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Vladimir Iljitsh Uljanov syntyi 
22.4.1870 Volgan varrella olevassa 

Simbirskin  kaupungissa. 
 

Leninin muistoksi kaupungin nimi 
on nykyään Uljanovsk. 





Vanhemmat 

• Isoisä Nikolai Uljanov oli Nizni Novgorodin 
kuvernementista (läänistä) kotoisin oleva 
maaorjatalonpoika. 

– Pääsi kuitenkin muuttamaan Astrahaniin ja 
siirtymään – joskin köyhänä – porvarissäätyyn. 

• Isä Ilja Uljanov suoritti veljensä taloudellisen 
tuen avulla tutkinnon Kazanin yliopistossa. 

– Toimi kansankoulun opettajana ja myöhemmin 
Simbirskin läänin kansakoulujen tarkastajana ja 
johtajana. 

 



Vanhemmat ja perhe 

• Äiti Maria Uljanova oli lääkärin tytär. 

• Perheessä oli kuusi lasta: Anna, Aleksandr, 
Vladimir, Olga, Dmitri ja Maria. 

 

• Isä kuoli vuonna 1886. 

• Isoveli Aleksandr kuului Narodnaja volna –
järjestöön, joka suunnitteli tsaarin 
murhaamista. Joutui kiinni, vangittiin ja 
hirtettiin vuonna 1887. 



Isä Ilja Uljanov ja äiti Maria Uljanova (o.s. Blank)  



Uljanovien perhe 



Vladimir lapsena 



Vladimir  
koululaisena                              ylioppilaana 



Aloitti opiskelun 
Kazanin yliopiston 
lainopillisessa 
tiedekunnassa 
elokuussa vuonna 
1887. 
Erotettiin jo 
joulukuussa 
ylioppilaskokoukseen 
osallistumisen vuoksi. 



1889 muutto 
Samaraan äidin ja 
sisarusten kanssa. 
 
Vlamimir opiskeli 
itsenäisesti lakia ja 
suoritti tutkinnon 
vuonna 1891. 
 
Vuodesta 1892 
asianajajana Samaran 
piirioikeudessa. 



Asuminen kaupungissa kiellettiin, karkotettiin 
Kokushkinon kylään 



Muuttoja 

• Seuraavana vuonna (1888) Vladimir sai palata 
Kazaniin. 

• Vladimir perusti vuonna 1892 Samaraan 
ensimmäisen marxilaisen kerhon. 

• Muutto Pietariin vuonna 1893. 

 

 



Marxilaisuuteen 

• 1890-luvulla tsaarinvallan vastustajat olivat 
enimmäkseen narodnikkeja, ”kansan ystäviä”. 

– Halusivat yksinvallan rajoittamista 

• Vuonna 1894 laaja kirjoitus ”Mitä ovat 
”kansan ystävät” ja miten he taistelevat 
sosialidemokraatteja vastaan” (kootut osa 1, 
sivut 113 … 320). 

• Toimintaa marxilaisten kerhojen 
yhdistämiseksi puolueeksi. 



Vladimir tutustui 
vuonna 1894 
Nadezhda 
Krupskajaan. 
Naimisiin vuonna 
1898 



Ulkomailla 

• Vuonna 1895 keväällä ja kesällä Sveitsissä 
tapaamassa venäläisten ”Työn vapautus” 
ryhmän jäseniä (mm. G. Plehanov ja P. 
Axelrod). 

• Samalla matkalla Pariisissa ja Berliinissä 
tapaamassa sikäläisiä marxilaisia (mm. Karl 
Marxin vävy Paul Lafargue). 

• Syksyllä Venäjälle, mukana marxilaista 
kirjallisuutta kaksipohjaisessa matkalaukussa. 



Taisteluliitto 

• Syksyllä 1895 Pietarin marxilaisista kerhoista 
”Taisteluliitto työväenluokan vapauttamiseksi”. 

• Taisteluliiton johdolla kesällä 1896 Pietarissa 
noin 30 000 tekstiilityöläisen menestyksellinen 
lakko. 

• Joulukuun alussa 1895 Vladimir ja monta 
muuta Taisteluliiton johtajaa vangittiin. 

• Perustetun Rabotsheje delo –lehden 
ensimmäisen numeron koko painos 
takavarikoitiin 



Vankeus ja karkotus 

• Vladimir vankilassa Pietarissa 14 kuukautta. 

