












ALKUSANAT

L eninin nimi, Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen luo
jan ja johtajan, Sosialistisen neuvostovaltion perusta

jan ja johtajan nimi on työtätekeville rakkain nimi maailmassa.
Neuvostokansaa sekä työmiehiä ja talonpoikia kaikissa maissa 

kiinnostaa suuresti Vladimir Iljits Leninin elämäntaipaleen ja 
toiminnan tutkiminen. V. I. Leninin elämän vaiheista kertovan 
kirjallisuuden kysyntä on tavattoman suuri.

Tähän kokoelmaan otetuilla Neuvostoliiton Kommunistisen 
puolueen ja neuvostovaltion huomattujen toimihenkilöiden, 
V. I. Leninin työtovereiden ja seuraajien, hänen omaistensa, 
hänet tunteneiden vanhojen puolueenjäsenten, kansainvälisen 
työväenliikkeen toimihenkilöiden, V. I. Leninin kanssa koske
tuksissa olleiden ja hänen puheitaan kuunnelleiden työmiesten 
ja talonpoikain muistelmilla on sanoinkuvaamaton arvo. Niissä 
kerrotaan elävästi ja todenperäisesti Vladimir Iljits Leninin toi
minnasta, siitä, miten hän taisteli uudentyyppisen puolueen, 
Kommunistisen puolueen perustamisen, proletariaatin diktatuurin 
pystyttämisen, Sosialistisen neuvostovaltion luomisen ja lujitta
misen sekä sosialismin rakentamisen puolesta.

Muistelmat luonnehtivat V. I. Leninin suureksi johtajaksi ja 
opettajaksi, sorrettujen ja riistettyjen joukkojen parhaaksi ystä
väksi ja puoltajaksi, joka uhrasi koko elämänsä työväen ja talon
poikain vapauttamiselle tilanherrain ja kapitalistien ikeen alta, 
kommunismin asialle. Kokoelman aineisto kuvaa erikoisen sel
västi Leniniä vallankumouksen nerona, sen huomatuimpana 
järjestäjänä, joka kaikissa mitä monimutkaisimmissa historian 
tilanteissa osasi aina löytää oikean ratkaisun.

Muistelmakirjoituksista tulee esille Vladimir Iljits Leninin 
ehdoton periaatteellisuus niin teoriassa kuin käytännöllisessäkin



6 A L K U  S A N  A T

toiminnassa, hänen leppymättömyytensä puolueen ja vallan
kumouksen vihollisia kohtaan, hänen johdonmukaisuutensa ja 
peräänantamattomuutensa taistelussa revisionisteja ja kaiken
laisia opportunisteja vastaan marxilaisen teorian puhtau
den ja puolueen linjan järkähtämättömän toteuttamisen puo
lesta.

Muistelmista näkyy, miten Lenin ei sietänyt kamarioppineen 
kaltaista dogmaattista suhtautumista vallankumoukselliseen teo
riaan, miten hän opetti työtovereitaan ja seuraajiaan soveltamaan 
teoriaa elävässä elämässä, luokkataistelussa ja sosialistisen 
rakennustyön käytännössä.

Muistelmat luonnehtivat V. I. Leniniä tieteen suurmiehenä, 
joka on rikastuttanut marxismin aatteellista aarreaittaa, kehittä
nyt teoreettisesti marxismia uusissa historiallisissa oloissa. Niissä 
kuvataan hänen ihmeellistä perinpohjaisuuttaan tieteellisessä 
työssä ja poikkeuksellista tarmokkuuttaan.

Useissa'muistelmissa kuvataan sitä ympäristöä ja niitä oloja, 
joissa V. Л. Lenin eli ja työskenteli, eräitä yksityisiä vaiheita 
hänen elämästään, kuvaillaan V. I. Leniniä ihmisenä, hänen 
luonteenpiirteitään, hänen vaatimattomuuttaan ja suoruuttaan, 
hänen huomaavaisuuttaan ja ymmärtäväistä suhtautumistaan 
työtovereihin sekä työmiehiin, talonpoikiin ja sivistyneistöön 
näiden pyytäessä häneltä apua, hänen suurta rakkauttaan 
äitiinsä : sekä lämmintä ja hyvää suhdetta muihin perheen
jäseniin. .

Kokoelma on laadittu kahdeksi kirjaksi. Ensimmäiseen osaan 
sisältyvät muistelmat kuvaavat V. I. Leninin elämää ja vallan- 
kumoustoimintaa etupäässä ennen Lokakuun Suurta sosialistista 
vallankumousta, ja toinen osa kuvaa Lokakuun vallankumouksen 
jälkeistä aikaa.

Muistelmat ovat kronologisessa järjestyksessä V. I. Leninin 
elämän ja toiminnan tärkeimpien vaiheiden mukaisesti. Niissä 
tapauksissa, kun muistelman tekijä kertoo useammista vaiheista 
V. I. Leninin elämässä, ne on sijoitettu aikaisemman ajankohdan 
mukaan.

