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■ V. I. Leninin kirja „K a p ita lism in  k eh ity s  V enäjällä" on valtavan 
tutkimustyön tulos.

Kirjan varsinainen kirjoittaminen kesti yli kolme vuotta. Lenin 
alkoi sen kirjoittamisen tammikuussa 1896 vankilassa, pian sen jä l
keen, kun hänet vangittiin „Taisteluliitto työväenluokan vapauttami
seksi” nimisen järjestön oikeusjutun yhteydessä. Jo ensimmäisessä 
kirjeessään vankilasta tammikuun 2 (14) pnä 1896 Lenin kirjoitti:

„Minulla on suunnitelma, joka on kiinnostanut mieltäni kovasti 
sen jälkeen, kun minut vangittiin, ja  mitä pitemmälle aika kuluu, 
sitä enemmän se kiinnostaa. Olen jo kauan tutkinut erästä talou
dellista kysymystä (jalostavan teollisuuden tuottamien tavaroiden 
realisointia kotimaassa), olen koonnut jonkin verran kirjallisuutta 
ja laatinut suunnitelman sen käsittelemiseksi, olen kirjoittanutkin 
yhtä ja  toista aikoen julkaista työni erillisenä kirjana, jos siitä tulee 
aikakauslehtikirjoitusta suurempi”.

Tässä samassa kirjeessä, pyytäessään hankkimaan kirjoja 
laatimansa luettelon mukaan, Lenin ilmoitti teoksensa rakenteen 
suunnitelman.

„Kirjaluettelo jakaantuu kahteen osaan”, kirjoitti Lenin, „joihin 
teoksenikin jakaantuu. A.— Yleinen teoreettinen osa. Sitä varten 
tarvitaan vähemmän kirjoja, joten sen minä ainakin uskon voivani 
kirjoittaa,— mutta valmistavaa työtä on enemmän. B.— Teoreettis
ten väittämien soveltaminen venäläiseen aineistoon. Tätä osaa 
varten tarvitaan hyvin paljon kirjoja. Suurimpana vaikeutena ovat: 
1) zemstvojulkaisut. Muuten, osa niistä minulla on ja osan voi 
tilata (pienet monografiat), osa pitää hankkia tuttujen tilastomiesten 
kautta; 2) hallituksen julkaisut,— komissioiden teokset, edustaja
kokousten selostukset ja pöytäkirjat j.n.e. Ne ovat tärkeitä; niitä on 
vaikeampi hankkia. Eräitä on VEO:n * kirjastossa, luultavasti jopa 
suurin osa niistä”.

Kirjeissään omaisilleen Lenin lähetti kirjaluetteloja, selitti, mistä 
kirjat voidaan hankkia ja  millä tavalla tulee järjestää niiden oikea 
ja  säännöllinen vaihto. Lenin kokosi jo  vankilassa hyvin laajan 
aineiston käyttäen hyväkseen Pietarin kirjastoja (Tiedeakatemian,

* VEO — Volnoje ekonomitsheskoje obshtshestvo — Vapaa taloudellinen yhdis
tys, ks. huom. 48. Toim.



570 HUOMAUTUKSIA

Vapaan taloudellisen yhdistyksen ja  muiden tieteellisten järjestöjen 
ja  laitosten kirjastoja). Lenin ei keskeyttänyt työtään aineiston 
keräämiseksi edes matkalla karkoituspaikalle Siperiaan. Pysähtyes- 
sään Krasnojarskissa (matkalla Shushenskojen kylään) hän tutki 
kirjoja ja aikakauslehtiä, joita oli kauppias G. V. Judinin rikkaassa 
yksityiskirjastossa ja  paikallisessa kaupunginkirjastossa.

Karkoituspaikalla ollessaan Lenin sai kirjoja ja aineistoa mitä 
erilaisimmista paikoista. Hänen pyynnöstään M. I. Uljanova kirjoitti 
paljon otteita Rumjantsevin kirjaston erilaisista kirjoista Mosko
vassa; nämä otteet Lenin sai toukokuun lopulla 1897. Uusia kirjoja 
Lenin sai omaisiltaan ja  kirjoituspalkkion laskuun niiden aikakaus
lehtien toimituksilta, joissa julkaistiin hänen kirjoituksiaan. Omais
ten ja tuttavien kautta oli järjestetty kirjojen lähettäminen myös 
Pietarin ja Moskovan kirjastoista. Erinäisiä zemstvotilastollisia 
julkaisuja Lenin tilasi siten, että vaihtoi niitä kokoelmaansa „Talou
dellisia tutkielmia ia kirjoituksia”, jonka tekijäkappaleet hän sai 
vuoden 1898 lopulla. Suuren määrän kirjoja toi N. K- Krupskaja 
keväällä 1898. Leninin yksityiskirjasto, jonka hänen omaisensa 
lähettivät hänen pyynnöstään Shushenskojen kylään, kiersi maata 
kokonaisen vuoden ja saapui vasta kesäkuussa 1898.

Tällä tavalla Leninin onnistui kaikista vaikeuksista huolimatta 
koota ja käyttää tutkimustyöhönsä kaikki tarpeellinen aineisto. Osa 
valmistelevaa aineistoa kirjaan „Kapitalismin kehitys Venäjällä”, 
aineistoa, joka luonnehtii Leninin tutkimustyön laajuutta ja menetel
miä tämän teoksen valmisteluprosessissa, on julkaistu Lenin- 
kokoeimassa XXXIII.

„Kapitalismin kehitys Venäjällä” valmistui pääpiirteissään 
elokuussa 1898. Käsikirjoituksen lopullinen viimeistely vaati vielä 
paljon työtä ja  aikaa. „Viime aikoina”, kirjoitti N. K. Krupskaja 
Leninistä lokakuun 14 (26) pnä 1898, „hän on korviaan myöten 
markkinoissaan ja kirjoittaa aamusta iltaan”. Myös marras- ja 
joulukuussa Lenin työskenteli tarmokkaasti kirjansa parissa; kuten 
N. K. Krupskaja tiedoittaa kirjeessään marraskuun 22 (joulu
kuun 4) päivältä, hän „on vajonnut kerta kaikkiaan ja lopullisesti 
markkinoihinsa...”

Marraskuun puolivälissä 1898 valmistui kaksi ensimmäistä 
lukua. N. K. Krupskaja kirjoitti ne puhtaaksi erillisiin vihkoihin, 
minkä jälkeen ne lähetettiin omaisille edelleen kustannusliikkeelle 
toimitettavaksi.

Tammikuun 30 (helmikuun 11) pnä 1899 Lenin sai valmiiksi 
kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä” kaksi viimeistä lukua ja 
liitteet kirjaan; tämä osa käsikirjoitusta lähetettiin kustannusliikkee
seen helmikuun 3 (15) pnä 1899.

Sosialidemokraatit, jotka siihen aikaan olivat kartoitettuina 
Minusinskin piirikunnassa, lukivat ja  käsittelivät käsikirjoituksen 
jokaisen luvun. „Minä näyttelen „ymmärtämätöntä lukijaa” ”, kirjoitti 
N. K- Krupskaja lokakuun 14 (26) pnä 1898, „ja minun on pääteltävä 
„markkinoiden” esityksen selvyydestä, yritän olla mahdollisimman 
„ymmärtämätön”, mutta en voi erikoisemmin takertua mihinkään”.

