům. Byl spoluzakladatelem listu Jiskra a ča
sopisu Zarja. V letech reakce a nového. revolučního rozmachu se 
stal ideQlogem likvidátorství, významně ovlivnil menševické orgány 
Vozrožděnije a Naša zarja. Za první světové války patřil k·sociálšo
vinistům. Po Říjnové revoluci emigroval! Přispíval do Kerenského 
týdeníku Dni a svými články útočil proti Sovětskému Rusku. 
- 103, 293, 312, 326, 328, 335, 371, 432, 470-471

P. P. - viz Maslov P. P. 

PRESSEMANNE A. - francouzský politik. - 188

QuARCK Max (1860-1930) - německý pravicový sociální demokrat, 
právník, publicista. V letech 1895-1917 redigoval list Volksstim
me, orgán německé sociální demokracie, přispíval do různých perio
dik, například do teoretického časopisu Die Neue Zeit. a ústřední
ho listu strany Voiwarts. Za první světové války vystupoval jako 
šovinista, vyslovoval se pro spolupráci sociální demokracie s vlád
noucími třídami. - 130, 132

RADEK K. B. (K. R.) (1885-1939) - účastník sociálně demokratické
ho hnutí v Haliči, Polsku a Německu. Za.první světové války byl in
ternacionalistou, přikláněl se však k ceritrismu. V roce 191 7 se stal 
členem SDDSR(b). Po Říjnové revoluci ·pracoval v.lidovém komisa
riátu zahraničních věcí, byl tajemníkem.-exekutivy Komunistické in
ternacionály (viz též sv. 45). - 90-91, 96-100, 103-106,

108-112, 114-116, 118-119, 122, 131, 133-136, 142,

144-147, 150, 156-157, 159, 161, 163-165, 172-173, 175,

186, 192, 196-198, 203-204, 209-212, 214-217, 220-221,

225, 227, 234-235, 238-244, 246-'-247, 252-253, 255-256,

258-259, 262-263, 267-268, 27-1, 273-277, 279, 285,

288-289, 291, 295-299, 307, 310:...:..311, 314, ·320, 346-347,

350-351, 355-356, 359-363, 368-870, 374-377, 387,
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393-394, 400, 403, 405-406, 408-411, 413, 429, 465-468,

470-474, 476-477, 479

R.ADOMYSLSKI, R.AooMYSLSKIJ - viz Zinovjev G.J. 

R.ArnN-DUGENsjean Pierre (nar. 186_1) - francouzský socialista,_povo
láním učitel. V letech i910_:._1919 byl členem poslanecké sněmov
ny. Za první světové vá.lky zastával centristické a p•acifistické stano
visko. Účastnil se kientalské. konference, byl jedním z vůdců fran
couzských pravicových zimmerwaldovců. Přispíval do listu Le Po
pulaire a do dalších' orgánů francouzských centristů. V letech 
1916-1917 sympatizoval se sociálšovinisty. V roce 1921 vstoupil 
do Komunistické strany Francie ·(dnes Francouzská komunistická 
strana). - 298, 384, 425

RAKovsKIJ Ch. G. (1873-1941) -· účastník sociálně demokratického 
hnutí v Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku a ve Francii od počátku 
90. let. Za první světové války byl centristou.' V roce 191 7 se stal
členem SDDSR(b). Po Říjnové revoluci vykonával odpovědné funk
ce ve straně i v sovětech: od roku 1918 byl předsedou rady lido
vých komisařů Ukrajiny, od roku 1923 působil jako diplomat ve 
Velké Británii a ve Francii (viz též sv. 44). - 136, 230

RAPPOPORT Charles (1865-1941) - francouzský socialista, autor řady 
filozofických a sociologických prací. Od roku 1883 žil v Rusku 
a účastnil se revolučního -hnutí. V roce 1887 z Ruska odešel. V le
tech 1910-19_11 přispíval do ústředního orgánu SDDSR, listu So
cial-demokrat. - 151, 267, 409

R.AVESTEYN (R.AVESTEIJN) Willem van (nar. 1876) - nizozemský socialis
ta. Od roku 1900 byl členem Sociálně demokratické strany Nizo
zemska, sympatizoval s jejím levým křídlem. Byl jedním ze zaklada
telů a redaktorů listu De Tribune, orgánu levého křídla strany. 
Roku 1909 byl spolu s dalšími členy strany soustředěnými kolem 
tohoto listu ze strany vyloučen a poté se účastnil založení revoluční 
sociálně demokratické strany. Roku 1918 vstoupil do Komunistické 
strany Nizozemska. Později se od komunistického hnutí vzdaloval 
a roku 1926 byl z komu'nistické strany vyloučen. - 122

R.AVICovA S. N. (Olga, Olja) (1879-1957) - členka SDDSR od roku 
1903. Působila ve stranických organizacích v Charkově; Petrohradě 
a v zahraničí. Po Únorové revoluci 191 7 byla členkou petrohradské
ho výboru SDDSR(b). Po Říjnové revoluci pracovala ve stranických 
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orgánech a v sovětech. V roce 1918 zastávala názory levých komu
nistů a vystupovala proti uzavření brestlitevského míru. Na XV. 
sjezdu VKS(b) v roce 1927 byla ze strany vyloučena, v roce 1928 jí 
bylo členství ve straně obnoveno, avšak v roce 1935 byla znovu vy
loučena a postavena před soud. - 19, 48-49, 84, 92, 103, _121, 
131-132, 140-142, 150, 154-155, 164, 181, 185, 189,
205-206, 208, 218-219, 232, 262, 296-267, 280, 282, 283,
306, 357, 379, 384, 390-392, 395-398, 404, 406, 415-416,
418, 425, 447, 449-450, 460-462

REJNšTEJN B. I. (1866-194 7) - účastník revolučního hnutí od roku 
1884. Emigroval do USA, pracoval v Socialistické dělnické straně 
USA a byl jejím zástupcem ve II. internacionále. Po návratu do 
Ruska v roce 191 7 se přiklonil k menševikům-internacionalistům. 
V dubnu 1918 byl přijat do KSR(b). Působil především v Komin
terně a Rudé odborové internacionále . ..,... 482 

RENAUDEL Pierre (1871-1935) - jeden z reformistických vůdců Fran
couzské socialistické strany. V letech 1902-1914 redigoval list Le 
Pauple, 1914-1920 L'Humanité. V l�tech 1914-1919 a 1924 

byl členem poslanecké sněmovny. Za první světové války zaujímal 
sociálšovinistické stanovisko. V roce 1927 se vzdal vedení socialis
tické strany, v roce 1933 byl ze strany vyloučen. Později založil ne
socialistickou skupinu - 99-100, li O, 384, 425, 483 

RENNER Karl (1870-1950) - rakouský politik, vůdce a teoretik ra
kouských pravicových sociálních demokratů. Byl jedním z ideologů 
austromarxismu a autorů buržoazně nacionalistické teorie kulturně 
národn�stní autonomie. Za první světové války zastával sociálšovi
nistické názory. V letech 1919-1920 byl kancléřem, v letech 
1945-1950 prezidentem. - 288 

RIVLIN L. S. (1876-1960) - člen SDDSR od roku 1899. Působil ve 
stranických organizacích v Petrohradě a v dalších městech. Na jaře 
roku 1905 emigroval; byl členem ženevské a později lausannské 
sekce SDDSR. Po návratu do Ruska ,v prosinci 1917 pracoval 
v moskevské stranické organizaci, byl .členem předsednictva mos
kevského sovětu, členem moskevského _yýboru strany a předsedou 
jeho revizní komise. Později pracoval ve státních a hospodářských 
orgánech. - 149 

R1vLJNOVAj. I. (1874-1957) - členka SDDSR od roku 1908. Od té
hož roku žila v emigraci ve Švýcarsku. V letech 1913-1915 byla 
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tajemnicí lausannské sekce SDDSR. Z Leninova pověření vedla jed
nání se švýcarskými socialisty o jejich účasti na první zimmerwald
ské konferenci. Po Říjnové revoluci pracovala ve stranickém apará
tě v Moskvě a zabývala se redakční a vydavatelskou činností. 
- 148-149

RJABOVSKIJ - viz Stark L.'.N. 
it 

RJAZANOV D. B. (vl. jm. Goldendach) (1870-1938) - účastník sociál
ně demokratického hnutí od 90. let. Působil v Oděse, v Petrohradě 
a v zahraničí. V roce 1909 přednášel v prqtistranické škole na Ca
pri. Za první světové války zaujímal centristické stanovisko, přispí
val do menševiských listů Golos a Naše slovo. Na VI. sjezdu-strany 
v roce 1917 byl spolu s mezirajonovci přijat do SDDSR(b). Po Říj
nové revoluci pracoval. v odborovém hnutí; podílel se na založení 
Institutu K. Marxe a B. Engelse ·a do roku 1931 byl jeho ředitelem. 
Začátkem roku 1918 vystoupil na krátkou dobu ze strany, protože 
nesouhlasil s uzavřením'brestlitevského míru. V diskusi o odborech 
v letech 1920-1921 zaujal protistranické stanovisko a byl z funkcí 
v odborech odvolán. V: únoru 1931 byl za podporu menševické 
kontrarevoluční Činnosti z VKS(b) vyloučen. - 65-66, 186, 
235-236

RoBMANKA - viz Robmannová A. 

