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5. II. 03.
Lähetän Liiton kirjeen jäljennöksen ja vastausluonnok- 

semme jäljennöksen 194. Vastaus on lähetetty Plehanoville 
siinä tarkoituksessa, että hän odottaisi sinulta kirjettä 
Pariisista. Järjestä heti neuvottelu asiasta P. Andr. ja 
Borisin kanssa ja vastaa Plehanoville mahdollisimman 
nopeasti, hyväksytkö vastauksen vai pitäisikö tehdä muu
toksia. Olisi tietenkin toivottavaa, että Liiton jäsenille vas
tattaisiin viivyttelemättä, kun taas muutoksista neuvottele
minen viivyttäisi asiaa melkoisesti: ehkä toisarvoiset muu
tokset voidaan jättää sivuun. Mutta tietysti, jos . on 
asiallista erimielisyyttä, täytyy vastausta viivyttää (kirjoi
tan siitä Plehanovillekin) ja kaikkien sanoa sanansa.

Mielestäni tärkeintä tässä on nimenomaan se (V. I. ja 
L. Gr. ovat samaa mieltä kanssani), että 1) OK:n ulkomai
nen osasto olisi nimenomaan V e n ä j ä n  Organisaatio- 
komitean osasto. Liiton jäsenet kaiketi kuvittelevat, että 
muodostetaan kaksi tasavertaista osastoa: Venäjän osasto 
ja ulkomainen; sellaista tulkintaa emme voi mitenkään 
emmekä millään ehdolla hyväksyä tai sallia. Venäjän 
OK:n täytyy esiintyä varovaisesti (siinä suhteessa sen 
tiedonanto on laadittu esimerkillisesti), mutta OK:n on 
pysyttävä kaikissa asioissa ja aina, kun sen puoleen kään
nytään, erittäin vakavana ja erittäin tiukkana, t.s. mene
teltävä niin, että se, Venäjän OK, johtaa kaikkea eikä 
kukaan puolueessa voi tehdä mitään koko puoluetta koske
vaa, mitään yleisesti velvoittavaa muuten kuin Venäjän 
Organisaatiokomitean toimeksiannosta.

Kirjeellään Liiton jäsenet kuitenkin tunnustavat OK:n 
(tai miltei tunnustavat, 3/4 osalta), ja mitä enemmän he 
sen tunnustavat, sitä tiukempana ja lujempana täytyy
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Organisaatiokomitean pysyä. Sangen tärkeää on ottaa heti 
alusta oikea sävy ja asennoitua sillä tavalla, että puolueen 
kanta tulisi selvästi ilmi: joko tämä OK tunnustetaan ja 
alistutaan sen alaiseksi tahi syntyy sota. Tertium non 
datur *. Ja nyt on paljon mahdollisuuksia saada yleinen 
tunnustus loukkaamatta ja ärsyttämättä ketään ja anta
matta silti h i t u s t a k a a n  periksi.

2) OK:n on supistettava oman ulkomaisen osastonsa teh
tävät vähimmäismäärään. Ulkomainen osasto vain „hoi
taa” u l k o m a i s i a  asioita (siinä mielessä, että se val
mistelee yhdistymistä) ja auttaa Venäjän osastoa. Kaikissa 
muissa asioissa, jotka menevät hiukankin näitä puitteita 
pitemmälle, OK:n ulkomaisen osaston on kysyttävä Venä
jän Organisaatiokomitean mielipidettä ja r a t k a i s u a .  
Sen tähden vaadinkin vaatimalla, että Venäjän OK:n pitää 
kirjoittaa niin pian kuin mahdollista Liitolle, Liigalle ja 
Bundille kirje ja ehdottaa osastonsa muodostamista h o i 
t a m a a n  n i i t ä  j a  n i i t ä  t e h t ä v i ä .  On välttä
mätöntä, että juuri Venäjän OK osoittaa ulkomaiselle osas
tolleen „toimialan puitteet”, ja esitän alempana luonnok
sen, jonka mukaan nämä tehtävät määriteltäisiin 
k o l m e l l a  ja vain kolmella tiukasti rajoitetulla pykä
lällä. Pyydän hartaasti, että käsittelette pikemmin tämän 
luonnoksen P. A:n ja Borisin kanssa sekä vahvistatte sen 
(respective ** asetatte äänestykseen muutokset). (Lähe
tämme kaikki nämä tiedot myös Jurille 195 pyytäen häntä 
odottamaan P. A:n ja Borisin tuloa, ja näiden olisi joudu
tettava matkaansa kaikin keinoin.)

(Tietysti P. A. voisi jo täällä kirjoittaa kirjeen Liigalle, 
Liitolle ja Bundin ulkomaiselle komitealle, mutta mielestäni 
se ei olisi missään tapauksessa suotavaa, koska silloin sitä 
epäiltäisiin järjestetyksi ja tekaistuksi. Parempi on odottaa 
viikko tai pari, mutta saada aikaan, että kirje lähetetään 
ehdottomasti Venäjältä.)

Olen niin ikään sitä mieltä, että pitäisi ajatella myös 
jäsenen valitsemista meidän puoleltamme Organisaatio- 
komiteaan (ulkomaiseen osastoon) ja äänestää etukäteen, 
sillä kun kollegion jäsenet ovat eri paikkakunnilla, se saat
taa vaatia paljon aikaa ja olisi epämukavaa pakottaa odot
tamaan sen takia. Omasta puolestani äänestän L. Gr:ää.

* — Kolmatta mahdollisuutta el ole. Toini.
**  — tai. Toim.
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Minulla ei kerta kaikkiaan ole aikaa kirjoittaa asiasta 
vielä Plehanovillekin. Lähetä yksinkertaisesti hänelle 
h e t i  tämä kirje sekä Liitolle tarkoitettu vastaus, minä 
kirjoitan hänelle toistaiseksi vain muutaman sanan.

Puristan kättäsi. Lenin

Lähetetty Lontoosta Pariisiin
Julkaista ensi kerran v. 1925 Jatkoistaan

käsikirjoituksen mukaan


