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IX

ESIPUHE

Kahdeskymmenes viides osa sisältää ne V. 1. Leninin 
tuotteet, jotka hän kirjoitti vuoden 1917 kesä- ja syyskuun 
välisenä aikana — Lokakuun Suuren sosialistisen vallan
kumouksen valmistelun kaudella.

Tämä osa alkaa V. I. Leninin puheilla, jotka hän piti työ
läisten ja sotilaiden edustajain Neuvostojen I yleisvenäläi- 
sessä edustajakokouksessa. Näissä puheissa sekä myös 
artikkeleissa »Sotkeutuneita ja säikäytettyjä”, »Ristiriitai
nen asenne”, »Kesäkuun kahdeksastoista”, »Vallankumous, 
hyökkäys ja meidän puolueemme”, »Mihin eserrät ja men- 
shevikit ovat saattaneet vallankumouksen?”, »Luokkasuh
teiden muutos” Lenin paljastaa Väliaikaisen hallituksen 
vastavallankumouksellisen politiikan ja menshevikkien 
sekä eserrien sovitteluhengen, perustelee vallankumouksen 
peruskysymysten ratkaisemiseksi käytävän taistelun bol
shevistista ohjelmaa ja selittää, että vain Neuvostojen valta 
voi irroittaa maan sodasta ja pelastaa sen rappiotilasta, 
saada aikaan rauhan ja antaa maat talonpojille.

Useissa artikkeleissaan: »Poliittinen tilanne”, »Tunnuk
sista”, »Perustuslaillisuusilluusioista”, »Vallankumouksen 
opetuksia” Lenin viitoittaa bolshevistisen puolueen uuden 
taktiikan sen yhteydessä, että poliittinen tilanne maassa oli 
jyrkästi muuttunut heinäkuun 3—5 päivän tapahtumien 
jälkeen.

Teoksessaan »Uhkaava katastrofi ja kuinka sitä vastaan 
on taisteltava” Lenin esittää bolshevikkipuolueen talou
dellisen toimintaohjelman ja tekee johtopäätöksen, että 
ainoa keino maan pelastamiseksi lähenevältä katastrofilta 
on proletaarinen vallankumous.



X ESIPUHE

Tähän osaan sisältyy kuuluisa teos »Valtio ja vallan
kumous”, jossa Lenin kehitti marxilaista teoriaa valtiosta 
ja suojasi sen opportunistien vääristelyltä ja mataloittamis- 
yrityksiltä.

Tähän osaan on sisällytetty seitsemän sellaista kirjoi
tusta, joita ei ole julkaistu aikaisemmin V. I. Leninin Teok
sissa. Kirjoituksissaan »Liitto vallankumouksen pysäyttä
miseksi”, »Venäjän vallankumouksen ulkopolitiikka”, »Hal
litsevat ja vastuuvelvolliset puolueet” Lenin selittää, että 
Väliaikainen hallitus on kapitalistien liitto menshevikkien 
ja eserrien kanssa vallankumouksen likvidoimiseksi, että 
syy tällöin harjoitetusta vastavallankumouksellisesta ulko- 
ja sisäpolitiikasta ja maata uhkaavasta katastrofista 
lankeaa hallitseville sovittelijapuolueille. Kirjoituksessa 
»Miten Rodzjanko puolustelee itseään” Lenin paljastaa 
IV Valtakunnanduuman entisen puheenjohtajan Rodzjan- 
kon provokaattori Malinovskin suojelijaksi. Kirjoituksissa 
»Uusi Dreyfusin juttuko?”, »Kiitos ruhtinas G. J. Lvoville” 
Lenin vetää päivänvaloon provokatoriset menetelmät, joi
hin Kerenskin hallitus turvautui taistelussa bolshevikkeja 
vastaan. Kirjoituksessa »Kaikki valta Neuvostoille!” Lenin 
perustelee bolshevikkipuolueen tunnusta kaiken valtioval
lan siirtämisestä Neuvostojen käsiin.

Kaikki tässä osassa julkaistut vuoden 1917 heinäkuun 
tapahtumien jälkeiseen kauteen liittyvät tuotteensa Lenin 
kirjoitti maanalaisuudessa, aikana, jolloin hän joutui piiles- 
kelemään Väliaikaisen hallituksen vainolta.