– Kirjojen ja aikakauslehtien rivien väliin maidolla 
kirjoitettuja artikkeleita saatiin salakuljetettua ulos 
vankilasta. Teksti tulee näkyviin kuumennettaessa. 

• Tuomio helmikuussa 1897: karkotus Siperiaan 
Sushenskojen kylään kolmeksi vuodeksi. 

• Ufan kuvernementtiin vuonna 1898 karkotettu 
Nadeshda Krupskaja sai Vladimirin 
morsiamena siirtyä Sushenskojeen – siellä 
heidät vihittiin. 



Sushenskojen kylä on Jenisei-joen varrella 



Talo, jossa Vladoimir asui karkotusaikansa 



Vladimirin 
asuinhuone 



Vladimir juttelemassa talonpoikien kanssa (taiteilijan 
näkemys) 



Siperiasta Pihkovaan 

• Paljon lukemista ja kirjoittamista, mm. 

– kirjanen ”Venäjän sosialidemokraattien tehtävät” 

– kirja ”Kapitalismin kehitys Venäjällä” vuonna 1899 
(kootut osa 3) 

• Karkotusaika päättyi tammikuussa 1900. 

• Kielto asua suurissa kaupungeissa: asumaan 
Pihkovaan (Pskoviin). 

 





1900-luvun alku 

• Toukokuussa 1900 oli luvatta käymässä 
Pietarissa: pidätettiin, mutta ei vangittu 
pitkäksi aikaa. 

• Heinäkuussa 1900 maanpakoon Saksaan. 

• 1901 lopulta lähtien alkoi käyttää salanimeä 
Lenin (myös muita nimiä, mm. Iljin). 

• Műnchenissä ryhdyttiin julkaisemaan 
vallankumouksellista Iskra (Kipinä) –lehteä, 
jota salakuljetettiin Venäjälle 



Iskran ensimmäinen numero joulukuussa 1900 



1902 kirja ”Mitä on 
tehtävä” 
Alaotsikko ”Liikkeemme 
päivänpolttavia tehtäviä” 
 

Kirjoittajaksi on merkitty 
N. Lenina 
(kootut 5, s. 337 – 523) 
 
Vallankumouksellisen 
puolueen rakentamis-
suunnitelma 



Muuttoja 

• Iskran toimitusta uhkasi pidätys Saksassa. 

• Muutto Englantiin (Lontooseen) huhtikuussa 
1902. 

• Keväällä 1903 Iskran toimitus muutti Sveitsiin 
(Geneveen). 



Puolueen 2. edustajakokous 

• Venäjän sosialidemokraattisen työväen-
puolueen 2. edustajakokous alkoi heinäkuussa 
1903 Belgiassa (Brysselissä). 

• Poliisien vainon vuoksi kokous joutui 
siirtymään Lontooseen. 

– Kiivaita keskusteluja ja äänestyksiä puolueen 
luonteesta ja ohjelmasta. 

– Iskran toimituskunnan kirjoittama 
vallankumouksellinen ohjelma hyväksyttiin 



Puolueen 2. edustajakokous 

• Äänestykset Keskuskomitean ja puolueen pää-
äänenkannattajan (Iskran) toimituskunnan 
kokoonpanosta. 

– Vallankumouksellisen linjan kannattajat voittivat 
äänestykset 

• Erimielisyydet puolueessa jatkuivat 

– Vallankumoukselliset bolshevikkeja 
(enimmistöläisiä) 

– Porvariston kanssa sovittelevaa linjaa kannatavat 
manshevikkejä (vähemmistölaisiä) 



Taiteilijan näkemys kokouksesta 



Taistelua puolueesta 

• Menshevikit saivat haltuunsa puolueen 
äänenkannattajan (Iskran). 

– Kirjoituksia bolshevikkeja ja 2. edustajakokouksen 
päätöksiä vastaan. 

• 1904 Leninin kirja ”Askel eteenpäin, kaksi 
askelta taaksepäin” 

– Puolueen rakenteesta, toimintaperiaatteista ja 
sääntöjen noudattamisesta 



Askel eteenpäin, kaksi 
askelta taaksepäin 
(kriisi puolueessamme) 
 
Kirjoittajaksi on 
merkitty N. Lenin 
(kootut 7, s. 191 – 410) 



3. edustajakokous 

• Puolueen 3. edustajakokous 1905 Lontoossa 

– Menshevikit kieltäytyivät osallistumasta, pitivät 
oman kokouksensa Genevessä 

• Lenin heinäkuussa 1905: ”Sosialidemokratian 
kaksi taktiikkaa demokraattisessa 
vallankumouksessa” 

Proletariaatti ei voi rajoittua voittoon porvarillis-
demokraattisessa vallankumouksessa. Taistelun 
kuluessa se antaa iskun kapitalismille ja 
vallankumous kehittyy sosialistiseksi. 



