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IX

ESIPUHE

Kolmaskymmenes ensimmäinen osa sisältää teokset, jotka 
V. I. Lenin kirjoitti vuoden 1920 huhtikuun ja joulukuun 
välisenä aikana, kaudella, jolloin murskattiin lopullisesti 
intervention perusvoimat ja käytiin sotaa Entente-maiden 
viimeisiä käskyläisiä — valkopuolalaisia ja Wrangelia vas
taan.

Tähän osaan kuuluvien teosten perussisältönä ovat Neu
vostotasavallan puolustus, sosialistisen rakennustyön teh
tävät ja kansainvälisen kommunistisen liikkeen kysymyk
set.

Osassa julkaistaan kirja „ ..Vasemmistolaisuus” lasten
tautina kommunismissa”, jossa Lenin bolshevismin histo
rian, Venäjän kolmen vallankumouksen ja Neuvostovaltion 
ensimmäisten elinvuosien kokemuksen pohjalla kehitteli 
edelleen proletaarisen vallankumouksen ja proletariaatin 
diktatuurin teoriaa, leninismin strategiaa ja taktiikkaa sekä 
toi esiin Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen 
ja bolshevikkipuolueen vallankumouksellisen kokemuksen 
kansainvälisen merkityksen. Lenin osoitti, että päävihollinen 
työväenliikkeen sisällä on kansainvälinen opportunismi, ja 
leimasi II Internationalen johtajat imperialistien harjoitta
man rosvouksen osanottajiksi; antoi tyhjentävän arvion 
kansainvälisessä työväenliikkeessä toimivien „vasemmisto”- 
kommunistien marxilaisvastaisesta lahkolaishenkisestä tak
tiikasta.

Huomattava sija tässä niteessä on asiakirjoilla, jotka 
koskevat Kommunistisen Internationalen toisen kongres
sin valmistelua, samoin myös kongressissa pidetyillä
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selostuksilla ja puheilla. Sellaisia ovat »Kansallisuus- ja 
siirtomaakysymystä koskeva teesialustelma”, »Agraari- 
kysymystä koskeva teesialustelma”, »Teesit Kommunisti
sen Internationalen toisen kongressin perustehtävistä”, 
»Kommunistiseen Internationaleen hyväksymisen ehdot”, 
»Selostus kansainvälisestä tilanteesta ja Kommunistisen 
Internationalen perustehtävistä” (heinäkuun 19 pnä 1920) 
y.m. Näissä asiakirjoissa on perusteltu kansainvälisen 
kommunistisen liikkeen ohjelmalliset, järjestölliset ja tak
tilliset periaatteet.

Asiakirjoissa »Kirje Itävallan kommunisteille”, »Kirje 
Saksan ja Ranskan työläisille. Kommunistisen Internatio
nalen toista kongressia koskevan keskustelun johdosta” ja 
»Italian sosialistisen puolueen sisäisestä taistelusta” kuvas
tuu Leninin taistelu Kominternin tärkeimpien päätösten 
toteuttamiseksi kansainvälisessä työväenliikkeessä.

Neuvostotasavallan kansainvälistä ja sisäistä tilannetta 
valaisevissa puheissa, jotka Lenin piti VKP(b):n IX yleis- 
venäläisessä konferenssissa, Moskovan kuvernementtikon- 
ferenssissa ja ammattiliittojen edustajakokouksissa, hän 
paljastaa Entente-maiden uuden suunnitelman, joka mer
kitsi Neuvosto-Venäjän tukahduttamista porvarien ja tilan
herrojen Puolan ja Wrangelin avulla; kehottaa työväen
luokkaa ja työtätekeviä joukkoja jännittämään kaikki voi
mansa saavuttaakseen voiton maahanhyökkääjistä; tekee 
yhteenvetoja Punaisen Armeijan menestyksistä porvarien 
ja tilanherrojen Puolan ja Wrangelin sotavoimien tuhoa
misessa.

Monissa asiakirjoissa, sellaisissa kuin »Alustus toimi
luvista Neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryh
män kokouksessa” joulukuun 21 pnä 1920, »Kansankomis
saarien Neuvoston toimintaselostus” joulukuun 22 pnä 
1920, »Ehdotus Neuvostojen VIII edustajakokouksen 
päätöslauselmaksi sähköistämistä koskevan alustuksen 
johdosta” y.m. käsitellään valtiollisen ja taloudellisen 
rakennustyön kysymyksiä: perustellaan sähköistämisen
merkitystä maan kansantalouden jälleenrakentamisessa ja 
sosialistisessa kehittämisessä.

