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IX

ESIPUHE

Kahdeskymmenes yhdeksäs osa sisältää ne V. I. Leninin 
teokset, jotka on kirjoitettu vuoden 1919 maalis— elo
kuussa. „VKP(b):n ohjelmaluonnoksen” aineisto on kirjoi
tettu vuoden 1919 helmi- ja maaliskuussa; ne on tässä 
osassa sijoitettu ennen VKP(b):n VIII edustajakokouksen 
asiakirjoja, joihin ne välittömästi liittyvät.

Suurin osa tähän osaan sisältyvistä tuotteista on Leninin 
selostuksia ja puheita edustajakokouksissa, konferensseissa, 
järjestö- ja kansankokouksissa. Näistä teoksista kuvas
tuu V. I. Leninin valtiollinen toiminta ja niissä valotetaan 
kommunistisen puolueen ja Neuvostovallan politiikan tär
keimpiä kysymyksiä tuolta ajalta: sosialistisen isänmaan 
puolustusta, suhtautumista keskivarakkaaseen talonpoikais- 
toon ja taistelua taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi.

Huomattavan osan kirjasta muodostavat Leninin selos
tukset ja puheet VKP(b):n VIII edustajakokouksessa: 
Keskuskomitean toimintakertomus, alustus puolueen ohjel
masta ja siihen liittyvä loppupuheenvuoro, alustus maa- 
seututyöstä sekä muut.

Sellaiset tuotteet kuin »Selostus Neuvostotasavallan ulko
poliittisesta ja sisäisestä tilanteesta” Moskovan Neuvoston 
ylimääräisessä täysistunnossa huhtikuun 3 pnä 1919, »Kirje 
Pietarin työläisille Itärintaman avustamisesta”, „VKP(b):n 
Keskuskomitean teesit Itärintaman tilanteen johdosta”, 
»Alustus ammattiliittojen tehtävistä Itärintamaa varten 
suoritettavan mobilisaation yhteydessä” Yleisvenäläisen 
ammattiliittojen keskusneuvoston täysistunnossa huhtikuun 
11 pnä 1919, »Puhe taistelusta Koltshakia vastaan, 
pidetty Moskovan tehdaskomiteain ja ammattiliittojen
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konferenssissa” huhtikuun 17 pnä 1919 y.m. on omistettu 
työväenluokan ja työtätekevien joukkojen mobilisoimiselle 
taisteluun Koltshakia vastaan.

..Kirjeessä työläisille ja talonpojille Koltshakista saavu
tetun voiton johdosta” Lenin muotoilee Neuvostotasavallan 
puolustuskyvyn lujittamisen perustehtävät, jotka juontuvat 
Koltshakia vastaan käydyn voitokkaan taistelun kokemuk
sesta.

Alustuksessa ..Nykytilanteesta ja Neuvostovallan lähim
mistä tehtävistä” Yleisvenäläisen TpKK:n, Moskovan työ
läisten ja puna-armeijalaisten edustajain Neuvoston, Yleis
venäläisen ammattiliittoneuvoston ja Moskovan tehdaskomi- 
teain edustajien yhteisessä istunnossa heinäkuun 4 pnä 
1919, ,.Selostuksessa tasavallan sisä- ja ulkopoliittisesta 
tilanteesta VKP(b):n Moskovan-järjestön konferenssissa” 
heinäkuun 12 pnä 1919, ..Puheessa elintarvike- ja sotatilan
teesta Moskovan tehdaskomiteain, ammattiliittojen ja Mos
kovan työläisten keskusosuusliikkeen valtuutettujen konfe
renssissa” heinäkuun 30 pnä 1919 sekä muissa Lenin 
kehottaa joukkoja jännittämään kaikki voimat taisteluun 
Denikiniä vastaan. Näissä samoin kuin muissakin tähän 
osaan sisältyvissä tuotteissa Lenin selvittelee Neuvostoval
lan elintarvikepolitiikan perusteita ja hahmottelee toimen
piteitä maan elintarviketilanteen parantamiseksi.

Kirjoituksissaan ..Kolmas Internationale ja sen paikka 
historiassa”, „III Internationalen tehtävistä” ja muissa 
Lenin osoittaa III:n, Kommunistisen Internationalen maail
manhistoriallisen merkityksen ja määrittelee sen tehtävät.