Teostaan kapitalismin kehityksestä Venäjällä Lenin ei tarkoitta
nut oppineille spesialisteille, vaan vallankumouksellisen intelligens- 
sin laajoille piireille. Siitä johtui hänen vaatimuksensa — julkaista
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kirja niin, että sen tutkiminen joukkolukijalle olisi mahdollisimman 
helppoa. Omaisilleen kirjoittamissaan kirjeissä hän antoi yksityis
kohtaisia ohjeita kirjan koosta, kirjasinlajeista, painamisesta, tauluk
kojen sijoittamisesta, oikolukujärjestyksestä.

Kirja ilm estyi painosta m aaliskuun 26 ja  31 päivän välillä 
vanhaa lukua vuonna 1899 nim im erkillä „Vladim ir Iljin”. Ilm oitus 
kirjan ilm estym isestä painettiin „Russkije V edom ostissa” huhtikuun 
15 (27) pnä 1899. Kirjan painosm äärä— 2.400 kappaletta — m yytiin  
loppuun hyvin pian. Kirja levisi p ääasia llisesti sosialidem okraattisen  
in telligenssin  ja opiskelevan nuorison keskuuteen. T yöläiskerhoissa  
sitä levittivät n iissä  toim ineet propagandistit ja agitaattorit.

Porvarillinen lehdistö yritti sivuuttaa Leninin tieteellisen  työn  
vaikenem alla. V asta syksyllä  1899 ilm aantuivat ensim m äiset arvos
telut, jotka o livat luonteeltaan viham ielisiä . Erääseen näistä  arvos
telu ista Lenin antoi murskaavan vastauksen kirjoituksessaan „Epä- 
kriitillistä kritiikkiä”, joka julkaistiin aikakauslehdessä „Nautshnoje  
Obozrenije”, touko— kesäkuun num erossa 1900 (ks. tämä osa, 
ss. 543— 566).

Vuonna 1908 ilm estyi kirjan „K apitalism in kehitys V enäjällä” 
toinen painos (ks. 6. huom autus).

Tämä la itos julkaistaan toisen (vuoden 1908) painoksen mukaan, 
jonka Lenin tarkasti ja täydensi; on huomioitu m yös kaikki ne 
huomautukset, jotka Lenin teki kirjansa vuoden 1899 ensim m äisen  
painoksen suhteen.—  / .

2 V. V.— V. P. V orontsovin nimimerkki.
N. — on eli N ikolai — on  —  N. F. D anielsonin nimimerkki.
Vorontsov ja D anielson olivat XIX vuosisadan 80—90-luvun  

liberaalisen narodnikkilaisuuden huom attavim pia ideologeja.— 5.

3 Kautskyn — joka silloin vielä oli marxilainen — kirjan „Agraari- 
kysymys” Lenin sai karkoituspaikalle maaliskuussa 1899. Silloin oli 
suuri osa kirjasta „Kapitalismin kehitys Venäjällä” jo ladottu ja 
Lenin päätti viitata Kautskyn teokseen alkulauseessa. Maaliskuun 
17 (29) pnä 1899 Lenin lähetti alkulauseeseen Postscriptum’in. „Ellei 
vain ole myöhäistä”, kirjoitti hän, „niin haluaisin julkaista sen... 
Ehkä voitaisiin, vaikka alkulause olisikin jo ladottu, latoa vielä 
Postscriptum?” Lisäys alkulauseeseen joutui sensuuriin ja siellä 
siihen tehtiin muutoksia. Lenin kirjoittaa siitä kirjeessään huhtikuun 
27 (toukokuun 9) pnä 1899: „Olen kuullut, että P. S. myöhästyi 
alkulauseesta, joutui ennakkosensuuriin ja sai siitä nähtävästi 
„kärsiä” ”.— 6.

4 Kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä” toisessa painoksessa 
(v. 1908) pykälien numerojärjestys muuttui, kun Lenin liitti kirjaan 
useita lisäyksiä. Kohta, johon Lenin kyseessä olevassa kohdassa 
viittaa, on tässä painoksessa II luvun XII pykälän C-kohdassa, 
ss. 140—142,— 7.

5 Venäjän teollisuutta ja kauppaa edistävässä yhdistyksessä käsiteltiin 
helmikuun 17 pnä 1899 esitelmää aiheesta: „Eikö narodnikkilai- 
suutta voisi saada sopimaan yhteen marxilaisuuden kanssa”. Käsit
telyyn osallistui liberaalisen narodnikkilaisuuden edustajia ja
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„legaalisia marxilaisia”. V. P. Vorontsov (V.V.) sanoi, että länsi
maiset marxilaiset ovat lähempänä venäläistä narodnikkilaisuutta 
kuin venäläisiä marxilaisia. Lyhyt selostus tuosta istunnosta julkais
tiin helmikuun 19 (maaliskuun 3) pnä 1899 pietarilaisessa taan
tumuksellisessa lehdessä „Novoje Vremja".— 8.

6 Kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä” toinen pa in os  ilmestyi 
vuonna 1908. Ilmoitus sen ilmestymisestä julkaistiin maaliskuussa 
1908 „Knizhnaja Letopis” julkaisun 10. numerossa.

Toista painosta varten Lenin tarkasti tekstin uudelleen, poisti 
painovirheet, teki monilukuisia lisäyksiä ja kirjoitti myös uuden 
alkulauseen; viimeksi mainittu on päivätty heinäkuussa 1907. Kirjan 
„Kapitalismin kehitys Venäjällä” toisessa painoksessa Lenin vaihtoi 
sensuurin vuoksi käytetyt sanonnat „oppilaat”, „työtätekevien 
kannattajat” oikeisiin nimityksiin — marxilaiset, sosialistit; mainin
nat „uudesta teoriasta” on vaihdettu viittauksiin Marxiin ja  marxi
laisuuteen.

Lenin teki kirjaansa huomattavan määrän täydennyksiä uusim
pien tilastotietojen perusteella. Vuosina 1896—1900 toimitetun 
sotilaallisen hevostilastotiedustelun tulosten analyysille on omistettu 
uusi (XI) pykälä toisessa luvussa. Lenin esitti uusia tosiasioita, jotka 
vahvistivat hänen entiset johtopäätöksensä kapitalismin kehityksestä 
Venäjällä, muun muassa tehdastilaston uutta aineistoa; hän analysoi 
vuonna 1897 toimitetun yleisen väenlaskun tuloksia; tämä analyysi 
toi täydellisemmin esiin Venäjän luokkarakenteen kuvan (ks. VII 
luku, V §, ss. 444—449, „ L isä ys  to iseen  pa inokseen" ) .

Toisessa painoksessa on tehty myöskin yhteenvedot taistelusta 
„legaalisia marxilaisia” vastaan niissä peruskysymyksissä, joita 
„Kapitalismin kehityksessä Venäjällä” on kosketeltu. Vuosien 1905— 
1907 Venäjän ensimmäisen vallankumouksen kokemus vahvisti täy
dellisesti Leninin antaman määritelmän „legaalisista marxilaisista”, 
jonka mukaan he olivat porvarillisia liberaaleja, jotka verhoutuivat 
marxilaisiin vaatteisiin ja yrittivät käyttää työväenliikettä porvaris
ton etujen hyväksi.

Kirjan toiseen painokseen Lenin liitti 24 uutta alaviitettä 
(ss. 6, 27, 38, 131, i 33, 137, 154, 175, 189, 237, 243, 344, 398, 399, 
413—414, 442, 451, 464, 467, 473, 475, 489, 490. 510), 2 uutta pykälää 
(ss. 121—123 ja 444—449), yhden uuden taulukon (s. 454), kirjoitti 
8 kappaletta uutta tekstiä ja 3 -suurta lisäystä entisiin kappaleisiin 
(ss. 261—264, 190—191, 192—193, 254—255) ja teki noin 75 pientä 
lisäystä ja korjausta.

