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IX

ESIPUHE

V. I. Leninin Teosten 4. painoksen kolmaskymmenes seit
semäs osa sisältää V. I. Leninin omaisilleen kirjoittamia 
henkilökohtaisia kirjeitä, sähkösanomia ja kirjelappuja vuo
sien 1893—1922 ajalta. Tässä osassa on V. I. Leninin kir
jeitä, jotka hän on kirjoittanut äidilleen Maria Aleksand- 
rovna Uljanovalle, sisarilleen Anna 11 jinitshna ja Maria 
Iljinitshna Uljanovalle, veljelleen Dmitri Iljitsh Uljano- 
ville, N. K. Krupskajalle ja sisarensa А. I. Uljanova- 
Jelizarovan miehelle M. T. Jelizaroville. Osassa on kaik
kiaan 274 V. I. Leninin kirjettä.

Suurin osa näistä kirjeistä julkaistiin aikakauslehdessä 
„Proletarskaja Revoljutsija” vuosina 1924, 1929 ja 1930, 
III, XXIV, XXV, XXXV Lenin-kokoelmassa sekä А. I. Ulja- 
nova-Jelizarovan ja M. I. Uljanovan painoon valmista
missa ja vuosina 1930, 1931 ja 1934 julkaistuissa kokoel
missa „Kirjeitä omaisille” .

V. I. Leninin omaisilleen kirjoittamien kirjeiden sisältöä 
ja merkitystä selitetään yksityiskohtaisesti tämän osan 
alkuun liitetyissä M. I. Uljanovan esipuheessa vuonna 1930 
julkaistuun kokoelmaan ja А. I. Uljanova-Jelizarovan esi
puheessa (kirjoituksessa) „VI. Iljitshin omaisilleen kirjoit
tamista kirjeistä” saman kokoelman vuosien 1931 ja 1934 
painokseen.

V. I. Lenin kirjoitti äidilleen ja muille läheisille omaisil
leen ainakin kerran viikossa tai puolessatoista. Pitemmät 
väliajat tässä osassa julkaistujen kirjeiden välillä todista
vat sitä, että huomattava osa V. I. Leninin omaisilleen 
kirjoittamista kirjeistä on kadonnut. Tämä on selitettävissä



X ESIPUHE

siten, että vallankumousta edeltäneellä kaudella, johon 
melkein koko kirjeenvaihto kuuluu, V. 1. Leninin omaiset 
joutuivat kotitarkastusten ja pidätysten alaisiksi. Suuri 
osa V. I. Leninin omaisilleen kirjoittamista kirjeistä joutui 
santarmien käsiin ja noissa kirjeissä on näiden tarkastus
ten jälkiä — punaisella kynällä on alleviivattu kohtia, jotka 
kiinnostivat ohranan miehiä, y.m. Osa kotitarkastusten 
yhteydessä takavarikoiduista kirjeistä jätettiin yleensä 
palauttamatta, eräitä kirjeitä löydettiin vallankumouksen 
jälkeen santarmihallintojen asiapapereista, eräistä kir
jeistä on säilynyt vain erillisiä lehtiä. Paljon kirjeitä hävisi 
vuosien 1914—1917 imperialistisen sodan aikana, jolloin 
ulkomaankirjeet sensuroitiin erikoisen huolellisesti.

Täydellisimpänä on säilynyt 90-luvun lopun ja vuosien 
1908—1909 kirjeenvaihto, jolloin valmisteltiin painoon 
V. I. Leninin teoksia „Taloudellisia tutkielmia ja kirjoituk
sia” , „Kapitalismin kehitys Venäjällä” ja „Materialismi 
ja empiriokritisismi” . Kirjeissä pyydettiin lähettämään kir
jallisuutta ja annettiin kirjojen julkaisemista ja korjaus- 
lukua koskevia tehtäviä.

Melkein kaikki V. I. Leninin omaisilleen kirjoittamat kir
jeet julkaistaan tässä alkuperäiskappaleiden mukaan ja 
vain osa poliisidepartementin asiakirjoista otettujen kopioi
den mukaan ja siinä muodossa (täydellisinä tai otteina) 
kuin ne ovat säilyneet.

Tässä osassa julkaistaan yksitoista sellaista V. I. Leninin 
kirjettä, joita ei ole julkaistu aikaisemmin (sisältöluette- 
lossa ne on merkitty tähdellä —*) . Eräässä näistä kirjeistä, 
heinäkuun 1 pnä 1912 M. A. Uljanovalle kirjoitetussa 
kirjeessä, V. I. Lenin tiedottaa muuttavansa Pariisista 
Krakovaan. Muutto oli välttämätön, jotta hän saattoi olla 
lähempänä työväenliikkeen keskusta — Pietaria, parantaa 
yhteyksiä „Pravdaan” , IV Valtakunnanduuman bolshevik- 
kiryhmään ja johtaa jatkuvasti puoluejärjestöjen toimin
taa. Vuoden 1919 heinäkuun 15. päivätyssä kirjeessä, joka 
on osoitettu agitaatio- ja instruktointialukselle „Krasnaja 
Zvezda”, V. I. Lenin tiedottaa N. K. Krupskajalle Itärinta
man tilanteesta — Jekaterinburgin (Sverdlovskin) valtaa
misesta— ja Etelässä tapahtuneesta käänteestä.

Ensi kertaa julkaistavien asiakirjojen joukossa on 
V. I. Leninin pieniä kirjelappuja M. I. Uljanovalle ja 
N. K. Krupskajalle, jotka on kirjoitettu vuosina 1919—1922.



ESIPUHE XI

Tämän osan liitteenä julkaistaan 54 N. K. Krupskajan 
kirjettä, jotka on osoitettu M. А., А. I. ja M. I. Uljanovalle. 
Ne luonnehtivat V. I. Leninin elämänoloja karkotuspai- 
kalla ja maanpaossa sekä selittävät eräitä hänen kirjeen
vaihtoonsa liittyviä seikkoja. Kahdeksan näistä kirjeistä 
julkaistaan ensi kerran. Kirjeet, jotka N. K. Krupskaja on 
kirjoittanut yhdessä V. I. Leninin kanssa, julkaistaan 
perustekstissä.

37. osaan otetut kirjeet on sijoitettu kronologiseen 
järjestykseen; Venäjältä lähetetyt on päivätty vanhan 
luvun mukaan, ulkomailta lähetetyt uuden luvun mukaan. 
V. I. Leninin päiväämässä kirjeissä päiväys on säilytetty 
käsikirjoituksen mukaisena; päiväyksen puuttuessa sen 
on merkinnyt toimitus kirjeen loppuun. Kirjeen lopussa 
osoitetaan niin ikään, kenelle ja minne kirje on lähetetty, 
lähettäjän osoite sekä missä kirje on julkaistu ensi kerran.

Paitsi huomautuksia tähän osaan on liitetty nimihake- 
misto ja V. I. Leninin kirjeissään mainitseman kirjallisuu
den hakemisto.

Tässä osassa on julkaistu V. I. Leninin omaisten ja 
hänen eräiden asuinpaikkojensa valokuvia. Näiden lisäksi 
osassa on kaksi valokuvaa V. I. Leninin kirjeistä.








