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IX

ESIPUHE

Kolmaskymmenes osa sisältää ne V. I. Leninin tuotteet, 
jotka hän on kirjoittanut vuoden 1919 syyskuun ja vuo
den 1920 huhtikuun välisenä aikana, ulkomaiden sotilaalli
sen intervention ja kansalaissodan voimistumisen kaudella 
sekä Koltshakin ja Denikinin murskaamista seuranneen 
lyhyehkön hengähdystauon aikana.

Kolmanteenkymmenenteen osaan sisältyvät tuotteet ku
vaavat Leninin monipuolista toimintaa bolshevistisen puo
lueen ja Neuvostovallan johdossa.

Tämän osan sisältö koostuu enimmäkseen sellaisista 
kirjoituksista, selostuksista ja puheista, jotka Lenin on 
omistanut sosialistisen isänmaan puolustukselle, Neuvosto- 
valtion rakentamiselle ja bolshevistisen puolueen rivien 
lujittamiselle.

Huomattava sija tässä osassa on Leninin puheilla työ
läisten ja puna-armeijalaisten puoluejaottomissa konferens
seissa, vesiliikenne-, vuori- ja tekstiilityöläisten ammatti
liittojen edustajakokouksissa sekä työtätekevien kasakko
jen edustajakokouksessa. Näissä laajoille työtätekeville 
joukoille osoittamissaan puheissa Lenin kehottaa lujitta
maan rintaman ja selustan yhtenäisyyttä, tukemaan 
Punaista Armeijaa, osallistumaan aktiivisesti kansantalou
den jälleenrakentamiseen ja valtion hallintaan. Lenin kas
vattaa joukkoja kestävyyden, sankaruuden, itseuhrautumi- 
sen ja rautaisen kurin hengessä juurruttaen niihin uskoa 
omiin voimiinsa ja voittoonsa.

Useissa tässä osassa julkaistuissa artikkeleissa Lenin 
kehittelee oppia proletariaatin diktatuurista, joka on sosia
listisen yhteiskunnan rakentamisen väline. Lenin asettaa
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vastakkain neuvostodemokratian ja näennäisen porvarilli
sen demokratian; paljastaa sosialismin pettureiksi ja 
imperialismin lakeijoiksi länsieurooppalaiset sosialistit, 
menshevikit ja eserrät, jotka puolustivat imperialistisen 
porvariston diktatuuria pitäen sitä »puhtaana demokra
tiana”. Näihin artikkeleihin kuuluvat; »Proletariaatin dik
tatuurista”, »Talous ja politiikka proletariaatin diktatuurin 
kaudella”, »Perustavan kokouksen vaalit ja proletariaatin 
diktatuuri”, »Publisistin kirjoituksia” y.m.

Tuotteissaan »Kirje Ukrainan työläisille ja talonpojille 
Denikinistä saavutettujen voittojen johdosta”, »Turkestanin 
kommunistitovereille”, »Selostus Idän kansojen kommunis
tisten järjestöjen II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa” 
marraskuun 22 pnä 1919, »Ukrainan Neuvostovaltaa 
koskeva VKP(b):n Keskuskomitean päätösehdotus” Lenin 
selittää Neuvostovallan kansallisuuspolitiikan luonnetta ja 
korostaa, että voitto ulkomaiden sotilaallisesta interven
tiosta ja sisäisestä vastavallankumouksesta voidaan saa
vuttaa vain sillä ehdolla, että aikaisemmin sorretussa ase
massa olleet kansat liittoutuvat tiiviisti Venäjän kansan 
kanssa.

»Puheessa maanviljelyskommuunien ja maatalousartte- 
lien I edustajakokouksessa” joulukuun 4 pnä 1919, »Alus
tuksessa talkootoiminnasta VKP(b):n Moskovan kaupunki- 
konferenssissa” joulukuun 20 pnä 1919 sekä kirjoituksessa 
»Ikivanhan yhteiskuntamuodon hävittämisestä uuden luo
miseen” valaistaan maan sosialistista uudistamista sekä 
uusien, sosialististen työmuotojen luomista teollisuudessa 
ja maataloudessa. Helmikuun 2 pnä 1920 pitämässään 
»Selostuksessa Yleisvenäläisen TpKK:n ja Kansankomis
saarien Neuvoston työstä Yleisvenäläisen TpKK:n VII ko
koonpanon ensimmäisellä istuntokaudella”, joka julkaistaan 
ensi kerran täydellisenä, Lenin perustelee Venäjän sähköis- 
tämissuunnitelman laatimisen välttämättömyyttä.

