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1
YLEISVENALÄISEN TOIMEENPANEVAN KESKUSKOMITEAN 

PUHEENJOHTAJAN
TOVERI JAKOV MIHAILOVITSH SVERDLOVIN 

MUISTOLLE

Niille jotka tekivät päivästä toiseen työtä toveri Sverdlo- 
vin kanssa, on erikoisen selvää, että hänen poikkeukselliset 
järjestäjänlahjansa turvasivat meille sen, mistä olimme täy
dellä syyllä ylpeitä. Hän huolehti siitä, että meillä oli mah
dollisuus suorittaa yksituumaista, tarkoituksenmukaista, 
järjestyneiden proletaarijoukkojen arvoa vastaavaa organi
soitua työtä, sellaista työtä, jonka puuttuessa ei olisi voinut 
olla menestystä ja joka vastasi täydellisesti proletaarisen 
vallankumouksen tarpeita. Toveri Jakov Mihailovitsh Sverd- 
lovin muisto ei tule olemaan ainoastaan vertauskuvana val- 
lankumousmiehen uskollisuudesta asialleen, se ei tule ole
maan ainoastaan malliesimerkki siitä, miten pitää yhdistää 
käytännöllinen selvä järki syys, käytännöllinen taidokkuus ja 
läheinen yhteys joukkoihin niiden ohjaamistaitoon, se on 
oleva myös takeena siitä, että yhä laajemmat proletaarijou- 
kot tulevat suuntaamaan kulkunsa jatkuvasti eteenpäin 
kommunistisen vallankumouksen täydelliseen voittoon.
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2

III, KOMMUNISTINEN INTERNATIONALE

Meneillään olevan vuoden -919 maaliskuussa pidettiin 
Moskovassa kommunistien kansainvälinen edustajakokous. 
Tämä edustajakokous perusti Kolmannen, Kommunistisen 
Internationalen — kaikissa maissa Neuvostovallan pystyttä
miseen pyrkivien Työläisten maailmanliiton.

Ensimmäinen Internationale, jonka Marx oli perustanut, 
toimi vuodesta -64 vuoteen -72, Pariisin sankarillisten 
työläisten, kuuluisan Pariisin Kommuunin tappio merkitsi 
tuon Internationalen loppua. Ensimmäinen Internationale 
ei unohdu, se on ikiajoiksi jäävä työläisten vapaustaistelun 
historiaan. Se lacki perustuksen sille sosialistisen maail- 
mantasavallan rakennukselle, jota meillä on nyt onni 
rakentaa.

Toinen Internationale toimi vuodesta -89 vuoteen -914, 
sotaan saakka. Tuo aika oli kapitalismin tyynimmän ja 
rauhallisimman kehityksen aikaa, jolloin ei tapahtunut suu
ria vallankumouksia. Monissa maissa työväenliike kasvoi ja 
voimistui tuona aikana. Mutta suurimmassa osassa puo
lueita rauhanaikaisiin oloihin tottuneet työväen johtajat 
kadottivat kykynsä käydä vallankumoustaistelua. Kun 
vuonna -914 alkoi sota, neljä vuotta jatkunut verenvuoda
tus, sota voittojen jakamisesta kapitalistien kesken, pienten 
ja vähäväkisten kansojen hallitsemisesta, nämä sosialistit 
siirtyivät omien hallitustensa puolelle. He pettivät työväen, 
auttoivat pitkittämään teurastusta, muuttuivat sosialismin 
vihollisiksi, siirtyivät kapitalistien puolelle.

Työväenjoukot käänsivät selkänsä noille sosialismin 
kavaltajille. Kaikkialla maailmassa alkoi käänne vallanku
moustaisteluun. Sota näytti, että kapitalismi on tuhon oma.



AÄNILEVYIHIN TALLENNETTUJA PUHEITA 223

Sen tilalle on tulossa uusi järjestys. Sosialismin kavaltajat 
ovat häväisseet vanhan sosialismi-sanan.

