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SAAVUTETTUA JA KIRJATTUA

Vallankumouksessa on pysyvää vain se, minkä proleta
riaatin joukot ovat saavuttaneet. Kirjata kannattaa vain se, 
mikä on saavutettu todella pysyvästi.

III:n, Kommunistisen Internationalen perustaminen Mos
kovassa maaliskuun 2 pnä 1919 oli sen kirjaamista, minkä 
ovat saavuttaneet venäläisten ja koko Venäjän proletaari- 
joukkojen ohella myös Saksan, Itävallan, Unkarin, Suomen, 
Sveitsin, sanalla sanoen kansainvälisen proletariaatin 
joukot.

Ja juuri siitä syystä III:n, Kommunistisen Internationa
len perusta on luja.

Vielä neljä kuukautta sitten ei voitu sanoa, että Neuvosto
valta, neuvostovaltiomuoto on kansainvälinen saavutus. 
Siinä oli jotakin sellaista, ja vieläpä oleellistakin, mikä 
koski kaikkia kapitalistimaita eikä vain Venäjää. Mutta 
silloin, ennen asian tarkistamista käytännössä, ei vielä 
voitu sanoa, mitä, kuinka syvällisiä ja kuinka tärkeitä muu
toksia aiheuttaa maailmanvallankumouksen kehittyminen 
edelleen.

Saksan vallankumous oli tätä tarkistusta. Kehittynyt 
kapitalistinen maa on — mitä takapajuisimman maan jäl
keen— osoittanut lyhyessä ajassa, vain alun toista sataa 
päivää käsittävän ajanjakson kuluessa koko maailmalle, 
etteivät ainoastaan vallankumouksen perusvoimat eikä 
ainoastaan sen perussuunta ole samat, vaan että myös 
uuden, proletaarisen demokratian perusmuoto on sama: 
Neuvostot.

Ja samanaikaisesti Englannissa, voittajamaassa, maassa, 
jolla on eniten siirtomaita, maassa, joka on kauimmin ollut 
ja jota on kauimmin pidetty ..yhteiskunnallisen rauhan” esi
kuvana, vanhimmassa kapitalistisessa maassa me havait-
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Semme, kuinka laajassa mitassa, hillittömästi, myrskyisästi 
ja voimakkaasti kasvavat Neuvostot ja proletariaatin 
joukkotaistelun uudet neuvostomuodot — „Shop Stewards 
Committees”, tehtaanvanhinten komiteat.

Amerikassa, voimakkaimmassa ja nuorimmassa kapita
listisessa maassa työväenjoukot ovat tavattoman myötätun
toisia Neuvostoille.

Jää on murtunut.
Neuvostot ovat voittaneet kaikkialla maailmassa.
Ne ovat voittaneet ennen kaikkea ja eniten siinä mielessä, 

että ovat valloittaneet puolelleen proletaarijoukkojen myötä
tunnon. Se onkin tärkeintä. Tätä voittoa eivät mitkään impe
rialistisen porvariston petomaisuudet eivätkä mitkään bol- 
shevikkivainot ja -murhat pysty riistämään joukoilta. Mitä 
enemmän »demokraattinen” porvaristo riehuu, sitä varmem
miksi muodostuvat nämä voitot proletaarijoukkojen sisim
mässä, niiden mielialassa, niiden tietoisuudessa, niiden san
karillisessa taisteluvalmiudessa.

Jää on murtunut.
Ja juuri siksi työ sujui niin helposti, hankauksitta, niin 

tyynesti ja vakaan varmasti Moskovan kansainvälisessä 
kommunistikonferenssissa, joka perusti III Internationalen.

Me kirjasimme sen, mikä on jo saavutettu. Panimme 
paperille sen, mikä on jo piirtynyt pysyvästi joukkojen tie
toisuuteen. Kaikki tiesivät, enemmänkin: kaikki näkivät, 
tunsivat, aistivat, kukin oman maansa kokemuksesta sen, 
että maailmassa on alkanut uusi, ennen näkemättömän 
voimakas ja syvällinen proletaarinen liike, että se ei mahdu 
minkäänlaisiin vanhoihin puitteisiin, että sitä eivät voi 
hillitä mitkään pikkumaisen politikoinnin suurmestarit, 
eivät enempää maailman kokeneimmat ja maailman ovelim- 
mat englantilais-amerikkalaisen »demokraattisen” kapita
lismin Lloyd Georget ja Wilsonit kuin myöskään läpilii- 
patut Hendersonit, Renaudelit, Brantingit ynnä kaikki muut 
sosialishovinismin sankarit.

Uusi liike vie proletariaatin diktatuuriin, se vie kaikista 
horjumisista huolimatta, tavattoman tuntuvista tappioista 
huolimatta, ennen kuulumattomasta ja uskomattomasta 
»venäläisestä” kaaoksesta (pintapuolisesti, sivusta päätel
len) huolimatta— vie N e u vo sto va lta a  koh ti miljoonia ja 
kymmeniä miljoonia proletaareja käsittävänä vyörynä, joka 
voimalla raivaa tieltään pois kaiken.
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Me kirjasimme tämän. Päätöslauselmissamme, teeseis
sämme, selostuksissamme ja puheissamme on kirjattu se, 
mikä on jo saavutettu.

Marxilainen teoria, jota vallankumouksellisten työläisten 
uusi, koko maailman käsittävä arvokas kokemus on valais
sut kirkkaalla valollaan, on auttanut meitä ymmärtämään 
tapahtumain koko lainmukaisuuden. Se auttaa kapitalisti
sen palkkaorjuuden kukistamiseksi taistelevia proletaareja 
kaikkialla maailmassa tajuamaan selvemmin taistelunsa 
päämäärät, kulkemaan varmemmin jo määräytynyttä tietä, 
saavuttamaan varmemmin ja pysyvämmin voiton ja var
mentamaan sen.

III:n, Kommunistisen Internationalen perustaminen on 
alkuna kansainväliselle Neuvostotasavallalle, kommunismin 
kansainväliselle voitolle.

Maaliskuun 5 pnä 1919.
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