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INESSA ARMANDILLE

Hyvä ystävä! Saimme joitakin päiviä sitten ilahduttavan 
kirjeen Moskovasta (lähetämme kohta Teille kopion, vaikka 
teksti ei olekaan kiinnostava). Kirjoittavat, että joukkojen 
mieliala on hyvä, että shovinismi on selvästi laskemassa 
ja että vielä sitä meilläkin varmaan juhlitaan. Järjestö kuu
lemma kärsii siitä, että aikuiset ovat rintamalla, kun taas 
tehtaissa on vain nuorisoa ja naisia. Mutta se ei kuulemma 
alenna taistelumieltä. Lähettävät kopion KK:n Moskovan 
byroon 272 julkaisemasta (hyvästä) lentolehtisestä. Paina
tamme Pää-äänenkannattajan seuraavassa numerossa.

Elossa siellä ollaan! Vaikea on elää ihmisten ja varsin
kin meidän puolueemme. Mutta ne elävät kuitenkin.

Vielä saimme kirjeen Kollontailta, joka (tämä olkoon 
toistaiseksi entre nous *) on palannut Amerikasta Norjaan. 
N. lv. ja Pavlov (lättiläinen, joka oli Brysselissä: Pavel 
Vasiljevitsh) ovat kuulemma valloittaneet „Novyi Mirin” 
(saan kerrassaan kehnosti sitä lehteä), mutta... sitten saapui 
Trotski ja se roisto ryhtyi heti muhinoihin „Novyi Mirin” 
oikeistosiiven kanssa vasemmistolaisia zimmerwaldilaisia 
vastaan!! Juuri niin!! Sellainen on Trotski!! Aina saman
lainen =  kiemurtelee, juonittelee, näyttelee vasemmisto
laista, auttaa oikeistolaisia niin kauan kuin voi...

Amerikan vasemmistolaisten keskuudessa työ menee 
kuulemma kohtalaisesti, vaikka Kollontai pelkää S.L.Prssä 
olevan anarkosyndikalistisia virtauksia. (N. lv. kuulemma 
ei pelkää sitä). Luin S.L.Pm äänenkannattajasta (,,Weekly 
People” **), että he heittävät sivuun minimiohjelman... 
N. lv. on „siinä samassa paikassa” kompastellut vuodesta 
1915 lähtien. Pelkään hänen puolestaan! Ja  postiyhteyttä 
Amerikkaan ei ole.

* — meidän kesken. Toim.
** — „Kansan Viikkolehti’*. Toim.
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Olen viime aikoina ahkerasti tutkinut marxilaisuuden 
suhtautumista valtioon, olen kerännyt paljon aineistoa ja 
tullut nähdäkseni hyvin mielenkiintoisiin ja tärkeisiin 
johtopäätöksiin, jotka ovat paljon jyrkempiä Kautskyn 
kuin N. lv. Buharinin suhteen (joka ei kuitenkaan ole 
oikeassa, vaikkakin on lähempänä totuutta kuin Kautsky). 
Haluaisin kovin kirjoittaa siitä: julkaista „Sbornik Sotsial- 
Demokratan” 4. numeron, jossa olisi Buharinin artikkeli 
ja minun kirjoitukseni, missä eritellään hänen vähäisiä vir
heitään ja Kautskyn suurta valhetta sekä marxilaisuuden 
mataloittamista.

Nadja sairastaa: hän sai keuhkokatarrin ja on kuu
meessa. Joutuu ilmeisesti makailemaan. Tänään kutsuin 
tohtorin.

Entä miten on Teidän matkanne La Chaux-de-Fonds’iin? 
Oletteko kokonaan hylännyt sen ajatuksen ja yleensä 
romaanisessa Sveitsissä tehtävää työtä koskevat suunnitel
mat? Ei pitäisi hylätä? Kuten kirjoitin, täällä asiat eivät 
ole häävistä, mutta kuitenkin tänään saatiin valmiiksi lento
lehtinen n:o 1 (,,Zimmerwaldin vasemmistolaisten sveitsi
läinen ryhmä”). Katsotaan, mitä siitä tulee!

Jollei nyt, niin yleensä (s.o. hiukan myöhemmin) onnis
tutaan (olen varma) — jollemme me, niin seuraajamme — 
luomaan vasemmistolainen suuntaus Sveitsissä. Maaperä 
sitä varten on olemassa!

Oletteko lukenut „Volksrechtistä” Ziirichin kantonipuo- 
lueen Tössin edustajakokouksessa 11. II. 19 1 7 273 tehdyt 
vasemmistolaisten ehdotukset? Ei sittenkään hullumpaa, 
vai mitä?

Toivotan kaikkea hyvää ja puristan lujasti kättänne. 
Anteeksi, että viimeiselle sivulle tuli töherrystä: minua 
hoputettiin.

Teidän Lenin
K irjoitettu  helm ikuun 19 pn ä 1917 

Lähetetty  Z urichisiä Clarens*iln
Ju lka istu  en si k erran  v. 1949 Ju lka is taan

„ B otshev ik"  a ikakau sleh d en  1. n u m erossa  käs ik ir jo itu ksen  m ukaan


