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ESIPUHE
J. V. Stalinin Teosten neljänteen osaan kuuluvat 

teokset, jotka on kirjoitettu Lokakuun vallankumouk
sen jälkeen, vuoden 1917 marraskuusta vuoden 1920 
joulukuuhun.

Tämän kauden teoksissa käsitellään sosialistisen 
valtiojärjestelmän lujittamisen kysymyksiä, Neuvosto
vallan kansallisuuspolitiikkaa, Punaisen Armeijan luo
mista ja lujittamista sekä sotilaallista strategiaa ja 
taktiikkaa ulkomaisen sotilaallisen intervention ja 
kansalaissodan vuosina.

Neuvostovallan valtiollisen rakennustyön ja kansal
lisuuspolitiikan kysymyksiä kehitellään J. V. Stalinin 
puheissa Neuvostojen III Yieisvenäläisessä edustaja
kokouksessa, haastattelussa „Venäjän Federatiivisen 
Tasavallan rakenne11, ,,VSFNT:n Perustuslain yleisissä 
säännöksissä11, artikkeleissa „Lokakuun kumous ja 
kansallisuuskysymys11, „Neuvostovallan politiikka kan
sallisuuskysymyksessä Venäjällä11 ja muissa kirjoituk
sissa.

Useissa kirjoituksissa (artikkelit „Ukrainan solmu11, 
„Donin alueesta ja Pohjois-Kaukaasiasta11, „Valoa
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Idästä11 ynnä muut) valaistaan Ukrainan, Kaukaasian 
ja Itämerenmaiden kansojen taistelua ulkomaisia 
anastajia vastaan Neuvostovallan pystyttämisen puo
lesta.

Kansalaissodan rintamilla vallinneen tilanteen erit
telemiselle on omistettu: „Puolueen Keskuskomitean 
ja Puolustusneuvoston komission selostus toveri 
Leninille Permin kukistumisen syistä joulukuussa 
1918“, VKP(b):n Keskuskomitean kirjeen „Kaikille 
puoluejärjestöille11 luonnos, artikkelit „Etelän sotilaalli
sesta tilanteesta11, „Ententen uusi sotaretki Venäjää 
vastaan", Tsaritsynin, Pietarin ja Lounaisen rintaman 
sotakatsaukset ja myöskin useat kirjeet ja sähkösano
mat Leninille.

Yhteenvedot neuvostokansan taistelusta ja voitosta 
kansalaissodassa on tehty J. V. Stalinin selostuksissa: 
„Tasavallan poliittisesta tilanteesta11 ja „Kolme vuotta 
proletariaatin diktatuuria".

Tässä osassa julkaistaan: kirjoitus „Lenin VKP:n 
.järjestäjänä ja johtajana11 ja puhe VKP(b):n Moskovan 
komitean kokouksessa V. I. Leninin 50-vuotispäi- 
vän johdosta, joissa hahmotellaan suuren Leninin 
piirteet.

Tässä osassa julkaistaan ensi kertaa: J. V. Stalinin 
kirje V. I. Leninille Tsaritsynistä (heinäkuu 1918), 
kirje tilanteesta Länsirintamalla (elokuu 1919), kirje 
ja lausunto puolueen Keskuskomitealle Tasavallan 
rintamareservien muodostamisesta (elokuu 1920) sekä muita asiakirjoja.

Tähän osaan ei ole sisällytetty monilukuisia sähkö
sanomia, kirjeitä, lennätinkeskustelujen tekstejä, päivä- 
käskyjä ja muita operatiivisia asiakirjoja eikä myös
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kään Punaisen Armeijan -eri sotajoukkoyhdistelmille, 
sotilaille ja komentajille lähetettyjä tervehdyksiä.

Kaikki päivämäärät ennen uuteen ajanlaskuun 
siirtymistä (vuoden 1918 helmikuun 14 päivään) osoi
tetaan vanhan ajanlaskun mukaan.
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