Työläiset, jotka ovat pysyneet uskollisina pääoman ikeen 
kukistamisen asialle, nimittävät nyt itseään kommunis
teiksi. Kommunistien liitto kasvaa kaikkialla maailmassa. 
Eräissä maissa Neuvostovalta on jo voittanut. Vähän aikaa 
vielä, ja saamme nähdä kommunismin voittavan koko maail
massa, saamme nähdä Yleismaailmallisen Federatiivisen 
Neuvostojen Tasavallan synnyn.

Julkaistaan äänilevystä kirjoitetun 
ja käsikirjoitukseen verratun 

tekstin mukaan
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SELOSTUS BELA KUNIN KANSSA RADIOTEITSE 
KÄYDYISTÄ NEUVOTTELUISTA

Tunsin hyvin toveri Bela Kunin jo silloin, kun hän oli 
sotavankina Venäjällä ja kävi useita kertoja luonani keskus
telemassa kommunismista ja kommunistisesta vallanku
mouksesta. Sen vuoksi, kun saimme tiedotuksen Unkarin 
kommunistisesta vallankumouksesta ja tiedotus oli kaiken 
lisäksi tov. Bela Kunin allekirjoittama, halusimme keskus
tella hänen kanssaan ja selvittää tarkemmin, miten oli tuon 
vallankumouksen laita. Ensimmäiset tiedotukset siitä pani
vat hiukan epäilemään, että niin sanotut sosialistit eli 
sosialistiluopiot olivat ehkä ryhtyneet petokseen, ehkä he 
olivat syrjäyttäneet kommunistit, varsinkin kun nämä istui
vat vankilassa. Niinpä seuraavana päivänä sen jälkeen, kun 
oli saatu ensimmäinen tiedotus Unkarin vallankumouksesta, 
lähetinkin radiosanoman Budapestiin pyytäen Bela Kunia 
tulemaan aparaatin ääreen ja esitin hänelle sellaisia kysy
myksiä, joiden avulla saatoin tarkistaa, oliko hän itse vas
taamassa, sekä kysyin häneltä, mitä reaalisia takeita on 
olemassa hallituksen luonteen, sen tosiasiallisen politiikan 
suhteen. Tov. Bela Kunin antama vastaus oli täysin tyydyt
tävä ja hälvensi kaikki epäilyksemme. Selvisi, että vasem- 
mistososialistit olivat tulleet vankilaan Bela Kunin luo 
neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta. Ja vain nuo 
kommunisteille myötämieliset vasemmistososialistit sekä 
heidän lisäkseen keskustan edustajat muodostivat uuden 
hallituksen, kun taas oikeistososialistit, niin sanoakseni 
leppymättömät ja parantumattomat sosialistiluopiot, erosi
vat tykkänään puolueesta, erosivat viemättä mennessään 
ainoatakaan työläistä. Myöhäisemmät tiedotukset ovat 
osoittaneet, että Unkarin hallituksen politiikka on ollut mitä
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lujinta ja suunnaltaan kommunistista siinä määrin, että kun 
me aloitimme työväenvalvonnasta ja vasta vähitellen siir
ryimme teollisuuden kansallistamiseen, niin Bela Kun sai 
omalla arvovallallaan, varmuudellaan siitä, että kansan 
suuret joukot kannattavat häntä, heti viedyksi läpi lain 
Unkarin kaikkien kapitalistisesti hoidettujen teollisuuslai
tosten ottamisesta yhteiskunnan omaisuudeksi. Kului kaksi 
päivää ja me tulimme täysin vakuuttuneiksi siitä, että 
Unkarin vallankumous oli heti, tavattoman nopeasti asettu
nut kommunistisille raiteille. Porvaristo itse luovutti vallan 
Unkarin kommunisteille. Porvaristo osoitti koko maailmalle, 
että vaikean kriisin koittaessa ja kansakunnan joutuessa 
vaaraan porvaristo ei kykene hallitsemaan. Ja on vain yksi 
todellinen kansanvalta, josta kansa todella pitää — työläis
ten, sotilaiden ja talonpoikien edustajain Neuvostojen valta.

