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A. M. KOLLONTAILLE

25. VII. 1916.
Hyvä A. M.! Vastaan näin myöhään kirjeeseenne, sillä 

muutimme Nadjan sairauden takia vuoristoon. Olen täysin 
samaa mieltä kanssanne, että neuvottelukokouksessa, jossa 
Huysmans on mukana, vasemmistolaisen tehtävä on etu
päässä tiedusteluluontoinen ‘,9S. Se on tärkeintä. On kirjoi
tettava muistiin h e t i  ja kaikki — se on pääasia. On kerät
tävä kaikki mahdolliset asiakirjat; ei saa unohtaa hetkeksi
kään, että on välttämättömästi saatava täydet tiedot 
asiasta. Ainoa keino on kirjoittaa kaikki muistiin (vaikkapa 
lyhyesti) heti, paikan päällä, erityiseen vihkoon. Grimm 
ei matkusta: hänelle ei annettu passia. Siis vasemmistolai
nen tulee olemaan yksin. Sitä suurempi on hänen vas
tuunsa. Henkilöltä, joka ajaa linjaa yksin, vaaditaan 
suurta päättäväisyyttä ja täyttä tietoisuutta: tiedätte itse 
paremmin, onko näitä ominaisuuksia. Jos on, niin olisi 
hyvä „asettaa” pari kysymystä äänestettäväksi: hyväksyä 
Zimmervvald;— samoin Kienthal; tuomita sosialipatriootit, 
Hyndman ja kumpp.; Sembat ja kumpp.; Legien ja kumpp.; 
Plehanov ja kumpp. Sama voidaan tehdä myös kysymys
ten muodossa. Tiedätte paremmin, onko se toteutettavissa.

Olkaa hyvä ja kirjoittakaa parilla sanalla, saitteko tämän 
kortin.

Aleksandr lienee ottanut kaikki osoitteet ja yrittää ottaa 
selvää, onko Amerikassa julkaistu mitään Zimmerwaldin 
vasemmistosta; saada ne käsiin; ottaa yhteyden „Socialist 
Propaganda Leagueeseen”; samoin Socialist Labour Par- 
tyhin; samoin „International Socialist Review’hin” *; 
samoin „Appeal to Reasoniin” **. Jos saatte tämän kortin 
ja vastaatte, niin ehkä vaihdamme vielä mielipiteitä siitä,

* — „K ansa invälinen  Sosia lis tinen  K a tsau s” . Toim.
** — „V etoom us Jä rk een ” . Toim.
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mitä nimenomaan sopisi antaa hänen suoritettavakseen 
siellä.

Eräs henkilökohtainen pyyntö: onko Teillä yhteyksiä 
kustantamoihin? Minulla ei ole. Tekisi mieli hankkia ansio
työksi Nadjalle joko k ä ä n n ö s t y ö t ä  tai k a s v a t u s -  
o p i  l i i  s-kaunokirj allista työtä (hänen sairautensa näet 
vaatii pitkäaikaista oleskelua vuoristossa, ja se käy kal
liiksi).

Puristan lujasti kättänne ja toivotan kaikkea hyvää. 
Nadja lähettää terveisiä.
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