Lenin ei lakannut työskentelemästä kirjansa „Kapitalismin 
kehitys Venäjällä” parissa senkään jälkeen, kun toinen painos oli 
ilmestynyt (v. 1908). Sitä osoittavat lisäykset, jotka Lenin on tehnyt 
vuonna 1910 tai 1911 kirjan toisen painoksen sivulle 405 tehtaiden 
jakaantumisesta ryhmiin työläisten lukumäärän mukaan v. 1908 
(ks. kuvaa tämän painoksen sivulla 455 ja huomautusta 130).

Toisen painoksen alkulauseessa Lenin puhuu teoksensa mahdol
lisesta edelleen muokkauksesta tulevaisuudessa ja mainitsee, että 
silloin teos pitäisi jakaa kahteen osaan: omistaa ensimmäinen osa 
vallankumousta edeltäneen kauden Venäjän ekonomiikan analyy
sille, toinen o sa — vallankumouksen tulosten ja seurausten tutkimi
selle.
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Vuosien 1905—1907 vallankumouksen tulosten ja seurausten 
tutkimiselle on omistettu Leninin monia myöhempiä teoksia, niiden 
joukossa „Sosialidemokratian agraariohjelma Venäjän ensimmäi
sessä vallankumouksessa vuosina 1905— 1907”, joka on kirjoitettu 
vuoden 1907 lopulla.— 11.

7 Marx siteeraa Heinen sanoja myötäilijöistä: „Minä kylvin lohikäär
meen hampaita, mutta sadonkorjuu antoi minulle kirppuja” — teok
sessaan „Karl Griin. „Yhteiskunnallinen liike Ranskassa ja Bel
giassa” (Darmstadt, 1845) eli todellisen sosialismin historiografia" 
(ks. K. Marx ja F. Engels. Teokset, IV osa, 1938, s. 507).— 12.

8 L okakuu laisten  puolue  (eli „ Lokakuun 17 p ä ivä n  liitto") edusti 
suuren teollisuuspääoman ja  kapitalistisesti talouttaan hoitavien 
suurten tilanherrojen etuja. Tunnustaen sanoissa vuoden 1905 loka
kuun 17 päivän manifestin, jossa vallankumouksen pelästyttämä 
tsaari lupasi kansalle kansalaisoikeuksia, lokakuulaiset eivät todelli
suudessa edes ajatelleetkaan tsaarivallan rajoittamista. He kannat
tivat täydellisesti tsaarin hallituksen sekä sisä- että ulkopolitiik
kaa.— 13.

9 Kesäkuun 3 päivänä vuonna 1907 laskettiin hajalle II Valtakunnan- 
duuma ja annettiin uusi laki III Valtakunnanduuman vaaleista; tämä 
laki turvasi enemmistön Duumassa tilanherroille ja  kapitalisteille; 
tsaarin hallitus rikkoi valapattoisesti oman manifestinsa vuoden 1905 
lokakuun 17 pltä, hävitti perustuslailliset oikeudet, antoi oikeuteen 
ja karkoitti pakkotöihin II Duuman sosialidemokraattisen ryhmän. 
Niin sanottu kesäkuun kolmannen päivän valtiokumous merkitsi 
vastavallankumouksen väliaikaista voittoa.— 14.

10 „Kapitalismin kehitys Venäjällä” teoksen ensimmäisessä painoksessa 
(v. 1899) tämän luvun nimi oli „Teoreettisia selityksiä”.— 19.

11 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 562—563.
Lenin käyttää koko kirjassa viittauksissaan Marxin „Pääoman” 

saksalaista painosta (ensimmäinen o sa — vuoden 1872 toinen pai
nos, toinen osa — vuoden 1885 painos ja kolmas osa — vuoden 1894 
painos) ja kääntää itse kaikki ottamansa sitaatit.— 20.

12 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 562.— 22.

13 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 598, tai K. Marx ja F. Engels 
Teokset, XVII osa, 1937, ss. 815 ja  817.— 24.

14 L isä a rvo  (Mehrwert Marxin mukaan). 90-luvulla kirjoittamissaan 
teoksissa Lenin käyttää termiä „сверхстоимость” („yliarvo”) rinnan 
„прибавочная стоимость” („lisäarvo” ) termin kanssa. Myöhem
min hän käyttää vain termiä „прибавочная стоимость” („lisä
arvo” ).— 25.

16 Tässä ja  muualla merkintä „H uom autus 2. pa inokseen“ on Leninin. 
Nämä huomautukset on kirjoitettu kirjan toista painosta (v. 1908) 
valmisteltaessa.— 27.
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16 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 409, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 504.— 28.

17 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 323, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 399.— 30.

18 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 464, tai K- Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 649.— 30.

19 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 465, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 649.— 30.

20 Ks. K. Marx. „Pääoma”, l osa, 1935, ss. 136— 138, tai K- Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 220—222.—  30.

21 Ks. K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 314, tai K- Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 383.— 31.

22 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 341, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 422.— 33.

23 Ks. K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, ss. 303—455, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVIII osa, 1939, ss. 374—561.— 35.

24 K- Marx. „Pääoma”, l i i  osa, 1936, s. 274, tai K- Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XIX osa, I nide, 1939, s. 330.— 36.

25 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 381, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, ss. 469—470.—  37.

26 K. Marx. „Pääoma", II osa, 1936, s. 272, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 335.— 37.

27 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 220, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XIX osa, I nide, 1939, s. 263.— 38.

28 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 225, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XIX osa, I nide, 1939, s. 269.— 38.

29 Ed. Bernsteinin kirja „Sosialismin edellytykset ja  sosialidemokratian 
tehtävät", jossa revisioitiin vallankumouksellista marxilaisuutta, 
ilmestyi vuonna 1899 ja  Lenin sai sen karkoituspaikalla vasta sen 
jälkeen, kun kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä” ensimmäinen 
painos oli jo ilmestynyt. Sen vuoksi Leninin huomautukset Bernstei
nin väittämien johdosta voitiin ottaa vasta kirjan „Kapitalismin 
kehitys Venäjällä” toiseen painokseen.

Lenin sanoo Bernsteiniä „herostraattisen kuuluisaksi”. H erostra-  
to s  oli IV vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua elänyt kreikka
lainen; perimätiedon mukaan hän poltti kuuluisan Artemiin temp
pelin kotikaupungissaan Efesoksessa vain sitä varten, että saisi 
nimensä säilymään tuleviin sukupolviin. Herostratoksen nimestä tuli 
sellaisten ihmisten yleisnimi, jotka henkilökohtaisen maineen hyväksi 
ovat valmiit tekemään rikoksen.— 38.

30 K. Marx. „Pääom a”, III osa, 1936, s. 429.— 38.
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31 K- Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 274, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XIX osa, I nide, 1939, s. 330.— 39.

32 K- Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 743.
Leninin huomautus „Pääoman” venäjänkielisen käännöksen 

virheistä tarkoittaa N. —onin (Danielsonin) käännöstä, joka ilmestyi 
vuonna 1896.— 41.

33 K- Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, Engelsin esipuhe, s. 18, tai 
K. Marx ja F. Engels. Teokset, XVIII osa, 1939, s. 17.— 42.

34 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 740—741.— 44.

