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A. M. KOLLONTAILLE
5. III. 1917.
Hyvä A. M.! Lehtitiedot kertovat, että 12. V kutsutaan 

koolle Ruotsin nuorten edustajakokous, jossa aiotaan 
perustaa uusi puolue ,,Zimmerwaldin periaatteiden poh
jalla”.

Totta puhuakseni minua tämä tieto kuohuttaa ja suutut
taa aivan erikoisesti. Sillä ,,Zimmerwald” on selvästi vara- 
rikkoutunut, ja hyvää sanaa käytetään jälleen mädän 
peitteenä! Zimmerwaldin enemmistö — Turati ja kumpp., 
Kautsky ja Ledebour, Merrheim — on k o k o n a a n  siir
tynyt sosialipasifismin kannalle, mikä niin juhlallisesti (ja 
niin hedelmättömästi!) tuomittiin Kienthalissa. Kautskyn 
ja kumpp. manifesti 7. I. 1917, useat Italian sosialistisen 
puolueen päätöslauselmat, Merrheimin-Jouhaux’n sekä 
Longuefn-Bourderonin (-fRaffin-Dugensin yhteisymmär
ryksessä Renaudelin kanssa) päätöslauselma, eikö se mer
kitse Zimmerwaldin vararikkoa? Entä Zimmerwaldin 
„keskusta” — R. Grimm, joka 7. I. 1917 liittoutui Sveitsin 
sosialipatrioottien kanssa taistellakseen vasemmistolaisia 
vastaan!! Grimm, joka haukkuu kaikkien  maiden sosiali- 
patriootteja, paitsi Sveitsin sosialipatriootteja, joita hän 
peitteleet C’est degoutant! * Olen pakahtua raivosta noita 
konnia kohtaan; on vastenmielistä kuulla heitä ja heistä; 
vielä vastenmielisempää on ajatella yhteistyötä heidän 
kanssaan. Pelleilyä!

Aiomme kerätä Teitä varten aineistoa tästä R. Grimmin 
vararikosta. Vastatkaa, voitteko saada ziircher „Volksrech- 
tin”. Sieltä referendumin motiiveista ja vasemmistolaisten 
Tössissä (11. II. 1917) hyväksymästä päätöslauselmasta 
y.m. y.m. löydätte perusaineiston.

* — Se on inhottavaa! Toim .
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Ruotsin vasemmistolaiset sen sijaan ovat tietenkin enem
mistöltään vilpittömiä. Se on selvää. Ja  heitä on hinnalla 
millä hyvänsä autettava 12. V mennessä ymmärtämään 
ajoissa sosialipasifismin ja kautskylaisuuden koko ällöttä- 
vyys, autettava käsittämään zimmerwaldilaisen enemmis
tön koko kataluus, autettava muokkaamaan itselleen hyvä 
ohjelma ja taktiikka uutta puoluetta varten.

Toden totta meidän täytyy (kaikkien meidän, Ruotsin 
vasemmistolaisten ja heihin kosketuksiin pääsevien) liittyä 
yhteen, ponnistaa kaikki voimat, auttaa, sillä tämä hetki 
Ruotsin puolueen, Ruotsin ja  Skandinavian työväenliikkeen 
elämässä on ratkaiseva.

Kun Te kerran luette ruotsia (ja puhutte myös), Teidän 
kannettavaksenne lankeaa suuri osa vastuusta, jollemme 
mieli ymmärtää „internationalismia” siinä mielessä, että 
„minun paitani ei ole siinä pyykissä”.

Olen varma, että Te teette hyvin paljon. Haluttaisi tiivis
tää, yhdistää vasemmistolaiset auttamaan ruotsalaisia tänä 
heille niin vaikeana ajankohtana. Eikö sitä varten voitaisi 
järjestää Kristianiassa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 
ruotsia taitavien ja auttamaan kykenevien venäläisten 
bolshevikkien ja vasemmistolaisten ryhmää? Olisi jaettava 
työt: koottava tärkeimmät asiakirjat ja artikkelit (minulle 
lähetettiin „Politikenissa” 28. XI. 1916 julkaistu Nermanin 
polemiikki Mauritz Västbergiä vastaan aiheesta „ensiksi 
ohjelma, sitten uusi puolue”, mutta en saanut selvää); laa
dittava heidän avukseen omat teesit; julkaistava heidän 
avukseen joukko kirjoituksia. Ruotsalaiset, jotka voivat 
kirjoittaa saksaksi, ranskaksi tai englanniksi, voisivat 
myös kuulua tuohon ryhmään *.

Mitä ajattelette, onko se mahdollista vai ei? Kannattaako 
sellaiseen ryhtyä?

