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IX

ESIPUHE

Kahdeksas osa sisältää V. I. Leninin tuotteet, jotka on 
kirjoitettu vuoden 1905 tammi—heinäkuun välisenä aikana, 
Venäjän ensimmäisen vallankumouksen alkamiskaudella. 
Suurimman osan kirjasta käsittävät illegaalisissa bolshe
vistisissa „Vperjod” ja „Proletari” lehdissä julkaistut artik
kelit.

Teoksissa: ..Itsevaltius ja proletariaatti’’, „Port Arthurin 
kukistuminen”, ..Eurooppalainen pääoma ja itsevaltius”, 
..Perinpohjainen tappio” on annettu itsevaltiuden sotilaalli
sen romahduksen ja poliittisen kriisin analyysi sekä ennus
tettu vallankumouksen kiertämättömyys Venäjällä.

Teokset: „Kaksi taktiikkaa”, „Onko meidän järjestettävä 
vallankumous?”, ..Uusia tehtäviä ja uusia voimia”, »Väli- 
aikaisesta vallankumoushallituksesta”, ..Proletariaatin ja 
talonpoikaisten vallankumouksellinen demokraattinen dikta
tuuri”, ..Vallankumousarmeija ja vallankumoushallitus” 
on omistettu bolshevikkipuolueen vallankumouksellisen 
taktiikan perustelulle ja kehittämiselle, menshevikkien 
opportunistisen taktiikan paljastamiselle ja arvostele
miselle.

Teoksissa: „On aika lopettaa”, »Lyhyt katsaus kahtia- 
jakaantumiseen VSDTP:ssa”, »III edustajakokouksen pää
tösten yleinen suunnitelma”, „VSDTP:n III edustaja
kokouksen päätöslauselmaehdotuksia”, »Ensimmäinen 
askel”, ..Bonapartelaisten edesottamuksia”, »Toinen 
askel”, »Avoin kirje VSDTP:n Neuvoston puheen
johtajalle tov. Plehanoville” kuvastuu Leninin taistelu 
menshevikkien hajoitustoimintaa vastaan, VSDTP:n
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kolmannen edustajakokouksen — ensimmäisen bolshevisti
sen edustajakokouksen — valmistelemisen puolesta.

Huomattavan osan tästä kirjasta käsittävät VSDTPrn 
III edustajakokouksen asiakirjat, Leninin selostukset, 
puheet ja puheenvuorot edustajakokouksessa, hänen kirjoit
tamansa päätöslauselmat aseellisesta kapinasta, väliaikai
sesta vallankumoushallituksesta, talonpoikaisliikkeen tuke
misesta, Kaukasian tapahtumain johdosta y.m.

Kirja sisältää myöskin porvarillista liberalismia vastaan 
suunnatut teokset: ..Liberaalien agraariohjelma”, ..Poliitti- 
sia sofismeja”, ..Porvariston petturuuden ensi askeleita”, 
„Valkohansikkaisia „vallankumousmiehiä” ”, ..Proletariaa- 
tin taistelu ja porvariston renginpalvelukset”.

Kirjassa on julkaistu neljätoista kirjoitusta, jotka sisäl
tyvät ensi kertaa V. I. Leninin Teoksiin. Nämä kirjoitukset 
on omistettu Venäjän vallankumoustapahtumien analyysille 
ja VSDTPrn III edustajakokouksen kysymyksille.

Artikkelissaan ..Vallankumous Venäjällä” Lenin ensim
mäisen kerran arvioi tammikuun 9 päivän tapahtumat 
vallankumouksen aluksi ja tervehtii kapinaan noussutta 
proletariaattia. Teokset: „Ensi askeleita”, „Verisunnuntain 
aatto”, ..Surmattujen ja haavoitettujen lukumäärä”, 
„Barrikaditaisteluja”, ..Pietari tammikuun 9 pn jälkeen” 
on omistettu vallankumoustaistelun ensi päiville Pieta
rissa ja Venäjän proletariaatin poliittisen tietoisuuden 
kasvulle.

Julistuksessa ..Toukokuun 1 päivä” Lenin selittää 
proletariaatin ja talonpoikaisten tehtäviä vallankumouk
sessa ja kutsuu koko kansan aseellisen kapinan valmis
teluun.

Kirjoituksessa ..Komiteoiden konferensseja” tiedoitetaan 
paikallisten komiteoiden konferensseista, jotka kannattivat 
puolueen III edustajakokouksen viipymätöntä koollekutsu
mista. Artikkelissa ..Uusiskralaisesta leiristä” paljastetaan 
menshevikkien harjoittama puolueen systemaattinen pettä
minen.

Asiakirjat: ..Päätöslauselma aseellisesta kapinasta”, 
„Puhe työläisten ja intelligenttien suhteita sosialidemo
kraattisissa järjestöissä koskevan päätöslauselman käsit
telyjärjestyksestä”, ..Päätöslauselma edustajakokouksen 
pöytäkirjojen julkaisemisesta”, ..Päätöslauselmaehdotus
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Kaukasian tapahtumien johdosta” liittyvät läheisesti 
VSDTP:n III edustajakokouksen aineistoon.

Kirjoituksessa ..Venäjän uusi laina” Lenin kiinnittää 
huomion siihen tsaarihallituksen nauttiman luoton laskuun 
ulkomailla, mikä oli seuraus sotilaallisista tappioista ja 
maan sisällä kasvavasta tyytymättömyydestä.