Eläköön Unkarin Neuvostovalta!
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VETOOMUS PUNAISELLE ARMEIJALLE

Puna-armeijalaistoverit! Englannin, Amerikan ja Rans
kan kapitalistit käyvät sotaa Venäjää vastaan. He kostavat 
työläisten ja talonpoikien Neuvostotasavallalle sen johdosta, 
että se on kukistanut tilanherrojen ja kapitalistien vallan ja 
antanut siten esimerkin kaikille maailman kansoille. Eng
lannin, Ranskan ja Amerikan kapitalistit antavat rahallista 
apua sekä sotatarvikkeita Venäjän tilanherroille, jotka 
marssittavat Siperiasta, Donilta ja Pohjois-Kaukasiasta 
joukkoja Neuvostovaltaa vastaan pyrkien palauttamaan 
tsaarin vallan, tilanherrojen vallan, kapitalistien vallan. Ei. 
Niin ei tule tapahtumaan. Punainen Armeija on tiivistänyt 
rivinsä, noussut ja karkottanut tilanherrojen joukot ja 
valkokaartilaisupseerit Volgan varrelta, vallannut takaisin 
Riian, vallannut takaisin melkein koko Ukrainan, lähestyy 
Odessaa ja Rostovia. Vielä hiukan ponnistuksia, vielä muu
tama kuukausi taistelua vihollista vastaan ja voitto on 
oleva meidän. Punaisen Armeijan voima on siinä, että se 
käy tietoisesti ja yksimielisesti taisteluun talonpoikien maan 
puolesta, työläisten ja talonpoikien vallan puolesta, Neu
vostovallan puolesta.

Punainen Armeija on voittamaton, sillä se on yhdistänyt 
miljoonat työtätekevät talonpojat työläisiin, jotka ovat nyt 
oppineet taistelemaan, oppineet noudattamaan toverikuria, 
eivät masennu, karaistuvat pienistä tappioista, käyvät roh
keammin päin vihollista tietäen, että sen täydellinen tappio 
on lähellä.

Puna-armeijalaistoverit! Punaiseen Armeijaan kuuluvien 
työläisten ja talonpoikien liitto on luja, läheinen ja murtu-
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maton. Kulakit ja hyvin rikkaat talonpojat yrittävät järjestää 
kapinoita Neuvostovaltaa vastaan, mutta heitä on mitätön 
vähemmistö. Heidän onnistuu pettää talonpoikia ohimene
västi ja harvoin. Talonpojat tietävät selviytyvänsä tilan
herroista vain liittoutumalla työläisten kanssa. Maaseudulla 
nimittävät toisinaan itseään kommunisteiksi työkansan pa
himmat viholliset, väkivallantekijät, jotka ovat takertuneet 
valtaelimiin itsekkäiden tarkoitusperiensä saavuttamiseksi, 
turvautuvat petokseen, tekevät vääryyttä keskivarakkaalle 
talonpojalle ja loukkaavat häntä. Työläisten ja talonpoikain 
hallitus on lujasti päättänyt taistella sellaisia henkilöitä 
vastaan ja puhdistaa maaseudun heistä. Keskivarakas 
talonpoika ei ole työläisen vihollinen, vaan ystävä, Neu
vostovallan ystävä. Valveutuneet työläiset ja todelliset neu
vostoihmiset suhtautuvat keskivarakkaaseen talonpoikaan 
kuten toveriin. Keskivarakas talonpoika ei riistä toisen 
työtä, ei rikastu toisen kustannuksella niin kuin kulakit 
tekevät, keskivarakas talonpoika tekee itse työtä, tulee 
toimeen omalla työllään. Neuvostovalta lannistaa kulakit, 
puhdistaa maaseudun niistä, jotka suhtautuvat epäoikeu
denmukaisesti keskivarakkaisiin talonpoikiin, toteuttaa hin
nalla millä hyvänsä työväen ja koko työtätekevän — köy
himmän ja keskivarakkaan — talonpoikaisten liiton.

Tämä liitto kasvaa kaikkialla maailmassa. Vallankumous 
lähestyy, kehittyy kaikkialla. Muutama päivä sitten se voitti 
Unkarissa. Unkarissa on pystytetty Neuvostovalta — 
työväen hallitus. Siihen päätyvät väistämättömästi kaikki 
kansat.