Nähdäkseni kannattaa, mutta näin kaukaa, sivulta käsin, 
on tietysti vaikea päätellä. Näen ainoastaan ja tiedän mitä 
varmimmin, että kysymys uuden sosialismin, todella val
lankumouksellisen marxilaisuuden eikä viheliäisen kautsky
laisuuden ohjelmasta ja taktiikasta on päiväjärjestyksessä 
kaikkialla. Se näkyy myös Amerikan S.L.Pistä ja „The 
Internationalistista” sekä tiedoista, jotka koskevat Saksaa 
(vasemmistolaisten päätöslauselma 7. I. 1917) ja Ranskaa

* Mikä Lindhagen on miehiään? ..sosialistivallankum ouksellinen” ? ,,narod- 
nikki” ? „radikaallsosialisti” ? Herve?
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(Pariisissa ilmestynyt vasemmistolaisten kirjanen: „Les 
socialistes de Zimmerwald et la guerre” *) j.n.e.

Tanskassa Trier y.m. todennäköisesti ottaisivat osaa 
Skandinavian vasemmistolaisen, marxilaisen, puolueen 
muodostamiseen; osa Norjan vasemmistolaisista niin 
ikään. Taistelu Brantingia ja kumpp. vastaan on vakava 
asia: välttämättömyys on pakottava vakavammin suhtau
tumaan vallankumouksellisen marxilaisuuden teorian ja 
taktiikan kysymyksiin.

Mielestäni valmistelutyö toukokuun 12:nteen tulisi panna 
alulle tarmokkaasti ja kolmelta taholta samanaikaisesti: 
(1) apuryhmä, josta ylempänä puhuttiin; (2) Skandinavian 
vasemmistolaisten ryhmät: kirjoittakaa artikkeli (Ruotsin 
lehtiin) välttämättömyydestä perustaa heti tuollaisia ryh
miä ohjelman ja taktiikan valmistelemiseksi 12. V men
nessä.

(3)— kolmas kiinnostaa minua erikoisesti, ei siksi, että 
se olisi tärkein (sisältä tuleva aloite on tärkeämpi), vaan 
siksi, että siinä me voimme auttaa. Jos esimerkiksi Te 
aivan heti, käytyänne lävitse Ruotsin vasemmistolaisten 
ja  oikeistolaisten tärkeimmän kirjallisuuden, hahmotteli- 
sitte sen pohjalla tämäntapaiset teesit:

teoreettiset (ohjelmalliset) ja käytännölliset (taktilliset) 
erimielisyydet

isänmaan puolustaminen; 
imperialismi-käsite; 
sodan luonne; 
aseistariisunta; 
sosialipasifismi; 
kansallisuuskysymys; 
vallankumous;
„joukkotoiminnot”; 
kansalaissota; 
suhde ammattiliittoihin; 
opportunismi ja taistelu sitä vastaan 

j.n.e.

Jokaisen teesin tulee sisältää (a) se, mitä tästä ovat 
sanoneet (,,o l e  n n a i s i  n”) Ruotsin vasemmistolaiset; 
(b) samoin Ruotsin oikeistolaiset.

+
prole

tariaatin
dikta
tuuri

ф — ,,Zlmmerwaldin sosialistit ja  sota**. ТЫпи
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Tämän pohjalla ja ottamalla huomioon Venäjän, Saksan, 
Amerikan (tärkeimmät maat tässä suhteessa) vasemmisto
laisten asenteen me voisimme laatia omat teesit ja julkai
semalla ne ruotsiksi auttaa ruotsalaisia valmistautumaan 
toukokuun 12:nteen.

Muutamia pääkohtia Ruotsin oikeisto- ja vasemmisto
siiven tärkeimmistä päätöksistä ja artikkeleista pitäisi sitä 
varten kääntää venäjäksi tai saksaksi tai ranskaksi tai 
englanniksi.

Itse asiassa me kaikki olemme moraalisesti ja poliitti
sesti vastuussa Ruotsin nuorista ja velvollisia auttamaan 
heitä.

Teidän asemanne on äärimmäisen edullinen tuollaisen 
avun antamista varten. Kirjoittakaa heti, mitä Te tästä 
ajattelette.

Tämä kirje olisi ehkä hyvä lähettää myös Ljudmilalle ja 
lisätä siihen Teidän mielipiteenne.

Puristan lujasti kättänne ja toivotan kaikkinaista menes
tystä.

Teidän Lenin

L ähetetty  ZUrichistä K ristian iaan  

Ju lka istu  en si k erran  o. 1924 Ju lka istaan
käsik ir jo itu ksen  m u kaan


