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ESIPUHE PAINOKSEEN

Nämä J. V. Stalinin kootut Teokset julkaistaan 
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (bolshevikit) 
Keskuskomitean päätöksen perusteella.

Tähän mennessä toveri Stalinin teoksista on jul
kaistu vain osa erillisinä kokoelmina. Niinpä vuoden 
1917 Lokakuun vallankumousta edeltäneellä kaudella 
kirjoitetut artikkelit ja pidetyt puheet on koottu kir
jaan ,,Na putjah k Oktjabrju44 („Tiellä Lokakuuhun14), 
joka ilmestyi kahtena painoksena vuonna 1925. Vuonna 
1932 julkaistiin kokoelma ,,0b Oktjabrskoi revoljutsii44 
(„Lokakuun vallankumouksesta44), joka sisältää Loka
kuun Suurta sosialistista vallankumousta käsitteleviä 
kirjoituksia ja puheita. Kansallisuuskysymystä kos
kevat teokset ovat tulleet kokoelmaan „Marxizm 
i natsionalno-kolonialnyi vopros44 („Marxilaisuus ja kan
sallisuus- ja siirtomaakysymys44), josta on ilmestynyt 
monta painosta. Vuosina 1921 — 1927 kirjoitetuista 
artikkeleista ja pidetyistä puheista, jotka .koskevat 
pääasiassa puolueen sisäisiä kysymyksiä ja, puolueelle 
vihamielisten oppositioryhmittymien hajallelyömistä, 
on muodostettu erillinen kokoelma „Ob oppozitsii44
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(„Oppositiosta11), joka ilmestyi vuonna 1928. Lisäksi 
on muitakin kokoelmia, joihin on koottu jotain yhtä 
määrättyä aihetta käsitteleviä J. V. Stalinin kirjoi
tuksia ja puheita, esimerkiksi kokoelmat: „0 Lenine“ 
(„Leninistä11), „Statji i retslii oh Ukraine“ („Kirjoi
tuksia ja puheita Ukrainasta"), „Krestjanski vopros" 
(„Talonpoikaiskysymys"), „0 komsomole" („Nuoriso
liitosta") y.m.

Eri aikoina on ilmestynyt muutamia kokoelmia, 
joissa on julkaistu yhdessä V. I. Leninin ja J. V. 
Stalinin teoksia: „Izhrannyje proizvedenija 1917 goda“ 
(„Valitut teokset vuodelta 1917"), „0 zashtshite sotsia- 
listitsheskogo otetshestva" („Sosialistisen isänmaan 
puolustuksesta"), kolmiosainen „Sbornik proizvedeni 
k izutsheniju istorii VKP(b)“ („Kokoelma teoksia 
NKP(b):n historian opiskelua varten"), valitut teokset 
yhtenä kirjana „Lenin — Stalin", „0 partiinom stroi- 
telstve" („Puolueen rakentamisesta"), „0 sotsialisti- 
tsheskom sorevnovanii" („Sosialistisesta kilpailusta"), 
„0 trude" („Työstä") j.n.e.

Tähän mennessä laajimmalle levinnyt toveri Stalinin 
teosten kokoelma on kirja „Voprosy leninizma" 
(„Leninismin kysymyksiä"), josta on ilmestynyt 
yksitoista painosta. Tämän kirjan kokoonpano on jokai
sessa uudessa painoksessa muuttunut huomattavasti: 
miltei joka painokseen on tullut lisää uusia teoksia; 
samalla tekijä on poistanut siitä eräitä teoksia 
säilyttääkseen kirjan koon entisellään. Toveri Stalinin 
puheet, selostukset ja päiväkäskyt neuvostokansan 
käymän Isänmaallisen sodan vuosilta saksalaisia fasis
tisia anastajia vastaan on koottu kirjaan „0 Yelikoi 
Otetshestvennoi voine Sovetskogo Sojuza" („Neuvosto
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liiton Suuresta Isänmaallisesta sodasta"), josta on 
ilmestynyt viisi painosta.

Mutta on olemassa suuri määrä J. V. Stalinin 
teoksia, jotka hän on kirjoittanut ennen Lokakuun 
vallankumousta ja sen jälkeen ja joista sittemmin, 
kun ne aikoinaan julkaistiin sanomalehdissä ja aika
kausjulkaisuissa, ei ole otettu uusintapainoksia eikä 
niitä tähän mennessä ole koottu yhteen. Sen lisäksi 
on säilynyt sellaisia toveri Stalinin kirjoituksia ja 
kirjeitä, joita aikaisemmin ei ole julkaistu.

