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IX

ESIPUHE

Kahdeskymmenes kuudes osa sisältää ne V. I. Leninin 
tuotteet, jotka hän on kirjoittanut vuoden 1917 syyskuun 
ja vuoden 1918 helmikuun välisenä aikana.

Hyvin monet tässä osassa julkaistut tuotteet on omistettu 
bolshevistisen puolueen suorittamalle Lokakuun aseellisen 
kapinan valmistelulle. Niihin kuuluvat seuraavat kirjoi
tukset: ..Bolshevikkien on otettava valta”, ..Marxilaisuus 
ja kapina”, ..Kriisi on kypsynyt”, »Kykenevätkö bolshevikit 
pitämään valtiovallan?”, »Syrjäisen neuvoja”, ohjekirjelmät 
puolueen Keskuskomitealle sekä Pietarin ja Moskovan 
komiteoille. Näissä teoksissaan, jotka Lenin kirjoitti 
toimiessaan illegaalisesti, hän kehitti Marxin ajatuksia 
kapinataidosta ja hahmotteli konkreettisen kapinasuunni- 
telman.

Huomattava sija tässä osassa on Leninin selostuksilla 
ja puheilla, jotka hän piti Neuvostojen edustajakokouksissa 
ja puolue- ja neuvostotyöntekijäin neuvottelukokouksissa, 
sekä väestölle osoitetuilla julistuksilla ja vetoomuksilla, 
jotka kuvastavat Leninin, puolueen ja työtätekevien jouk
kojen johtajan, Neuvostovaltion järjestäjän ja johtajan 
toimintaa Neuvostovaltion olemassaolon ensimmäisinä 
kuukausina.

Tämä osa sisältää Neuvostovallan ensimmäisten asetus
ten luonnokset ja asetukset: »Dekreetti rauhasta”, »Dek- 
reetti maasta”, »Ehdotus säädökseksi työväenvalvonnasta”, 
»Ehdotus dekreetiksi poiskutsumisoikeudesta”, »Ehdotus 
dekreetiksi pankkien kansallistamisen toimeenpanosta ja 
sen yhteydessä välttämättömistä toimenpiteistä”, »Ehdotus 
dekreetiksi Perustavan kokouksen hajottamisesta” ynnä



X ESIPUHE

muita, jotka V. I. Lenin kirjoitti ja vahvisti allekirjoituk
sellaan Kansankomissaarien Neuvoston Puheenjohtajana.

Leninin taistelu trotskilaisten ja »vasemmistokommu- 
nistien” provokatorista, petturimaista politiikkaa vastaan 
Brestin rauhan solmimista koskevassa kysymyksessä 
kuvastuu kirjoituksissa ..Rauhanneuvottelujen ohjelman 
konsepti” ja ..Onnetonta rauhaa koskevan kysymyksen 
historiaan”, VSDTP(b):n Keskuskomitean istunnoissa 
tammi- ja helmikuussa 1918 pidetyissä puheissa ynnä 
muissa asiakirjoissa.

Useat tähän osaan sisältyvät tuotteet on omistettu 
Perustavan kokouksen koollekutsumiselle ja hajotta
miselle, nimittäin ..Perustavaa kokousta koskevat teesit”, 
i(VSDTP:n (bolshevikkien) ryhmän julistus, luettu Perus
tavan kokouksen istunnossa tammikuun 5 (18) pnä 1918”, 
..Ihmisiä toisesta maailmasta” ynnä muut.

Tähän osaan kuuluvat myös teokset »Entisyyden romah
duksen pelästyttämiä ja uuden puolustajia”, »Miten 
kilpailu on järjestettävä?”, »Ehdotus dekreetiksi kulutus- 
kommuuneista”, joissa Lenin valaisee sosialistisen raken
nustyön kysymyksiä ja perustelee kaikinpuolisesti sosialis
tisen kilpailun kehittämisen välttämättömyyttä. Näissä 
teoksissa Lenin asetti silloisen ajankohdan perustehtäväksi 
erittäin tiukan tilinpidon ja valvonnan järjestämisen 
kansantaloudessa.

Kahdennessakymmenennessä kuudennessa osassa jul
kaistaan 14 sellaista tuotetta, jotka on otettu V. I. Leninin 
Teoksiin ensimmäisen kerran, nimittäin »Painovapautta 
koskevan päätöslauselman luonnos”, »Ilmoitus talonpoikain 
edustajain Neuvostojen ylimääräisen yleisvenäläisen edus
tajakokouksen bolshevikkiryhmälle”, »Pietarin Yleisen 
kirjaston tehtävistä”, »Rauhanneuvottelujen ohjelman kon
septi”, »Perustavan kokouksen avaamisesta”, »Päätöslau
selmaehdotus Perustavan kokouksen bolshevikkiryhmän 
väliaikaisesta toimikunnasta” (julkaistaan ensimmäisen 
kerran), »Lennätinkeskustelu”, »Määräys Punaisen kaartin 
esikunnalle”, »Ehdotus dekreetiksi meri- ja jokikauppa- 
laivaston kansallistamisesta tammikuun 18 (31) pnä 1918”, 
»Radioitse. Kaikille. Brest-Litovskissa olevalle rauhanval- 
tuuskunnalle erikoisesti”, »Radiosanoma kaikille, kaikille”, 
»Brest-Litovsk. Venäjän rauhanvaltuuskunta. Trotskille”, 
,,V. I. Leninin ja J. V. Stalinin lennätinkeskustelu



ESIPUHE XI

Väinänlinnan Neuvoston jäsenten kanssa”, »Leninin vas
taukset lennättimitse Moskovan Neuvostolle”. Kaikki nämä 
Leninin tuotteet ovat Lokakuun aseellisen kapinan jälkei
seltä ajalta ja niissä kuvastuu bolshevikkipuolueen taistelu 
Neuvostovallan lujittamiseksi, oikeudenmukaisen demo
kraattisen rauhan aikaansaamiseksi.