Puna-armeijalaistoverit! Pysykää lujina, horjumatta, yh
tenä miehenä! Rohkeasti eteenpäin vihollista vastaan! Voitto 
on oleva meidän. Tilanherrojen ja kapitalistien valta, joka 
on murrettu Venäjällä, voitetaan koko maailmassa!

29/1II
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KESKIVARAKKAISTA TALONPOJISTA

Kaikkein tärkein kysymys, joka on nyt kommunistien puo
lueen ratkaistavana ja joka sai osakseen suurinta huomiota 
puolueen viime edustajakokouksessa, on keskivarakkaita 
talonpoikia koskeva kysymys.

On luonnollista, että ensimmäiseksi tavallisesti kysytään, 
mikä on keskivarakas talonpoika.

Puoluetoverit ovat luonnollisesti kertoneet monta kertaa, 
kuinka heiltä on kyselty maaseudulla, kuka on keskivarakas 
talonpoika. Me vastaamme siihen: keskivarakas talonpoika 
on sellainen talonpoika, joka ei riistä toisen työtä, ei elä 
toisen työstä, ei käytä missään määrin eikä millään tavoin 
toisen ihmisen työn tuloksia, vaan tekee työtä itse, tulee 
toimeen omalla työllään.

Kapitalismin aikana sellaisia talonpoikia oli vähemmän 
kuin nyt, koska enemmistö oli aivan puutteenalaista ja vain 
mitätön vähemmistö niin silloin kuin nytkin on kuulunut 
kulakkeihin, riistäjiin, rikkaisiin talonpoikiin.

Keskivarakkaiden talonpoikien määrä on lisääntynyt sen 
jälkeen kun maan yksityisomistus lakkautettiin. Ja Neu
vostovalta onkin lujasti päättänyt luoda välttämättä täy
dellisen rauhan ja sovinnon suhteet keskivarakkaaseen 
talonpoikaistoon. Keskivarakas talonpoika ei ymmärrettä
västi voi heti siirtyä sosialismin kannalle, sillä hän pysyy 
vankasti tottumuksissaan, suhtautuu varovaisesti kaikkiin 
uudistuksiin, tarkastaa ensin teoissa, käytännössä, mihin 
häntä kutsutaan, ei ryhdy muuttamaan elämäänsä ennen 
kuin vakuuttuu siitä, että tuo muutos on tarpeellinen.

Juuri siksi meidän pitää tietää ja muistaa ja toteuttaa 
käytännössä sitä vaatimusta, että maaseudulle saapuvien
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työläiskommunistien velvollisuutena on pyrkiä toverillisiin 
suhteisiin keskivarakkaan talonpojan kanssa, solmia tove
rilliset suhteet häneen, muistaa, että toisen ihmisen työtä 
riistämätön työtätekevä on työläisen toveri ja hänen kans
saan voidaan ja pitää päästä vapaaehtoiseen, täysin vilpit
tömään, täydelliseen luottamukseen perustuvaan liittoon. 
Kaikkia kommunistisen vallan ehdottamia toimenpiteitä on 
pidettävä yksinomaan neuvona, viitteenä keskivarakkaalle 
talonpojalle, ehdotuksena, että hän siirtyisi uuteen järjes
tykseen.

Ja vain sellainen yhteinen työ, jonka kulussa kokeillaan 
näitä toimenpiteitä käytännössä, tarkastetaan niiden vir
heellisyydet, oikaistaan mahdolliset erehdykset, päästään 
sopimukseen keskivarakkaan talonpojan kanssa — vain sel
lainen työ turvaa työläisten ja talonpoikien liiton. Siinä lii
tossa on Neuvostovallan koko perusvoima ja tuki, se liitto 
on takeena siitä, että me viemme voitokkaaseen loppuun 
sosialistisen uudistustyön asian, saavutamme voiton pää
omasta ja hävitämme kaikkinaisen riiston.

15 29 osa
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6
MITÄ ON NEUVOSTOVALTA?

