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KOLME VUOTTA
PROLETARIAATIN DIKTATUURIA

Selostu s Bakun N euvoston  ju h la ls tu n n o ssa  
m arrasku u n  6  p n ä  1920

Toverit! Ennen kuin aloitan selostukseni, haluai
sin lausua teille, Bakun työväen edustajain Neuvos
tolle, sekä Azerbaidzhanin Vallankumouskomitealle ja 
sen päämiehelle toveri Narimanoville tervehdyksen 
Venäjän Neuvostojen Yleisvenäläiseltä Toimeenpane
valta Keskuskomitealta ja Kansankomissaarien Neu
vostolta, ja Tasavallan Vallankumouksellisen Sota- 
neuvoston puolesta lausun sydämellisen tervehdyksen 
XI Punaiselle armeijalle, joka on vapauttanut Azer
baidzhanin ja puolustaa miehuullisesti seu vapautta. 
(S u o s io n o s o itu k s ia .)

Peruskysymyksenä Venäjän elämässä on näiden 
Neuvostovallan kolmen toimintavuoden aikana ollut 
epäilemättä Venäjän kansainvälistä asemaa koskeva 
kysymys. Oli aika, jolloin Neuvosto-Venäjää ei huo
mattu, sitä ei otettu lukuun, sitä ei tunnustettu. Se 
oli ensimmäinen kausi — Neuvostovallan pystyttämis- 
päivästä Venäjällä Saksan imperialismin murskaami
seen. Tänä kautena Lännen imperialistit, kumpikin 
liittoutuma — englantilainen ja saksalainen, olivat tois-
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tensa kimpussa eivätkä huomanneet Neuvosto-Venäjää, 
niillä oli, niin sanoakseni, tarpeeksi ilman sitäkin.

Toinen kausi — Saksan im peria lism in  m urskaam i
se s ta  j a  Saksan vallankum ouksen alkam isesta D eni- 
k in in  laajaan hyökkäykseen V enäjää vastaan , jolloin 
hän oli Tulan porteilla . V enäjän kansainvälisen  ase
m an näkökannalta katsoen täm än kauden erikoisuu
ten a  on se, e ttä  E n ten te  — eng lantilais-ranskalais-am e
rikkalainen liitto u tu m a — m urskattuaan  Saksan lä h e tti 
kaikk i vapaa t voim ansa N euvosto-V enäjää vastaan. 
T äm ä oli se kausi, jo llo in  m eitä  u h a ttiin  14 vallan 
liito lla  — m ikä m yöhem m in oso ittau tu i ta ruksi.

Kolmas kausi on se, jota me parhaillaan elämme, 
jolloin meidät on ei ainoastaan huomattu sosialisti
sena valtiona, ei ainoastaan tosiasiallisesti tunnus
tettu, vaan meitä myöskin pelätään.

ENSIMMÄINEN K A U SI

Kolme vuo tta  s itten , lokakuun 25 pnä (eli m arras
kuun  7 pnä u u tta  lukua) 1917, pieni ry h m ä bolshevik
keja, P ie tarin  Neuvoston toim ihenkilö itä, kokoontui 
ja  p ä ä tti p iir ittä ä  K erenskin palatsin , o ttaa  hänen 
jo  hajoam istilassa olevat sotajoukkonsa vangiksi ja  
an taa  vallan silloin kokoontuneelle työväen , ta lonpoi
kain ja  sotilaiden edustajain  N euvostojen II edustaja
kokoukselle.

Tuona ajankohtana useat pitivät meitä parhaassa 
tapauksessa haihattelijoina ja pahimmassa tapauksessa 
„Saksan imperialismin asiamiehinä".

Kansainvälisen aseman kannalta tätä kautta voitai
siin nimittää Neuvosto-Venäjän täydellisen yksinäi
syyden kaudeksi.
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Venäjään suhtautuivat vihamielisesti meitä ympä
röineet porvarilliset valtiot, ja  vieläpä meidän sosia
listiset ,,toverimmekin“ Lännessä katselivat meihin 
epäl uottam uksella.

Kun Neuvosto-Venäjä silloin kuitenkin säilyi val
tiona, niin siten tapahtui vain siksi, että Lännen 
imperialistit olivat kiinni ankarassa taistelussa kes
kenään. Ja sitäpaitsi he suhtautuivat pilkallisesti 
bolshevikkien kokeeseen Venäjällä: he laskivat, että 
bolshevikit saavat luonnollisen kuoleman.