Proletkultin edustajakokousta varten laaditussa päätös
lauselmaehdotuksessa »Proletaarisesta kulttuurista” ja 
»Puheessa kuvernementtien ja ujestien kansanvalistusosas- 
tojen poliittisen valistustyön tekijäin yleisvenäläisessä neu
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vottelukokouksessa marraskuun 3 pnä 1920” Lenin arvos
telee Proletkultia, joka vääristelee puolueen kulttuuripoli
tiikkaa; osoittaa, mikä osuus on puolueella ja proletaarisella 
valtiolla sosialistisen kulttuurin luomisessa, selostaa, miten 
marxilaisuus suhtautuu inhimillisen ajattelun ja kulttuurin 
parhaisiin saavutuksiin, määrittelee valistustyön ja taiteen 
tehtävät taistelussa proletariaatin diktatuurin lujittamisen 
puolesta.

Lokakuun 2 pnä 1920 Venäjän kommunistisen nuoriso
liiton III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa pitämäs
sään puheessa ..Nuorisoliiton tehtävät” Lenin esittää 
Kommunistisen nuorisoliiton perustehtävät, joita ovat 
nuoren sukupolven kommunistinen valistaminen ja kasvat
taminen; osoittaa, että kommunistinen valistaminen liittyy 
erottamattomasti taisteluun, jota proletariaatti ja kaikki 
työtätekevät käyvät kommunistisen yhteiskunnan rakenta
misen puolesta; perustelee kommunistiset moraaliperiaat- 
teet.

Niteeseen kuuluu 21 asiakirjaa, joita aikaisemmin ei ole 
ollut V. I. Leninin Teoksissa. Puheissaan, jotka Lenin piti 
Puolan rintamalle lähteville puna-armeijalaisille toukokuun 
5 pnä 1920 ja Rogozhsko-Simonovskin kaupunginosassa 
työläisten ja puna-armeijalaisten suurkonferenssissa touko
kuun 13 pnä 1920, hän kehottaa työläisiä ja puna-armeija- 
laisia jännittämään kaikki voimansa valkopuolalaisten 
murskaamiseksi.

Asiakirjoissa »Intian vallankumoukselliselle liitolle”, 
»Vastaus Ison-Britannian kommunistisen puolueen perusta
miseksi muodostetun yhteisen väliaikaisen komitean kirjee
seen”, »Kommunistiseen Internationaleen hyväksymisen 
kahdeskymmenes ehto” valaistaan kansainvälisen kommu
nistisen liikkeen kysymyksiä.

Useissa asiakirjoissa V. I. Lenin hahmotteli tehtävät 
kansantalouden kuntoonpanon ja rakentamisen alalla. Sel
laisia ovat »Puhe Vapautuneen työn muistomerkin perus
kiven laskemistilaisuudessa toukokuun 1 pnä 1920”, 
»Ukrainan vähäväkisille talonpojille”, »Sähke Ukrainan 
Neuvostohallitukselle ja Etelärintaman esikunnalle”, »Puhe 
VKP(b):n Moskovan järjestön puoluesolujen sihteerien 
kokouksessa marraskuun 26 pnä 1920”, selostajan loppu- 
lausunto Zamoskvoretshjen kommunistien yleisessä kokouk
sessa käydyn keskustelun johdosta marraskuun 29 pnä
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1920, »Sähke Armenian sotilaallisen vallankumouskomitean 
puheenjohtajalle”.

V. I. Leninin Teosten neljännessä painoksessa julkais
taan ensi kerran asiakirjat: »Päätöslauselmaehdotus
»Ammattiliittojen tehtävät ja näiden toteuttamismene- 
telmät” ", »Puhe VKP(b):n Moskovan kuvernementti- 
konferenssissa Moskovan komitean vaaleista marraskuun 
21 pnä 1920”. Niissä käsitellään puolueen ja ammattiliitto
jen järjestötyön tehtäviä ja Neuvostohallituksen ulko
politiikkaa.