RoBMANNOVÁ Agnesa (Robmanka) - účastnice kientalské konference 
v roce 1916. V letech .1914-1917 patřila k vedoucím činitelům cu
ryšské sociálně demokratické organizace. - 245, 256 

Rol.ANDOVA-HorsrovA Henriette (Chozjajka) (1869-1952) - holandská 
socialistka, spisovatelka. Organizovala ženské spolky, patřila k levé
mu křídlu holandských;sociálních demokratů, seskupených od roku 
1907 kolem listu De Tribune. Na začátku první světové války se 
přiklonil� k centristům, později k internacionalistům. Podílela se na 
vydávání teoretického ,časopisu. zimmerwaldské levice Vorbote. 
V letech 1918-1927 byla členkou Komunistické strany Nizozem
ska a pracovala v Kominterně. V roce 1927 z komunistické strany 
vystoupila a později začala hájit ideje křesťanského socialismu. 
- 36, 123-124, 136, 172, 190, 192, 195, 198-199; 210-213,
220, 222-223, 259, 318, 387, 394, 396

ROLI.AND Romain (1866-1944) - francouzský spisovatel, hudební vě
dec, nositel Nobelovy ceny, veřejný činitel. Z pacifistických pozic 
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vystupoval proti světové válce. Po Říjnové revoluci sympatizoval se 
sovětským státem, v roce 1935 jej navštívil. Za druhé světové války 
podporoval francouzské protifašistické hnutí odporu. - 162-163,

181, 462-463 

RoTšTEJN F. A. (1871-1953) - sovětský diplomat, historik. Roku 
1890 byl nucen emigrovat do Anglie, kdeivstoupil do Sociálně de
mokratické federace; sympatizoval s jejím levým křídlem. Roku 
1901 se stal členem SDDSR. Přispíval do ruského a zahraničního 
socialistického tisku. Patřil k zakladatelům Komunistické strany 
Velké Británie. Roku 1920 se vrátil do vlasti. V letech,1921.-1930 
pracoval v diplomatických službách. Podílel se na vybudování so
větského vysokého školství a na rozvoji-sovětské vědy. Stal se ředi
telem Ústavu světového hospodářství a světové politiky. Od roku 
1939 byl členem Akademie věd SSSR. Je.autorem řady děl o ději
nách imperialismu. - 91

RoVIo G. S. (1887-1938) - člen SDDSR!od roku 1905, povoláním 
sous.tružník. Za účast v revolučním hnutí·v letech 1907 a 1910.'byl 
vězněn a poslán do vyhnanství, ale uprchl. Od konce roku 1910 žil 
a pracoval·-ve Finsku. Byl členem Sociálně demokratické strany Fin
ska a půsol?il jako agitátor. V letech 1913-1915 byl tajemníkem 
ústředního výboru Sociálně demokratického svazu mládeže Finska. 
V souvislosti s revolučními událostmi v dubnu 191 7 byl dělnickými 
organizacemi pověřen funkcí velitele milice v Helsingforsu [Helsin
ky]. V srpnu a v září 1917 se u něho ukrýval před pronásledováním 
prozatímní vládou V. I. Lenin (viz též sv. 44). - 485-486

RoZANov V. N. (1876-1939) - sociální demokrat, menševik. Za prv
ní světové války zaujímal internacionalistické stanovisko. Po únoro
vé revoluci 191 7 se stal členem menševické frakce petrohradského 
sovětu dělnických a vojenských zástupců;. patřil k obranářům. 
K Říjnové revoluci-se stavěl negativně„ áktivně pracoval v několika 
kontrarevolučních organizacích; v procesu s Taktickým centrem byl 
odsouzen. Po amnestii zanechal · politické činnosti a pracoval ve 
zdravotnictví. - 475, 481 ,,,, 

(;. 

RoZMIROVICovAJ. F. (vl. jm. Trojanovská).(J. F.) (1886-1953) - člen
ka SDDSR od roku 1904. Za pobytu. v emigraci plnila z pověření 
ústředního výboru strany příkazy zahraničního byra ÚV SDDSR. 
Po poradě v Poroninu byla poslána do Ruska jako tajemnice bolše
vické frakce v dumě a byra ústředního výboru SDDSR. Stala se 
členkou redakce Pravdy, přispívala do časopisu Prosvěščenije a Ra-
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botnica apod. Po Říjnové revoluci pracovala ve stranických a stát
ních orgánech. - 73, 104, 423

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 Lenin napsal 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. - 438

ROHLE Otto (1874-1943) - německý levicový sociální demokrat, pu
bliéista a pedagog. Od roku 1912 byl poslancem Říšského sněmu. 
Za první světové války zastával internacionalistické stanovisko; 
v Říšském sněmu hlasoval proti válečným úvěrům. V roce 1919 

vstoupil do Komunistické strany Německa, kde se připojil k vůd
cům levicové opozice. Po rozkolu mezi německými komunisty za
čátkem roku 1920 byl jedním ze zakladatelů Komunistické dělnické 
strany Německa. Později z ní byl pro svou oportunistickou činnost 
vyloučen a znovu vstoupil do sociálně demokratické strany. - 205,

207, 211, 228-229 

RYBALKA - vizjurkevyč L. 

RYVLINE - 25 

SAF. - viz Safarov-G. I.

SAFARCIK - viz Safarov G. I.

SAFAROV G. I. (Jegorov, Saf., Samovarčik, Safarčik, Saf-čka, Žorž, Žor
žik) (1891-1942) - člen SDDSR od roku 1908. Stranicky praco
val v Petrohradě i v zahraničí. Po únorové revoluci 191 7 byl čle
nem petrohradského výboru SDDSR(b). Po Říjnové revoluci pra.co
val ve straně a v sovětech. V době projednávání brestlitevského 
míru vystupoval jako »levý-komunista«. Na XIV. sjezdu VKS(b) se 
přiklonil k »nové opozici<!.. V roce 1927 ho XV. sjezd VKS(b) vylou
čil ze strany. V roce 1928 byl do strany znovu přijat, v roce 1934 

byl opět vyloučen. - 232, 239, 257, 278, 286, 292-293, 295,

308, 317, 319, 331, 490 
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SAFAROVOVA V. S. (Valja) (nar. 1891) - žena G. I. Safarova. - 437,

442 

SAF-CKA - viz Safarov G. I. 

SAHu German (1856-1933) - lékař, profesor bernské univerzity. 
- 296 

:1 

SAMoJLOV F. N. (Ťošča) (1882-1952) - člen SDDSR od roku 1903,

účastník první revoluce v Rusku, povoláním tkadlec. V listopadu 
1914 byl za revoluční propagandu proti imperialistické válce spolu 
s dalšími bolševickými poslanci zatčen a v roce 1915 vypovězen do 
Turuchanského kraje. Po únorové revoluci 1917 zastával v Ivano
vu-Vozněsensku stranické funkce a pracoval v místním sovětu. Po 
Říjnové revoluci působil na Ukrajině a v Moskvě (viz též sv. 30).

- 20, 433

SAMOVARCIK - viz Safarov G. I. 

SAP02Kov N. I. (Kuzněcov N. V., Nik. Vas.) (1881-1917) - účastník 
revolučního hnutí od roku 1904. Pracoval ve stranických organiza
cích v Kolomně, Moskvě aJaroslavli. Koncem roku 1911 emigroval 
do Paříže. Za první světové války vstoupil dobrovolně do francouz
ské armády. Zaliynul na frontě. - 28

SAUMONEAUOVÁ Luise (nar. 1875) - francouzská socialistka. Za první 
světové války zastávala internacionalistické stanovisko; vystupovala 
proti válce. V březnu 1915 se zúčastnila mezinárodní socialistické 
konference žen v Bernu. Nějaký čas spolupracovala s orgánem exe
kutivy Komunistické internacionály, časopisem Kommunističeskij 
internacional. - 409, 480 

SroERJohann Friedrich (1867-1928) - německý sociální demokrat, 
povoláním krejčí. Patřil k vedoucím Činitelům lipské sociálně demo
kratické organizace, byl jedním z redaktorů listu · Leipziger 
Volkszeitung. V roce 1917 se stal členem Nezávislé sociálně demo
kratické strany Německa. Za listopadové revoluce 1918 byl zvoleii 
předsedou rady dělníků a vojáků v Lipsku. Od roku 1919 byl čle
nem Národního shromáždění a později -poslancem Říšského sněmu. 
Po rozštěpení Nezávislé sociálně demokratické strany Německa se 
v roce 1922 spolu s jejím pravým křídlem vrátil do Sociálně demo
kratické strany Německa. - 330
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SEMBAT Marcel (1862-1922) - jeden z reformistických vůdců Fran
couzské socialistické strany, novinář. Od roku 1893 byl členem po
slanecké sněmov:iiy. Za první světové války se projevoval jako soci
álšovinista. Od srpna 1914 do září 191 7 byl ministrem veřejných 
prací ve vládě národní obrany. V únoru 1915 se účastnil londýnské 
konference socialistů zemí Dohody, svolané s cílem sjednocení se 
na sociálšovinistickém programu. - 294, 455, 483

SEMKOV S. M. (Sjoma) (1885-1928) - člen SDDSR od roku 1903.

Stranicky působil v mnoha městech Ruska. V roce 1911 navštěvo
val stranickou školu v Longjumeau u Paříže, kterou vedl V. I. Le
nin. ·Po Říjnové revoluci pracoval ve vojenských hospodářských 
orgánech. Po skončení .občanské války, byl tajemníkem. moskevské 

· odborové rady, později-předsedou odborů v Zakavkazsku. Na XIV.
a XV. sjezdu strany byl zvolen do •ústřední kontrolní komise, poz
ději pracoval v lidovém komisariátu dělnicko-rolnické inspekce
SSSR. - 56

SEMKOVSKIJ S. (v!. jm. Bronštejn S. J.) (nár. 1882) - sociální demokrat 
menševik. Byl členem •redakce Pravdy, kterou-.vydával Trockij ve 
Vídni, přispíval do orgánů menševiků-likvidátorů a zahraničního 
sociálně demokratického tisku. Lenin v řadě svých děl ostře kritizo
val jeho názory na národnostní a jiné otázky, Za první světové vál
ky byl Semkovskij centristou. V roce 191 7 se vrátil z emigrace do 
Ruska a stal se členem menševického ústředního výboru. V roce 
1920 se s menševiky rozešel. Později byl profesorem na ukrajin
ských vysokých školách a zabýval se literárněvědnou činností. 
- 70, 206, 310

SHAW DESMOND 
- 94

dopisovatel britského listu The Labour Leader. 