35 Ks. K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 743—745.— 45.

36 V olg in  — G. V. Plehanovin nimimerkki. Siteerattu kirjoitus on hänen 
Teostensa IX osassa.— 46.

37 Tutkiessaan talonpoikaisten jakaantumista maalaisporvaristoksi ja 
proletariaatiksi Lenin käytti laajaa kirjallisuutta kyläyhteisöstä 
ja talonpoikaistaloudesta, muun muassa zemstvotilastoaineistoa. 
Läänien ja kihlakuntien zemstvohallintojen zemstvotilastoelimet 
(jotka muodostettiin vuoden 1861 reformin jälkeen) suorittivat tilasto- 
tutkimuksia (talonpoikaistalouden talouksittaisia tiedusteluja, talon- 
poikaisbudjettien tutkimista j.n.e.) ja julkaisivat lääneistä ja kihla
kunnista monilukuisia katsauksia ja tilastokokoelmia, jotka sisälsi
vät runsaasti tosiasia-aineistoa. Zemstvotilastomiehet, joiden valta
osana olivat narodnikit, usein kuitenkin käsittelivät tilastotietoja 
tendenssimäisesti ja ryhmittivät niitä väärin, mikä alensi huomatta
vasti niiden arvoa. Keskimääräislukujen sarakkeiden taakse katosi
vat kapitalismin kehityksen kulussa muodostuneiden eri talonpoikais- 
ryhmäin oleelliset erikoisuudet ja tunnusmerkit. Lenin tutki kaikin
puolisesti sekä tarkasti ja muokkasi huolellisesti zemstvotilastotietoja. 
Hän teki omia laskelmiaan, laati yhteenvetoja ja taulukkoja, teki 
näin saaduista talonpoikaistaloutta koskevista tiedoista marxilaisen 
analyysin ja tieteellisen ryhmityksen. Käyttäen zemstvotilaston run
sasta aineistoa Lenin esittää todellisen kuvan Venäjän taloudellisesta 
kehityksestä. Muokattua zemstvotilastoaineistoa Lenin käytti laajasti 
myös taistelussa narodnikkeja vastaan.— 51.

38 V. J. Postnikovin kirjaa „Etelä-Venäjän talonpoikaistalous” Lenin 
on käsitellyt yksityiskohtaisesti eräässä ensimmäisessä teokses
saan — „Uusia taloudellisia muutoksia talonpoikaiselämässä” (ks. 
Teokset, 1. osa).— 51.

39 Tämän lähteen täydellinen nimi on „Tilastotietojen kokoelma Tau- 
rian läänistä. Tilastotaulukkoja Melitopolin kihlakunnan asutusten 
taloudellisesta asemasta. Liite kokoelman ensimmäiseen osaan”. 
Simferopol, 1885.— 54.

40 R eviisih en get — maaorjuuden aikaisen Venäjän miespuolinen väestö, 
joka oli henkiveron alainen (pääasiassa talonpoikia ja pikkuporva- 
reita) ja jota siinä tarkoituksessa luetteloitiin erikoisilla väenlas- 
kuilla (niin sanotuilla „reviiseillä”). Tällaisia „reviisejä” suoritettiin 
Venäjällä vuodesta 1718 lähtien; vuonna 1858 toimitettiin viimeinen.
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kymmenes „reviisi". Maan uudelleenjaot kyläyhteisöjen sisällä suori
tettiin eräillä seuduilla reviisihenkiluvun mukaan.— 80.

41 Leninin tekemiä, ennakkolaskelmia sisältäviä, huomautuksia näiden 
kokoelmien marginaaleille ks. Lenin-kokoelma XXXIII, ss. 
144—150.— 101.

42 Ks. A. N. Engelhardt. „Maaseudulta. 11 kirjettä. 1872—1882”. Pietari. 
1885. Vuonna 1937 Sotsekgiz otti kirjasta uusintapainoksen.— 111.

43 S o tila a llis ia  h evo stila sto tied u ste lu ja  — mobilisaation tullen armei
jalle kelvollisten hevosten määrän luettelointeja— toimitettiin tsaarin 
Venäjällä tavallisesti aina joka kuudes vuosi. Ensimmäinen tiedustelu 
suoritettiin Länsivyöhykkeen 33 läänissä vuonna 1876. Toinen tie
dustelu suoritettiin vuonna 1882 koko Euroopan-Venäjällä; sen tulok
set julkaistiin vuonna 1884 otsikolla „Vuoden 1882 hevostilastotie- 
dustelu”. Vuonna 1888 tiedustelu suoritettiin 41 läänissä ja vuonna 
1891— muissa 18 läänissä ja Kaukasiassa. Saatujen tietojen muok
kauksen suoritti Keskustilastokomitea, joka julkaisi ne kokoelmissa: 
„Venäjän valtakunnan tilasto. XX. Vuoden 1888 sotilaallinen hevos
tilastotiedustelu” (Pietari, 1891) ja „Venäjän valtakunnan tilasto. 
XXXI. Vuoden 1891 sotilaallinen hevostilastotiedustelu” (Pietari, 
1894). Seuraava tiedustelu suoritettiin vuosina 1893—1894 Euroopan- 
Venäjän 38 läänissä; sen tulokset julkaistiin otsikolla „Venäjän 
valtakunnan tilasto. XXXVII. Vuosien 1893 ja 1894 sotilaallinen 
hevostilastotiedustelu” (Pietari, 1896). Tiedot vuosien 1899— 1901 
sotilaallisista hevostilastotiedusteluista Euroopan-Venäjän 43 lää
nissä, yhdessä Kaukasian läänissä ja Astrakaanin läänin Kalmykian 
arolla muodostivat „Venäjän valtakunnan tilaston” LV osan (Pietari, 
1902).— 117.

44 Yksityiskohtaisen analyysin Blagoveshtshenskin kokoelman aineis
tosta Lenin on tehnyt erikoisessa vihkossa ja huomautuksissaan 
kokoelman marginaaleilla; ne on julkaistu Lenin-kokoelmassa 
XXXIII, ss. 89—99.— 117.

45 Sellainen on liberaalisen narodnikin V. P. Vorontsovin (V. V:n) 
erään teoksen nimi, ilmestyi vuonna 1892.— 120.

46 Tässä ja myöhemmin mainitut „V enäjän ko titeollisuuden  tu tk im is- 
kom ission  teokset"  muodostavat 16-osaisen julkaisun, joka ilmestyi 
vihkoina vuodesta 1879 vuoteen 1887. „Venäjän kotiteollisuuden 
tutkimiskomissio” (lyhennettynä „Kotiteollisuuskomissio”) perustet
tiin vuonna 1874 kauppa- ja manufaktuurineuvoston yhteyteen 
vuonna 1870 kokoontuneen tehtailijain ensimmäisen yleisvenäläi- 
sen edustajakokouksen esityksestä. Sen kokoonpanoon tuli edustajia 
finanssi-, sisäasiain ja valtionomaisuuden ministeriöstä, Venäjän 
maantieteellisestä yhdistyksestä, Vapaasta taloudellisesta yhdistyk
sestä, Moskovan maatalousyhdistyksestä, Venäjän teknillisestä 
yhdistyksestä ja Venäjän teollisuuden ja kaupan edistämisen yhdis
tyksestä. „Kotiteollisuuskomission” „Teoksissaan” julkaisemat 
arvokkaat aineistot on pääasiallisesti paikallisten, useinkin vähän 
tunnettujen avustajain kokoamia. Tutkien yksityiskohtaisesti komis
sion „Teoksia” Lenin löysi niistä paljon aineistoa ja tosiasioita,
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jotka kuvasivat kapitalististen suhteiden kehittymistä Venäjän koti
teollisuudessa.— 125.

47 Tähän sarakkeeseen Lenin sisällyttää myös tulot hedelmätarhanhoi- 
dosta ja karjanhoidosta.— 127.

48 Maaliskuussa 1897 Vapaassa taloudellisessa yhdistyksessä käsiteltiin 
professori А. I. Tshuprovin esitelmää viljanhinnoista.