Ilmestyi suomen 
kielellä vuonna 1946 
Petroskoissa 
 
(kootut 9, s. 1 – 125) 



Vallankumous 1905 

• Kesällä 1905 laajoja lakkoja ja mielen-
osoituksia. 

• Lenin kehottaa aseelliseen kapinaan. 

• Syksyllä 1905 Venäjän ensimmäinen 
yleislakko. 

• Ensimmäiset työläisten edustajien neuvostot. 

• Lenin Pietariin marraskuussa 1905, Keskus-
komitean ja Pietarin komitean johtoon. 



Vallankumous 1905 

• Poliisi jahtasi bolshevikkeja. Leninkin vaihtoi 
yhtenään asuntoja ja piileskeli välillä 
Suomenkin puolella. 

• Lenin bolshevikkien puoluekonferenssissa 
joulukuussa 1905 Tampereen työväentalolla. 



Julkilausumavaliokunnan kokous Tampereella 



Vallankumous 1905 

• Joulukuussa 1905 aseellinen kapina 
Moskovassa. 

• Kesällä 1906 matruusien ja sotilaiden kapina 
Viaporissa (Suomenlinnassa). 

• Lenin maaliskuussa 1906 ”Kadettien voitto ja 
työväenpuolueen tehtävät” (kootut 10, s. 191 
-270) 



Puolueen 4. edustajakokous 

1906 Tukholmassa puolueen edustaja-
kokouksessa 

• Tavoitteena yhdistää bolshevikit, menshevikit 
ja muut ryhmittymät (mm. Puolan, Latvian ja 
Liettuan sosialidemokraattiset puolueet) 

• Manshevikit olivat kokouksessa enemmistönä, 
kaappasivat itselleen keskuskomitean ja 
Sotsial-Demokrat –lehden toimituksen 
enemmistön. 



Englannissa ja Suomessa 

• Lenin ”Selostus VSDTP:n yhdistävästä 
edustajakokouksesta (Kirje Pietarin työläisille)” 
(kootut 10, s. 313 – 380) 

• 1907 Lontoossa puolueen 5. edustaja-
kokouksessa 

– Tässä kokouksessa bolshevikit olivat enemmistönä 

• Lenin matkusti kokouksesta Suomeen; Venäjän 
puolella uhkasi pidätys. 

• Turusta pakoon ulkomaille jäitä pitkin 

 



Pakoreitti Turun saaristossa 



Turusta Tukholmaan joulukuu 1907 

Matkalla Turusta Paraisille Lenin esiintyi 

saksalaisena geologina, tohtori Müllerinä, 

joka oli tulossa tutkimaan kalkkilöydöstä. 

Matkaa tehtiin kylmänä joulukuisena iltana, 

jolloin pakkasta oli yli 20 astetta ja 

Kirjalansalmen kohdalla lautta ei kulkenut. 

Kirjalan Norrgårdiin päästiin sen vuoksi vain 

kulkemalla jalan heikolla vastajäätyneellä 
jäällä. 



Turusta Tukholmaan 

Lenin viipyi kaksi yötä Norrgårdissa 

odottaen lumentuloa, jotta matkaa voisi 

jatkaa reellä. 

Matka jatkui sitten Paraisten Malmin 

(keskustan) kautta, jonne oli matkaa noin 12 

kilometriä. 

Sieltä jatkettiin Lillmälöön, jonne oli matkaa 

vielä noin 15 km. Kelirikon vuoksi Lenin vietti 

vielä muutaman päivän siellä ennen kun 

pääsi hiihtäen Seilin saareen ja sieltä 

höyrylaiva Bore I avulla Tukholmaan. 

 

 







Asumaan Sveitsiin 

• Arvioita vuosien 1905 … 1907 kapinasta 

– Moskovan kapinan opetukset (kootut 11, s. 154 … 
161) 

– Vallankumouksen opetuksia (kootut 16, s. 295 … 
301) 

• Lenin asumaan Geneveen tammikuussa 1908. 