ScHEIDEMANN Philipp (1863-1939) -'-jeden z vůdců krajně pravicové
ho oportunistického křídla německé sociální demokracie. Od roku 
1903 byl členem sociálně·demokratické frakce v Říšském sněmu, od 
roku 1911 členem představenstva Sociálně demokratické strany Ně
mecka. V únoru až červnu 1919 stál_v čele koaliční vlády Výmarské 
republiky, v letech 191'8-1921 patřil k organizátorům krva\fého 
potlačení německého dělnického hnutí. Později aktivní politické 
činnosti zanechal. - 135, 412

ScHLůTER Hermann - německý sociální demokrat. V roce 1889 emi
groval do USA, kde se zapojil do sociálně demokratického hnutí.Je 
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autorem řady prací z historie anglického a amerického dělnického 
hnutí. - 223 

SCHMID Arthur (nar. 1889) - švýcarský buržoazní ekonom, člen Švý
carské sociálně demokratické strany. V letech první světové války 
přednášel obchodní nauku, 191 7 -1920 byl členem curyšské kanto
nální rady, později vykonával v kantonální:organizaci Švýcarské so
ciálně demokratické strany funkci tajemníka a redigoval list této 
strany. Od.roku 1947 byl členem poradního orgánu Švýcarské ná-
rodní banky. - 363-365 ,,., 

SCHMID Jacques (nar. 1882) - švýcarský sociální demokrat. Od roku 
1911 působil jako .redaktor švýcarského sociálně demokratického 
listu Neu Freie Zeitung. Byl členem vedení Švýcarské ·sociálně de
mokratické strany. V .roce 1917 se stal.členem Národní rady. Na 
počátku první světové války se hlásil k, internacionalistům; v roce 
191 7 však zaujal centristické pacifistické stanovisko a brzy zcela 
přešel k pravému křídlu švýcarské sociální demokracie. Roku 1919 
byl pro založení centristické Dvaapůlté· internacionály a proti při
pojení Švýcarské sociálně demokratické- strany ke Kominterně. 
-388 é', 

SCHNEIDEROVÁ - 187

ScHNEPF Karl - německý emigrant, povoláním tiskař. Za první světo
vé války se ve Švýcarsku zapojil do mládežnického hnutí orientova
ného v duchu zimmerwaldské levice. -· 459

SIEFELDT A. R. (vl. jm. Simumjaš) (1889-1938) - účastník revolučního 
hnutí od roku 1906, eser, lidový socialista,v letech 1908-191 O anar
chosyndikalista, od roku 1915 bolševik. Od roku 1913 žil ve Švý
carsku, sympatizoval nejdříve s plechanovovci, později zastával ná
zory menševického listu Naše slovo. , Zúčastnil se VI. sjezdu 
SDDSR(b)jako delegát oděské stranické'organizace. Po Říjnové re
voluci žil na Kavkazu, věnoval se vědecké činnosti a pracoval ve vo
jenských, stranických a státních orgánech. - 186, 202

SIGG Jean - člen vedení ženevské organizace Švýcarské sociálně de
mokratické strany a poslanec federálnílió parlamentu, sociálpatriot. 
- 26, 49 (\ 

SINCLAIR Upton (1878-1968) americký spisovatel. V řadě sociál-
ních románů a reportáží zobrazil svět amerického kapitalismu a od-
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halil cynismus buržoazního životního způsobu. Přes své kritické 
stanovisko však zůstal utopickým socialistou. Z těchto pozic se sta
věl proti první světové válce. - 128

SJOMA - viz Semkov S. M. 

SKARET Ferdinand (1862-1941) - rakouský sociální demokrat. Od 
roku 1897 zastával vedoucí funkce v Rakouské sociálně demokratic
ké straně. Byl představitelem této strany v II. internacionále. Do ro
ku 1930 byl stálým členem Národního shromáždění Rakouské re
publiky. - 81

SKOBELEV M. I. (1885-1939) - menševik, povoláním inženýr. V soci
álně demokratickém hnutí pracoval od roku 1903. Za první světové 
války se projevoval jako sociálšovinista. Po únorové revoluci 191 7 
byl místopředsedou petrohradského sovětu a místopředsedou 
ústředního výkonného výboru; od května do srpna 1917 zastával 
úřad ministra práce v prozatímní vládě. Po Říjnové revoluci se 
s menševiky rozešel, pracoval v družstevním hnutí, později v lido
vém komisariátu zahraničního obchodu. Od roku 1 �22 byl členem 
KSR(b), zastával odpovědné hospodářské funkce; v letech 
1936-1937 byl činný v Celosvazovém výboru pro rozhlas. 
- 327-328, 453, 481, 483

SKOVNO A. A. (Abram) (1888-1938) - člen SDDSR od roku 1903. 
V roce 1907 uprchl z vyhnanství do ciziny. Od roku 191 O žil ve 
Francii a byl členem pařížské sekce SDDSR, od roku 1914 žil ve 
Švýcarsku. Do Ruska se vrátil společně s Leninem. Po Říjnové re
voluci pr-acoval ve stranických a hospodářských orgánech v Mo
skvě. - 21-23, 209, 461

SKOVNOVÁ R. A. (nar. 1883) - členka SDDSR od roku 1905. V letech 
1906-1917 žila ve Švédsku, Dánsku a Belgii, pracovala v tabáko
vém a oděvním průmyslu a byla členkou místních sociálně demo
kratických skupin složených z emigrantů. Do Ruska se vrátila spo
lečně s Leninem. Účastnila se Říjnové revoluce. V dalších letech 
zastávala vedoucí funkce v hospodářských orgánech. - 36

SMIDOVJCovA I. G. (Dimka) - sociální demokratka, přívrženkyně Jis
kry. Zastávala funkci tajemnice v redakci Jiskry od jejího založení 
až do příjezdu N. K. Krupské v dubnu 1901 do Ženevy, později se 
zabývala přepravou literatury přes hranice. V roce 1902 byla v Kre
menčugu zatčena a převezena do vězení v Kyjevě; v lednu 1903 
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uprchla a záhy emigrovala. Za menševiky se .zúčastnila II. sjezdu 
Zahraniční ligy ruské revoluční sociální demokracie, byla její tajem
nicí. V letech reakce a nového revolučního rozmachu zanechala po
litické činnosti. - 186, 351

SMILGA I. T. (1892-1938) - člen SDDSR od roku 1907. V stranic
kých funkcích pracoval v Moskvě a Petrohradě. Po únorové revolu
ci 1917 byl členem kronštadtského výboru SDDSR(b) a předsedou 
oblastního výkonného výboru finské armády, námořnictva a fin
ských dělníků. Po Říjnové revoluci zastával funkci zplnomocněného 
představitele rady lidových komisařů RSFSR ve Finsku, byl členem 
Revoluční vojenské rady republiky a místopředsedou Nejvyšší ná
rodohospodářské rady. V roce 1927 byl na XV. sjezdu VKS(b) ze 
strany vyloučen. V roce 1930 byl do strany znovu přijat a později 
opět vyloučen. V 30. letech se stal obětí represí. Byl posmrtně reha
bilitován a bylo mu obnoveno členství ve straně. - 485-486

SMIRNOV J. - viz Gurevič E. L. 

SOBELSOHN - 409

SoKOWV N. D. (1870-1928) - sociální demokrat, právní zástupce. 
Přispíval do časopistI Žizň, Obrazovanije a dalších. Sympatizoval 
s bolševiky. Po únorové revoluci 191 7 byl členem'výkonného výbo
ru petrohradského sovětu; vyslovoval se pro koalici s buržoazií. Po 
Říjnové revoluci pracoval jako právní poradce v různých státních 
institucích. - 28

SoKOLNIKOV G. J. (v!. jm. Brpliant) (Viktorjonok) (1888-1939) - člen 
SDDSR od roku 1905, bolševik. Po Únorové revoluci 1917 se stal 
členem moskevského výboru a moskevského oblastního byra 
SDDSR(b) a členem redakce Pravdy. Po Říjnové revoluci zastával 
různé stranické a státní funkce (viz též sv. 44). - · 267, 384, 38 7, 
392, 404 

)OROKIN - 122

iouvARINE Boris - francouzský socialista, novinář. Za první světové 
války patřil k centristům a stoupencům Trockého. V roce 1921 
vstoupil do Komunistické strany Francie (dnes Francouzská komu
nistická strana), ale v roce 1924 byl za trockistickou činnost vylou
čen. Později se stal jedním z vůdců francouzských trockistů, vystu-
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poval v buržoazním tisku proti komunistickému hnutí a sovětskému 
státu. - 405-406, 409

SPEKTATOR - viz Nachimson M. I. 

SRB. - viz Katzlerovié T. 

STALIN J. V. (vl. jm. Džugašvili) (Iosif Dž., Koba) (1879-1953) 
· - č,len SDDSR od roku 1898. Stranicky pracoval v Tiflisu [Tbilisi],

Baku, Batumi a Petrohradě. V lednu 1912 byl kooptován do ÚV,
zvolenfho na VI. (pražské) konferenci �DDSR; podílel se na.redigo
vání b0�lševického listu Pravda. Za Říjnové revoluce se stal členem
vo)��ského re;olučního ústředí pro řízení povstání. Na II. c�lorus
kéin sjezdu sovětů byl zvolen lidovým komisařem pro národnostní
záleži'tosti. V době cizí vojenské intervence a občanské války byl
členem Revoluční vojenské rady republiky a odpovídal za stranic
kou činnost na několika frontách. V roce 1922 byl zvolen generál
ním tajemníkem ÚV KSR(b). Od roku 1941 byl předsedou rady
lidových komisařů ,-

později rady ministrů SSSR. Za Velké vlaste
necké války byl předsedou Státního výboru obrany, lidovým komi
sařem obrany a vrchním velitelem sovětských ozbrojených sil.
V odpovědných stranických a státních funkcích se dopustil hrubého
porušování leninských zásad kolektivního vedení, norem stranické-

. ho života a porušování socialistické zákonnosti. - 120, 150, 181,

462

STAWVÁ L. .N. (Ludmila) (1872-1939) - členka SDDSR od roku
1897. Podílela se na revoluční činnosti v Moskvě, Petrohradě, Odě
se, Nikolajevu a v dalších městech. V roce 1907 emigrovala a až do 
roku 191 7 žila postupně. ve Francii', Velké Británii a Švédsku. Po 
únorové revoluci 191 7 působila jako agitátorka a instruktorka pe
trohradského výboru strany; od srpna 191 7 byla členkou kronštadt
ského výboru SDDSR(b). Aktivně se účastnila Říjnové revoluce. 
V letech občanské války se zabývala vojenskou politickou činností. 
Od roku 1921 zastávala odpovědné funkce ve stranických a státních 
orgánech. - 108-109, 151, 174, 234, 242, 316, 428, 433-434,

