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T E K I J Ö I L T Ä

Oppikirjan tarkoitus on esittää yleistajuisessa muodossa 
marxismin-leninismin, tämän yhtenäisen ja eheän opin perus
teet. Tämän suuren opin esittäminen nojautuu Marxin, Engelsin 
ja Leninin teoksiin sekä Neuvostoliiton Kommunistisen puo
lueen päätöksiin ja asiakirjoihin, jotka yleistävät sen rikasta 
kokemusta. Monia kysymyksiä valaistaessa on otettu huomioon 
myös veljespuolueiden, kommunististen ja työväenpuolueiden 
kokemus.

Asettamatta tehtäväkseen akateemisen teoksen luomista teki
jät ovat eniten omistaneet huomiota niille marxismin-leninismin 
kohdille, jotka ovat erittäin ajankohtaisia nykyoloissa. Tämä on 
lyönyt leimansa niin aineistoin esittämistapaan kuin myös oppi
kirjan rakenteeseen.

Kaksi ensimmäistä osaa tutustuttaa lukijaa marxilais-lemni- 
läisen filosofian — dialektisen ja historiallisen materialismin — 
perusajatuksiin. Kolmannessa osassa esitetään suppea katsaus 
kapitalismin marxilais-leniniläiseen kansantaloustieteeseen, joka 
on erittäin tärkeä ei vain tämän järjestelmän kehityksen 
lainmukaisuuksien ymmärtämiselle, vaan myös työtätekevien 
vapaustaistelun ja sosialistisen vallankumouksen väistämättö
myyden ymmärtämiselle. Neljäs osa on omistettu kansainvälisen 
kommunistisen liikkeen teorialle ja taktiikalle, pääasiallisesti 
kapitalismin oloissa.

Kirjan viidennen, itsenäisen osan muodostaa oppi sosialis
tisen ja kommunistisen yhteiskunnan rakentamisesta. Tästä 
opista, joka Marxin ja Engelsin elonpäivinä oli tulevaisuuden 
tieteellistä ennakkonäkemystä, on meidän aikanamme tullut käy
tännöllisen toiminnan perusta sosialististen maiden kansoille. 
Tästä syystä kirjassa on annettu paljon tilaa uuden yhteiskun
nan rakentamisen ongelmille, erityisesti sille panokselle, jonka
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V. I. Lenin on antanut niiden kehittelemiseen, samoin myös 
Neuvostoliitossa ja muissa sosialistisissa maissa karttuneen 
käytännöllisen kokemuksen valaisemiselle.

Teoksen on kirjoittanut ryhmä tieteellisiä ja puoluetyönteki- 
jöitä ja lehtimiehiä. Päätyön on suorittanut tekijäkollektiivi, 
johon ovat kuuluneet: O. W. Kuusinen (johtaja), J. A. Arbatov, 
A. S. Beljakov, S. L. Vygodski, A. A. Makarovski, A. G. Milei- 
kovski, J. P. Sitkovski ja L. M. Seidin.

Eri lukujen laatimiseen ovat osallistuneet myös K. N. Bru- 
tents, F. M. Burlatski, N. I. Ivanov, I. S. Kon, B. M. Leibzon, 
N. V. Matkovski, J. K- Melvil, D. J. Melnikov, L. A. Mendelson, 
Ts. A. Stepanjan ja S. G. Strumilin. Sitä paitsi on eräitä 
kysymyksiä käsiteltäessä käytetty aineistoja, joita ovat esittäneet 
V. F. Asmus, A. N. Kuznetsov, B. P. Kuznetsov, J. N. Semjonov,
I. S. Smirnov ja P. S. Täeremnyh.

Oppikirjan tekstin valmistelemisessa ovat antaneet arvo
kasta apua huomautuksillaan ja neuvoillaan: filosofisissa 
kysymyksissä — SNTL:n Tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen 
A. D. Aleksandrov, SNTL:n TA:n kirjeenvaihtajajäsen B. M. Vul, 
professori G. M. Gak, professori G. J. Glezerman, SNTL:n TA:n 
kirjeenvaihtajajäsen F. V. Konstantinov, SNTL:n TA:n kirjeen
vaihtajajäsen H. S. Kostojants, professori M. M. Rozental, 
SNTL:n TA:n kirjeenvaihtajajäsen P. N. Fedosejev; tieteen 
kehitystä koskevissa kysymyksissä — akateemikko A. N. Nesme- 
janov; talouselämän kysymyksissä — SNTL:n TA:n kirjeenvaih
tajajäsen A. A. Arzumanjan, akateemikko J. S. Varga, profes
sori L. M. Gatovski ja SNTL:n TA:n kirjeenvaihtajajäsen
L. A. Leontjev; 25. lukuun — SNTL:n TA:n kirjeenvaihtajajäsen
J. P. Frantsev. Erittäin hyödyllisiä huomautuksia on saatu myös 
monilta vastuunalaisilta puolue- ja neuvostotyöntekijöiltä.

Tekijät ovat täysin tietoisia siitä, kuinka vaikea tehtävä 
on historiallisten olosuhteiden muuttuessa alituisesti kehittyvän 
ja rikastuvan marxilais-leniniläisen opin tieteellisesti pätevä ja 
samalla yleistajuinen esittäminen. Aivan luonnollista on, että 
moniin vuosiin ensimmäistä kertaa tehty yritys esittää yhdessä 
teoksessa kaikki marxismin.-leninismin perusajatukset ei voi olla 
vapaa vioista ja puutteellisuuksista. Tästä syystä tullaan kirjan 
parantamiseen myötävaikuttavat lukijain arvostelevat huomau
tukset ja neuvot ottamaan kiitollisuudella huomioon toista 
painosta valmisteltaessa.
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