• Tsaarihallitus voimisti vallankumouksellisten 
vainoa. 

• Lenin järjestämään ”Proletari” lehden 
julkaisemista. 

 



Pariisi ja kirjoituksia 

• Puolueen toiminnan järjestämisen 
periaatteista 

– Maanalainen luja ydin 

– Julkinen toiminta duumassa, ammattiliitoissa, 
vakuutuskassoissa, työväenkerhoissa ym. 

• Vuoden 1908 lopussa Proletari-lehden 
toimitus muutti Pariisiin. 

• 1909 filosofiaa käsittelevä kirja ”Materislismi 
ja empiriokritisismi” (kootut 14, s. 5 – 356)  



Kirjan tekijäksi on 
merkitty Vl. Iljin 



Kirja on ilmestynyt 
myös suomeksi 



Julkaisutoimintaa 

• Kirjoituksia Suomesta 1909 ja 1910 

– Tsaari Suomen kansaa vastaan (kootut 16, s. 68 – 
71) 

– Rynnäkkö Suomea vastaan (kootut 16, s. 164 … 
168) 

• Vuonna 1910 työväenliikkeen uutta nousua 
Venäjällä 

• Lenin toimi lakkautettujen julkisten 
marxilaisten lehtien uudelleen julkaisemisen 
puolesta 



Lenin vuonna 
1910 



Puoluekoulu 

• Vuoden 1910 lopulla Pietariin viikkolehti 
Zvezda (Tähti) ja Moskovaan aikakauslehti 
Mysl (Ajatus). 

• Keväällä 1911 Lenin järjesti puoluekoulun 
Pariisin lähelle, osallistujat venäläisiä työläisiä. 

– 20 luentoa kansantaloudesta, 12 luentoa 
maatalouskysymyksestä ja 12 luentoa sosialismin 
teoriasta ja käytännöstä. Lisäksi luentoja 
materialistisesta historiakäsityksestä. 



Puoluetta elvytetään 

1912 puoluekonferenssi Prahassa 

• Konferenssi julistautui toimimattomana olleen 
puolueen ylimmäksi päättäväksi elimeksi. 

• Menshevikit erotettiin puolueesta. 

• Valittiin uusi keskuskomitea 



Muutto Krakovaan 

1912 Lenin muutti Krakovaan, joka silloin kuului 
Itävalta-Unkariin (nykyisin Puolaan). 

• Krakova oli lähellä Venäjän rajaa, yhteydenpito 
oli helpompaa. 

• Sanomalehdet Pietarista tulivat kolmessa 
päivässä. 

• Osallistui toukokuussa 1912 Pietarissa 
perustelun Pravda (Totuus) lehden 
toimittamiseen 





Kirjoituksia 

• Vuosina 1912 … 1914 Pravdassa julkaistiin 
lähes 300 Leninin kirjoittamaa artikkelia eri 
salanimillä. 

• Syksyllä 1912 Venäjällä pidettiin duuman 
vaalit. Leninin kirjoittaman bolshevikkien 
vaaliohjelman päävaatimukset olivat 

– demokraattinen tasavalta 

– kahdeksan tunnin työpäivä 

– tilanherrojen maiden takavarikointi 



Kirjoituksia 

Duumaan valittiin kuusi työläisbolshevikkia. 
Lenin avusti heidän puheenvuorojensa 
laatimisessa. 

• Duumassa oli myös seitsemän menshevikkiä. 



Maailmansota 

• Vallankumouksellinen liike Venäjällä laajeni, 
vuonna 1914 lakkoihin osallistui noin 
puolitoista miljoonaa työläistä. 

• Bolshevikit valmistautuivat puolueen 
edustajakokoukseen. 

• Maailmansodan syttyminen katkaisi 
kehityksen. 



Sotaa vastaan 

• 1914 Lenin muutti puolueettomaan Sveitsiin. 

• Lenin ja bolshevikit olivat vahvasti sotaa 
vastaan. Tunnus: ”Tappio oman maan 
hallitukselle imperialistisessa sodassa”. 

– Menshevikit ja Euroopan maiden sosiali-
demokraattiset puolueet kehottivat työläisiä 
tukemaan oman maansa porvariston 
sotaponnisteluja. 