447 

STARK L. N. (Rjabovskij) (1889-1943) - člen SDDSR od roku 1905. 
Revoluční činnost prováděl v Petrohradě a Sevastopolu. V roce 
1912 byl vypovězen z Ruska; určitý čas žil ve Vídni a sympatizoval 
se skupinou Trockého, později žil na ostrově Capri. Přispíval do 
bolševických listů Zvězda a Pravda, do časopisu Prosvěščenije a do 
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menševického časopisu Sovremennik. Po Říjnové revoluci působil 
v petrohradské tiskové agentuře (ROSTA). V letech 1919-1920 
pracoval ve vojenských orgánech a od května 1920 do roku 1937 
v diplomatických službách. - 290

STAUNING Thorwald August Marinus (187 3-1942) - dánský státník,jeden 
z pravicových vůdců dánské sociální demokracie a II. internacioná
ly, publicista. Od roku ·1906 byl členem dánského parlitmentu', od 
roku 191 O předsedou 'Sociálně demokratické strany Dánska a její 
parlamentní frakce. Za .první světové války se projevovarJako soci
áltovinista. V letech 1916 až 1920 byl členem'bu�žoaz'hťvÍidy jako 
ministr bez portfeje. V' letech 1924-1926 scil 

0

v čele·· sociálně de
mokratické vlády a v lČ_téch 1929:....:. 1942. byl př�dsedo,/k'i>áličních 
vlád buržoazních radikálů a pravicových sociá'.lních demokratů. 
- 482 

. ' 

SrtKLOV J. M. (1873-1941) - účastník sociálně demokratického hnu
tí od roku 1893,jeden-.z organizátorů prvních sociálně demokratic
kých kroužků v Oděse a spoluzakladatel publicistické sk'upiny Bor
ba. Po II. sjezdu SDDSR se přiklonil k bolševikům. V letech reakce 
a nového revolučního rozmachu přispíval do ústředního orgánu 
SDDSR, listu Social-demokrat, do bolševických listů Zvězda 
a Pravda. Po únorové revoluci 191 7 stál na pozicích „revolučního 
obranářství«, byl zvolen členem výkonného výboru petrohradského 
sovětu a redaktorem listu lzvěstija petrogradskogo sověta. Po Říj
nové revoluci se stal členem Celoruského ústředního výkonného vý
b�ru a ústředního výkonného výboru, redaktorem listu lzvěstija 
VCIK a časopisu Sovětskoje stroitělstvo. Od roku 1929 byl místo
předsedou vědeckého výboru při ÚW SSSR. Napsal řadu prací 
z dějin revolučního hnutí. - 456, 470

SrtPKO - viz Kiknadze N .. D. 

STOJNOV N. - 79-80

SŤOPKA - syn G. J. Zinovjeva a Z. I. Lilinové. - 281

STRANNIK - viz Fridolin V.J. 

STREKOZA - 229

STROBEL Heinrich (1869-1·945) - německý sociální demokrat, centri-
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sta. V letech 1905-1916 byl členem redakce ústředního orgánu 
německé sociální demokracie, listu Vorwarts. V letech 1908-1918 
byl poslancem pruského Zemského sněmu. Za první světové války 
vystupoval proti sociálšovinismu a válce, přikláněl se k levicové 
skupině Internacionála, později však přešel na pozice kautskismu. 
Roku 1917 se stal jedním ze zakladatelů.Nezávislé sociálně demo
kratické strany Německa. Od listopadu 1918 do ledna 1919 byl čle
nem pruské vlády. Od roku 1922 byl členem Říšského sněmu. 
- 207, 212

STROM Frederik (1880-1948) - švédský levicový sociální demokrat, 
spisovatel a publicista. V letech 1911-1916 byl tajemníkem Soci-

. álně demokratické dělnické strany Švédska. Za první světové války 
se hlásil k internacionalistům. V letech 1918-1920 pracoval jako 
šéfredaktor listu Folkets Dagblad Politiken. V letech 1921-1924 

vykonával funkci tajemníka Komunistické strany Švédska. V roce 
1924 se přiklonil k Hčiglundově oportunistické skupině, vystoupil 
z komunistické strany a v roce 1926 se vrátil do sociálně demokra
tické strany. Napsal knihu I stormig tid [Y. bouřlivé době]. Vyšla ro
ku 1942 ve Stockholmu a jedna její kapitola, nazvaná Lenin ve 
Stockholmu, obsahuje vzpomínky na Leninův příjezd 31. března 
(13. dubna) 1917 do Stockholmu a záznam rozmluvy s ním. 
- 464-465, 491 

STRÝC - viz Lenin V. I. 

SucHANOV N .. (vl. jm. Gimmer N. N.) (Such-v N.) (1882-1940) - eko
nom a publicista. Původně zastával narodnické názory, později se 
přiklonil k menševikům, pokoušel se spojit narodnictví s mancis
mem. Za první světové války se hlásil k internacionalistům. V roce 
1917 byl zvolen členem ústředního výkonného výboru petrohrad
ského sovětu. Přispíval do menševického listu Novaja žizň, aktivně 
podporoval prozatímní vládu. Po Říjnové revoluci pracoval v hos
podářských orgánech a institucích. V roce 1931 byl odsouzen jako 
vůdce ilegální menševické organizace. - 218-219, 236, 239, 250, 

290, 456 

SucH-V N. - viz Suchanov N. 

SůDEKUM Albert (18 71 -1944) - jeden z oportunistických vůdců ně
mecké sociální demokracie, revizionista. V letech 1900-1918 byl 
poslancem Říšského sněmu. Za první světové války vystupoval jako 
sociálšovinista. Hlásal imperialistické názory na koloniální otázku, 
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bojoval proti revolučnímu hnutí dělnické třídy. V letech 
1918-1920 byl pruským ministrem financí. V roce 1920 se vzdal 
aktivní politické Činnosti. - 60, 70, 80, 100, 112-113, 116 

SuMENSONOVÁ J. M. - soukromá osoba; pobývala v Petrohradě a ne
měla 'žádný vztah k ruskému nebo mezinárodnímu dělnickému 
hnutí. Její obchodní korespondenci s Haneckým, žijícím tehdy ve 
Stockholmu, označila prokuratura za dohodnutou a zašifrovanou 
a snažila se ji využít jako obviňující materiál proti V. I. Leninovi. 
- 480

SuR1cJ. Z. (1882-1952) - člen SDDSR(b) od roku 1917. V letech 
1902-1903 byl členem Bundu a 1903-1914 zastával menševické 
názory. Za první světové války se hlásil k internacionalistům. Po 
Říjnové revoluci pracoval v diplomatických službách. - 232

ŠAGOV N. R. (1882-1918) - aktivní účastník revolučního hnutí, bol
ševik, poslanec IV. státní dumy za Kostromskou gubernii, povolá
ním tkadlec. V dumě byl členem bolševické frakce. V roce .1914 byl 
spolu s dalšími členy bolševické frakce v dumě zatčen a odsouzen 
k doživotnímu vyhnanství na Sibiř, odkud se vrátil až roku 191 7. 
- 50,433

ŠINGARJOV A. I. (1869-1918) - kadet, zemstevní Činitel a publicista, 
povoláním lékař. Od roku 1907 byl členem ústředního výboru Kon
stitučně demokratické strany. Byl poslan,cem II., III. a IV. státní 
dumy, v dumě byl vůdcem frakce kadetů. Po únorové revoluci l!c!l 7 
se stal ministrem zemědělství v první prozatímní vládě a později 
ministrem financí v druhé prozatímní vládě. - 432

�KLOVSKÁ D. Z. (1880-1956) - manželka G. L. Šklovského. Politicky
nebyla organizo�ána. - 20,. 302

iKLOVSKU G. L. (1875-1937) - člen SDDSR od roku 1898. Působil
ve stranických organizacích v některých· běloruských městech 
a v zahraničí. Od roku 1909 žil v emigraci. Do Ruska se vrátil po 
únorové revoluci 1917 a pracqval v Nižním Novgorodě (Gorkij] 
a v Moskvě. V letech 1918-1925 byl v diplomatických službách. 
Na XIV. sjezdu strany byl zvolen do ústřední kontrolní komise 
VKS(b); v roce 1927 byl tohoto členství zbaven. V. 30. letech se stal 
obětí represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo mu obnoveno člen
ství ve straně. - 120, 154, 157, 161-162, 172, ·174-175,

182-183, 220, 242, 247, 249, 298, 300-302, 310, 372, 378-379
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ŠLJAPNIKOV A. G. (A., A-dr, Al-dr, Alexandr, A-ndr, Běl., Bělenin) 
(1885-1937) - člen SDDSR od roku 1901. Stranicky pracoval 
v Sormově [ dnes součást Gorkého], Petrohradě, Muromu a v Mo
skvě. V roce 1914 ho ÚV SDDSR vyslal do Stockholmu, kde zajiš
ťoval styk mezi zahraničním byrem ÚV a ruskou �stí ÚV a petro
hradským výborem. Po únorové revoluci 191 7 se stal členem petro
hradského výboru SDDSR(b), členem výkonného výboru petro
hradského sovětu dělnických a vojenských zástupců a předsedou 
petrohradského Svazu kovodělníků. Po Říjnové revoluci byl lido
vým komisařem práce, později pracoval v odborech a v hospodář
ských· orgánech. V letech 1920-1922 založil a vedl skupinu tak
zvané· dělnické opozice. V roce 1933 byl ze strany vyloučen. 
- 27-32, 35-44, 50-53; 58-63,\67, 69-70, 74, 79-81, 103,
106,, 143-144, 148, 151-153, -160-161, 168-169, 176,
180-181, 224, 227, 232-235, 240;·244-252, 254, 257-261,
263-278, 294,297,304,309,313,317,322, 325-331, 333,464,
468-469

ŠTEJNBERG S. - ruský emigrant, člen emigrantského výboru ve Stock
holmu. Tento výbor vznikl v roce 191 7 po únorové revoluci s cílem 
poskytovat pomoc politickým emigrantům, kteří se vraceli do Rus
ka. - 471, 473 

ŠrtR - 475 

THALHEIMER August (1884-1948) - německý sociální demokrat, pu
blicista. Za první světové války zastával internacionalistické stano
visko. V letech 1914-1916 pracoval jako redaktor sociálně demo
kratického listu Volksfreund; patřil ke skupině Internacionála, poz
dějšímu Spartakovu svazu. Od roku -1916 do roku 1918 se podílel 
na vydávání ilegálních protiválečných a protišovinistických agitač
ních, materiálů Spartakusbriefe [Spartakovy dopisy]. V letech 
1918-1923 byl členem ústředního výboru Komunistické strany 
Německa a redaktorem ústředního orgánu KSN Die Rote Fahne. 
V·roce 1921 hájil levicové stanovisko; v roce 1923 se .přiklonil 
k 'oportunistům, 1929 byl ze strany vyloučen. · - lOf), 136 

THALHEIMEROVÁ Berta (nar. 1883) - významná představitelka sociálně 
demokratického hnutí v Německu, zastánkyně centristických názo
rů. Za skupinu Internacionála se zúčastnila zimmerwaldské a kien
talské konference, později se podílela na založení skupiny Sparta
kus. Byla členkou Komunistické strany Německa, v roce 1929 však 
z ní byla vyloučena. - 245 
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THOMAS Albert (1878-1932) - francouzský politik, pravicový socia
lista. Za první světové ,války hájil sociálšovinistické názory. Stal se 
ministrem zbrojního průmyslu ve francouzské buržoazní vládě. Po 
únoro.vé revoluci 1917 přijel do Ruska, kde agitoval pro pokračová
ní ve válce. V roce 1919 patřil k organizátorům II. internacionály. 