Tämä painos on ensimmäinen yritys koota yhteen 
miltei kaikki J. V. Stalinin teokset.

J. Y. Stalinin Teosten ensimmäiseen osaan sisälty
vät teokset, jotka on kirjoitettu vuodesta 1901 vuo
den 1907 huhtikuuhun.

Toinen osa sisältää teokset, jotka on kirjoitettu 
vuodesta 1907 vuoteen 1913.

Kolmannen osan muodostavat teokset Lokakuun 
Suuren sosialistisen vallankumouksen valmistelukau- 
delta (vuoden 1917 maaliskuusta lokakuuhun). Ne 
ovat pääasiassa „Pravdassa" julkaistuja kirjoi
tuksia.

Neljänteen osaan (vuoden 1917 marraskuusta vuo
teen 1920) sisältyvät teokset, jotka on kirjoitettu 
Neuvostovallan olemassaolon ensi kuukausina sekä 
ulkovaltojen toimeenpaneman sotilaallisen intervention 
ja kansalaissodan kaudella.

Seuraavat kolme osaa — viides, kuudes ja seitse
mäs osa — sisältävät teokset kaudelta, jolloin neuvosto- 
valtio siirtyi rauhanajan työhön kansantalouden kun- 
toonpalauttamiseksi (vuodet 1921 — 1925). Viides osa 
sisältää teokset, jotka on kirjoitettu vuodesta 1921
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alkaen V. I. Leninin kuolemaan asti (vuoden 1924 
tammikuu). Kuudenteen osaan sisältyvät teokset vuo
delta 1924. Seitsemäs osa sisältää vuonna 1925 kirjoi
tetut. teokset,

J. V. Stalinin teokset maan sosialistisen teollista
misen puolesta käydyn taistelun kaudelta (vuodet 
1926—1929) muodostavat kahdeksannen, yhdeksännen, 
kymmenennen, yhdennentoista ja kahdennentoista osan. 
Kahdeksas ja yhdeksäs osa sisältävät kirjoitukset, 
puheet ja selostukset vuodelta 1926, kymmenes ja 
yhdestoista osa — vuodelta 1927. Kahdestoista osa — 
vuosilta 1928 — 1929.

Kolmastoista osa sisältää teokset vuosilta 1930 — 
1933, joissa käsitellään pääasiassa maatalouden kollek
tivisointia ja sosialistisen teollistamisen edelleen kehit
tämistä koskevia kysymyksiä.

Neljästoista osa käsittää teokset vuosilta 1934 — 
1940; ne on omistettu taistelulle sosialismin rakenta
misen viemiseksi päätökseen Neuvostoliitossa. Neu
vostoliiton uuden Perustuslain laatimiselle ja taiste
lulle rauhan puolesta toisen maailmansodan alkuajan 
tilanteessa.

Viidennentoista osan sisällön muodostaa J. Y. 
Stalinin teos „Istorija VKP(b). Kratkii kurs“ 
(,,NKP(b):n historia. Lyhyt oppikurssi"), joka ilmes
tyi erillisenä painoksena vuonna 1938.

Kuudestoista osa sisältää teokset Neuvostoliiton 
-Suuren Isänmaallisen sodan kaudelta: J. V. Stalinin 
selostukset, puheet ja päiväkäskyt Lokakuun Suuren 
sosialistisen vallankumouksen vuosipäivinä, julistuk
set kansalle Saksan ja Japanin murskaamisen ja 
antautumisen johdosta sekä muita asiakirjoja.
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Kaikki teokset kussakin osassa on sijoitettu kro
nologiseen järjestykseen niiden kirjoittamis- taijul- 
kaisemisajan mukaan. Jokaiseen osaan on liitetty 
esipuhe, lyhyet hakemistoluontoiset huomautukset ja 
elämäkerrallisia tietoja. Päivämäärät ennen uuteen 
ajanlaskuun siirtymistä (ennen helmikuun 14 päivää 
vuonna 1918) on merkitty vanhan ajanlaskun mukaan, 
sen jälkeen uuden ajanlaskun mukaan.

Toveri Stalinin teosten sanamuoto on säilytetty 
täydellisesti entisellään. Vain muutamiin kirjoituksiin 
on tekijä tehnyt pieniä, puhtaasti toimitusluontoisia 
muutoksia.

NKP(b):n Keskuskomitean 
Marx —  Engels —  Lenin instituutti


