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IX

ESIPUHE

Teosten neljänteen osaan otetut kirjalliset tuotteet 
V. I. Lenin on kirjoittanut vuoden 1898 helmikuun ja vuoden 
1901 helmikuun välisenä aikana. Ne on omistettu taistelulle 
vallankumouksellisen marxilaisuuden voittoon viemiseksi 
työväenliikkeessä sekä narodnikkien, „legaalisten marxilais
ten” ja „ekonomistien” vallankumousvastaisten katsanto
kantojen paljastamiselle.

Kirjoitukset „Huomautus markkinateoriakysymykseen 
(Herrojen Tugan-Baranovskin ja Bulgakovin välisen pole
miikin johdosta)”, „Vieläkinreaiisoimisteoriakysymyksestä” 
ja „Kapitalismi maataloudessa (Kautskyn kirjan ja hra 
Bulgakovin kirjoituksen johdosta)” on suunnattu „legaalisia 
marxilaisia” vastaan, jotka tahtoivat alistaa ja sopeuttaa 
työväenliikkeen porvariston etujen mukaiseksi.

Tähän osaan sisältyvät Leninin ensimmäiset „ekonomis- 
mia” vastaan tähdätyt teokset: „Venäjän sosialidemokraat
tien vastalause”, „Rabotshaja Gazetan” 3. n:roa varten 
laaditut kirjoitukset, „Taannehtivaa suuntausta Venäjän 
sosialidemokratiassa”, „ „Profession de foin” johdosta”, 
joissa Lenin toi ilmi „ekonomistien” opportunismin ja 
osoitti, että „ekonomismi” on kansainvälisen opportunismin 
muunnos („bernsteiniläisyyttä Venäjän maaperällä”). 
„Ekonomistien” marxilaisvastaisten asenteiden vastapai
noksi Lenin asetti suunnitelman sosialismin yhdistämisestä 
työväenliikkeeseen.

Useat tähän osaan sisällytetyistä kirjoituksista ovat malli- 
näytteitä paljastuspublisistiikasta, jota Lenin piti tavatto
man suurimerkityksellisenä taisteltaessa tsaarin virkamies
ten mielivaltaa vastaan ja laajojen kansanjoukkojen 
tietoisuuden herättämiseksi. Sellaisia ovat kirjoitukset:
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„Lyö, mutta älä kuoliaaksi”, „Miksi olisi joudutettava aiko
jen nurinkurisuutta?” ja „Objektiivista tilastoa”, jotka on 
yhdistetty yleisotsikolla „Satunnaisia kirjoitelmia”, ,,183:n 
ylioppilaan passittaminen sotamiehiksi”, esipuhe kirjaseen 
„Toukokuun päivät Harkovissa”, joka käsittelee vuoden 
1900 kuuluisaa Toukokuun 1 p:n juhlan viettoa Harkovissa, 
kirjoitus „Teollisuusoikeuksista”, joka on kirjoitettu sen 
johdosta, kun tehdastarkastukselle annettiin poliisitehtäviä.

Tähän osaan sisältyvät teokset, jotka liittyvät yleisvenä- 
läisen illegaalisen marxilaisen sanomalehden „Iskran” 
perustamiseen: „„Iskran” ja „Zarjan” toimitusten julki
lausuman luonnos”, „Kuinka „Iskra” oli vähällä sammua?” 
sekä „ „Iskran” toimituksen julkilausuma”.

Näissä asiakirjoissa, kuten myös kirjoituksissa „Ohjel
mamme”, „Puolueemme ohjelmaluonnos”, „Liikkeemme 
päivänpolttavat tehtävät” sekä „Työväenpuolue ja talonpoi- 
kaisto” on määritelty Venäjän marxilaisten järjestöjen ja 
työväenliikkeen tehtävät sinä ajankohtana, jolloin Lenin 
ryhtyi välittömästi luomaan puoluetta, joka taistelee vallan
kumouksellisen marxilaisuuden yhteisen lipun alla opportu
nismia, näpertelyä, aatteellista hajaannusta ja hoipertelua 
vastaan.

Tässä osassa, ensi kerran V. I. Leninin Teoksissa, julkais
taan Leninin kirjoittama „Sopimusluonnos” sanomalehti 
„Iskran” ja aikakauslehti „Zarjan” julkaisemisesta Pleha- 
novin „Työn vapautus” ryhmän kanssa. „Iskran” julkaise
minen aloitettiin tämän „Luonnoksen” pohjalla.