·V letech 1919-1932 stál v čele mezinárodního výbom práce při
Společnosti národů. �· .483 

T1cHOMIRNov V. A. (Viktor) (1889-1919) - člen SDDSR. od roku 
·1905. Jako revolucionář působil v Kazani, Petrohradě ·a· Moskvě
i v: zahraničí. Podílel se na přípravách k vydávání listu.,Pravda a při
spíval do něho. Zúčastnil se aktivně únorové revoluce 19J 7; byl de
legátem VI. sjezdu SDDSR(b). Po sjezdu byl pověřen úkoly v Mo
skvě, kde se také zapojil do říjnových bojů. Po Říjnové revoluci byl
členem kolegia lidového komisariátu vnitra. - 20, 23

,, 

T1cH0Nov A. N. (1880-1956) - spisovatel. V letech 1915-l916 vy-
dával časopis Letopis, později list Novaja žizň. - 269

TINSKIJ - viz-Usijevič G. A. 

ŤošCA - viz Samojlov F. N. 

TRIA - viz Mgeladze V. D. 

TRIER Gerson (nar. 1851) - jeden z předních činitelů levého křídla 
Sociálně demokratické strany Dánska, povoláním učitel. Bojoval 
proti kompromisnické politice reformistického vedení strany. Za 
první světové války vystupoval jako .internacionalista. V září 1916 
vystoupil proti usnesení .sjezdu Sociálně demokratické strany Dán
ska o účasti jejích členů v buržoazní vládě; na znamení protestu ze 
strany vystoupil. - 482 

TROCKIJ L. D. (vl. jm. Bronštejn) (1879-1940) - člen SDDSR od ro
ku 1897, menševik. V:.letech reakce a nového revolučního, rozma
chu byl likvidátorem .. V roce 1912 zorganizoval protistranický 
srpnový blok. Za první světové války žil ve Švýcarsku, Francii 
a Americe, redigoval menševický list Naše slovo. Zaujímal centri
stickou pozici a bojoval proti Leninovu stanovisku v otázkách války, 
míru a revoluce. Po únorové revoluci 1917 se vrátil z emigrace, 
vstoupil do skupiny mezirajonovců a společně s nimi byl na VI. 
sjezdu přijat do SDDSR(b). Po Říjnové revoluci byl lidovým komi
sařem zahraničních věcí, lidovým komisařem vojenství a vojenské-
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ho námořnictva, předsedou Revoluční vojenské rady republiky 
á členem politického byra ÚV a exekutivy Kominterny. V roce 
1918 se stavěl proti brestlitevskému míru; v letech 1920-1921 
stál v diskusi o odborech v čele opozice. Od roku 1923 vedl frakční 
boj proti leninskému programu výstavby socialismu a proti generál
ní linii strany; prohlašoval, že socialismus nemůže v Rusku zvítězit. 
V roce (927 byl vyloučen ze strany, v roce 1929 za protisovětskou 
činnost vypovězen z SSSR a v roce 1932 zbaven sovětského občan
ství. - 53, 60, 91, 95, 104-105, 107-108, 112, 114, 123, 136, 
150, 153, 159-160, 188, 195, 197-198, 210-211, 213-215, 
229, 246,'256, 259, 263, 316, 327-328, 371, 396, 404, 418, 421, 
434 

TROEl.STRA Pieter JeUes (1860-1930) - představitel holandského děl
nického hnutí, pravicový socialista. V roce. 1894 patřil k zakladate
lům a později vedoucím Činitelům Sociálně demokratické dělnické 
•strany Nizozemska. Na počátku 20. století přešel z marxistických
pozic na pozice krajního oportunismu. Bojoval proti levému křídlu
strany, které se v roce 1907 seskupilo kolem listu De Tribune
a v roce 1909 zformovalo v Sociálně demokratickou stranu Nizo
zemska (strana tribunistů). Za první světové války vystupoval jako
sociálšovinista a germanofil. - 36-39, 63, 123

TROJANOVSKIJ A. A. (1882-1955) - člen SDDSR od rciku 1907. Pra
coval ve stranických organizacích v Petrohradě a Kr.jevě. V roce 
191 O emigroval, žil postupně ve Švýcarsku, Paříži a Vídni. Byl čle
nem delegace ÚV SDDSR na basilejs�ém kongresu v roce 1912 
a účastníkem krakovské a poroninské porady ÚV SDDSR se stra
nickými pracovníky. V roce 1917 se vrátil do Ruska, přiklonil se 
k menševikům. V roce 1923 byl znovu přijat do KSR(b). V letech 
1918-1921 sloužil v Rudé armádě. Později pracoval v dělnicko
-rolnické inspekci a byl členem kolegia lidového komisariátu zahra
ničního obchodu. V letech 1927 _:_ 1933 byl zplnomocněným diplo
matickým zástupcem SSSR v Japonsku a 1933-1938 v USA. Po 
návratu z USA se zabýval pedagogickou a literární činností. Od ro
ku 1941 pracoval v Sovětském informačním středisku. - 408, .438 

TROTZKY - viz Trockij L. D. 

TuRATI Filipo (185 7 -1932) - představitel italského dělnického hnu
tí, spoluzakladatel Italské socialistické strany v roce 1892; vedl její 
pravé, reformistické křídlo. Za první světové války patřil k centri
stům. Říjnovou revoluci přijal nepřátelsky. Po rozkolu v Italské so-
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cialistické straně v roce 1922 se stal čelným představitelem reformi
stické Unitární socialistické strany. V roce 1926 emigroval z faši
stické Itálie do Francie. - 375, 385, 406, 419, 425

TvszKAJan (v!. jm.Jogiches Leon (1867-1919) - významný činitel 
polského a německého dělnického hnutí. Patřil k zakladatelům stra
ny Sociální demokracie Království polského a stal se členem jejího 
vedení; od roku 1900 byl členem hlavního vedení Sociální demo
kracie Království polského a Litvy. Na jaře 1906 byl ve Varšavě 
zatčen a odsouzen na 8 let nucených prací. Po útěku z vyhnanství 
pokračoval v revoluční činnosti v zahraničí. Za první světové války 
žil v Německu, spolupracoval s německou sociální demÓkracií a po
dílel se na založení Spartakova svazu. V letech 1916-1918 byl 
vězněn. Po listopadové revoluci v roce 1918 byl osvobozen, podílel 
se na založení Komunistické strany Německa a byl z�olen tajemní
k_em jejího ústředního "výboru. V březnu 1919 byl-zatčen 'a poté 
v berlínském vězení zavražděn. - 221....:...228, 368, 370, 372, 375

UUANOW - viz Lenin V. I. 

:t]LJANovovA M. I. (1878-_1937) - významná představitelka komunis
tické strany a sovětského státu, mladší sestra V. I. Lenina. Do revo
lučního hnutí se zapojHa už ve studentských letech, od roku 1898 
byla profesionální revolucionářkou. Působila ve stran_ických o_rgani
zacích v různých �ěstech v Rusku i v zahraničí. Od roku 1900 se 
aktivně podílela na vydávání Jiskry. Od podzimu 1903 pracovala 
v sekretariátu ÚV strany, v roce 1904 v petrohradské organizaci 
bolševiků. Od března 191 7 do jara 1929 byla členkou redakce a od
povědnou tajemnicí Pravdy. Na XIV. sjezdu VKS(b} byla zvolena 
členkou ústřední kontrolní komise, na XVII. sjezdu členkou komise 
stá�ní kontroly. Byla rovněž členkou moskevského sovětu. V roce 
1935 se stala členkou Ústředního výkonného ·výboru SSSR.- - 468

ULJANOV Wl. - viz Lenin V. I. 

USIJEVIC G. A. (Tinskij) (1891-1918) - člen SDDSR od roku 1908. 
V roce 1914 uprchl z vyhnanství do zahraničí. Od roku 19'16 žil ve 
Švýcarsku. Do Ruska se vrátil spolu s Leninem 3. dubna 1917. Pra
coval v Moskvě jako stranický organizátor a byl členem výkonného 
výboru moskevského sovětu. Aktivně se zúčastnil Říjnové revoluce. 
V roce 1918 pomáhal organizovat zásobování v západní Sibiři. Byl 
zabit kontrarevolucionáři. - 286, 290, 295-296, 307, 311, 378,

420, 424, 431, 443, 449 
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UsIJEVICovAJ. F. (1893-1968) - dcera významného činitele meziná
rodního dělnického h�utí F.J. Kona, členka SDDSR od roku 1915. 
Pracovala v bernské sekci SDDSR. V dubnu 1917 se vrátila společ
ně s Leninem do Ruska. Po Říjnové revoluci ilegálně stranicky pra
covala na Ukrajině, od roku 1920 pak v Moskvě v Celoruské mimo
řádné komisi pro boj s kontrarevolucí a špionáží a v Nejvyšší náro
dohospodářské radě. Později se zabývala literární a vydavatelskou 
činností. Byla členkou Svazu spisovatelů SSSR. ,-- 368, 41·7

Uss1EVITSCH ..:.._ viz Usijevič G. A. 

