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ESIPUHE

J . V. Stalinin Teosten toinen osa sisältää-, ne 
teokset, jotka on kirjoitettu etupäässä vuoden 1907 
jälkipuoliskolta vuoteen 1913, siihen mennessä» 
kun toveri Stalin joutui karkoitetuksi Turuhanin 
alueelle, jossa hän oli vuoden 1917 helmikuuhun 
saakka. Nämä teokset käsittävät pääasiassa kaksi 
kautta toveri Stalinin vallankumouksellisessa toimin
nassa: Bakun kauden ja Pietarin kauden.

Vuoden 1907 ensimmäisen puoliskon aikana kirjoi
tetuissa teoksissa käsitellään bolshevikkien taktiikkaa 
Venäjän ensimmäisessä vallankumouksessa („Esi
puhe K. Kautskyn kirjasen „Venäjän vallankumouk
sen liikkeellepanevat voimat ja näköalat" gruusian- 
kieliseen painokseen", kirjoitus „Vaalitaistelu Pieta
rissa ja menshevikit" y.m.). Tämän kauden kirjoitukset 
julkaistiin gruusialaisissa bolshevikkilehdissä „Tshveni 
Tshovreba" ja „Dro“. Venäjän kielellä ne julkaistaan 
ensi kertaa.

Teoksissa, jotka on kirjoitettu vuoden 1907 kesä
kuun jälkeen — toveri Stalinin vallankumouksellisen 
toiminnan tapahtuessa etupäässä Bakussa — valaistaan 
bolshevikkien taistelua menshevikki-likvidaattoreita
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vastaan illegaalisen vallankumouksellisen marxilaisen 
puolueen säilyttämisen ja lujittamisen puolesta („Puo
luekriisi ja meidän tehtävämme*1, „Bakun komitean 
tammikuun 22 pnä 1910 hyväksymiä päätöslausel
mia", „Kirjeitä Kaukaasiasta"). Kirjoituksissa: „Mitä 
puhuvat viimeaikaiset lakkomme?", „Naftateollisuu- 
denharjoittajat taloudellisesta terrorista", „Neuvottelu
kokous ja työläiset" y.m. käsitellään vallankumouk
sellisen työväenliikkeen ja ammattiliittojen johtamisen 
kysymyksiä. Kirjoitus ,,VSDTP:n Lontoon edustaja
kokous (Edustajan muistiinpanoja)" on omistettu 
VSDTPrn V edustajakokouksen yhteenvedoille. 
J. Y. Stalinin tämän kauden kirjoitukset, jotka sisäl
tyvät II osaan, julkaistiin sanomalehdissä „Bakinski 
Proletari", „Gudok" ja „Sotsial-Demokrat".

Vuoden 1911 toisella puoliskolla alkaa toveri 
Stalinin vallankumouksellisen toiminnan Pietarin kausi 
(v. 1911—1913). Keskuskomitean Venäjän byroon 
johtoon tultuaan toveri Stalin johtaa puoluetyötä 
Venäjällä puolueen Prahan konferenssin päätösten 
toteuttamiseksi. Tälle kaudelle kuuluvat teokset, joissa 
käsitellään pääasiassa työväenliikkeen uutta vallan
kumouksellista nousua ja bolshevikkipuolueen tehtä
viä IV Valtakunnan duuman vaalien yhteydessä. Nii
hin kuuluvat: lentolehtinen „Puolueen puolesta!", kir
joitukset „Uusi vaihe", „He ahertavat hyvin...", 
„Lähti liikkeelle!..", „Pietarin työläisten evästys 
työläisedustajalleen", „Valtuutettujen tahto", „Vaa
lit Pietarissa" y.m. Kirjoitukset julkaistiin pietarilai
sissa lehdissä „Zvezda" ja „Pravda".

Toiseen osaan kuuluu J. V. Stalinin tunnettu teos 
..Marxilaisuus ja kansallisuuskysymys" (1913), jossa
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on kehitelty bolshevistista teoriaa ja ohjelmaa kansal
lisuuskysymyksen alalla.

Tähän mennessä ei ole löydetty kirjoitusta „Kan
sallisesta kulttuuriautonomiasta*', jonka toveri Stalin 
kirjoitti ollessaan karkoitettuna Turuhanissa, eikä 
eräitä muita kirjoituksia.
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