Bolshevikkeja vainotaan 

• Lenin sai aikaan puolueen äänenkannattajan 
”Sotsial-demokrat” ilmestymisen vuonna 1914 
vuoden katkoksen jälkeen. 

• Tsaarihallitus vainosi sodan vastustajia 

– Duuman bolshevikkiedustajat karkotettiin 
Siperiaan 

– Puolueen keskuskomitea ja monet muut 
puoluejärjestöt paljastuivat useaan kertaan ja 
niiden jäsenet vangittiin 



Kirjoituksia 

• 1915 kirjanen ”Sosialismi ja sota” (kootut 21, 
s. 289 … 333) 

• Toimeentulovaikeuksia; tuloja vain 
kirjoituksista. Sodan vastaista kirjallisuutta oli 
vaikea saada julkaistuksi. 

• 1916 kirjanen ”Imperialismi kapitalismin 
korkeimpana vaiheena” 





Ilmestyi Venäjällä 
1917 

Kirjoittajaksi on 
merkitty N. Lenin 
(Vl. Iljin) 



Helmikuun vallankumous 

• Helmikuussa 1917 Pietarissa poliittinen 
yleislakko, osallistujia noin 200 000. 

• Laajenevat lakot ja mielenosoitukset 
pakottivat tsaarin luopumaan vallasta 16.3. 

• Tilalle väliaikainen hallitus sekä sotilaiden ja 
työläisten neuvostot (kaksoisvalta). 



Paluu Venäjälle 

• Lenin palasi Pietariin 16.4.1917 
matkustettuaan Saksan, Ruotsin ja Suomen 
kautta. 

• Rajaa Torniossa valvoivat britit. Kuulusteluja 
tehnyt vakooja Harold Gruner riisutti Leninin 
alastomaksi ja pelasi aikaa. Odotettiin 
Pietarista sähkettä, joka kieltäisi Leninin 
maahantulon. 



Paluu Venäjälle 

• Leniniä kuulusteltiin tuntikausia ja hänen 
tavaransa käytiin läpi lukuisia kertoja. Hän 
pysyi tarinassaan, jonka mukaan hän oli 
kotiinsa palaava toimittaja. 

• Sähkettä Pietarista ei tullut ja Lenin pääsi 
jatkamaan matkaa. 

 

 



Junalla Ruotsin läpi Haaparantaan, sieltä Tornioon 
ja junalla Suomen halki Pietariin. 

 

Tornion aseman seinässä on muistolaatta. 



Saapuminen Pietariin; taitelijan näkemys 



Vallankumousta valmistellaan 

• 4.4.1917 ”huhtikuun teesit” 
vallankumouksellisen proletariaatin tehtävistä 

– Siirryttävä porvarillis-demokraattisesta 
vallankumouksesta sosialistiseen 
vallankumoukseen 

– ”Kaikki valta neuvostoille” 

• Lenin johti puolueen Keskuskomiteaa, Pietarin 
bolshevikkijärjestöä ja Pravdan toimituskuntaa 



Lenin puhumassa Putilovin tehtaan työläisille 



Vallankumousta valmistellaan 

• 3.7.1917 Pietarissa suuri mielenosoitus. 
Väliaikainen hallitus komensi poliisit ja sotilaat 
ampumaan mielenosoittajia. 

• Bolshevikkeja vainotaan ja vangitaan. 

• Leninin pidättämiseen johtavista tiedoista 
luvattiin suuri palkkio. 

• Asui Pietarin lähellä Razliv-järven rannalla. 

• Kirja ”Valtio ja vallankumous” (kootut 25, s. 
385 … 497) 



”Niittomiehenä” Razlivissa 





Leninin ”asunto” Razlivissa  





Kirjoittajaksi on 
merkitty V. Iljin (N. 
Lenin) 



Käsikirjoituksen 
ensimmäinen sivu 



Lenin pääsi 
elokuussa 
naamioituneena 
Suomen puolelle 
veturissa;  esitti 
lämmittäjää 



Vallankumousta valmistellaan 

• Lenin: ”Uhkaava katastrofi ja miten sitä 
vastaan on taisteltava” (kootut 25, s. 323 … 
370). 

• Lenin syyskuun puolivälissä Helsingistä 
Viipuriin. 

• 7.10.1917 Lenin salaa Viipurista Pietariin. 



Lokakuun vallankumous 

• 10.10. Keskuskomiteassa esillä kysymys 
aseellisesta kapinasta. 

