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D. VVIJNKOOPILLE

Kunnioitettu toveri Wijnkoop!
Marxilaisen vasemmiston periaatteiden kansainvälisen 

julistuksen jäsennys, jota olemme nyt tekemässä, on niin 
tärkeä aloite, että meillä ei ole oikeutta vitkastella, vaarj 
se on vietävä loppuun menestyksellisesti ja niin pian kuin 
mahdollista. Se, että olemme myöhässä, on hyvin vaaral
lista!

„Berner Tagwachtissa” * (24. heinäkuuta) julkaistu 
A. P:n kirjoitus Hollannin sosialidemokraattisen puolueen 
kongressista oli varsin tärkeä yhteisymmärryksemme kan
nalta. Mitä suurimmalla ilolla tervehdin teidän, Gorterin 
ja Ravesteynin asennetta kansanmiliisiä koskevassa kysy
myksessä (se on meidänkin ohjelmassamme). Sorrettu 
luokka, joka ei pyri omaamaan aseita, opettelemaan niiden 
käyttöä eikä perehtymään sota-asioihin, olisi lakeijaluokka. 
Ne, jotka kansanmiliisin vastapainona puolustavat aseista
riisuntaa (sellaisia „vasemmistolaisia” on myös Skandina
viassa: väittelin asiasta Höglundin kanssa v. 1910), asettu
vat pienten valtioiden pikkuporvareiden, pasifistien ja 
opportunistien kannalle. Meille sensijaan on oltava ratkai
sevana suurvaltojen ja  vallankumouksellisen taistelun 
(siis myös kansalaissodan) näkökanta. Anarkistit voivat 
olla — yhteiskunnallisen vallankumouksen (joka on otettu 
ajan ja paikan ulkopuolella) kannalta katsoen — kansan
miliisiä vastaan. T ä r k e i m p ä n ä  tehtävänämme siis 
onkin vetää nyt jyrkkä raja toisaalta marxilaisen vasem
miston ja toisaalta opportunistien (ja kautskylaisten) ja 
anarkistien välille.

Eräs A. P:n kirjoituksen kohta minua suorastaan kiu
kutti, nimittäin se, missä hän sanoo rva Roland-Holstin

* —  „Bernin Vartio”. T o lm .
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periaatejulistuksen „vastaavan täydellisesti sosialidemo
kraattisen puolueen näkökantaa”!!

Kyseisestä periaatejulistuksesta, sellaisena kuin se on 
painettu „Berner Tagvvachtissa” ja „Internationale Kor- 
respondenzissa” *, huomaan, että me emme missään 
tapauksessa  voi olla samaa mieltä rva Roland-Holstin 
kanssa. Rva Roland-Holst on mielestäni Hollannin 
Kautsky tai Hollannin Trotski. Kyseiset henkilöt ovat peri
aatteessa  „jyrkästi eri mieltä” opportunistien kanssa, 
mutta käytännössä yhtä mieltä heidän kanssaan kaikista 
tärkeistä kysymyksistä!! Rva Roland-Holst hylkää isän
maan puolustamisen periaatteen, t.s. hylkää sosialishovi- 
nismin. Se on hyvä. Mutta hän ei hylkää opportunismia!! 
Laajassa julistuksessa ei sanota sanaakaan opportunismia 
vastaan! Ei ainoatakaan selvää, yksiselitteistä sanaa 
vallankumouksellisista taistelukeinoista (sen sijaan sitä 
enemmän „idealismia”, itseuhrautuvaisuutta j.n.e. koskevia 
fraaseja, jotka allekirjoittaa hyvin halukkaasti jokainen 
heittiö, m.m. Troelstra ja Kautsky)! Ei sanaakaan välien 
katkaisemisesta opportunisteihin! „Rauhan” tunnus on 
kerrassaan ä la Kautsky! Sen asemesta (ja täysin johdon
mukaisesti rva Roland-Holstin periaatteettoman „periaate- 
julistuksen” kannalta katsoen) annetaan neuvo olla yhteis
työssä sosialidemokraattisen puolueen ja  sosialidemo
kraattisen työväenpuolueen kanssa!! Se merkitsee yhtenäi
syyttä opportunistien kanssa.