V apaa ta loudellinen  y h d is ty s  (Volnoje ekonomitsheskoje 
obshtshestvo — VEO)— etuoikeutettu tieteellinen yhdistys, joka
perustettiin vuonna 1765 „maanviljelykselle ja teollisuudelle hyö
dyllisten tietojen levittämiseksi valtakunnassa”, kuten säännöissä 
sanottiin. VEO yhdisti tiedemiehiä liberaalisten aatelisten ja porva
riston piireistä; se suoritti tutkimuksia kyselykaavakkeiden avulla, 
järjesti tutkimusmatkoja kansantalouden eri alojen ja maan eri 
alueiden tutkimiseksi; julkaisi periodisia ,,VEO:n teoksia”, joissa 
painettiin tutkimusten tuloksia sekä yhdistyksen jaostoissa pidettyjen 
esitelmien ja keskustelujen pikakirjoituspöytäkirjoja. Lenin mainit
see teoksissaan usein ,,VEO:n teoksista”.— 130.

49 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 715.— 130.

60 Luodakseen maaseudulle itselleen lujan tuen kulakistosta tsaarin 
hallitus antoi marraskuun 9 (22) pnä 1906 niin kutsutun S to lyp l-  
nin m aala in  talonpoikain eroamisesta kyläyhteisöistä huuttoreihin. 
Tämä laki hävitti yhteisöllisen maankäytön; jokaista talonpoikaa 
kehoitettiin ottamaan maaosuutensa yksityiseen omistukseen, eroa
maan kyläyhteisöstä. Talonpoika sai nyt myydä maaosuutensa, mikä 
ennen ei ollut sallittua. Yhteisö oli velvollinen antamaan kyläyhtei
söstä eroaville talonpojille maan yhdestä paikasta (huuttori, otrub). 
Lenin on luonnehtinut ja arvioinut stolypinilaisuutta monissa teok
sissaan, muun muassa teoksessa „Sosialidemokratian agraari- 
ohjelma Venäjän ensimmäisessä vallankumouksessa vuosina 
1905—1907”. Ks. myös ,,NKP(b):n historia. Lyhyt oppikurssi”, 
1949 (suom. painos), ss. 110—111.— 131.

51 Lenin analysoi Drechslerin esittämät tiedot teoksessaan „Agraari- 
kysymys ja Marxin „kriitikot” ” (XI luku. „Karjanhoito pien- ja 
suurtaloudessa”) .— 133.

52 Sanonnat „neljänneshevonen” ja „elävä murtoluku” kuuluvat 
kirjailija Gleb Uspenskille. Ks. hänen kirjoitelmiaan „Eläviä nume
roita” kokoelmassa „Valitut teokset”, vuoden 1938 painos.— 134.

63 Ks. J. E. Janson. „Venäjän ja länsieurooppalaisten valtioiden ver
taileva tilasto”, II osa. Teollisuus ja kauppa. I osasto. Maatalous- 
tilasto. Pietari, 1880, ss. 422—423, 326 y.m.— 136.

64 Vuoden 1891 nälänhädästä Venäjällä ja sen vaikutuksesta talonpoi
kaisten jakaantumisen voimistumiseen ja siis myös sisämarkkinain 
muodostumiseen kapitalismin kehitystä varten Engels kirjoitti kir
joituksessa „Sosialismi Saksassa” (ks. K- Marx ja F. Engels. Teok
set, XVI osa, II nide, 1936, ss. 239—254). Engels kosketteli tätä 
kysymystä myös kirjeissään Nikolai —onille 29 päivältä lokakuuta
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vuonna 1891, 15 pltä maaliskuuta ja 18 pltä kesäkuuta 1892 („Karl 
Marxin ja Friedrich Engelsin kirjeet Nikolai —onille, liitteenä eräitä 
kohtia heidän muille henkilöille kirjoittamistaan kirjeistä”. Pietari, 
1908). Ks. K. Marx ja F. Engels. Teokset, XXVIII osa, 1940, ss. 
367—370.— 139.

55 Leninin huomautukset F. A. Shtsherbinan kirjoituksen johdosta on 
julkaistu Lenin-kokoelmassa XXXIII, ss. 70—84.— 143.

56 K- Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 392, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 552,— 146.

57 V alu jevin  kom issio  — „Venäjän maatalouden tilaa tutkiva komis
sio”, jonka johdossa oli tsaarin ministeri P. A. Valujev. Vuosina 
1872—1873 komissio kokosi laajan aineiston maatalouden tilasta 
reforminjälkeisellä Venäjällä: kuvernöörien selostuksia, tilanherro
jen, aatelismarsalkkojen, erilaisten zemstvohallintojen, kunnanhal
lintojen, viljakauppiaiden, maalaispappien, kulakkien, tilasto- ja 
maatalousyhdistysten ja muiden maatalouteen yhteydessä olevien 
laitosten ilmoituksia ja lausuntoja. Nämä aineistot julkaistiin „Venä
jän maatalouden tilaa tutkivan komission selostuksissa”, Pietari, 
1873.— 146.

58 K- Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 695.
Leninin huomautus termin „Arbeitsrente” virheellisestä kääntä

misestä sanalla „трудовая рента” („työkorko”) tarkoittaa Nikolai 
—onin (Danielsonin) venäjänkielistä käännöstä, joka ilmestyi 
vuonna 1896.— 147.

59 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 700—701 .—  147.

80 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 702.— 148.

61 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 703.— 148.

62 L ah jam aata lon poja t („дарственники")— osa entisiä tilanherrojen 
talonpoikia, jotka vuoden 1861 reformin aikana saivat tilanherralta 
ilmaiseksi (ilman lunastusmaksua) mitättömän pienen maaosuuden, 
suuruudeltaan neljäsosa niin sanotusta „korkeimmasta” eli „ukaasin 
mukaisesta” osuudesta, s.o. lain säätämästä talonpojan maaosuu- 
desta kyseessäolevalla paikkakunnalla. Kaiken muun osan entisistä 
talonpoikain maaosuuksista anasti tilanherra, joka piti omia „lahja- 
maatalonpoikiaan”, väkivalloin maattomiksi tehtyjä talonpoikia, 
velkaorjuudessa vielä maaorjuuden lakkauttamisen jälkeenkin.

„K o lm ip ä ivä ise t" („трехдневники”)— eräs kategoria maatalous- 
palkkatyöläisiä, joilla oli maaosuus ja köyhä talous; he olivat päivä
läisiä, joiden oli orjuuttavilla ehdoilla, ruuasta tai 20—30 ruplasta 
rahaa, tehtävä työtä koko kesä 3 päivää viikossa kulakki- tai tilan- 
herrataloudessa. Tämä maaosuuden omaavien maataloustyöläisten 
kategoria oli erikoisen levinnyt tsaarin Venäjän luoteislää- 
neissä.— 151.

63 Tsaarin Venäjän Itämeren maakunta — siihen kuuluivat Eestin- 
maan, Kuurinmaan ja Liivinmaan läänit. Nykyään ne ovat Latvian 
ja Eestin Sosialististen Neuvostotasavaltojen aluetta.— 151.
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64 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 107— 108, tai K- Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, s. 182,— 155.

65 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s . 525.— 155.

66 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 297—298, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XIX osa, I nide, 1939, ss. 359—360,— 155.

67 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 295, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XIX osa, I nide, 1939, s. 356,— 156.

68 Narodnikkien „kansantuotanto-teoriaa” Lenin arvostelee jo teokses
saan „Mitä ovat „kansan ystävät” ja miten he taistelevat sosiali
demokraatteja vastaan?” (ks. Teokset, 1. osa, kirjan kolmas 
vihko).— 156.

