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A. M. KOLLONTAILLE

Hyvä A. M.! Huomenna lähetämme Teille rahaa. Venä
jän uutisista suuret kiitokset. Periaatteessa meillä ei ole 
mitään sopimuksentekoa vastaan, toivomme, että olette 
erittäin varovainen.

Mitä tulee kansan aseistamiseen versus * aseistariisun
taan minusta sittenkin tuntuu, että emme saa muuttaa 
ohjelmaa 204. Jolleivät luokkataistelua koskevat sanat ole 
liberaalishenkistä sanahelinää (jollaiseksi se on muodos
tunut opportunisteilla, Kautskylla ja Plehanovilla), niin 
kuinka voidaan vastustaa historiallista tosiasiaa — kysei
sen taistelun muuttamista määrätyissä oloissa kansalais
sodaksi? Edelleen, miten sorrettu luokka voisi yleensä 
vastustaa kansan aseistamista?

Tämän seikan kieltäminen merkitsee, että suhtaudutaan 
puolianarkistisesti imperialismiin: sellaista on nähdäkseni 
havaittavissa meilläkin eräillä vasemmistolaisilla. Imperia
lismin vallitessa ei muka tarvita kansakuntien itsemäärää
misoikeutta eikä kansan aseistamista! Se on törkeä virhe. 
Juuri imperialismin vastaista sosialistista vallankumousta 
varten tarvitaan kumpaakin.

Onko se „toteutettavissa”? Tällainen kriteeri on väärä. 
Miltei koko minimum-ohjelma on toteuttamaton ilman 
vallankumousta. Toteutettavuus muuttuu tuollaisessa kysy
myksenasettelussa pikkuporvarillisuudeksi.

Minusta tuntuu, että tämä kysymys (niin kuin kaikki 
muutkin sosialidemokraattien taktiikan kysymykset nykyi
sin) voidaan asettaa ainoastaan opportunismin arvioinnin 
(ja huomioon ottamisen) yhteydessä. Ja on selvää, että 
„aseistariisunta” taktillisena tunnuksena on opportunis
mia. Lisäksi se on nurkkakuntaista opportunismia, hais

• — suhteessa. Toim.
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kahtaa pikkuvaltiolta, taistelusta syrjäytyneisyydeltä ja on 
ahdaskatseista: „minun paitani ei ole siinä pyykissä”...

Lähetämme kansainvälisen vasemmiston julistusehdotuk- 
sen (henkilökohtaisen)205. Pyydämme hartaasti, että kään
täisitte sen ja ilmoittaisitte Ruotsin ja Norjan vasemmisto
laisille tarkoituksena tositoimin edistää Verständigung * 
heidän kanssaan. Lähettäkää huomautuksenne resp.** 
vastaehdotuksenne ja h a n k k i k a a  ne myös Skandina
vian vasemmistolaisilta.

Beste Griisse! ***
Teidän Lenin
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* —~ sopimukseen pääsyä. Toim.
** — respective — tahi. Toim.

***  — Parhaat terveisetl Toim.