Aivan kuin meidän herra Trotski: „periaatteessa vastus
taa jyrkästi isänmaan puolustamista”,— käytännössä kan
nattaa yhtenäisyyttä Venäjän Duumassa olevan Tshheidzen 
edustajaryhmän kanssa (s.o. meidän Siperiaan karkotetun 
edustajaryhmämme vastustajien, venäläisten sosialishovi- 
nistien p a r h a i d e n  y s t ä v i e n  kanssa).

Ei. Ei. Emme koskaan emmekä missään tapauksessa 
yhdy periaatteessa rva Roland-Holstin julistukseen. Se on 
kerrassaan harkitsematonta, puhtaasti platonista ja ulko
kultaista kansainvälisyyttä. Pelkkää puolinaisuutta. Se kel- 
paa (poliittisesti puhuen) vain „vasemmistosiiven” (s.o. 
„vaarattoman vähemmistön”, „dekoratiivisen marxilaisen 
koristeen”) muodostamiseen vanhoissa lahoissa ja kava
lissa lakeijapuolueissa (liberaalisissa työväenpuolueissa).

* — ,,Kansainvälinen Kirjeenvaihto” . Toini.
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Emme tietysti vaadi tämän tai tuon puolueen viipymä
töntä kahtiajakoa esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa tai 
Ranskassa. On varsin mahdollista, että hiukan myöhemmin 
sitä varten koittaa (esimerkiksi Saksassa) suotuisampi 
ajankohta. Mutta periaatteessa meidän täytyy vaatia ehdot
tomasti täyttä pesäeroa opportunismista. Meidän puo
lueemme (ja yleensä Euroopan työväenliikkeen) koko tais
telu on suunnattava opportunismia vastaan. Se ei ole vir
taus eikä suuntaus; siitä (opportunismista) on nyt tullut 
porvariston järjestetty välikappale työväenliikkeessä. Ja 
edelleen: vallankumouksellisen taistelun kysymykset (tak
tiikka, keinot, propaganda armeijassa, veljeily ampuma- 
haudoissa j.n.e.) on tietenkin s e i k k a p e r ä i s e s t i  eri
teltävä, käsiteltävä, harkittava ja tarkistettava sekä selitet
tävä joukoille illegaalisen lehdistön palstoilla. Ilman sitä 
kaikenlainen vallankumouksen „tunnustaminen” jää pel
käksi korulauseeksi. Meidän tiemme ei käy yhteen koru
lauseita latetevien (hollanniksi: „passiivisten”) radikaa
lien kanssa.

Toivon, hyvä toveri Wijnkoop, ettette pahastu minuun 
näiden huomautusten johdosta. Meidänhän tulee puhua 
asiat selviksi, jos mielimme käydä yhdessä r a s k a s t a  
taistelua.

Olkaa hyvä ja näyttäkää tätä kirjettä toveri Pannekoe- 
kille ja muille hollantilaisille ystäville.

Teidän N. Lenin
P. S. Lähetän Teille piakkoin kaikkien kansakuntien itse

määräämisoikeutta koskevan puolueemme virallisen pää
töslauselman (vita 19/3)203. Me k a n n a t a m m e  i t s e 
m ä ä r ä ä m i s o i k e u t t a .  Nyt, taistellessamme sosiali- 
shovinisteja vastaan, meidän on kannatettava sitä lujemmin 
kuin koskaan.

Kirjoitettu h ein äku u ssa  1915 
L ähetetty  S ören berg istä  (S veitsi)

Zxvolleen (H ollanti)
Ju lka istu  en si k erran  Ju lka istaan

tam m ikuun 21 pn ä 1949 käs ik ir jo itu ksen  m ukaan
P ravda” lehden  21. nu m erossa  V enäjännös sak san  k ie les tä
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