69 Tämän luvun kuusi ensimmäistä pykälää julkaistiin ensin kirjoituk
sena aikakauslehdessä „Natshalo”, № 3, maaliskuu 1899 (ss. 
96— 117) otsikolla „Kapitalistinen talous syrjäyttää veropäivätyö- 
taioutta Venäjän nykyisessä maanviljelyksessä”. Toimitus liitti kir
joitukseen seuraavan huomautuksen: „Tämä kirjoitus on osa tekijän 
suuresta tutkielmasta, joka koskee kapitalismin kehitystä Venä
jällä”.— 161.

79 K. Marx ja F. Engels. Teokset, XVI osa, I nide, 1937, s. 287.—  162.

71 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 696.— 163.

72 V ä lia ik a isve lvo llise t ta lo n p o ja t — entisiä tilanherran talonpoikia, 
joiden oli v. 1861 toimeenpannun maaorjuuden lakkauttamisen jäl
keenkin suoritettava rasituksia (veroa tai veropäivätöitä) siihen 
asti, kun alkoivat lunastaa maaosuuttaan tilanherralta.

Y h teistaku u  — jokaisen kyläyhteisön talonpoikain pakollinen kol
lektiivinen vastuu rahamaksujen aikanaan ja täydellisesti maksami
sesta sekä kaikenlaisten rasitusten suorittamisesta valtiolle ja tilan
herroille (verot, lunastusmaksut, rekryyttienotot j.n.e.). Tämä talon
poikain orjuuttamisen muoto, joka säilyi vielä senkin jälkeen, kun 
maaorjuus oli lakkautettu Venäjällä, poistettiin lopullisesti vasta 
vuonna 1906.— 164.

73 Kokoelman „Satojen ja viljanhintojen vaikutus Venäjän kansan
talouden eräisiin puoliin” (kaksi osaa) Lenin sai Shushenskojen 
kylään vuonna 1897 ja tutki sen huolellisesti kirjoittaessaan „Kapi
talismin kehitystä Venäjällä”. Siitä ovat osoituksena Leninin moni
lukuiset merkinnät kokoelman marginaaleilla. Paljastaen narodnik
kien lempimenetelmän, joka vääristeli todellisuutta tilastollisilla 
„keskimääräisluvuitla”, jotka hämäsivät talonpoikaisten jakaantu
mista, Lenin huolellisesti tarkasti ja käytti kokoelman sisältämän 
konkreettisen aineiston. Esimerkiksi ensimmäisen osan sivulla 153 
Lenin laati yhteenvedon erilaisten taloussysteemien (kapitalistisen, 
työllämaksu- ja sekasysteemin) levinneisyydestä Venäjän eri lää
neissä. Eräin muista lähteistä tehdyin täydennyksin nuo aineistot on 
otettu kyseiseen taulukkoon.— 165.

74 S k o p sh tsh in a  — näin nimitettiin tsaarin Venäjän eräillä seuduilla 
orjuuttavaa luontaisvuokrausta, jolloin vuokralleottaja maksoi
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maanomistajalle „kuhilaiden” (копна) luvun mukaan puolet sadosta, 
joskus enemmänkin, ja sen lisäksi antoi tälle vielä osan työstään 
erilaisten „työllämaksujen” muodossa.— 170.

78 T ruck-system  — sellainen palkanmaksujärjestelmä, jolloin työläisille 
maksetaan palkka tavaroina tehtailijoille kuuluvista tehtaiden puo
deista. Isännät pakoittavat työläisiä ottamaan rahapalkan asemesta 
näistä puodeista kulutustarvikkeita, jotka ovat kalliita, mutta laa
dultaan huonoja. Tämä järjestelmä, joka oli lisäkeino työläisten 
riistämiseksi, oli Venäjällä erittäin laajasti käytössä seuduilla, missä 
harjoitettiin kotiteollisuusammatteja.— 171.

79 „R usskaja  P ra v d a ” — Kievin Venäjän lakien ja ruhtinaiden säädös
ten ensimmäinen kirjoitettu kokoelma XI—XII vuosisadalta. 
„Russkaja Pravdan” aikoina ruhtinaat ja bojarit orjuuttivat maan
viljelijöitä— smerdejä, anastivat heidän maitaan ja pakoittivat teke
mään työtä tiloillaan. Smerdejä orjuuttivat myöskin luostarit, joilla 
oli suuria maaomaisuuksia.— 174.

77 Maaliskuun 1 ja 2 päivän keskusteluista julkaistiin pikakirjoitus- 
selostus „Vapaan taloudellisen yhdistyksen teoksissa”, 1897, 
№ 4.— 181.

78 P in daros  — muinaisen Kreikan lyyrillinen runoilija. Hänen moni- 
lukuisista teoksistaan on meidän päiviimme säilynyt neljä osaa 
lauluja, joissa ylistetään kilpailujen voittajia. Pindaroksen nimestä 
on tullut kaikenlaisten kohtuuttomien „ylistäjien” yleisnimi.

„Kapitalistisen tehtaan Pindarokseksi” Marx sanoo „Pääoman" 
ensimmäisessä osassa kapitalismin ylistäjää tohtori Ure’a.— 200.

79 Z v e g in tse v in  kom issio  perustettiin vuonna 1894 sisä-asiain ministe
riön zemstvo-osaston yhteyteen suunnittelemaan toimenpiteitä 
„vieraspaikkalaisissa ansiotöissä käynnin saattamiseksi järjestykseen 
ja maataloustyöläisten liikunnan säännöstelemiseksi”.— 208.

80 K. Marx ja F. Engels. Teokset, XVI osa, I nide, 1937, s. 274.— 211.
81 Kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä” ensimmäisessä painoksessa 

(1899) tämä taulukko oli seuraavanlainen:— 218.
E u roopan - V enäjän

K a u d e t

Väestö

Tuhatta
Kaikkien viljojen, s. o. jyväviljojen, 

ynnä perunan
kylvö puhdas sato

tuhan
sissa °W7a:issa “/o0/0:lssa "MV-Issa

1864-66 61.400 100 72.225 100 152.851 100

1870-79 69.853 114 100 75.620 104 100 211.325 138 100

1883-87 81.725 132 117 100 80.293 111 106 100 255.178 166 120 100

1885-94 86.282 140 123 105 92.616 128 122 115 265.254 173 126 104
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82 Leninin huomautukset tästä kokoelmasta ja ennakkolaskelmat on 
julkaistu Lenin-kokoelmassa XXXIII, ss. 165— 175.— 219.

83 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 666—667.— 223.

84 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 5 9 1 .— 223.

88 „V aih tokelpoinen  e s in e ” („res fungibilis”) — vanha juridinen termi. 
„Vaihtokelpoisiksi esineiksi” sanotaan niitä, jotka sopimuksissa 
määritellään yksinkertaisella luvulla, mitalla („niin ja niin monta 
puutaa ruista”, „niin ja niin monta kappaletta tiiliä”); niistä eroavat 
„vaihtokelvottomat esineet”,— individuaalisesti määritellyt esineet 
(„se ja se esine”, „esine numero se ja se”).— 233.

86 Ks. J. M. Dementjev. „Tehdas, mitä se antaa väestölle ja mitä se 
siltä ottaa”. Moskova, 1893, ss. 88—97.—  257.

87 K. Marx ja F. Engels. Teokset, V osa, 1933, s. 405.— 273.

88 K. Marx. Valitut teokset, II osa, 1940, ss. 249—339.— 275.

89 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 530, tai K- Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 728.—  279.

90 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 272, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 335.— 279.

91 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 555 ja 512, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 760 ja 705.— 280.

92 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, ss. 208, 209, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVIII osa, 1939, ss. 255, 257.— 281.

