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A. M. KOLLONTAILLE
16. HI. 1917.
Hyvä A. M.! Saimme juuri toiset hallituksen sähkösano

mat Pietarissa 1 (14). III tapahtuneesta vallankumouksesta. 
Viikko työläisten verisiä taisteluja ja Miljukov+Gutsh- 
kov +  Kerenski 274 ovat vallassa!! „Vanhan” eurooppalaisen 
kaavan mukaan...

Mikäpä siinä! Tämä „ensimmäisen (sodan synnyttämistä 
ensimmäisen) vallankumouksen ensimmäinen vaihe” ei jää 
viimeiseksi eikä yksinomaan venäläiseksi. Tietysti me vas
tustamme edelleenkin isänmaan puolustamista, Shingare- 
vin 275+Kerenskin ja kumpp. johtamaa imperialistista teu
rastusta.

Kaikki tunnuksemme pysyvät samoina. „Sotsial-Demo- 
kratin” viime numerossa puhuimme suoraan „Miljukovin 
ja  Gutshkovin, ellei Miljukovin ja Kerenskin” hallituksen 
mahdollisuudesta 276. Osoittautuu olevan sekä — että: kaikki 
kolme yhdessä. Kuinka herttaista! Katsotaanpa, miten 
kansan vapauden puolue (sehän on enemmistönä uudessa 
ministeristössä, onhan Konovalov 277 melkeinpä „vasem- 
mistolaisempi” ja Kerenski suorastaan vasemmistolai- 
sempi!) antaa kansalle vapauden, leipää, rauhan... Katso
taanpa!

Tärkeintä on tällä hetkellä lehdistö, työläisten järjestä
minen vallankumoukselliseksi s.-d. puolueeksi. Tshhenke- 
lin 278 täytyy nyt (hänhän lupasi!) antaa rahaa „isänmaan 
puolustukseen”. Ja hra Tshheidze, vaikka pitikin ultra- 
vasemmistolaisia puheita vallankumouksen aikana tai sen 
aattona (jolloin myös Jefremov puhui vähintään yhtä räis
kyvän vallankumouksellisesti), ei tietenkään ansaitse tip
paakaan  luottamusta kaiken sen „politiikan” jälkeen, mitä 
hän on harjoittanut Potresovin ja kumpp., Tshhenkelin 
j.n.e. kanssa. Olisi mitä suurin onnettomuus, jos kadetit
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lupaisivat nyt julkisen työväenpuolueen ja jos meikäläiset 
suostuisivat „yhtenäisyyteen” Tshheidzen ja kumpp. 
kanssa!!

Mutta niin ei tule tapahtumaan. Ensiksikään kadetit 
eivät salli julkista työväenpuoluetta kenellekään muille 
kuin herroille Potresoveille ja kumpp. Toiseksi, jos sallivat, 
me muodostamme entiseen tapaan oman erillisen puo
lueemme ja yhdistämme e h d o t t o m a s t i  julkisen työn 
salaiseen.

Ei missään nimessä enää uudelleen toisen Internationa- 
len malliin! Ei missään nimessä yhdessä Kautskyn kanssa! 
Ehdottomasti vallankumouksellisempi ohjelma ja taktiikka 
(sen aineksia on K- Liebknechtillä, S.L.P:llä Amerikassa, 
Hollannin marxilaisilla j.n.e.) ja ehdottomasti julkisen toi
minnan yhdistäminen salaiseen. Tasavaltalainen propa
ganda, taistelu imperialismia vastaan, edelleenkin val
lankumouksellinen propaganda, agitaatio ja taistelu 
päämääränä kansainvälinen proletaarinen vallankumous 
ja vallan ottaminen „Työläisten edustajien neuvostojen" 
(eikä kadettiveijarien) käsiin.

...Vuoden 1905 „great rebellion’in” jälkeen „glorious 
revolution” 1917!..*

Olkaa hyvä ja lähettäkää tämä kirje edelleen Ljudmilalle 
ja ilmoittakaa minulle parilla rivillä, missä määrin olem
me samaa mieltä, missä määrin eroamme, sekä A. M:n y.m. 
suunnitelmista. Jos duumaedustajamme pääsevät palaa
maan, on välttämättä tuotava yksi heistä pariksi viikoksi 
Skandinaviaan. Puristan lujasti kättänne.

Teidän Lenin
Lähetetty ZUrichistä Tukholmaan

Julkaistu ensi kerran v. 1924 Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

* — Vuoden 1905 ,.suuren kapinan** jälkeen „maineikas vallankumous** 1917!.. 
Toi m.
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