– Lenin: Sopiva hetki vallan ottamiseen on koittanut 

– Kaksi vastaan äänestävää (Kamenev ja Zinovjev). 

• Kapinaa johtamaan asetettiin Poliittinen 
toimikunta, sen johtoon Lenin. 

• 7.11.1917 Talvipalatsi piiritettiin, 
rautatieasemat, puhelinkeskus, lennätin ym. 
keskeiset kohteet vallattiin. 

 



Kaikki valta neuvostoille 

Koolla ollut neuvostojen yleisvenäläinen kokous 
julistautui ylimmän vallan haltijaksi. 

• Asetus rauhasta 

• Asetus maasta 



Lenin puhuu neuvostojen kokouksessa 





Venäjän johtoon (hallitukseksi) valittiin 
Kansankomissaarien neuvosto, puheenjohtaja 

Lenin. 



Rauhansopimus 

Puolueen 7. edustajakokous maaliskuussa 1918 
Pietarissa 

• Päätöslauselma sodasta ja rauhasta: 
Hyväksyttiin Brest-Litovskin rauhansopimus, 
jossa Venäjä joutui luovuttamaan suuria 
alueita 

• Puolueen nimeksi Venäjän kommunistinen 
puolue (bolshevikit) 

 



Rauhansopimuksessa 
Venäjän läntiset 
alueet siirtyivät 
naapurimaille 



Suuria vaikeuksia 

• Sodan jäljiltä talous oli raunioina. 

• Porvariston (tai tsaarin) vallan palauttamista 
haikailevat käynnistivät vuosia kestäneen 
sisällissodan. 

• Myös ulkovallat hyökkäilivät maahan 

– Saksa Ukrainan kautta 

– Englanti Murmanskissa ja Arkangelissa 

– Japani ja USA Kaukoidässä 

– Suomi Aunuksessa 

– jne 



Lenin yritetään murhata 

• Murhayritys Leniniä vastaan 30.8.1918. 

• Eserrä (sosiaalivallan-kumouksellisen) 
puolueen jäsen Kaplan ampui revolverilla 
myrkytettyjä luoteja. 

• Lenin ei koskaan toipunut kokonaan. 

• Vaativia tehtäviä 

– sisällissodan lopettaminen ja maahantunkeutujien 
karkottaminen 

– talouden kuntoon saattaminen 



Kirjoituksia 

• 1918 ”Proletaarinen vallankumous ja luopio 
Kautsky” 

• Maaliskuussa 1919 Moskovassa perustettiin 
Kommunistinen internationaali 

• 1920 ”Vasemmistolaisuus lastentautina 
kommunismissa” 





Maata kehittämään 

Puolueen 9. edustajakokous maaliskuussa 1920 

• ”Neuvostojen valta ja koko maan 
sähköistäminen” 





Uusi talouspolitiikka 

• Vuoden 1920 loppuun mennessä suurin osa 
aseellisista hyökkäyksistä ja kapinoinnista oli 
torjuttu. 

• 1921 puolueen 10. edustajakokous: uusi 
talouspolitiikka (NEP) 

• Lenin terveys huononi vuonna 1921 ja paheni 
vuonna 1922 

– Lepäsi pitkiä aikoja Moskovan ulkopuolella 
Gorkissa. 



Lenin ja Krupskaja Gorkissa 



Lopun aikoja 

• Neuvostoliitto perustetaan joulukuussa 1922 

• Tammi- ja helmikuussa 1923 Lenin sanelee 
viimeiset tekstinsä. 

• Kuoli 24.1.1924 



Leninin merkityksestä 

• Lenin ei tietenkään yksin saanut aikaan 
vallankumousta. 

• Puolueella ja työtovereilla oli suuri merkitys. 

• Lenin kuitenkin vaikutti suuresti puolueen 
suuntaan 

– Erittäin tuottelias kirjoittaja (lehtikirjoituksia, 
kirjasia, kirjoja, kokousten kannanottoja, 
puolueohjelman luonnoksia…) 



Leninin merkityksestä 

• Paljon matkustanut ja kielitaitoinen: laaja 
näkemys Euroopan ja maailman tilanteesta. 

• Selväsanainen ja innostava puhuja; paljon 
esiintymisiä suurissa ja pienissä tilaisuuksissa. 

• Esimerkillään ja asenteellaan loi uskoa ja 
innostusta puolueen jäseniin, työläisiin ja 
talonpoikiin. 

 