Sisäisen tilanteen kannalta tämä kausi voidaan 
luonnehtia vanhan maailman hajoittamisen kaudeksi 
Venäjällä, vanhan porvarillisen vallan koko koneiston 
hajoittamisen kaudeksi.

Teoreettisesti me tiesimme, että proletariaatti ei 
voi yksinkertaisesti ottaa vanhaa valtiokonetta ja 
panna sitä käyntiin. Tämä Marxin antama teoreetti
nen väittämämme tuli käytännössä todistetuksi täy
dellisesti oikeaksi, kun jouduimme tsaarin virka
miesten, toimitsijain ja proletariaatin huippukerrok- 
sen erään osan harjoittaman sabotaashin kauteen, joka 
oli valtiovallan täydelliseen sekasortoon saattamista.

Porvarillisen valtion ensimmäinen ja tärkein lai
tos, vanha, armeija ja sen kenraalisto, romutettiin. 
Se tuli meille kalliiksi. Tuon romuttamisen vuoksi 
meidän oli jäätävä tilapäisesti ilman minkäänlaista 
armeijaa ja allekirjoitettava Brestin rauha. Mutta 
muuta ulospääsyä ei ollut, historia ei antanut meille 
mitään muuta tietä proletariaatin vapauttamiseksi.

Edelleen hajoitettiin ja romutettiin toinen laitos, 
joka on porvariston käsissä yhtä tärkeä,—virkamies- 
laitos, porvarillinen hallintolaitos.
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Maan taloudellisen hallinnon alalla oli luonteen- 
omaisinta se, että porvariston käsistä riistettiin por
variston talouselämän päähermo—pankit. Pankit otet
tiin pois porvariston käsistä, ja se jätettiin, niin 
sanoakseni, ilman sielua. Sitten seurasi porvariston 
vanhojen talouselämän laitosten murskaamistyö ja 
porvariston omaisuuden pakkoluovuttaminen — tehtai
den ottaminen pois siltä ja niiden siirtäminen työ
väenluokan haltuun. Ja vihdoin vanhojen elintarvike
laitosten romuttaminen ja yritys uusien laitosten 
muodostamiseksi, jotka voivat koota viljan ja jakaa 
sen väestölle. Ja kaiken lopuksi — Perustavan kokouk
sen likvidoiminen. Sellaisia olivat likipitäen ne toi
menpiteet, jotka Neuvosto-Venäjän oli pakko tuolla 
kaudella toteuttaa porvarillisen valtiokoneiston hajoit- 
tamiseksi.

TOISEN KAUSI

Toinen kausi alkaa siitä ajasta, jolloin englanti- 
lais-ranskalais-amerikkalainen liittoutuma, raurskat- 
tuaan Saksan imperialismin, ryhtyi nujertamaan 
Ne u vosto-V enä j ää.

Kansainväliseltä näkökannalta tämä kausi voidaan 
luonnehtia Ententen voimien ja Neuvosto-Venäjän 
voimien välisen avoimen sodan kaudeksi. Kun ensim
mäisen kauden aikana meitä ei huomattu, meitä 
ivailtiin ja pilkattiin, niin tällä kaudella sitävastoin 
kaikki mustat voimat nousivat jalkeille tehdäkseen 
lopun niinsanotusta „anarkiasta" Venäjällä, joka 
uhkasi hajoittaa koko kapitalistisen maailman.

Sisäisten suhteiden kannalta tämä kausi täytyy 
luonnehtia rakennustyön kaudeksi, kaudeksi, jolloin
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porvarillisen valtion vanhojen laitosten hajoittaminen 
oli pääriirteissään päättynyt ja oli alkanut uusi 
rakennustyön vaihe, jolloin pannaan kuntoon isän
niltä pois otettuja tehtaita, luodaan todellinen työ- 
väenvalvonta ja proletariaatti siirtyy sitten valvon
nasta välittömään hallitsemiseen, jolloin hajoitetun 
elintarvikelaitoksen tilalle rakennetaan uusi, hajoitetun 
rautatiehallintolaitoksen tilalle rakennetaan keskuk
sessa sekä paikkakunnilla uusia elimiä, vanhan armei
jan tilalle — uusi armeija.

On tunnustettava, että rakennustyö tällä kaudella 
yleensä ontuu, sillä rakennustyön perusenergia — 
yhdeksän kymmenesosaa tästä energiasta — menee 
Punaisen Armeijan luomiseen, koska ankarassa tais
telussa Ententen voimia vastaan on kysymyksessä 
Neuvosto-Venäjän itse olemassaolo, ja tämä olemassa
olo voitiin tuona kautena suojata vain mahtavan 
Punaisen Armeijan voimilla. Ja on sanottava, että 
meidän ponnistuksemme eivät ole menneet hukkaan, 
sillä Punainen Armeija, joka voitti Judenitshin ja 
Koltshakin, näytti jo tällä kaudella koko mahtinsa.

