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A. M. KOLLONTAILLE

Hyvä A. M.! Olen hyvin iloinen uutistenne ja tiedotus- 
tenne johdosta 492. Amerikan suhteen pitää odottaa: vain 
siellä kannattaa julkaista.

Mitä tulee ruotsalaisiin ja norjalaisiin vasemmistolai
siin, niin toivon, että teette kaikkenne asian varmistami
seksi. Toistaiseksi ei ole vielä mitään varmaa. Ei mitään! 
Pelkkää puhetta vain. Ei ole liitytty muodollisesti vasem
mistoon eikä saatu aikaan oikeita suhteita meihin, ei yhti
käs mitään. Ja näin Höglundin jälkeen!! Mitä miehiä he 
oikein ovat?

26. VI. Haagissa pidettävän puolueettomien kokouksen 
suhteen minulla on seuraavanlainen suunnitelma: on sel
vää, että tuppisuiset ja veltot, uneliaat norjalaiset eivät 
pysty mitään tekemään. Miksei myös Teidän sopisi matkus
taa 493?

Miksei Norjan puolueen Keskuskomitea voisi määrätä
N. N:ää plus Teitä? N. N. on tarpeen, sikäläisenä, ja plus 
Te. Vaikkapa tulkiksi. Tuottaisitte erittäin suurta hyötyä, 
sillä saisitte kaikki tietää. Muussa tapauksessa olen varma, 
että me emme saa (eivätkä maailman työläisetkään saa) 
täydellistä, tarkkaa, selvää ja oikeata selostustakaan 
tapauksesta. Harkitkaa tätä. Ja tehkää kaikki mahdollinen 
sen hyväksi.

Puristan lujasti kättänne.
Teidän Lenin

P. S. Rybalkan kirjasta 494 en ole lukenut: ei ole ollut 
aikaa. Sanokaa: ovatko eserrien tyhmät kirjaset heikentä
neet eserräläistalonpoikien vallankumouksellisen taistelun 
merkitystä?? Heikensikö provokaattori Gapon gaponilais- 
ten työläisten vallankumouksellisen taistelun merkitystä?? 
Irlannin kapinaa on sanottu „mellakaksi” (huomasitteko:
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K. Radek „Berner Tagwachtissa”? ) — ja Te s i e d ä t t e  
sellaista!!?? En käsitä. En kerta kaikkiaan käsitä. Siinä jos 
missä on todistus „Berner Tagwachtiin” kirjoittelevan 
K- Radekin ja „muiden samoinajattelevien” sopimattomasta 
pedanttisuudesta ja typerästä doktrinäärisyydestä.

Jos matkastanne ei  t u l e  m i t ä ä n ,  niin eikö saisi 
Norjan puolueen Keskuskomiteaa tekemään edes päätöstä, 
että edustaja kirjoittaisi h u o l e l l i s e s t i  ja v ä l i t t ö 
m ä s t i  p a i k a n  p ä ä l l ä  muistiin kaikki, mitä siellä 
tapahtuu?

Kirjoitettu kesäkuussa 1916 
Lähetetty ZUrlchistä Krlstlantaan

Julkaistu ensi kerran v. 1924 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
Il Lenin-kokoelmassa