Tähän osaan liitetyissä tuotteissa Lenin kiinnittää suurta 
huomiota talouden johtamisen järjestelyyn, valtiokoneiston 
muuttamiseen työläisvaltaiseksi, ammattiliittojen osallistu
miseen taloudelliseen rakennustyöhön ja virkavaltaisuutta 
vastaan käytävään taisteluun. »Kirjeessään VKP:n järjes
töille puolueen edustajakokoukseen valmistautumisesta” 
ja VKP(b):n IX edustajakokouksessa, Ammattiliittojen 
III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa y.m. kokouksissa
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pitämissään selostuksissa ja puheissa Lenin puolustaa 
yksilöllisen johtovallan ja työkurin lujittamisen välttämät
tömyyttä sekä henkilökohtaisen vastuuvelvollisuuden lisää
mistä teollisuuslaitosten johtamisessa. Lenin antaa päättä
vän vastaiskun puoluevastaisen «demokraattisen sentralis
min” ryhmän kannattajille, jotka pyrkivät juurruttamaan 
vastuuttomuutta teollisuuden johtamisessa.

Puheessaan «Työläisnaisliikkeen tehtävistä Neuvosto
tasavallassa” ja kirjoituksissaan «Neuvostovalta ja naisten 
asema”, «Työläisnaisille”, «Kansainvälisen työläisnaisten 
päivän johdosta” Lenin kuvaa naisen raskasta ja oikeude
tonta asemaa kapitalismin vallitessa, selittää, miten paljon 
Neuvostovalta on antanut naiselle, ja kehottaa naisia osal
listumaan aktiivisesti maan taloudelliseen sekä yhteis- 
kunta-poliittiseen elämään.

Kirjoituksissaan «Kuinka porvaristo käyttää luopioita”, 
«Tervehdys Italian, Ranskan ja Saksan kommunisteille” 
sekä laatimassaan asiakirjassa «Luonnos (eli teesit) VKP:n 
vastaukseksi Saksan riippumattoman sos.-dem. puolueen 
kirjeeseen” kansainvälisen työväenliikkeen johtaja Lenin 
opettaa kommunistisia puolueita olemaan uskollisia prole
tariaatin diktatuurin ja proletaarisen internationalismin 
periaatteille, yhdistää vallankumouksellisen proletariaatin 
parhaita edustajia Kommunistisen Internationalen ympä
rille.

Kolmannessakymmenennessä osassa julkaistaan 14 sel
laista asiakirjaa, jotka on otettu V. I. Leninin Teoksiin 
ensimmäisen kerran.

Osa asiakirjoista — vastaukset «The Chicago Daily 
News”, «New York Evening Journal” ja «Daily Express” 
lehtien kirjeenvaihtajien kysymyksiin— on omistettu pää
asiassa Neuvostovallan ulkopolitiikan kysymyksille. Vas
tauksissaan Lenin korostaa Neuvosto-Venäjän järkkymä
töntä pyrkimystä rauhaan ja kauppasuhteiden solmimiseen 
kaikkien kapitalistimaiden kanssa ja paljastaa imperialistit 
sodan lietsojiksi.

Teoksissa julkaistaan ensimmäisen kerran kaksi pu
hetta — «Puhe vuoden 1905 joulukuun kapinan muistopäi
välle omistetussa joukkokokouksessa Presnjan kaupungin
osassa” joulukuun 19 pnä 1919 ja «Puhe kuvernementtien 
kansanvalistusosastojen vapaata kansansivistystyötä ohjaa
vien jaostojen johtajien III Yleisvenäläisessä neuvottelu
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kokouksessa” helmikuun 25 pnä 1920, tervehdyskirje 
»Pietarin kuvernementin naisten edustajakokouksen toimi
kunnalle”, »Päätösehdotukset ja ohjeet osuustoiminnasta”, 
neljä sähkettä J. V. Stalinille ja sähke G. K. Ordzhonikid- 
zelle.

Kirjeessään »Kommunistitovereille, jotka ovat kuuluneet 
yhteiseen »Saksan kommunistiseen puolueeseen” ja muo
dostaneet nyt uuden puolueen” ja keskeneräisessä kirjoi
tuksessaan »Kompromisseista” Lenin antaa ohjeita kommu
nististen veljespuolueiden taktiikan kysymyksissä.