VALJA '- vf:i:" Sa"farovová V. S. 

VANDERVELDE Émile (1866-1938) '..!.:... vůdce·Belgické dělnické strany, 
předseda mezinárodního socialistického byra II. internacionály, re
vizionista· a oportunista. Za první světové '.války se projevil jako so
ciálšovinista a vstoupil do buržoazní vlády; vystřídal několik minis
terských křesel. Po únorové revoluci 191 7 přijel do Ruska, kde 
agitoval pro pokračování ve válce. Říjnovou revoluci přijal nepřá
telsky a aktivně podporoval ozbrojenou intervenci proti Sovětské
mu Rusku. V letech 1925-1927 byl ministrem zahraničních věcí 
Belgie. V roce 1925 se podílel na uzavření Locarnských- dohod na
mířených proti SSSR. - 19, 26-27, 29, 31-32, 37, 40, 51, 100,

141-142, 147, 256, 328

v ARIN - viz Fridolin v. J. 

VARSAVSKIJ - viz Bronski M. G. 

VXsTBERG'johan Mauritz (nar. 1886) - švédský sociální demokrat, no
vinář. ·Od· roku 1904 pracoval ve vedení niládežnickýca organizací. 
Přispíval do innoha švédských 'sociálně demokratických listů, někte
ré z nich sám redigoval a vydával. V letech 1922-1940 byl po
slancem švédského parlamentu a 1926-1936 členem vedení Švéd
ské sociálně demokratické dělnické strany. - 426

VmNESJacob Laurentius (1875-1940) - norský sociální demokrat, 
novinář. V letech 1912-1918 pracoval v redakci listu Socialdemo
kraten. Býl členem ústředního vedení Ndrské dělnické strany, jejíž 
pravé křídlo vedl. Od roku 1919 do roku '1940 stál v čele tiskového 
oddělen� norského ministerstva zahraničních věcí. - 273, 440

VIKTOR'--viz Tichomirnov V. A. 

762 



V!KTORJONOK - viz Sokolnikov G. J.

VILÉM II. (HOHENZOLLERN) (1859-1941) - německý císař a pruský 
král (1888-1918). - 408, 155, 470-471, 476

V. I. U. - viz Lenin V. I.

VJACESLAV Ai.ExEJEVIC, V. K. - viz Karpinskij V. A. 

VLADIMIROV M. K. (vl. jm. Šejnfinkel) (Ljova) (1879-1925) -,- člen 
SDDSR od roku 1903. Za revoluční činnost byl vězněn a nakonec 
vypovězen doživotně na Sibiř. V roce 1908 uprchl�- vyhn;mství za 
hranice. Byl členem pařížské skupiny plechanovovců, jež vydávala 
list Za partiju. Za první �větové války přispíval do pařížského listu 
Naše slovo, vydávaného Trockým. Po únorové revoluci 1917--�e_ vrá
til do Ruska, patřil k mezirajonovcům a spolu s nimi. byl na VI. 
sjezdu strany přijat do SI)DSR(b). Po Říjnové revoluci zastával řa
du odpovědných funkcí. � 267, 368

V01..ol'.>A - viz Movšovič M. I. 

VoROBJOV N. - viz Popov A. L. 

VoROVSKIJ V. V. (Orlovskij) (1871-1923) - revolucionář, význačný 
· pracovník bolševické strany, sovětský diplomat, publicista a literár

ňí kritik. Společně s Leninem, M. S. Olminským a A. V. Lunačar
ským redigoval listy Vperjod a Proletarij; od konce roku 1905 pra
coval v petrohradské bolševické organizaci a stal se redaktorem
bolševického listu Novaja žizň. V roce 1906 se zúčastnil jako dele- .
gát IV. (sjednocovacího);sjezdu SDDSR. Za aktivní revoluční čin
nost byl několikrát vězněn a deportován. V roce 191 7 odjel ze
Stockholmu; na Leninův �ávrh se v roce 1917 stal členem zahr�nič
ního byra ÚV SDDSR. Po.Říjnové revoluci patřil-k významným so
větským diplomatům. lÓ. května 1923 byl v Lausanne z'avi;-ažděn
bělogvardějcem. - 477 

W. I. - viz Lenin V. I.

WUNKOOP David (1877-1941) - holandský levicový sociálni demo
krat, později komunista. Y roce 1907 se podílel na založení-.orgári-u 
levého křídla Sociálně demokratické dělnické strany Nizozemská 
De Tribune. Později se stal jeho šéfredaktorem. V roce 1909 byl 
jedním ze zakladatelů a předsedou sociálně demokratické strany 
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(strany tribunistů), která v roce 1918 přijala název Komunistická 
strana Nizozemska. Za první světové války vystupoval jako interna
cionalista, spolupracoval s časopisem Vorbote, teoretickým orgá
nem zimmerwaldské levice (viz .též sv. 41). - 86, 85, 90,

100-101, 108-110, 114-119, 122-124, 126, 188-184, 186,

140, 145-146, 168

W. U. - viz Lenin V: I. 

2AsLAVSKIJ D. I. (1880-1965)'-'- novinář a publicista: Do revolučního 
hnutí se zapojil v roce 1900. V roce 1903 vstoupil do Bundu. Za 
první ·světové války zastával obranářské stanovisko. V roce 1917 
byl zvolen do ústředního výboru Bundu. V letech 191 7 -1918 os
tře vystupoval proti bolševikům. V roce 1_919 přehodnotil své poli
tické názory, přiznal jejich nesprávnost a začal podporovat sovět
skou moc. Přispíval do listů Leningradskaja pravda, Krasnaja gaze
ta, Izvěstija a v roce 1928 se stal stálým dopisovatelem Pravdy. 
Roku 1934 byl přijat do KSSS. - 475

ZETKINOVÁ Clara (1857-1933) - význačná funkcionářka německého 
a mezinárodního dělnického hnutí, spoluzakladatelka.Komunistické 
strany Německa.· V revolučním hnutí pracovala od konce 70. let, 
v roce 1881 vstoupila do tehdejší ilegální Sociálně demokratické 
strany Německa. Patřila k levému křídlu německé sociální demo
kracie a spolu s R. Luxemburgovou, F. Mehringem a K. Liebknech
tem bojovala proti Bernsteinovi a dalším oportunistům. Za první 
světové války patřila k revolučně smýšlejícím internacionalistům 
a vystupovala proti sociálšovinismu. Aktivně se podílela na přípra
vě bernské mezinárodní socialistické konference žen v březnu 1915. 
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. kon
gresu Kom�nistické internacionály byla zvolena do exekutivy Ko
minterny, řídila mezinárodní sekretariát žen. V roce 1925 se stala 
předsedkyní Mezinárodní rudé pomoci. - 55, 118, 115-116,

128, 184-186, 142, 212, 488 

ZINA - viz Lilinová Z. I.

ZINOVJEV G. J. (v!. jm. Radomyslskij) (Gr., Grig., Grigorij, G. Z.) 
(1883-1936) - člen SDDSR od roku 1901. V letech 1905 až 
1907 byl členem petrohradského výboru, od roku 1907 členem 
ústředního výboru SDDSR. V letech 1908-1917 žil v emigraci, 
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byl členem redakce ústředního orgánu strany, listu Social-demokrat 
a bolševického listu Proletarlj. V letech reakce 1907-191 O se sta
věl smířlivecky k likvidátorům, otzovistům a trockistům. Zúčastnil 
se zimmerwaldské a kientalské mezinárodní socialistické konferen
ce. V době příprav Říjnové revoluce a vjejím průběhu kolísal, ne
souhlasil s rozhodnutím ústředního výboru o ozbrojeném povstání. 
Po Říjnové revoluci byl předsedou petrohradského sovětu a až do 
roku 1926 členem politického byra ústředního výboru, v letech 
1919-1926 předsedou exekutivy Komunistické internacionály. 
V listopadu 1927 byl vyloučen ze strany, v roce 1928 mu bylo člen
ství obnoveno, v roce 1932 byl ze strany opět vyloučen a v roce 
1933 opět přijat. V roce 1934 byl z VKS(b) vyloučen potřetí, Kon
cem 30. let se stal obětí represí. Byl posmrtně rehabilitován a bylo 
mu obnoveno členství, ve straně (viz též sv. 44). - 19, 22-23, 63,

83-84, 92, 95, 101-112, 115, 119-122, 126-132, 136, 138,

141-143, 145, 150-151, 156-160, 163-164, 166, 172-175,

177-178, 188-189, 198, 203-205, 208-210, 218-222,

224-236, 238-246, 248-250, 252-257, 259-,--261, 264-265,

268"-270, 273-274, 277-279, 285-293, 295-299, 300, 304,

306-310, 312-320, 322-325, 330-333, 335-337, 339, 346,

350-352, 357, 359-362, 367-370, 384, 393-394, 397, 

403-404, 405, 409, 423, 429, 434, 443, 449, 454, 457-458, 

460-462, 477 

ŽOR2 - viz Safarov G. I.

ŽoR2IK - viz Safarov G. I.