Mitä on Neuvostovalta? Mitä on olemukseltaan tämä uusi 
valta, jota ei vielä haluta tai ei voida ymmärtää useimmissa 
maissa? Neuvostovallan .olemus, joka vetää yhä enemmän 
puoleensa kaikkien maiden työläisiä, ilmenee siinä, että 
ennen valtiota hallitsivat tavalla tai toisella rikkaat eli 
kapitalistit, mutta nyt sitä hallitsevat ensi kertaa ja kaiken 
lisäksi laajoin joukoin juuri ne luokat, joita kapitalismi 
ennen sorti. Niin kauan kuin pääoman herruus säilyy, niin 
kauan kuin maa on yksityisomaisuutta, hallitsee valtiota 
demokraattisimmassakin, vapaimmassakin tasavallassa 
pieni vähemmistö, josta yhdeksän kymmenesosaa muodosta
vat kapitalistit eli rikkaat.

Ensi kertaa maailmassa valtiovalta on meillä Venäjällä 
rakennettu sillä tavoin, että yksinomaan työläiset, yksin
omaan työtä tekevät talonpojat, sulkien pois riistäjät, muo
dostavat joukkojärjestöjä — Neuvostoja, ja näille Neuvos
toille annetaan koko valtiollinen valta. Juuri sen vuoksi 
sana ..Neuvosto” ei ole vain käynyt ymmärrettäväksi kaik
kialla maailmassa, vaan siitä on tullut suosittu sana, työ
läisten, kaikkien työtätekevien lempisana, vaikka porvaris
ton edustajat kuinka parjaisivat Venäjää kaikissa maissa. 
Ja sen vuoksi Neuvostovalta on voittava, vainottakoonpa 
kommunismin puolustajia eri maissa kuinka tahansa. Neu
vostovalta on välttämättä, kiertämättömästi ja läheisessä 
tulevaisuudessa voittava kaikkialla maailmassa.

Me tiedämme hyvin, että meillä on vielä runsaasti epä
kohtia Neuvostovallan organisaatiossa. Neuvostovalta ei ole 
ihmeitä tekevä talismaani. Se ei paranna heti paikalla men
neisyyden puutteita, lukutaidottomuutta, sivistymättömyyttä,
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ei vapauta raa’an sodan peruista, rosvomaisen kapitalismin 
Peruista. Mutta Neuvostovalta antaa mahdollisuuden siirtyä 
sosialismiin. Se antaa niille, jotka olivat sorrettuja, mah
dollisuuden nousta toimintaan ja ottaa yhä täydellisemmin 
käsiinsä koko valtion hallinnon, koko talouden johdon, koko 
tuotannon johdon.

Neuvostovalta on tie sosialismiin, se on työtätekevien 
joukkojen löytämä tie ja siksi se on oikea, siksi se on 
voittoisa.
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MITEN TYÖTÄTEKEVÄT VOIDAAN PELASTAA AINIAAKSI 
TILANHERROJEN JA KAPITALISTIEN SORROLTA

Työtätekevien viholliset — tilanherrat ja kapitalistit — 
sanovat: työläiset ja talonpojat eivät tule toimeen ilman 
meitä. Ilman meitä ei kukaan voi saada aikaan järjestystä, 
jakaa töitä, pakottaa työntekoon. Ilman meitä kaikki hajoaa 
ja valtio luhistuu, Meidät ajettiin pois, mutta rappiotila 
palauttaa meidät uudelleen valtaan. Tällaisilla tilanherrojen 
ja kapitalistien puheilla ei hämmennetä, säikytetä eikä 
petetä työläisiä ja talonpoikia. Armeijassa tarvitaan mitä 
tiukinta kuria. Ja kuitenkin valveutuneet työläiset ovat 
kyenneet yhdistämään talonpojat, ovat saaneet palveluk
seensa entisiä tsaarin upseereita, ovat kyenneet luomaan 
voitokkaan armeijan.

Punainen Armeija on luonut ennen näkemättömän tiukan 
kurin, mutta se ei ole keppikuria, vaan perustuu työläisten 
ja talonpoikien omaan tietoisuuteen, uskollisuuteen, uhrau
tuvaisuuteen.

