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ESIPUHE

Teosten kahdeskymmenes seitsemäs osa sisältää ne 
V. I. Leninin tuotteet, jotka hän on kirjoittanut vuoden 1918 
helmikuun 21 pn ja heinäkuun 27 pn välisenä aikana.

Tämä osa sisältää selostuksia, puheita ja kirjoituksia, 
jotka kuvastavat Leninin toimintaa puolueen ja Neuvosto- 
valtion johdossa kaudella, jolloin käytiin taistelua rau
hasta, Neuvosto-Venäjän irrottamiseksi imperialistisesta 
sodasta vallankumouksen tietä, Neuvostovallan lujittami
seksi ja sosialistisen rakennustyön aloittamiseksi hengäh
dystauon aikana välittömästi Brestin rauhan solmimisen 
jälkeen.

Tässä osassa on huomattava sija asiakirjoilla, jotka on 
suunnattu Trotskin ja „vasemmistokommunistien” provo
katorista politiikkaa vastaan, sellaista politiikkaa vastaan, 
jonka tarkoituksena oli syöstä sotaan nuori Neuvosto
tasavalta, jolla ei ollut vielä armeijaa. Niihin kuuluvat kir
joitukset: »Vallankumouksellisesta sanahelinästä”, »Rauha 
vai sota?”, »Raskas, mutta tarpeellinen opetus”, »Kummal
lista ja hirvittävää”, »Asialliselle pohjalle”, »Vakava opetus 
ja vakava vastuu” sekä selostukset ja loppulauseet rauhaa 
koskevasta kysymyksestä puolueen VII edustajakokouk
sessa ja Neuvostojen IV ylimääräisessä edustajakokouk
sessa.

Teoksessa „ »Vasemmistolaisesta” lapsellisuudesta ja 
pikkuporvarillisuudesta” on tehty yhteenvedot taistelusta 
»vasemmistokommunisteja” vastaan Brestin rauhan ja 
sisäpolitiikan kysymyksissä sekä luonnehdittu »vasem- 
mistokommunistit” »riehaantuneen pikkuporvarin” etujen 
ilmentäjiksi ja »imperialistisen provokaation aseeksi”.



ESIPUHEX

Tässä osassa on suuri sija tuotteilla, joissa käsitellään 
sosialistista rakennustyötä, yleiskansallisen tilinpidon ja 
valvonnan järjestämistä, työn tuottavuuden kohottamista, 
sosialistisen kilpailun kehittämistä ja uuden, proletaarisen 
kurinalaisuuden kasvattamista. Näihin tuotteisiin kuuluu 
Leninin kuuluisa teos ..Neuvostovallan lähimmät tehtävät”. 
Tässä teoksessa Lenin hahmottelee sosialistisen rakennus
työn ohjelman ja osoittaa, millä tavalla on luotava uudet, 
sosialistiset tuotantosuhteet.

Osaan kuuluvat asiakirjat: »Nälänhädästä. Kirje Pieta
rin työläisille” ja Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskus
komitean, Moskovan työläisten, talonpoikien ja puna- 
armeija laisten edustajain Neuvoston .ja ammattiliittojen 
yhteisessä istunnossa kesäkuun 4 pnä pidetty »Selostus 
taistelusta nälänhätää vastaan” ja eräät muut teokset 
kuvastavat sosialistisen vallankumouksen kehkeytymistä 
maaseudulla, taistelua kulakistoa vastaan, avun järjestä
mistä maalaisköyhälistölle ja diktatuurivallan pystyttä
mistä elintarvikealalla.

Useissa Leninin puheissa ynnä muissa esiintymisissä 
käsitellään taistelua sisäistä ja ulkoista vastavallanku
mousta vastaan sekä Neuvostovallan puolustuksen järjes
tämistä. Näitä asiakirjoja ovat: »Puhe joukkokokouksessa 
Sokolnikin klubilla” kesäkuun 21 pnä, »Puhe joukkoko
kouksessa Simonovskin kaupunkipiirissä” kesäkuun 28 pnä, 
»Keskustelu »Izvestija VTsIK” lehden avustajan kanssa 
„vasemmisto”-eserrien kapinasta”, »Selostus Moskovan 
kuvernementin tehdaskomiteoiden konferenssissa” heinä
kuun 23 pnä ynnä muut.

Kahdenteenkymmenenteen seitsemänteen osaan on otettu 
17 sellaista asiakirjaa, jotka julkaistaan V. I. Leninin 
Teoksissa ensi kerran. Suurin osa näistä asiakirjoista luon
nehtii Leninin toimintaa tasavallan puolustuksen järjestä
miseksi saksalaisten imperialistien hyökkäyksen aikana ja 
ulkomaiden sotilaallisen intervention sekä kansalaissodan 
alussa. Niitä ovat: dekreetti »Sosialistinen- isänmaa on 
vaarassa!”, »Kaikille edustajain Neuvostoille lähetettävän 
määräyksen luonnos”, jossa tähdennetään puolustautumi
sen välttämättömyyttä, koska rauhanneuvottelut saksalais
ten kanssa mahdollisesti katkeavat, »Toimintaohjeita Vladi
vostokin Neuvostolle” sen johdosta, että japanilaiset olivat 
suorittaneet maihinnousun Vladivostokiin.



ESIPUHE XI

Uusien asiakirjojen joukkoon kuuluvat: ..Sähkeiden 
vaihto J. V. Stalinin kanssa” Saksan lähettilään Mirbachin 
murhan ja „vasemmisto”-eserrien kapinan johdosta, 
»Lennätinkeskustelu J. V. Stalinin kanssa” vaikeasta elin
tarviketilanteesta Pietarissa ja Moskovassa, „J. V. Stalinin 
nimittäminen elintarvikeasiain johtajaksi etelä-Venäjälle” 
ja ..Sähke J. V. Stalinille”.

Kirjeessä Zinovjeville, Lashevitshille ja Stasovalle sekä 
..Lennätinsanomassa. Pietari, Smolnyi, Zinovjeville”, jotka 
nyt julkaistaan ensi kerran Teoksissa, Lenin paljastaa 
Zinovjevin hajottavan, valtionvastaisen menettelyn, kun 
tämä pidätti Pietarin työläisten lähettämistä rintamalle ja 
siten jarrutti maanpuolustuksen järjestämistä.

V. I. Leninin Teoksiin on otettu ensi kerran: kaksi asia
kirjaa Sosialistisen Akatemian perustamisesta; kaksi asia
kirjaa vallankumoustribunaaleista — »Oikeusasiani komis- 
sariaatin kollegion jäsenille” ja »Ehdotus Kansankomis
saarien Neuvoston päätöslauselmaksi”; kirje „VKP:n 
Keskuskomiteaan”, joka sisältää vastalauseen lahjusten 
otosta langetetun lievän tuomion johdosta; »Talouspolitii
kan ja varsinkin pankkipolitiikan perusteesit”; »Elin- 
tarvikehankintaryhmistä” — puhe Moskovan työläisten 
kokouksissa kesäkuun 20 pnä.

Teoksiin ensi kerran otettujen V. I. Leninin tuotteiden 
joukossa on »Vastalause Saksan hallitukselle Krimin 
miehittämisen johdosta”, joka on kirjoitettu toukokuun 
11 pnä 1918 ja julkaistaan nyt ensi kerran.