Venäjän kansainvälisen aseman kannalta tätä 
toista kautta voidaan nimittää Venäjän yksinäisyyden 
ja eristettynä olemisen vähitellen tapahtuvan hävit
tämisen kaudeksi. Alkaa ilmaantua Venäjän ensim
mäisiä liittolaisia. Saksan vallankumous antaa lujasti 
yhtyneitä työläisten kantajoukkoja, kommunistisia 
kantajoukkoja, pannen alun uudelle kommunistiselle 
puolueelle Liebknechtin ryhmän muodossa.

Ranskassa ennen huomaamattomaksi jäänyt pieni 
Loriotin ryhmä muuttuu kommunistisen liikkeen 
tärkeäksi ryhmäksi. Italiassa ensi aikoina heikko



KOLME VUOTTA PROLETARIAATIN DIKTATUURIA 4 1 3

kommunistinen virtaus valtaa miltei koko Italian 
sosialistisen puolueen, sen enemmistön/

Idässä alkaa Punaisen Armeijan voittojen yhtey
dessä kuohunta, joka muuttuu esimerkiksi Turkissa 
suoranaiseksi sodaksi Ententeä ja sen liittolaisia 
vastaan.

Itse porvarilliset valtiot eivät tänä kautena olleet 
enää sellainen yhtenäinen Venäjälle vihamielinen 
joukko kuin ensimmäisellä kaudella, puhumattakaan 
erimielisyyksistä itse Ententen sisällä Neuvosto-Venä
jän tunnustamista koskevassa kysymyksessä, jotka 
erimielisyydet ajanoloon voimistuivat. Alkaa kuulua 
ääniä neuvotteluihin ryhtymisestä Venäjän kanssa, 
sopimuksesta sen kanssa. Sellaisia olivat esimerkiksi 
Eesti, Latvia ja Suomi.

Ja vihdoin Englannin ja Ranskan työläisten kes
kuudessa kansanomaiseksi tullut tunnus „Kädet irti 
Venäjästä" tekee mahdottomaksi Ententen suoranai
sen aseellisen puuttumisen Venäjän asioihin. Enten
ten on pakko luopua englantilaisten ja ranskalaisten 
sotilaiden lähettämisestä Venäjää vastaan. Ententen 
on pakko rajoittua vieraiden armeijain käyttämiseen 
Venäjää vastaan, joista se ei kuitenkaan voi määrätä 
oman mielensä mukaan.

KOLMAS K A U SI

Kolmas kausi on tämä kausi, jota me parhaillaan 
elämme. Tätä kautta voidaan nimittää siirtymis- 
kaudeksi. Tämän kauden ensi puoliskolle on 
ominaista se, että Venäjä, lyötyään hajalle päävihol- 
lisensa —Denikinin—ja ennakolta huomioiden sodan
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päättymisen, asetti tehtäväkseen sodan tarkoituksiin 
sovellettujen valtionlaitosten siirtämisen uusille rai
teille, taloudellisen rakennustyön raiteille. Kun ennen 
sanottiin: „kaikki sodan hyväksi", „kaikki Punaisen 
Armeijan hyväksi", „kaikki ulkoisen vihollisen voit
tamiseksi", niin nyt alettiin sanoa: „kaikki taloudel
lisen elämän lujittamiseksi". Mutta tämän kolmannen 
kauden vaiheen, joka alkoi Denikinin murskaamisen ja 
Ukrainasta karkoittamisen jälkeen, keskeytti kuiten
kin Puolan hyökkäys Venäjän kimppuun. Tällä ker
taa Ententen tarkoituksena oli estää Neuvosto-Venä
jää lujittumasta taloudellisesti ja muuttumasta maail
man mitä mahtavimmaksi valtakunnaksi. Entente 
pelkäsi sitä, ja se usutti Puolan Venäjän kimppuun.