Niinpä siis, jotta työtätekevät voitaisiin pelastaa ainiaaksi 
tilanherrojen ja kapitalistien sorrolta, heidän valtansa pa
lauttamiselta, on luotava suuri työn punainen armeija. Se 
on oleva voittamaton, jos siinä vallitsee työkuri. Työläisten 
ja talonpoikien pitää todistaa ja he todistavat, että he pys
tyvät itse, ilman tilanherroja ja heitä vastaan, ilman kapi
talisteja ja heitä vastaan, saamaan aikaan oikean työnjaon, 
pitämään yllä tinkimätöntä kuria ja uskollisuutta työn
teossa yhteiseksi hyväksi.

Työkuri, intoisa tarmokkuus työnteossa, uhrivalmius, 
talonpoikien ja työläisten läheinen liitto — tämä kaikki 
pelastaa työtätekevät ainiaaksi tilanherrojen ja kapitalis
tien sorrolta.
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8
JUUTALAISVAINOSTA

Antisemitismiksi sanotaan vihan lietsontaa juutalaisia 
kohtaan. Kun kirottu tsaristinen monarkia eli viimeisiä aiko
jaan, se koetti yllyttää takapajuisia työläisiä ja talonpoikia 
juutalaisten kimppuun. Liitossa tilanherrojen ja kapitalis
tien kanssa tsaarin poliisi järjesti juutalaispogromeja. 
Tilanherrat ja kapitalistit pyrkivät suuntaamaan puutteen 
näännyttämien työläisten ja talonpoikien vihan juutalaisia 
vastaan. Muissakin maissa saattaa usein nähdä, miten 
kapitalistit lietsovat juutalaisvihaa sokaistakseen työläisiä, 
kääntääkseen heidän katseensa pois työtätekevien todelli
sesta vihollisesta — pääomasta. Juutalaisvihalla on vankkaa 
pohjaa vain siellä, missä tilanherrojen ja kapitalistien 
orjuutus on pimittänyt täydellisesti työläiset ja talonpojat. 
Vain aivan valistumattomat, takapajuiset ihmiset voivat 
uskoa niitä valheita ja parjauksia, joita juutalaisista levite
tään. Ne ovat jäännöksiä vanhoilta maaorjuuden ajoilta, 
jolloin pappien käskystä poltettiin kerettiläisiä rovioilla, 
jolloin talonpojat olivat orjia, jolloin kansa oli poljettu ja 
vaiennettu. Tuo vanha maaorjuuden aiheuttama sokeus on 
häipymässä. Kansa tulee näkeväksi.

Juutalaiset eivät ole työtätekevien vihollisia. Työläisten 
vihollisia ovat kaikkien maiden kapitalistit. Juutalaisten 
joukossa on työläisiä, työtätekeviä, heitä on enemmistö. He 
ovat pääoman orjuuttamia kohtalotovereitamme, toverei- 
tamme taistelussa sosialismin puolesta. Juutalaisten jou
kossa on kulakkeja, riistäjiä, kapitalisteja, samoin kuin niitä 
on venäläisten, samoin kuin niitä on kaikkien muiden kansa
kuntien keskuudessa. Kapitalistit koettavat kylvää ja liet
soa vihaa eri uskontoihin, eri kansakuntiin, eri rotuihin 
kuuluvien työläisten kesken. Työtätekemätön väki säilyttää
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asemansa pääoman voiman ja vallan turvin. Rikkaat juuta
laiset samoin kuin rikkaat venäläiset, samoin kuin kaikkien 
maiden pohatat, ovat liitossa keskenään ja polkevat, sorta
vat, rosvoavat sekä hajottavat työläisiä.

Häpeä kirotulle tsarismille, joka on piinannut ja vainon
nut juutalaisia. Häpeä niille, jotka kylvävät vihaa juutalai
sia kohtaan, vihaa toisia kansoja kohtaan.

Eläköön kaikkien kansojen työläisten veljellinen luotta
mus ja pääoman kukistamiseen tähtäävä taisteluliitto.