93 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 544 ja 711.— 282.
94 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 109— 110, tai K. Marx ja 

F. Engels. Teokset, XIX osa, I nide, 1939, ss. 127—128.— 284.
50  lä ä n is sä

tshetverteissä
Väestön yhtä henkeä kohti 

tulee puhdasta satoa 
tshetverteissä

Perunaa

kylvö puhdas sato

%°/„:issa V /o^ssa jyvä-
viljoja perunaa yhteensä

viljaa

6.918 100 16.996 100 2,21 0,27 2,48

8.757 126 100 30.379 178 100 2,59 0,43 3,02

10.847 156 123 100 36.164 212 119 100 2,68 0,44 3,12

16.552 239 187 152 44.348 260 146 123 2,57 0.50 3,07
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95 K. Marx ja  F. Engels. Teokset, V osa, 1933, s. 329.— 284.

" T ä ssä  tarkoitetaan Engelsin kirjoitusta „Talonpoikaiskysymys 
Ranskassa ja Saksassa”, joka julkaistiin saksalaisessa sosialidemo
kraattisessa aikakauslehdessä „Die Neue Zeit” № 10 vuodelta 
1894/95 (ks. K- Marx ja  F. Engels. Teokset, XVI osa, II nide, 1936, 
ss. 439—461). Ranskalaiset „oppilaat” — marxilaisten (tai „marxi
laisen suunnan ranskalaisten sosialistien”, kuten Engels heitä maini
tussa teoksessa nimittää) sensuurinalainen nimitys — 285.

97 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 711 .—  285.

98 K- Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 716.— 285.

99 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 544—545.— 286.

100 K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 639.— 286.

101 K- Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 640—641.— 287.

i°2  Vuosina 1894—1895 agraarien edustaja kreivi K a n itz  esitti Saksan 
valtiopäivillä hänen nimellään tunnetun ehdotuksen („Antrag 
Kanitz”), että hallitus ottaisi omiin käsiinsä kaiken ulkomailta tuota
van viljan oston ja  itse myisi sen sitten keskinkertaisesta hinnasta. 
Tuon ehdotuksen hylkäsi sekä Preussin valtioneuvosto että hallitus 
ja valtiopäivät.— 288.

103 Lenin antaa arvion Biicherin tutkimuksista sekä hänen tekemästään 
teollisuuden kehityksen asteiden ja  muotojen luokittelusta kirjan 
„Kapitalismin kehitys Venäjällä” VII luvussa, huomautuksessa 
s. 489. Biicherin teoksen tärkeimmän osan, joka oli omistettu 
kansantalouden syntymisen selittämiselle, Lenin käänsi venäjän kie
lelle nähtävästi karkoituspaikalla, Shushenskojen kylässä. Leninin 
käännöstä ei ole julkaistu.— 290.

104 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 240, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 354.— 312.

106 K. Marx, „Pääom a”, I osa, 1935, s. 241, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 365.— 313.

106 K. Marx. „Pääom a”, I osa, 1935, s. 251, tai K. Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, ss. 368—369.— 314.

107 Ks. K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 244, 248—249, 265—266, 
291, 293, tai K. Marx ja F. Engels. Teokset, XIX osa, I nide, 1939, 
ss. 291, 297, 318, 352, 354.—  317.

108 „Vladimirin läänin elinkeinoammatit”, III osa, S. Harizomenovin 
tutkielma. Moskova, 1882, ss. 20—21.— 329.

109 Ks. K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 300—302, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XIX osa, I nide, 1939, ss. 362—364.— 340.

110 K. Marx ja  F. Engels. Teokset, V osa, 1933, s. 386.— 340.
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1.1 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 279, tai K- Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 406.— 340.

1.2 „Venäjän valtakunnan Tilastollinen Aikakirja”. II. Kolmas vihko. 
Aineistoa Venäjän kotiteollisuuden ja  käsityön tutkimista varten. 
Ensimmäinen osa. Sisäasiain ministeriön Keskustilastokomitean ju l
kaisu. Pietari, 1872.— 342.

113 Ks. K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 257—264, tai K- Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 376—386.— 330.

,u  Ks. K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 257—264, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 376—386,— 352.

115 Vuoden 1897 kesäkuun 2  p ä ivä n  la illa  työpäivä. määrättiin teolli
suuslaitoksissa ja  rautatien konepajoissa 11V2 tunnin pituiseksi. Sii
hen saakka työpäivä ei ollut Venäjällä rajoitettu ja  oli jopa 14—15- 
tuntinen ja  pitempikin. Tsaarin hallituksen oli pakko julkaista vuoden 
1897 kesäkuun 2 päivän laki työväenliikkeen painostuksesta, jota 
johti leniniläinen „Taisteluliitto työväenluokan vapauttamiseksi”. 
Lenin antoi laista seikkaperäisen selityksen ja  arvostelun kirjases- 
saan „Uusi tehdaslaki” (ks. Teokset, 2. osa).— 370.

119 Edelleen seuraava taulukko on laadittu samanlaisen, mutta yksityis
kohtaisemman taulukon perusteella, joka on julkaistu aikakaus
lehdessä „Vestnik Finansov”, 1898, № 42.— 375.

117 Vuoteen 1864 saakka Tulan asesepät olivat maaorjia, kruunun (val
tion) aseseppiä ja asuivat erikoisissa slobodoissa (seppien kruunun- 
sloboda y.m.). He jakaantuivat ammatteihin: piippusepät, kiväärin
perien tekijät, lukkosepät, välinesepät j.n.e. Aputöiden suorittamista 
varten Tulan tehtaisiin oli kiinnitetty muutamien kylien maaorja- 
talonpojat. Nämä talonpojat polttivat aseseppiä varten puuhiiltä, 
vartioivat tehtaille kiinnitettyjä metsiä, työskentelivät tehtaiden 
pihoilla. Maaorjuudellisesta riippuvaisuudesta vapauttamiseen men
nessä Tulassa oli kaikkiaan noin 4 tuhatta asemestaria, heistä 
1.276 mestaria työskenteli tehtaissa ja 2.362 kotona; yhdessä 
perheidensä kanssa asesepät muodostivat yli 20-tuhantisen väes
tön.— 376.

118 Tarkoitetaan tehdasta „Pietarin mekaanisen jalkinetuotannon yhtiö” 
(perustettu vuonna 1878). Vuonna 1894/95 tehtaassa oli 845 työ
läistä, tuotantosumma nousi 1.287.912 ruplaan (osoitettu. „Tehdas* 
luettelossa”. Pietari, 1897, № 13450, ss. 548—549).— 381.

1,9 Ks. K- Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 600—601, tai K- Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 8 1 7 - 8 1 8 .- ^ 4 .

120 Ks. K. Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, ss. 294—295, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XIX osa, 1. nide, 1939, ss. 354—355.— 390.

121 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 257—258, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 377—378.— 392.
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122 M. K- Gorbunova. „Moskovan läänin naisten eiinkeinoammatit”, IV 
vihko („Tilastotietojen kokoelma Moskovan läänistä. Taloudellisen 
tilaston osasto”, VII osa, II vihko, Moskova, 1882). Johdanto, 
s. I X ,-  393.

123 Ks. K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 371 ja seuraavat, 512 ja 
seuraavat, tai K. Marx ja F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 525 
ja seuraavat, 706 ja seuraavat.— 396.

124 Tarkoitetaan J. N. Andrejevin teosta „Kotiteollisuus Venäjällä 
„Venäjän kotiteollisuuden tutkimiskomission” tutkielmien ja mui
den lähteiden mukaan”. Pietari, 1885 („sivuelinkeinoja” harjoit
tavien lukumäärä on määritelty 7'/2 miljoonaksi hengeksi tämän 
kirjan sivulla 69) ja saman tekijän kirjasta „Venäjän kotiteollisuus”. 
Pietari, 1882, s. 12.— 400.

