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ALKULAUSE KIRJASEEN 
»KIRJE TOVERILLE ORGANISAATIO- 

TEHTÄVISTÄMME*

Uudestaan julkaisemani „Kirje toverille” * on kirjoitettu 
toista vuotta sitten,— ellei muistini petä, niin se oli syys
kuussa vuonna 1902. Ensiksi se kulki kaikkien keskuudessa 
kädestä käteen jäljennöksinä ja sitä levitettiin Venäjällä 
esityksenä iskralaisista organisatorisista katsomuksista. 
Sitten Siperian liitto monisti tämän kirjeen viime vuoden 
kesäkuussa ja levitti sitä sangen huomattavan määrän. Näin 
muodoin yleisö on jo tutustunut kirjeeseen eikä nyt ole 
mitään syytä viivyttää sen julkaisemista. Se näkökohta, 
jonka vuoksi en julkaissut tätä kirjettä aikaisemmin,— 
nimittäin sen äärimmäinen kirjallinen muokkaamattomuus, 
sen aivan „konsepti”-luonne — raukeaa, sillä nimenomaan 
tässä konseptimuodossa ovat kirjeeseen tutustuneet jo monet 
venäläiset käytännönmiehet. Sitä paitsi vieläkin tärkeäm
pänä syynä tämän kirjeen uusintajulkaisuun konseptimuo- 
dossaan (olen tehnyt siihen vain aivan välttämättömimmät 
tyylilliset korjaukset) on nyt sen merkitys ..asiakirjana” **. 
„Iskran” uusi toimitus puhui, kuten tunnettua, jo 53. nume
rossa erimielisyyksistä organisaatiokysymyksissä. Minkä
laisia nuo erimielisyydet nimenomaan ovat, sitä ei toimitus 
valitettavasti kiirehdi selvästi sanomaan, vaan rajoittuu 
enimmäkseen vihjailemaan sellaiseen, mitä ei kukaan tiedä.

Pitää yrittää auttaa uutta toimitusta sen vaikeassa tehtä
vässä. Tulkoot „Iskran” vanhat organisatoriset katsomukset 
tunnetuksi kaikissa yksityiskohdissaan, jopa luonnoshahmo- 
telmia myöten,— ehkäpä uusi toimitus silloin lopultakin

* Ks. Teokset. 6. osa, ss. 215—235. Toini.
** Sen jälkeen, kun vastaväittä jäni ovat useam paan kertaan ilmaisseet 

halunsa käyttää tätä kirjettä asiakirjana, katsoisin puolestani jonkinlaisten muu
tosten tekemisen siihen uusintajulkaisun yhteydessä suorastaan jopa... kuinka sen 
ny t lievemmin sanoisi?., epämukavaksi.
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ottaa ja ilmaisee »aatteellisesti johtamalleen” puolueelle 
uudet organisatoriset katsomuksensa. Ehkäpä uusi toimitus 
silloin lopultakin ilmaisee meille niiden perusteellisten muu
tosten tarkan sanamuodon, joita se haluaisi tehdä puo
lueemme organisaatiosääntöihin. Sillä todellakin, kukapa ei 
ymmärtäisi, että nimenomaan näihin organisaatiosääntöihin 
onkin sisällytetty meidän ainaiset organisaatiosuunnitel- 
mamme?

Vertaamalla »Mitä on tehtävä?” * ja »Iskrassa” julkais
tuja kirjoituksia organisaatiokysymyksistä tässä esiteltyyn 
»Kirjeeseen toverille” ja tätä viimeksi mainittua toisessa 
edustajakokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin, lukijat 
voivat luoda itselleen selvän käsityksen siitä, kuinka 
johdonmukaisesti me, iskralaisten enemmistö ja puolueen 
edustajakokouksen enemmistö, ajoimme organisatorista 
»linjaamme”. Ja »Iskran” uudelta toimitukselta me odo
tamme, odotamme erittäin kärsimättömästi, sen uusien 
organisaatiokatsomusten esittämistä, odotamme osoituksia 
siitä, nimenomaan minkä suhteen ja nimenomaan mistä 
hetkestä lähtien se on pettynyt ja miksi se on alkanut 
»polttaa sitä, mitä ennen palvoi”.

. N. Lenin
Tammikuu 1904

Julkaistu v. 1904 kirjasessa:
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* Ks. Teokset, 5. osa, ss . 337—523. Toi m.


