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2. VIII. 02.
Olen saanut kirjeenne, hyvä Tsh., ja vastaan toistaiseksi 

vain parilla sanalla, sillä olen hirveän huonossa kunnossa, 
makailen vuoteessa.

Kysymyksestä, jonka herätitte, en ole nähnyt yhtään kir
jettä. Luullakseni olette käsittänyt asian väärin. Kuka olisi 
voinut ajatella työväen kerhojen, ryhmien ja järjestöjen 
„epäorganisoimista”, sen sijaan että niitä lisättäisiin ja 
lujitettaisiin? Kirjoitatte, etten ole osoittanut sitä, miten 
täysin illegaalinen järjestö voi olla yhteydessä suuriin työ
läisjoukkoihin. Tuskinpa se pitää paikkansa, sillä (vaikka 
se onkin vient sans dire *) lainaattehan itsekin sivulta 96 
kohdan, jossa puhutaan „mitä lukuisimpien (kursivointi 
Leninin) ja mitä erilaisimpia tehtäviä” suorittavien, „mo
nien muiden (NB!) [monien muiden!!] järjestöjen” välttä
mättömyydestä (t.s. ammattivallankumouksellisten keskus
järjestön lisäksi)160. Mutta olette aiheettomasti pannut mer
kille ehdottoman ristiriidan kohdassa, jossa määrittelen 
vain asteikon ja osoitan tämän asteikon äärimmäiset ren
kaat. Renkaitahan on koko ketju alkaen ammattivallan
kumouksellisten pienilukuisesta erittäin konspiratiivisesta 
ja suppeasta ydinjoukosta (keskuksesta) ja päätyen j ouk -  
k o l u o n t o i s i i n  „järjestöihin ilman jäsenistöä”. Minä

* — Itsestään ymmärrettävää. Toim.
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osoitan vain, mihin suuntaan renkaat muuttavat luonnet
taan: mitä „joukkoluontoisempi" on järjestö, sitä vähem
män virallinen, sitä vähemmän illegaalinen sen täytyy olla, 
sitä minä vain väitän. Mutta Te tahdotte käsittää asian 
siten, ettei joukkojen ja vallankumousmiesten välillä tar
vita välittäjiä!! Älkäähän toki! Näistä välittäjistähän se 
koko kysymys juuri onkin. Ja koska viittaan äärimmäisten 
renkaiden ominaisuuksiin ja korostan (ja minä nimen
omaan korostan)  välirenkaiden välttämättömyyttä, niin on 
itsestään selvää, että nämä välirenkaat tulevat olemaan 
„vallankumousmiesten järjestön” ja „joukkojärjestön” 
v ä l i m u o t o ,  rakenteensa puolesta välimuoto, t.s. ne 
eivät tule olemaan niin suppeita eivätkä niin konspiratiivi- 
sia kuin keskus, mutta suppeampia ja konspiratiivisempia 
kuin „kutojain liitto” j.n.e. „Tehdaskerhossa” esimerkiksi 
( t i e  t e  n k  i n  on pyrittävä siihen, että jokaisessa tehtaassa 
olisi välittäjäkerho) on ehdottomasti löydettävä „keskitie”: 
toisaalta koko tehtaan tai miltei koko tehtaan täytyy ehdot
tomasti tuntea tietty eturivin mies, luottaa häneen ja totella 
häntä. Toisaalta „kerhon” on järjestettävä asiat siten, että 
ei saataisi tietää sen kaikkia jäseniä, että sitä, joka on 
eniten kanssakäynnissä joukkoihin, ei voitaisi saada kiinni 
itse teosta, että häntä ei voitaisi yleensä saada kiinni. 
Eikö tämä juonnu luonnostaan siitä, mitä Lenin on 
sanonut?

Ihanteellinen „tehdaskerho” on aivan selvä: neljä-viisi 
(tämä tietenkin likipitäen) vallankumouksellista työläistä, 
joukkojen ei pidä tuntea heitä kaikkia. Yhden täytyy nähtä
västi olla tunnettu ja häntä on varjeltava paljastamiselta: 
sanokoot hänestä, että hän on omia miehiä, järkevä 
mies, vaikkei osatustakaan vallankumoukseen (sitä ei ole 
nähty). Toinen pitää yhteyttä keskukseen. Molemmilla on 
varamies. He järjestävät muutamia kerhoja (ammatillisia, 
valistus-, levitys-, urkintaa ehkäiseviä, aseiden hankinta- 
y.m. y.m. kerhoja), ja luonnollisesti on selvää, että esimer
kiksi urkkijoiden kiinni ottamisesta tai aseiden hankinnasta 
huolehtivan kerhon täytyy konspiratiivisuuden kannalta 
olla vallan toisenlainen kuin „Iskran” lukukerhon tai julki
sen kirjallisuuden lukukerhon j.n.e. Konspiratiivisuuden 
täytyy olla kääntäen verrannollinen kerhon jäsenmäärään 
ja suoraan verrannollinen siihen, miten etäällä kerhon 
tarkoitusperät ovat välittömästä t a i s t e l u s t a .
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En tiedä, kannattaako tästä kirjoittaa erikseen: jos mie
lestänne kannattaa, niin palauttakaa tämä kirje minulle, 
mietin sitä ja Teidän kirjettänne, pidän niitä samalla 
aineistona. Toivon saavani tavata pietarilaista toveria ja 
jutella täällä seikkaperäisesti hänen kanssaan.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin
Kirjoitettu Lontoossa 

Julkaistu ensi kerran o. 1928 Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