Valtion laitokset, jotka olivat jo soveltautuneet 
taloudelliseen rakennustyöhön, oli järjestettävä uudel
leen; Ukrainassa, Uralilla ja Donilla muodostetut työ- 
armeijat oli järjestettävä uudelleen sotilaalliseen 
tapaan, jotta niiden ympärille olisi voitu liittää tais- 
teluosastoja ja lähettää ne Puolaa vastaan. Tämä 
kausi päättyy siihen, että Puola on jo neutralisoitu 
ja toistaiseksi meille ei ole ilmaantunut uusia viholli
sia. Ainoana suoranaisena vihollisenamme ovat Wran- 
gelin ympärillä olevat Denikinin armeijan rippeet, 
joita meidän toverimme Budjonny parhaillaan lyö.

Nyt on syytä olettaa, että Neuvosto-Venäjä saa 
ainakin joksikin ajaksi tuntuvan hengähdyshetken 
suunnatakseen kaikkien niiden uupumattomien työn- 
tekijäinsä koko energian, jotka loivat miltei yhdessä 
päivässä Punaisen Armeijan, taloudellisen rakennus
työn raiteille, panemaan kuntoon tehtaita, maanvilje
lystä ja elintarvikealan laitoksia.
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U lkoisten, kansainvälisten  suh teiden  kannalta  kol
m annelle kaudelle on luonteenom aista se, e t tä  V enä
jä ä  ei suinkaan enää jä te tä  huom iotta , ei ainoas
taan  aleta ta is te lla  s itä  vastaan  vetäen kaik in  voim in 
näyttäm ölle jopa 14 ta ru m ais ta  valtio tak in , jo illa  
C hurchill uhkasi V enäjää, vaan vieläpä aletaan pelä- 
täk in  V enäjää, kun  oli tu l tu  moneen kertaan  lyö
dy iksi ja  k äs ite ttiin , e ttä  V enäjässä kasvaa m itä  
m ahtavin  kansan sosialistinen v a ltakun ta , joka ei 
salli itseään loukattavan .

S isäisten suhteiden kannalta  tä lle  kaudelle on 
om inaista se, e ttä  W rangelin  m urskaam isen jälkeen 
V enäjä saa vapaa t kädet, ja  se suun taa  kaikki voi
m ansa sisäiseen rakennustyöhön, ja  jo n y t havaitaan , 
e ttä  m eidän talouselim em m e työsken televät paljoa 
parem m in, paljoa perusteellisem m in kuin to isella k au 
della. Vuoden 1918 kesällä m oskovalaiset työläiset 
sa ivat kerran  kahdessa päivässä Vs «aulaa ö ljykakun 
sekaista leipää. Tuo ikävä  ja  vaikea kausi on s iv u u 
te ttu . M oskovalaiset työ läiset samoin kuin p ie tarila i- 
setkin saavat nykyään  leipää puolitoista naulaa 
päivässä. Se m erkitsee, e ttä  m eidän elintarvikealan 
laitoksem m e on saatu  kuntoon, ne ovat tu llee t parem 
m iksi ja  oppineet hankkim aan viljaa.

Mitä tu lee  politiikkaam m e sisäisten vihollisten 
suhteen, n iin  sen on jä ä tä v ä  ja  se jää  sellaiseksi, 
kuin se on o llu t kaikkina näinä kolm ena kautena, 
s.o. p ro letariaatin  kaikkien vihollisten nujertam isen  
politiikaksi. T ätä  politiikkaa ei tietenkään  voida p itää  
„yleisen vapauden" po litiikkana,— pro letariaatin  d ik 
ta tu u rin  aikakaudella m eillä ei voi olla m inkäänlaista 
y le istä  vapau tta , s.o. m inkäänlaista sananvapautta ,
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paino- y.m. vapautta porvaristoa varten. Meidän 
sisäpolitiikkamme on siinä, että proletaarisille ker
roksille kaupungissa ja maaseudulla annetaan enim
mäismäärä vapautta, jotta porvaristoluokan rippeet 
eivät saisi edes vähimmäismäärää vapautta.

Siinä on meidän proletariaatin diktatuuriin nojau
tuvan politiikkamme olemus.

NÄKÖALAT

Meidän rakennustyömme ei tietenkään ole ollut 
näiden kolmen vuoden aikana niin menestyksellistä 
kuin olisi ollut toivottavaa, mutta on otettava huo
mioon ne vaikeat ja mahdottomat työehdot, joita ei 
voida välttää ja joita vastaan ei voida kiistää, mutta 
jotka on voitettava.

Ensiksikin meidän oli rakennettava tulen alla. 
Kuvitelkaa mielessänne muuraria, joka toisella kädel
lään rakentaa taloa ja toisella kädellään puolustaa 
rakentamaansa taloa.