ŽoRDANIJA N. N. (An, Kostrov) (1870-1953) - sociální demokrat 
menševik. Politickou Činnost zahájil v 90. letech, byl členem Mesa
me dasi, první marxistické skupiny v Gruzii, a stál v čele jejího 
oportunistického křídla. Po II. sjezdu SDDSR vedl kavkazské men
ševiky. V roce 1905 řídil menševický list Social-demokrat (v gruzín
štině), vystupoval proti bolševické taktice v buržoazně demokratic
ké revoluci. V roce 1906 byl členem I. státní dumy. Zúčastnil se IV. 
sjezdu SDDSR, na V. sjezdu v roce 1907 byl za menševiky zvolen 
členem ústředního výboru SDDSR. V roce 1914 přispíval do časo
pisu Borba, v jehož čele stál Trockij. Za první světové války vystu
poval jako sociálšovinista. Po únorové revoluci 191 7 byl předsedou 
tifliského (tbiliského] sovětu dělnických zástupců, v letech 
1918-1921 stál v čele kontrarevoluční menševické vlády v Gruzii. 
Od roku 1921 žil v emigraci. - 107, 120, 122 
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*174 I. F. ARMAND.OVÉ. 19. ledna
*175 I. F. ARMAND OVÉ. 21. ledna
176 HENRIETTĚ ROLANDOVÉ-HOLSTO-

VÉ. Po 21. lednu 
177 M. M. CHARITONOV:OVÍ. 27. ledna 
178 M. M. CHARITONOVOVI. 29. ledna 
179 M. M. CHARITONOVOVI. 29. ledna 

*180 M. M. CHARITONOVOVI. 30. ledna
181 M. M. CHARITONOVOVI. 31. ledna

*182 K. B. RADKOVI. Po 1. únoru
183 A. M. GORKÉMU. Před 8. únorem

*184 G.J. ZINOVJEVOVI. 12. února
185 S. N. RAVIČOVÉ. 13. února
186 S. N. RAVIČOVÉ. 17. února
187 V. A. KARPINSKÉMU. 24. února

*188 I. F. ARMANDOVÉ. 26. února
189 S. N. RAVIČOVÉ. 27. února

*190 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 2. a 25. březnem
*191 HENRIETTĚ ROLANDOVÉ-HOLSTO-

V É. 8. března 
192 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. Po 11 .. březnu 
193 J. LARINOVI. 13. března 
194 S. N. RAVIČOVÉ. 16. března 

*195 G,J. ZINOVJEVOVI. Po 16. březnu
*196 G. J. ZINOVJEVOVI. Před 19. březnem
197 A. M. KOLLONTAJOYÉ. 19. března
198 A. M. KOLLONTAJOVÉ. Po 19. březnu

*199 G. J. ZINOVJEVOVI. Před 20. březnem
*200 G. J. ZINOVJEVOVI. 20. března
*201 G.J. ZINOVJEVOVI. 20. nebo 21. března
*202 G. J. ZINOVJEVOVI. 21. března
*203 G. J. ZINOVJEVOVI. Před 23. březnem

Příloha k dopisu. 
*204 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 23. a 25. březnem
*205 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 23. březnu
*206 I. F. ARMANDOVÉ. 31. března
207 A. M. KOLLONTAJOVÉ. 4. dubna

*208 G. J. ZINOVJEVOVI. 4. dubna
*209 G.J. ZINOVJEVOVI. Po 4. dubnu
*210 G. J. ZINOVJEVOVI. 10. dubna
*211 D. B. RJAZANOVOVI. 10.dub,za
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192-195
196-197
197-198

198-199
199-200

200
201

201-202
202
203

203-204
204-205

205
206

206-207
207
208

208-210

210-213
214-218

218
218-219

219
220-221
221-223
223-224
224-225
225-226
226-227

228
228-229

229
230-231

231
232

232-233
233-234
234-235
235-236

236



*212 G. J. PJATAKOVOVI, J. B. BOŠOVÉ
A N. I. BUCHARINOVI. Po 10. dubnu 237-238

*213 G. J. ZINOVJEVOVI. Před 18. dubnem 238-239
*214 G. J. ZINOVJEVOVI. Před 18. dubnem 239-240
*21:=i G. J. ZINOVJEVOVI. 18. dubna 240-241

216 G. L. ŠKLOVSKÉMU. Po 18. dubnu 242
*217 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 18. a 24. dubnem 242-243

218 A. M. KOLLONTAJOVÉ. Mezi 19. dubnem,
a 7. květnem · '· 243-244

*219 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 2. květnem a 2. čer-

vnem 244-245
220 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. Mezi 6. � 13. květ-

nem 245-247
221 G. L. ŠKLOVSKÉMU. 11. května 247

*222 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. 16. května· 247-248
*223 G.J. ZINOVJEVOVI. Před 17. květnem 248

224 V. A. KARPINSKÉMU. 17. května 248-249
*225 G. J. ZINOVJEVOVI. 17. května 249-250
*226 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. 19. května 250-251
*227 G. J. ZINOVJEVOVI. 19. května 252-253
228 G.J. ZINOVJEVOVI. 21. května 253-257
229 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. 23. května 257-260

*230 G. J. ZINOVJEVOVI. 24. kv'ětna 260-261
231 A. M. KOLLONTAJOVÉ. Po 28. květnu 261-262
232 S. N. RAVIČOVÉ. 31.května 262
233 A. G. ŠLJA_PNIKOVOVI. Konce,n května 263-264

*234 G.J. ZINOVJEVOVI. Mezi 2. a 6. červnem 264-265
*235 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. Mezi 3. a 6. červnem 265-266

236 S. N. RAVIČOVÉ. Po 3. červnu 266 
237 V. A. KARPINSKÉMU A S. N. RAVIČO-

VÉ. Po 4. červnu 266-267
238 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. Po 4. červnu 267-268

*239 G. J. ZINOVJEVOVI. 6. června 268-269
240 M. N. POKROVSKÉMU. 8. června 269

*241 I. F. ARMANDOVÉ. Vpoloviněčervna 270
242 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. Před 17. červnem 270-273

*243 G.J. ZINOVJEVOVI. 17. června 273
244 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. 17. června 274-278

*245 G.J. ZINOVJEVOVI. Mezi 17. a 25. červnem 278
*246 G.J. ZINOVJEVOVI. Po 20. červnu 279
247 S. N. RAVIČOVÉ. 27. června 280
248 Z. I. LILINOVÉ. Po 27. červnu 280-281
249 M. N. POKROVSKÉMU. 2. července 281-282

773 



*250 I. F. ARMANDOVÉ. 4. července
*251 G. J. ZINOVJEVOVI. 4. července
*252 I. F. ARMANDOVÉ. 7. července.
*253 I. F. ARMAD OVÉ-. 14. července
254 M. N. POKROVSKÉMU. 14. července

*255 I. F. ARMANDOVÉ. 20. července
*256 G. J. ZINOVJEVOVI. 21. července
*257 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 23. červená
*258· G. J. ZINOVJEVOVI. 24. července
259 M. N. POKROVSKÉMU. 24. července

*260 M. G. CCHAKAJOVI. 24. července
*261 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 24. čen•ená,
*262 I. F. ARMANDOVÉ. 25. července
263 A. M. KOLLONTAJOVÉ. 25. července

*264 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 26. červená
*265 G. J. ZINOVJEVOVI. Nejdříve 30. čérvence
*266 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 30. červenci.
*267 I. F. ARMANDOV-É. 1. srpna
*268 G.J. ZINOVJEVOVI. 2. srpna
*269 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 2. a 11..srpnem
270 M. N. POKROVSKÉMU. 5. srpna,,
271 G. L. ŠKLOVSKÉMU. 5. srpna
272 M. N. POKROVSKÉMU. 

Mezi S. a 31. srpnem
273 G. L. ŠKLOVSKÉMU. Po 5. srpnu

*274 M. M. CHARITONOVOVI. Začátkém srpna
*275 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 10. a 20. srpnem
*276 G. L. PJATAKOVOVI. Mezil0. a 20. srpnem
277 V. A. KARPINSKÉMU A S. N. RAVIČO-

VÉ. 18. srpna 
*278 G. J. ZINOVJEVOVI. Před 22. srpnem
*279 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 22. srpnu,,
*280 G. J. ZINOVJEVOVI. 23. srpna
*281 G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 27. a 31. srpnem

282 G. L. ŠKLOVSKÉMU. Před 31. srpnem
*283 M. M. CHARITONOVOVI. 31. srpna
284 M. N. POKROVSKÉMU. 31.srpna

*285 G. J. ZINOVJEVOVI. V srpnu
*286 G. J: ZINOVJEVOVI. V srpnu
287 G. J. ZINOVJEVOVI. Vsrpnu

*288 G. J. ZINOVJEVOVI. V srpnu
*289 G. J. ZINOVJEVOVI. V srpnu
*290 G. J. ZINOVJEVOVI. V srpnu- c· 

774 

282-285
285-286.

286
287
287
288

288-289
289-290
290-291

291
292

292-293
293

293-294
295
296
297

297-298
298
299

299-300
300-301

301:....302 
302 
303 
304 
305 

306 
306-307
307-308
308-309

309
310

310-311
311-312

312
313

.313-315 
315-316
316-317
317-318



29i G. J. ZINOVJEVOVI. Koncem srpna-začát-
kem září 318 

292 G. J. ZINOVJEVOVI-. Koncem srpna-začát-

293 

*294
*295
*296
*297

kemzáří 
N. I. BUCHARINOVI. Koncem srpna-začát
kem září
I. F·. ARMANDOVÉ. 15. září
G.J. ZINOVJEVOVI. 15. září
G.J. ZINOVJEVOVI. Vpolovině září
G. J. ZINOVJEVOVI. Mezi 15. zářím a ·5. říj'.
nem

*298 I. F. ARMAND0VÉ. 26. září

319-320

320-321
321-'-322

322 
. 322.....a323 

323-324
324
324299 V. M. KASPAROVOVI. 26. září

*300 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. 3. října
301 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. Po 3. říjnu
302 V. A. KARPINSKÉMU. Před 5. říjnem

*303 G.J. ZINOVJEVOVI. Nejpozději 5. října
*304 G.J. ZINOVJEVOVI. Nejpozději 5. října
*305 G.J. ZINOVJEVOVI. 5. října

325
325-330

330
.. "330-331 

*306 G.J. ZINOVJEVOVI. Mezi5.a14.říjnem
307 V. A. KARPINSKÉMU. Po 5. říjnu

*308 I. F. ARMANDOVÉ. 9. října
309 N. I. BUCHARINOVI. 14. října

*310 I. F. ARMANDOVÉ. 21. října
311 F. KORITSCHONEROVI. 25. října
312 G.J. BĚLEŇKÉMU. 26. října

*313 I. F. ARMANDOVÉ. 28. října
*314 I. F. ARMANDOVÉ. 28. října
*315 I. F. ARMANDOVÉ. 31. října
316 N. D. KIKNADZEMU. Koncem října-začát

kem listopadu 
*317 I. F. ARMANDOVÉ. 4. listopadu
318 N. D. KIKNADZEMU. P�5. listopadu

*319 I. F. ARMANDOVÉ. 7. listopadu
320 I. F. ARMANDOVÉ. 20. listopadu
321 I. F. ARMANDO.VÉ. 25. listopadu

