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ESIPUHE

Kahdeskymmenes kahdeksas osa sisältää ne V. I. Leninin 
tuotteet, jotka hän kirjoitti vuoden 1918 heinäkuun 29 pn ja 
vuoden 1919 maaliskuun alkupäivien välisenä aikana, kan
salaissodan ja ulkovaltojen sotilaallisen maahanhyökkäyk- 
sen ensi vaiheessa.

Tässä osassa julkaistaan V. I. Leninin klassillinen teos 
..Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky”. Sano
tussa teoksessa Lenin kehittelee oppia Neuvostovaltiosta, 
analysoi neuvostodemokratiaa osoittaen sen olemukseltaan 
korkeimman tyyppiseksi demokratiaksi luokkayhteiskun
nassa, tuo esiin neuvostodemokratian ja porvarillisen demo
kratian syvällisen vastakkaisuuden ja paljastaa Kautskyn 
sekä muiden II Internationalen johtajien opportunismin ja 
heidän matelevaisuutensa imperialisteja kohtaan. Lenin 
luonnehtii neuvostodemokratiaa ja arvostelee porvarillista 
demokratiaa myös useissa muissa tässä osassa julkaistuissa 
kirjoituksissa: „ »Demokratiasta” ja diktatuurista”, »Kirje 
Amerikan työläisille”, »Kirje Euroopan ja Amerikan työläi
sille”, »Saavutettua ja kirjattua” sekä myös kolmannen. 
Kommunistisen Internationalen perustamista koskevissa 
teeseissä ja puheissa.

Suurimman osan tämän nidoksen sisällöstä muodostavat 
Leninin alustukset ja puheet, jotka hän piti työväenkokouk- 
sissa, Neuvostojen ja ammattiliittojen edustajakokouksissa, 
Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean istun
noissa, VKP(b):n Moskovan kaupunkijärjestön konferens
sissa ja muiden järjestöjen istunnoissa.

Keskeisenä kysymyksenä näissä alustuksissa ja puheissa, 
jotka kuvastavat Leninin toimintaa puolueen johtajana ja
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Neuvostovaltion päämiehenä, on sosialistisen isänmaan 
puolustuksen järjestäminen, kaikinpuolisen avunannon jär
jestäminen Punaiselle Armeijalle, sen selustan lujittaminen.

Useissa tuotteissa on käsitelty sellaisia kysymyksiä kuin 
sosialistisen vallankumouksen kehitys maaseudulla ja suh
tautuminen keskivarakkaaseen talonpoikaistoon. Niihin 
kuuluvat „Kirje Jeletsin työläisille”, vetoomus „Työläistove- 
rit! Viimeiseen, ratkaisevaan taisteluun!”, Neuvostojen yli
määräisessä, VI yleisvenäläisessä edustajakokouksessa 
marraskuun 6 pnä 1918 pidetty puhe Lokakuun sosialistisen 
vallankumouksen vuosipäivän johdosta sekä puheet Mosko
van alueen köyhälistökomiteoiden edustajille marraskuun 
8 pnä 1918 ja maaosastojen, köyhäljstökomiteoiden ja 
kommuunien I yleisvenäläisessä edustajakokouksessa joulu
kuun 11 pnä 1918.

Tunnetussa artikkelissaan „Pitirim Sorokinin arvokkaita 
tunnustuksia” Lenin esittää tunnuksen yhteistoiminnasta, 
liitosta keskivarakkaan talonpoikaisten kanssa, tunnuksen, 
jonka puolueen VIII edustajakokous sitten vahvisti.

Puhuessaan Lokakuun sosialistisen vallankumouksen 
vuosipäivän johdosta Neuvostojen ylimääräisessä, VI yleis
venäläisessä edustajakokouksessa marraskuun 6 pnä 1918, 
Moskovan puoluetyöntekijäin kokouksessa marraskuun 
27 pnä 1918 pitämässään alustuksessa proletariaatin suh
tautumisesta pikkuporvarillisiin kansankerroksiin ja muissa 
esityksissään Lenin perustelee vallankumouksellisen prole
tariaatin suhtautumista pikkuporvarillisiin kansankerrok
siin näiden tehtyä käännöksen Neuvostovallan puoleen sekä 
osoittaa keinot sivistyneistön, vanhojen asiantuntijoiden 
saamiseksi mukaan sosialistiseen rakennustyöhön.

..Kirjeessä Amerikan työläisille”, Neuvostojen VI edus
tajakokouksessa marraskuun 8 pnä 1918 pitämässään 
puheessa maailmantilanteesta, puheessa työväen osuuskun
tien III edustajakokouksessa joulukuun 9 pnä 1918, Presn- 
jan piirin työläiskonferenssissa joulukuun 14 pnä 1918 pitä
mässään puheessa, joka julkaistaan nyt ensi kerran lyhentä
mättömänä, ja monissa muissa asiakirjoissa Lenin paljastaa 
Englannin ja Amerikan imperialismin, joka ei kavahda 
kuristamasta pieniä kansoja ja hävittämästä eurooppalaista 
kulttuuria päästäkseen maailman valtiaaksi.

Kahdenteenkymmenenteen kahdeksanteen osaan on otettu 
useita sellaisia tuotteita, jotka julkaistaan V. I. Leninin
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Teoksissa ensi kertaa. Useimmat niistä ovat Neuvostohalli
tuksen päätösten luonnoksia sekä myös kirjeitä ja sähkö
sanomia, jotka liittyvät sisältönsä puolesta kiinteästi tässä 
osassa julkaistaviin teoksiin.

Sosialistisen isänmaan puolustuksen kysymyksille ovat 
omistetut ..Tervehdys Punaiselle Armeijalle Kasaanin val
tauksen johdosta”, ..Kirje Kasaanin valtaukseen osallistu
neille puna-armeijalaisille” sekä sähkeet V. V. Kuibysheville 
ja päällikkökursseille Pietariin.

Luonnoksessa ..Sähke kaikille edustajain Neuvostoille 
työläisten ja talonpoikain liitosta” ja puheessaan Mosko
van kuvernementin Neuvostojen, köyhälistökomiteoiden ja 
VKP(b):n piirikomiteoiden edustajakokouksessa joulukuun 
8 pnä 1918 Lenin esittää ohjeen työväenluokan ja talon
poikaisten välisen liiton lujittamisesta.

Seuraavissa asiakirjoissa: »Opiskelijain vastaanotosta 
VSFNT:n korkeakouluihin. Ehdotus Kansankomissaarien 
Neuvoston päätökseksi”, »Ehdotus päätökseksi valtionval- 
vonnan soveltamisesta”, »Puhe kuvernementtien kansan- 
valistusosastojen vapaata kansansivistystyötä ohjaavien 
jaostojen johtajien II neuvottelukokouksessa tammikuun 
24 pnä 1919” ja kirjeessä »Valistusasiain kansankomissa- 
riaatille” kirjastotyön järjestämisestä kuvastuu V. I. Leninin 
toiminta neuvosto- ja kulttuurirakennustyön alalla.

Tässä osassa julkaistaan ensi kerran myös »Sähke kai
kille edustajain Neuvostoille, kaikille, kaikille” Saksassa 
alkaneen vallankumouksen johdosta, teesiluonnos »Ammat
tiliittojen tehtävistä”, ehdotus Yleisvenäläisen TpKK:n pää
töslauselmaksi »Maanpuolustusta vahingoittaneen menshe- 
vistisen lehden lakkauttamisesta” ja »Ulkoasiain kansan
komissaarin radiosähkeen luonnos”.








