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IX

ESIPUHE

Yhdeksäs osa sisältää teokset, jotka V. I. Lenin on 
kirjoittanut vuoden 1905 toisella puoliskolla (kesä—marras
kuussa) .

Osaan kuuluu historiallinen kirja „Sosialidemokratian 
kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouksessa”, 
jossa Lenin arvosteli klassillisesti menshevikkien taktiikkaa, 
perusteli nerokkaasti bolshevikkien taktiikan ja rikastutti 
marxilaisuutta uudella vallankumousteorialla. Kirjan 
jälkisanojen toinen luku julkaistaan ensi kerran täy
dellisenä käsikirjoituksen mukaan, josta osa löydettiin 
vuonna 1940.

Osassa julkaistaan kirjoitukset „Proletariaatti taistelee, 
porvaristo hiipii valtaan”, „Bulyginin Duuman boikotointi 
ja kapina”, „Monarkistisen porvariston perässä vaiko 
vallankumouksellisen proletariaatin ja talonpoikaisten joh
dossa?”, „Parlamentarismileikkiä”, „Puolustuksesta hyök
käykseen” ynnä muita. Näissä kirjoituksissa Lenin 
puolustaa työväenluokan vallankumouksellista taktiikkaa, 
antaa ohjeita aseellisen kapinan valmistelusta, paljastaa 
liberaalisen porvariston vilpillisen „demokratismin” ja 
menshevikkien sovittelutaktiikan.

Kirjoituksissa „Sosialidemokratian suhde talonpoikais
liikkeeseen”, „Sosialismi ja talonpoikaisto” ja „Pikkuporva
rillinen sosialismi ja proletaarinen sosialismi” Lenin 
perustelee ja selittää porvarillis-demokraattisen vallanku
mouksen kasvaessaan sosialistiseksi vallankumoukseksi 
muuttamisen puolesta käytävän taistelun bolshevistista 
strategista suunnitelmaa.



X ESIPUHE

Kirjoitukset „Poliittinen lakko ja katutaistelu Mosko
vassa”, „Moskovan tapahtumien opetuksia”, „Yleisvenäläi- 
nen poliittinen lakko” ja „Vallankumouksen ensimmäinen 
voitto” on omistettu lokakuun poliittiselle yleislakolle.

Leninin teokset „Esipuhe kirjaseen „Työläiset puolueen 
kahtiajaosta” ”, „Kysymykseen puolueen yhdistämisestä" 
ynnä muut on tähdätty menshevikkien hajoitustoimintoja 
vastaan.

Osassa julkaistaan seuraavat Leninin kirjoitukset, jotka 
on otettu ensi kertaa V. I. Leninin Teoksiin: „Loppuosa 
kirjoitukseen „Pariisin Kommuuni ja demokraattisen dikta
tuurin tehtävät” ”, „Alkuperäinen variantti esipuheeksi 
kirjaseen „Työläiset puolueen kahtiajaosta” ”, „Huomautus 
VSDTPm ulkomaisten järjestöjen konferenssin päätöslau
selmaan”, „Toimituksen jälkisanat kirjoitukseen „Kolmas 
edustajakokous Kaukasian menshevikkien tuomittavana” ”, 
„Huomautus P. Nikolajevin kirjaseen „Venäjän vallanku
mous” ”, „Nykyhetken johdosta”, „Niin sanotusta 
Armenialaisesta sosialidemokraattisesta työväenjärjestöstä”, 
„ „Borba Proletariata” ” („„Proletariaatin Taistelu” ”), 
„Ulkomainen nuoriso ja Venäjän vallankumous”, „Huomau
tuksia kirjoitukseen „Britannian työväenliike ja trade- 
unionien kongressi” ”, „Lisäys V. Kalininin kirjoitukseen 
„Talonpoikain edustajakokous” ” ja kirjoitus „Kahden 
ottelun lomassa”. Tässä kirjoituksessa Lenin tekee yhteen
vedot vuoden 1905 lokakuun poliittisesta yleislakosta ja 
kehoittaa Venäjän proletariaattia kokoamaan voimansa 
yhteen tsaarin itsevaltiuden kukistamiseksi koko kansan 
aseellisen kapinan kautta.