..Puheessa kansan petkuttamisesta vapauden ja tasa- 
arvoisuuden tunnuksilla” vapaan kansansivistystyön kysy
myksille omistetussa I yleisvenäläisessä edustajakokouk
sessa toukokuun 19 pnä 1919 ja ..Puheessa kansanvalistuk
sen ja sosialistisen kulttuurin työntekijäin I yleisvenäläisessä 
edustajakokouksessa” heinäkuun 31 pnä 1919 Lenin kehittää 
marxilaista proletariaatin diktatuurin teoriaa, paljastaa 
proletaarisen ja porvarillisen demokratian vastakohtai
suuden.

Sverdlovin yliopistossa pidetyssä esitelmässä ..Valtiosta” 
on esitetty marxilais-leniniläisen valtio-opin perusteet val
tion alkuperästä, olemuksesta ja historiallisista muodoista.

Tähän osaan sisältyy Leninin tunnettu teos ..Suuri aloite”, 
jossa hän arvioi ensimmäisten kommunististen talkoiden
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merkitystä ja osoittaa korkean työn tuottavuuden ratkaise
van osuuden kommunismin voiton saavuttamisessa.

Tässä osassa julkaistaan 15 uutta asiakirjaa, joita ei 
ennen ollut V. I. Leninin Teoksissa. »Vastauksessa kysy
myksiin” Pietarin Neuvoston istunnossa maaliskuun 12 pnä 
1919 Lenin luonnehtii Kansankomissaarien Neuvoston toi
mintaa.

Ensi kertaa julkaistaan Teoksissa »Luonnos Keskuskomi
tean ohjeeksi sotilaallisesta yhtenäisyydestä”, »Ehdotus 
VKP(b):n Keskuskomitean päätökseksi Pietarin rinta
masta”, sähke Ukrainan Kansankomissaarien Neuvostolle 
sekä sähke J. V. Stalinille Pietariin. Näissä asiakirjoissa 
kuvastuu V. I. Leninin toiminta Neuvostovaltion lujittami
sessa ja maanpuolustuksen johtamisessa.

Vetoomuksessa »Varokaa vakoilijoita!” Lenin kehottaa 
terästämään vallankumouksellista valppautta taistelun käy
miseksi vastavallankumousta vastaan.

VKP(b):n Keskuskomitean kirjelmässä »Kaikki taiste
luun Denikiniä vastaan!” Lenin asettaa tehtäväksi järjestää 
uudelleen kaikki laitokset sotilaalliseen tapaan ja muuttaa 
maa yhtenäiseksi sotaleiriksi, jotta saavutettaisiin voitto 
Denikinistä.

Asiakirjassa »Lisäys Saksan työläisille ja vierasta työtä 
riistämättömille talonpojille osoitetun vetoomuksen luonnok
seen” Lenin kiinnittää huomiota siihen, että työtätekevien 
myötätunto Neuvostovaltaa kohtaan kasvaa kaikkialla 
maailmassa, ja luonnehtii II Internationalen johtajat sosia
lismin pettureiksi ja porvariston kanssarikollisiksi.

Tässä osassa julkaistaan ensi kerran sähke Ukrainan 
Kansankomissaarien Neuvoston puheenjohtajalle (v. 1919 
huhtikuun lopulta).

,,VKP(b):n ohjelmaluonnokseen” on sisällytetty uusia 
asiakirjoja: „VKP:n ohjelman alustava luonnos” julkais
taan konekirjoitusjäljennöksen ja käsikirjoitusten mukaan 
ja se käsittää kaikki ohjelman osat. Ohjelman alustavan 
luonnoksen osa »Proletariaatin diktatuurin perustehtävät 
Venäjällä” julkaistaan kokonaisuudessaan ensi kertaa. 
Osaan on otettu myös »Lisäys kansallisuuskysymystä 
koskevan ohjelmakohdan lopulliseen luonnokseen” ja 
„VKP(b):n ohjelmaluonnos”, joka on Leninin suorittaman 
ohjelmaluonnoksen ensimmäisten osien toimituksen tulos.