*322 I. F. ARMANDOVÉ. Před 26. listopadem
*323 I. F. ARMANDOVÉ. 26. listopadu
*324 I. F. ARMANDOVÉ. 28. listopadu
325 I. F. ARMANDOVÉ. 30. listopadu
326 A. SCHMIDOVI. 1.·prosince
327 ·M. G. BRONSKÉMU.·Záčátkemprosince
328 M. N. POKROVSKÉ·MU. 6.prosince
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331-332
332
333
333
334

334-338
339

339-342
342
343

343-344
344

.345
346-347
347-350
350-352
352-353
354-355

355
356

356-357
357-363
363-365

366
367



*329 I. F. ARMANDOVÉ. 17. prosince

330 I. F. ARMANDOVÉ. 18. prosince

331 V. A. KARPINSKÉMU .. 20.prosince
*332 G. J. ZINOVJEVOVI. Po 20. prosinci
333 M. N. POKROVSKÉMU. 21. prosince

334 I. F. ARMANDOVÉ. Po23.prosinci

335 I. F. ARMANDOVÉ. 25. prosince.
336 G. L. ŠKLOVSKÉMU. 26.prosince

337 G. L. ŠKLOVSKÉMU. Po 26. prosinci
338 V. A. KARPINSKÉMU: A S. N. RAVIČO

VÉ. 31. prosince

1917 

339 M. N. POKROVSKÉMU. 3. ledna
*340 I. F. ARMANDOVÉ. 6. ledna

*341 I. F. ARMANDOVÉ. Po 6. lednu:

*342 I. F. ARMANDOVÉ. 7. ledna
343 I. F. ARMANDOVÉ. 8. ledna

344 V. A. KARPINSKÉMU. 8. ledna

345 M. N. POKROVSKÉMU. 8. ledna
346 V. A. KARPINSKÉMU.

Mezi JO. a 22. lednem

347 NEZJIŠT�NÉMU ADRESÁTOVI. 11. nebo
12. ledna

*348 I. .F. ARMANDOVÉ. 13. ledna

*349 I. F. ARMANDOVÉ. 14. ledna
*350 I. F. ARMANDOVÉ. 15. ledna

351 V. A. KARPINSKÉMU A S. N. RAVIČO
VÉ. 15. ledna

*352 I. F. ARMANDOVÉ. 16. ledna
*353 I. F. ARMANDOVÉ. 19. ledna

354 ( F. ARMANDOVÉ. 19. ledna
355 V. A. KARPINSKÉMU. 19. ledn�

*356 I. F. ARMANDOVÉ. 20. ledna
357 I. F. ARMANDOVÉ. 22. ledna .

*358 I. F. ARMANDOVÉ. 22. ledna

359 I. F. ARMANDOVÉ. Mezi 22. a.30. lednem
360 I. F. ARMANDOVÉ. 30. ledna

*361 I. F. ARMANDOVÉ. 2. února
362 I. F. ARMANDOVÉ. 3. února

*363 K. B. RADKOVI. 3. února

*364 I. F. ARMANDOVÉ. 7. února
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367-368
369-370
371-372
372-373

373
374-375
375-378
378-379

379

379

380 
380-38�
384-385
385-386
386-387
387-389
389-390

390

391
392-393
393-395
395-396

396-397
397

397-398
398-401
401-402
402-403
403-404
404-406
406-407
407-409
409-410
410-412

413
414-415



365 S. N. RAVIČOVÉ. Po 12. únoru

*366 I. F. ARMANDOVÉ. 14. února

367 V. A. KARPINSKÉMU. 15. února

368 A. M. KOLLONTAJOVÉ. 17. února

*369 I. F. ARMANDOVÉ. Mezi 19. a 27. únorem

370 I. F. ARMANDOVÉ. 19. února

*371 I. F. ARMANDOVÉ. 25. února

*372 I. F. ARMANDOVÉ. 27. února

373 S. N. RAVIČOVÉ. 4. března

374 A. M. KOLLONTAJOVÉ. 5. března

*375 I. F. ARMANDOVÉ. 8. března

*376 I. F. ARMANDOVÉ. 13. března

377 I. F. ARMANDOVÉ. 15. března

378 A. M. KOLLONTAJOVÉ. 16. března

379 A. M. KOLLONTAJOVÉ. 17. března

*380 I. F. ARMANDOVÉ. 18. března

381 V. A. KARPINSKÉMU. 19. března

*382 I. F. ARMANDOVÉ. 19. března

383 V. A. KARPINSKÉMU. Po 19. březnu

384 V. A. KARPINSKÉMU. 21. března

385 J. S. HANECKÉMU. 22. března

386 REDAKCI ŠVÉDSKÉř{O LISTU SOCIAL
-DEMOKRATEN. 22. března

387 TELEGRAM J. S. HANECKÉMU. 23. břez-

na

388 TELEGRAM J. S. HANECKÉMU. 23. břez-

na 

*389 I. F. ARMANDOVÉ. �3. března

390 V. A. KARPINSKÉMU. 24. března

391 A. V. LUNAČARSKÉMU. Před 25. březnem

392 V. A. KARPINSKÉMU. 25. března

393 I. F. ARMANDOVÉ. Mezi 25. a 31. březnem

394 V. A. KARPINSKÉMU. 26. března

*395 I. F. ARMANDOVÉ. 27. března

396 S. N. RAVIČOVÉ. 27. března

397 TELEGRAM J. S. HANECKÉMU. 28. břez-

415-416
416-417
417-418
418-420
420-421
421-422

423
423-424

425
425-428
429-430
430-431

431
431-433
433-435

435
436

437-438
439
439
440

441

441

442
442-443

443
443-444
444-447
447-448

448
449

449-450

na 450
*398 J. S. HANECKÉMU. Před 30. březnem 450-451
399 TELEGRAM J. S. HANECKÉMU. 30. břez-

na 451
400 J. S. HANECKÉMU. 30. března 452-457
401 TELEGRAM R. GRIMMOVI. 31. března 457
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*402 I. F. ARMANDOVÉ. Mezi 31. březnem
a 4. dubnem 

403 TELEGRAM J. S. RANECKÉMU. 1. dubna 
404 V. A. KARPINSKÉMU. 2. dubna 
405 CURYŠSKÉ BOLŠEVICKÉ SEKCI. 2. nebo 

3.dubna
*406 V. A, KARPINSKÉMU A S. N-. RAVIČO-

VÉ. 4. dubna 
407 TELEGRAM J. S. HA,NECKÉřvjU. 5. dubna 
408 .TELE

0

GRAM H. GUILBEAUXOVI. 6. dub-
na 

409 TELEGRAM V. A. KARPINS�ÉMU. 
6.dubna

410 TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU. 
6.dubna

411 TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU.
6.dubna

412 TELEGRAM V. A. KARPINSKÉMU.
6.dubna

413 TELEGRAM J. S. HANECKÉřvjU. 7. dubna 
414 TELEGRAM J. S. RANECKÉMU. 7. dubna 

*415 TELEGRAM M. M. CHARITONOVOVI.
7. dubna

416 V. A. KARPINSKÉMU. 9. dubna
417 V. M. KASPAROVOVI. 9. dubna
418 TELEGRAM M. G. BRONSKÉMU

A K. B. RADKOVI. Po 9. dubnu
419 TELEGRAM J. S. RANECKÉMU. 12. dub-

na
420 TE.LEGRAM V. A. KARPINSKÉMU.

457-458
458

459-460

460-461

461-462
462

463

463

463

464

464
464
465

465
465-466

466

466

467

14. dubna . 467
421 V. A. KARPINSKÉMU. 15. d�bna 467-468
422 TELEGRAM M. I. ULJANOVOVÉ 

A A. I. JELIZAROVOVÉ-ULJANOVOVÉ. 
2. (15.) dubna 1. 468 

423 A. G. ŠLJAPNIKOVOVI. 5. (18.) dubna 468-469
424 V. A. KARPINSKÉMU. 12. (25.) dubna 469-470
425 ;J.,•S; RANECKÉMU A K. B-.;:,RADKOVI. 

12. (25.) dubna 470-472
426 J. S. RANECKÉMU. 21. dubna (4. května) 472-473
427 PŘEDSEDNICTVU FRONTOVÉHO SJEZ-

D U. Nejpozději 29. dubna {12. května) 473
428 K. B. RADKOVI. 29. května (lldenma) 474
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*429_ PRÁVNÍ KOMISI. 13. (26.) června 475-476

430 TELEGRAM ZAHRANIČNÍMU· BYRU
ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU. 16. (29.)června 476 

431 K. B. RADKOVI. 17. (30.) června 476-477

432 PÍSEMNÝ VZKAZ L. B. KAMENĚVOVI.
Nejdříve 5. (18.) a nejpozději 7. (20.) července 478 

*433 BYRU ÚSTŘEDNÍHO VÝKONNÉHO VÝ-
BORU. 7. (20.)července 478-479

434 ZAHRANIČNÍMU BYRU ÚSTŘEDNÍHO 
VÝBORU. 17. (30.) srpna 479-485

435 G. ROVIOVI. 27. záři (10. října) · 485-486

436 G. ROVIOVL Po 27. záři (10. říjnu) 486 

437 PÍSEMNÝ VZKAZ M. V. FOFANOVOVÉ. 
24. října (6. listópadu) 487 

PŘÍLOHY 

POTVRZENÍ ARMANDOVÉ A JEGORO
VOVI. 3. dubna 1915 

*2 STÁTNÍ KNIHOVNĚ V BERNU. 8. dubna
1916 

3 PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ 
CESTY PŘES NĚMECKO. 27. března (9. dub
na) 1917 

4 TELEGRAM.K. HOGLUNDOVI. 31. března 
(13. dubna) 1917 

5 POZDRAV SOUDRUHU HOGLUNDOVI. 
23. dubna (6. kZJětna) 1917

*6 LÍSTEK NEZJIŠTĚNÉMU ADRESÁTO
VI. V červenci nebo srpnu 1917

Seznam Leninových dopisů a dokumen� zařazených do 
předchozích svazků Sebraných spisů 
(Srpen 1914-řijen 1917) 

.491 

491 

492 

492 

493 

493 

49.7-499 

Seznam dosud nenalezených Leninových dopisů a telegramů
(Srpen 1914-říjen 1917) 

· 
500-516

Poznámky 

Údaje k jednotlivým dokumentům 
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517-597

598-619
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692-765
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