Ensimmäisen kirjan alussa ovat V. I. Leninin omais
ten — А. I. Uljanova-Jelizarovan, D. I. Uljanovin, M. I. Ulja- 
novan ja N. K. Krupskajan muistelmat, joissa luonnehditaan 
Vladimir Iljitsin lapsuutta ja nuoruutta, hänen elinvuosiaan 
ja vallankumoustoimintaansa Kasanissa, Samarassa ja Pieta
rissa.

V. I. Leninin vallankumoustoiminnan kautta Pietarissa, sitä, 
kuinka hän perusti „Taisteluliiton työväenluokan vapauttami
seksi” ja ohjasi „Taisteluliittoa”, kuvataan J. V. Babuskinin, 
V. A. Selgunovin, V. A. Knjazevin, M. A. Silvinin, G. M. Krziza- 
novskin ym. muistelmissa.
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V. I. Leninin karkotusvuodet ja elinolot Susenskojen kylässä, 
karkotusvankeudesta paluu ja matka maanpakoon samoin kuin 
hänen taistelunsa „ekonomistien” opportunismia vastaan on 
kuvattu pääasiassa N. K. Krupskajan, А. I. Uljanova-Jelizarovan,
O. B. ja P. N. Lepesihskin, D. I. Uljanovin ja M. I. Uljanovan 
muistelmissa.

V. I. Leninin toiminta marxilaisen vallankumouksellisen työ
väenpuolueen luomiseksi, „Iskra” lehden johtaminen, hänen tais
telunsa menäevistien opportunismia vastaan organisatorisissa 
kysymyksissä, työ puolueen III edustajakokouksen koollekutsumi
seksi,— kaikesta tästä kertovat muistelmissaan N. A. Aleksejev,
N. L. Mestserjakov, R. S. Zemljatska, Ts. S. Bobrovskaja {Zelik- 
son), M. M. Essen, А. V. Lunatsarski, V. V. Adoratski ja 
V. A. Karpinski.

M. I. Vasiljeva-Juzina, M. G. Tshakaja, А. V. Lunatsarski,
J. D. Stasova, K. J. Vorosilov, K. T. Sverdlova, A. G. Schlichter, 
J. M. Jaroslavski, A. M. Gorki ym. kertovat muistelmissaan 
Leninistä bolsevistisen puolueen johtajana Venäjän ensimmäisen 
vallankumouksen aikana.

V. I. Leninin elämästä maanpaossa toistamiseen, hänen 
taistelustaan mensevikki-likvidaattoreita, otzovisteja ja trotski
laisia vastaan, bolsevikkien järjestämiseksi itsenäiseksi puo
lueeksi, hänen johtavasta asemastaan „Pravda” lehdessä ja 
IV Valtakunnanduuman bolsevikkiryhmän ohjaamisesta kertovat 
yksityiskohtaisemmin A. M. Gorki, N. A. Semasko, M. S. Kedrov, 
S. J. Gopner, S. U. Bagotski, A. J. Badajev, G. J. Petrovski 
ja F. N. Samoilov.

V. Kolarovin ja J. S. Ganetskin muistelmissa kuvataan 
V. I. Leninin taistelua sosiaalisovinismia ja keskustalaisuutta 
vastaan imperialistisen sodan vuosina, hänen taisteluaan inter
nationalististen ainesten yhdistämiseksi ja imperialistisen sodan 
muuttamiseksi kansalaissodaksi.

V. I. Leninin paluu Venäjälle toisesta maanpaosta huhti
kuussa 1917, hänen esiintymisensä kuuluisine Huhtikuun teesei- 
neen, elämä maanalaisuudessa heinäkuun tapahtumien jälkeen, 
toiminta aseellisen kapinan valmistelemiseksi ja Lokakuun 
Suuren sosialistisen vallankumouksen johtaminen, hänen työnsä 
Neuvostovallan ensimmäisten asetusten laatimiseksi on kerrottu 
V. V. Vasiljevin, A. M. Afanasjevin, V. M. Molotovin, A. P. Kuts- 
kinin, M. I. Uljanovan, S. J. Allilujevin, G. K- Ordzonikidzen,
N. A. Jemeljanovin, H. E. Jalavan, I. F. Jeremejevin, V. D. Bonts- 
Brujevitsin, А. V. Lunatsarskin, N. J. Podvoiskin ym. muis
telmissa.

Kokoelmaan otetut muistelmat auttavat neuvostolukijoita 
tutustumaan syvällisemmin V. I. Leninin elämään ja toimin
taan. Suuri Lenin elää Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen



maineikkaissa teoissa, neuvostokansan maailmanhistoriallisissa 
voitoissa, kansan, joka toteuttaa kommunistisen yhteiskunnan 
rakentamista, Lenin elää kommunististen ja työväen veljes- 
puolueiden teoissa, sosialismia rakentavien kansandemokratian 
maiden työtätekevien saavutuksissa, rauhan, demokratian ja 
sosialismin leirin teoissa.
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