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IX

ESIPUHE

Kolmaskymmenes viides osa sisältää Leninin kirjeitä, 
sähkeitä ja kirjelappusia vuoden 1912 helmikuun ja vuoden 
1922 joulukuun .väliseltä ajalta.

Osaan sisältyvät asiakirjat heijastavat V. I. Leninin toi
mintaa työväenliikkeen uuden nousun kaudella, imperialis
tisen maailmansodan vuosina, Lokakuun Suuren sosia
listisen vallankumouksen valmistelun ja suorittamisen 
kaudella sekä neuvostovallan olemassaolon viiden ensim
mäisen vuoden aikana.

Uuden vallankumouksellisen nousun vuosilta peräisin 
olevat kirjeet — „Pravda” lehden toimitukseen, J. M. Sverd- 
loville ja muille — kuvastavat V. I. Leninin toimintaa 
julkisen bolshevistisen sanomalehden „Pravdan” ja IV Val- 
takunnanduuman bolshevistisen edustajaryhmän johtami
seksi sekä sisältävät suuntaa antavia ohjeita kansallisuus
kysymyksestä.

Eräät kirjeet — A. M. Gorkille, G. K. Ordzhonikidzelle ja 
muille — ilmentävät V. I. Leninin toimintaa puolueen voi
mien tiivistämiseksi Prahan konferenssin päätösten poh
jalla sekä hänen taisteluaan juudas Trotskin järjestämää 
puolueenvastaista Elokuun blokkia vastaan.

Suuri määrä osaan kuuluvista kirjeistä kuvastaa 
V. I. Leninin taistelua imperialistista sotaa sekä avointen 
sosialishovinistien, kautskylaisten ja trotskilaisten petturi- 
politiikkaa vastaan; paljastaa puolueen salaisten vihollis
ten — Pjatakovin, Buharinin, Zinovjevin ja heidän kan
nattajiensa puolueenvastaista toimintaa. Nämä kirjeet 
valottavat V. I. Leninin toimintaa bolshevististen järjestö
jen vallankumouksellisen työn johtamiseksi Venäjällä ja
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kansainvälisen sosialidemokratian vasemmistoainesten yh
distämiseksi proletaarisen internationalismin periaatteiden 
pohjalla taistelemaan sosialishovinismia vastaan imperia
listisen sodan kansalaissodaksi muuttamisen puolesta.

Tähän osaan kuuluu huomattava määrä V. I. Leninin 
Inessa Armandille lähettämiä kirjeitä, jotka sisältävät mitä 
tärkeimpiä bolshevikkien teoriaa ja  taktiikkaa koskevia 
teesejä sodan, rauhan ja vallankumouksen kysymyksistä. 
Erikoista huomiota niissä on kiinnitetty bolshevikkien suh
tautumiseen „isänmaan puolustamisen” tunnukseen.

Vuosien 1918—1920 kirjeet ja  sähkeet sisältävät 
V. I. Leninin määräyksiä maanpuolustuksen kysymyksistä, 
taistelutehtäviä Punaiselle Armeijalle sekä ohjeita neuvos
tolaisen selustan lujittamisesta.

Useissa kirjeissä arvostellaan terävästi Vallankumouk
sellisen sotaneuvoston työtä. Kyseisissä kirjeissä samoin 
kuin rintamien ja armeijoiden sotaneuvostoille lähetetyissä 
sähkeissä paljastetaan armeijan johtopaikoille tunkeutu
neiden trotskilaisten epäilyttäviä puuhia heidän yrittäes
sään tehdä tyhjäksi Punaisen Armeijan saavutukset ja vai
keuttaa neuvostokansan taistelua ulkomaisia maahanhyök- 
kääjiä ja valkokaartilaisia vastaan.

Suuri sija vuosien 1921—1922 kirjeissä on neuvostoval
tion lujittamisen, kansantalouden suunnittelun sekä maan 
sähköistämisen kysymyksillä. Huomattavassa osassa tältä 
ajanjaksolta periytyvistä asiakirjoista käsitellään valtio
koneiston työn parantamiseen liittyviä tehtäviä — taistelua 
byrokratismia vastaan, työntekijävoimien oikeaa valintaa, 
täytäntöönpanon järjestelmällistä valvontaa sekä työtäte
kevien joukkojen vetämistä valtion hallintaan.

Näiden vuosien kirjeenvaihto osoittaa, että V. I. Lenin 
piti erikoisesti huolta tiedemiehistä ja kirjailijoista sekä 
yleensä neuvostokulttuurin, -tieteen ja -tekniikan kehittä
misestä. Sellaisia ovat m.m. kirjeet, jotka koskevat maan 
sähköistämissuunnitelman tunnetuksi tekemistä, radioalan 
keksintöjen merkitystä, nykyvenäjän sanakirjan laatimista, 
kirjastojen ja koulujen työtä, sekä kirjeet, joissa on ohjeita 
aineiston keräämisestä kansalaissodan ja Neuvostotasa
vallan historian laatimista varten.

Tässä osassa julkaistaan 175 sellaista asiakirjaa, jotka 
on otettu ensimmäisen kerran V. I. Leninin Teoksiin (kysei
set asiakirjat on merkitty osan sisältöluettelossa täh-
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della — *); niistä 23 julkaistaan yleensä ensimmäisen 
kerran.

Kolmanteenkymmenenteen viidenteen osaan sisällytetyt 
kirjeet ja sähkeet on sijoitettu kronologiseen järjestykseen; 
Venäjältä postitetut on päivätty vanhan ajanlaskun, ulko
mailta postitetut uuden ajanlaskun mukaan. Leninin 
itsensä päiväämissä kirjeissä on päivämäärien sijoitus- ja 
kirjoitustapa säilytetty käsikirjoituksen mukaisena. Niissä 
tapauksissa, joissa Leninin käsikirjoitus on ilman päivä
määrää, se on annettu toimituksen merkintönä kirjeen 
lopussa.

Lyhyiden huomautusten lisäksi osaan on liitetty aakko
sellinen hakemisto, jossa selitetään kirjeissä esiintyvät 
salanimet, nimimerkit ja nimikirjaimet.




