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A. M. KOLLONTAILLE

17. III. 1917.
Hyvä A. M.! Saimme juuri sähkeenne, joka on muotoiltu 

siten, että se kuulostaa melkein ironialta (ajatelkaapa vain 
„ohjeita” täältä käsin, kun tiedot ovat äärimmäisen niuk
koja ja kun Pietarissa ilmeisesti on paitsi tosiasiallisesti 
johtavia puoluetovereita, myös muodolliset valtuudet 
omaavia Keskuskomitean edustajia!).

Juuri vastikään luin Pietarin tietotoimiston 17 päivän 
sähkeen, jossa oli uuden hallituksen ohjelma ja uutinen 
Bonar Law’n tiedotuksesta, että tsaari ei ole vielä luo
punut vallasta ja että hänen olinpaikkansa on tunte
maton.

Eilen näytti siltä kuin Gutshkovin-Miljukovin hallitus 
olisi jo täysin voittanut ja tehnyt jo sopimuksen dynastian 
kanssa. Tänään tilanne on se, että dynastiaa ei ole ole
massa, tsaari on paennut ja valmistelee selvästi vastaval
lankumousta!..

Ryhdyimme laatimaan teesejä, jotka lopetamme ehkä 
tänä iltana ja sitten tietenkin lähetämme heti Teille. Mikäli 
mahdollista odottakaa teesejä, jotka korjaavat (resp.* 
kumoavat) sen, mitä kirjoitan nyt toistaiseksi vain omissa 
nimissäni.

------ Nyt saimme yhdessä Zinovjevin kanssa laadituksi
ensimmäisen alustavan, sanamuodoltaan hyvin epätyydyt
tävän teesiluonnoksen (emme tietenkään painata sitä 
s e l l a i s e n a ), mutta toivottavasti siitä käy selville pää
asia.

Pyydän hartaasti perehdyttämään tähän Jurin ja Jevg. 
B:n, samoin Ljudmilan, ja kirjoittamaan meille vaikkapa

• — respective — tai. Tolm.
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pari sanaa ennen matkalle lähtöä — sekä myös ehdotto
masti sopimaan jonkun Norjaan jäävän  kanssa meikäläi
sen lähettämisestä Venäjälle ja venäläisen lähettämisestä 
meidän luoksemme. Olkaa hyvä, tehkää se ja pyytäkää sitä 
jäävää (tahi saksan, ranskan tai englannin kielen taitoista 
norjalaista) toveria olemaan äärimmäisen tarkka. Rahaa 
kulunkeihin lähetämme.

Tällä hetkellä on mielestäni tärkeintä, ettei anneta sot
kea itseään typeriin ,,yhdistymis”-yrityksiin sosialipatrioot- 
tien (tai, mikä on vielä vaarallisempaa, OK:n, Trotskin ja 
kumpp. kaltaisten horjuvien) kanssa, vaan jatketaan työtä 
omana puolueena johdonmukaisessa i n t e r n a t i o n a 
l i s t i s e s s a  hengessä.

Nyt on vuorossa toiminnan laajentaminen, joukkojen 
järjestäminen, uusien kerrosten, takapajuisten, maaseutu- 
väestön, palvelusväen herättäminen, solut sotaväen kes
kuudessa uuden hallituksen järjestelmällistä, yksityiskoh
taista Entlarvungia * varten ja  valmistautuminen vallan 
valtaamiseen Työväen edustajien neuvostoille. Vain sellai
nen valta voi antaa leipää, rauhan ja vapauden.

Taantumus on nujerrettava nyt lopullisesti, ei hitusta
kaan  luottamusta eikä tukea uudelle hallitukselle (ei hitus
takaan luottamusta Kerenskille, Gvozdeville 279, Tshhenke- 
lille, Tshheidzelle ja kumpp.), vaan aseellista odottelua, 
laajemman perustan aseellista valmistelua korkeampaa 
vaihetta varten.

Painovapauden aikana pitää julkaista uudestaan (viime 
aikojen historiaa koskevina aineistoina) meidän täkäläisiä 
kirjoituksia ja tiedottaa sähkösanomalla meille, voimmeko 
auttaa kirjoittamalla täältä Skandinavian kautta. Pelkääm
me, että kirotusta Sveitsistä ei päästä kohtakaan lähte
mään.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin

Toivotan kaikkea mahdollista menestystä!
P. S. Pelkään, että nyt Pietarissa tulee yleiseksi tau

diksi „pelkkä” intoilu, ilman systemaattista työtä uuden
tyyppisen puolueen hyväksi, e i  m i s s ä ä n  tapauksessa

* — paljastamista. Toim
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ä la „II Internationale”. Laajuussuuntaan! On nostettava 
uusia kerroksia! On herätettävä uutta aloitteellisuutta, 
perustettava uusia järjestöjä kaikissa kerroksissa ja t o d i s 
t e  t t a v  a  niille, että r a u h a n  antaa vain aseistettu 
Työläisten edustajien neuvosto, jos se ottaa vallan.

Lähetetty Zurichistä Tukholmaan
Julkaistu ensi kerran v. 1924 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