125 Suurteollisuuden kehityksen luonnehtimiseksi tsaarin Venäjällä 
reforminjälkeisellä kaudella Lenin käsitteli tämän kauden tehdas- 
tilaston monilukuisissa lähteissä olevan aineiston (kokoelmia, 
erillisiä monografioita ja tutkielmia, virallisia hakemistoja, erilaisia 
aikakaus- ja sanomalehtikirjoituksia, selostuksia y.m.). Leninin 
työtä tilastotietojen tarkastamisessa, käsittelemisessä, yhdistelemi
sessä ja tieteellisessä ryhmityksessä luonnehtivat Leninin merkin
nät kirjoissa ja  muut aineistot, jotka on julkaistu Lenin-kokoel- 
massa XXXIII, toisessa osastossa. Leninin arviota tehdastilaston 
peruslähteistä ks. myös hänen kirjoituksestaan „Kysymykseen 
tehdastilastoistamme” (Teokset, 4. osa).— 402.

129 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 368, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 408.— 402.

127 Puhe on teoksesta „Aineistoa Permin läänin Krasnoufimskin kihla
kunnan tilastoa varten”, V vihko, 1. nide (Tehdaspiiri), Kasani, 
1894. Tämän kirjan sivulla 65 on taulukko, jonka otsikkona on 
„Tietoja työläisrvhmästä, joka on velkaantunut Artinskin tehtaan 
ammattitöissä vuodelta 1892”.— 431.

128 Lenin siteeraa kirjaa „Venäjän vuoriteollisuus”. Vuoridepartemen- 
tin julkaisu. Maailman Kolumbus-näyttely vuonna 1893 Chicagossa. 
Pietari, 1893, s. 52.— 432.

129 Kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä” ensimmäisessä painoksessa 
oli taulukossa tiedot vuosilta 1890 ja  1896, jotka toisessa painok
sessa on jätetty pois. Sitä paitsi ensimmäisen painoksen tiedot 
vuodelta 1897 jonkin verran eroavat niistä samalta vuodelta 
olevista tiedoista, jotka on esitetty toisessa painoksessa. Taulukon

v vastaava osa on ensimmäisessä painoksessa seuraavanlainen:
1890 56.560 100 28.174 49,7 13.418 23.7 367,2
189S 93.414 100 35.457 36.6 39.169 39,7 547,2
1897 113.982 КЮ 40.850 35,8 46.350 40,6 —

Tietoihin vuodelta 1897 on ensimmäisessä painoksessa alaviite, 
joka myös on jätetty toisessa painoksessa pois: „Raudansulatus 
lasketaan valtakunnassa vuodelta 1898 133 miljoonaksi puudaksi,
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joista 60 miljoonaa puutaa Etelässä ja  43 miljoonaa puutaa Uralilla 
(„Russkije Vedomosti”, 1899, № 1 )".—  433.

но Tätä taulukkoa Lenin täydensi myöhemmin vastaavilla tiedoilla 
vuodelta 1908 (ks. kuvaa sivulla 455). Leninin merkinnöissä 
esitetyt tiedot on otettu „Tehdastarkastajain selostusten kokoelmasta 
vuodelta 1908” (ss. 50—51), joka ilmestyi vuonna 1910. Leninin 
täydennys on siis tehty vuonna 1910 tai 1911.— 454.

131 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 512, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 706.— 469.

132 „Hludovin tehdas” — „Veljesten A. ja  G. Hludovin Jegorjevskin 
puuviilakehruutehtaan yhtiö" (tehdas sijaitsi Rjazanin läänin Jegor
jevskin kaupungissa). Tiedot, jotka on esitetty Leninin huomautuk
sessa sulkumerkkien sisässä (työläisten lukumäärästä ja tuotanto- 
summasta), on otettu „Tehdasluettelosta”. Pietari, 1897, 
Ne 763.—  474.

133 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, ss. 600—601, tai K. Marx ja 
F. Engels. Teokset, XVII osa, 1937, ss. 818—819,— 476.

134 L a sti („ласт”)— laivamitta, jota käytettiin venäläisissä kauppa
laivoissa; vastaa 2 tonnia.— 49 1.

135 K- Marx. „Pääoma”, III osa, 1936, s. 562.— 496.

133 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 598, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 815.— 524.

137 Ks. Gleb Uspenskin kuvausta „Kaukasiassa”. Kootut teokset, 
II osa, 1918.— 528.

138 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. XIV, tai K- Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, s. 7,— 533.

139 Kirjoituksen „E päk riitillis tä  kritiikk iä” Lenin kirjoitti maaliskuussa 
1900; julkaistiin aikakauslehdessä „Nautshnoje Obozrenije” 
touko—kesäkuussa 1900. Tämä kirjoitus on vastaus erään „legaa
lisen marxilaisen” P. N. Skvortsovin vihamieliseen arvosteluun 
Leninin kirjasta „Kapitalismin kehitys Venäjällä”. „Epäkriitillistä 
kritiikkiä” oli Leninin viimeinen kirjoitus, joka oli kirjoitettu 
legaalista lehdistöä varten ja siinä julkaistu ennen hänen matkus
tamistaan ulkomaille.— 543.

140 Leninin viittauksissa kirjan „Kapitalismin kehitys Venäjällä" 
vuoden 1899 painokseen on sivut osoitettu tämän painoksen 
mukaan: sivu 29 on vaihdettu sivuiksi 49 ja 50, 14—33, 19—38, 
26—46, 297—340, 437—489, 101—130, 96—126, 102—132, 232—272, 
129—162, 152—186, 148—181, 130—163, 153—187, 60—82, 58— 
81.— 546.

141 Sitaattimerkkien sisällä olevat sanat („Tshi-tshi-kov...” j.n.e.) on 
muunnos eräästä kohdasta N. G. Tshernyshevskin teoksesta:
„Katsauksia Venäjän kirjallisuuden Gogolin kauteen”: ....Terävä-
älyinen analyysi „Kuolleista sieluista” voitaisiin kirjoittaa
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seuraavalla tavalla. Sen jälkeen, kun on kirjoitettu kirjan nimi: 
„Tshitshikovin seikkailut eli Kuolleet sielut”, voidaan alkaa suoraan 
näin: „Tshih! tshih! kovin vilpoisaa — älkää luulko, lukija, että minä 
aivastin... j.n.e., j.n.e. Parikymmentä vuotta sitten löytyi lukijoita, 
joista se tuntui terävä-älyisyydeltä” (ks. N. G. Tshemyshevski. 
„Katsauksia Venäjän kirjallisuuden Gogolin kauteen”. Pietari, 1892, 
s. 64).— 548.

142 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 100, tai K- Marx ja F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, ss. 118— 119.— 549.

143 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 99, tai K. Marx ja  F, Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, s. 118.— 550.

144 K. Marx. „Pääoma”, II osa, 1936, s. 408, tai K- Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVIII osa, 1939, ss. 503—504.— 551.

145 K. Marx. „Pääoma”, I osa, 1935, s. 264, tai K. Marx ja  F. Engels. 
Teokset, XVII osa, 1937, ss. 386—387.—  552.

146 Leninin kirjoitus „Vieläkin kysymykseen realisointiteoriasta” ju l
kaistiin allekirjoituksella „V. Iljin” aikakauslehdessä „Nautshnoje 
Obozrenije” № 8, elokuu 1899 (ks. Teokset, 4. osa).— 564.
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