Toiseksi, me emme ole rakentaneet porvarillista 
taloutta, jossa ei kukaan omia yksityisiä etujaan 
takaa ajaessaan huolehdi valtiosta kokonaisuudessaan, 
ei aseta itselleen kysymystä talouden suunnitelmalli
sesta järjestämisestä valtion mittakaavassa. Ei, me 
olemme rakentaneet sosialistista yhteiskuntaa. Se 
merkitsee, että on otettava huomioon koko yhteis
kunnan tarpeet kokonaisuudessaan, talous on järjes
tettävä suunnitelmallisesti, määrätietoisesti ja yleis- 
venäläisessä mittakaavassa. Epäilemätöntä on, että 
tämä tehtävä on verrattomasti monimutkaisempi ja 
vaikeampi.
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Siksi meidän rakennustyömme ei ole voinut antaa 
maksimaalisia tuloksia.

Tällaisen asiaintilan vallitessa meidän näköalamme 
ovat selviä: me olemme ulkoisten vihollistemme voit
tamisen kynnyksellä, meidän kaikkien valtionlaitos- 
temme sota-ajan raiteilta taloudellisen rakennustyön 
raiteille siirtämisen kynnyksellä. Ulkopolitiikassa me 
olemme rauhan kannalla, me emme ole sodan kannat
tajia. Mutta jos meidät pakoitetaan sotaan, ja eräistä 
tiedoista päätellen Entente yrittää siirtää sotatoimien 
näyttämön etelään, Taka-Kaukaasiaan, jos tuo meidän 
moneen kertaan lyöntiämme Entente vielä kerran 
pakoittaa meidät sotaan, niin on ilman muuta selvää, 
että me emme laske aseita kädestämme emmekä 
laske hajalle sotajoukkojamme. Kuten ennenkin me 
ponnistamme kaikki voimamme, jotta Punainen 
Armeija kukoistaisi ja olisi taisteluvalmis, jotta se 
voisi puolustaa Neuvosto-Venäjää vihollisilta yhtä 
rohkeasti ja urhoollisesti, kuin se on puolustanut sitä 
tähänkin asti.

Silm äillessäni N euvostovallan m enneisyy ttä  tu lee 
pakostakin m ieleeni lokakuun 25 päivän  ilta  vuonna 
1917, kolm e v u o tta  sitten , jolloin me, to v eri Leninin 
joh tam a pieni bo lshevikkiryhm ä, jolla oli käsissään 
P ie tarin  Neuvosto (se oli silloin bolshevistinen) sekä 
pieni Punainen k aarti ja  jo lla  oli käy te ttäv issään  aivan 
pieni ja  vielä lu jittum aton , 200—250 tu h a tta  jäsen tä  
käsittävä  kom m unistinen p u o lu e ,— jolloin me, täm ä 
pieni ryhm ä, poistettuam m e vallasta  porvariston 
edusta ja t, siirsim m e vallan työväen, talonpoikain ja  
sotilaiden edustajain N euvostojen II edustajakokouk
selle.

27 J. V. S t a  1 i n, 4 osa



418 J .  V . S T  A L I  N

Tuosta ajasta on kulunut kolme vuotta.
Ja käydessään tulen ja myrskyn läpi Venäjä on 

tämän kauden kuluessa takoutunut maailman mitä 
mahtavimmaksi sosialistiseksi valtakunnaksi.

Kun meillä silloin oli käsissämme vain Pietarin 
Neuvosto, niin nyt, kolmen vuoden kuluttua, meidän 
ympärillemme ovat liittyneet Venäjän kaikki Neu
vostot.

Perustavan kokouksen asemesta, johon vastusta
jamme valmistautuivat, meillä on nyt Neuvostojen 
Yleisvenäläinen Toimeenpaneva Keskuskomitea, joka 
on kasvanut Pietarin Neuvostosta.

Kun meillä silloin oli pieni kaarti, joka oli muo
dostettu pietarilaisista työläisistä, jotka osasivat tehdä 
selvän Pietarissa kapinaan nousseista upseerikoulu- 
laisista, mutta eivät osanneet taistella ulkoista vihol
lista vastaan, siksi että olivat heikkoja, niin nyt 
meillä on monimiljoonainen mainehikas Punainen 
Armeija, joka lyö Neuvosto-Venäjän vihollisia ja joka 
on voittanut Koltshakin ja Denikinin ja tuhoaa nyt 
meidän ratsuväkemme koetellun johtajan toveri Bud- 
jonnyn johdolla Wrangelin armeijan viimeisiä rip
peitä.

Kun m eillä silloin, kolme vuo tta  sitten , oli p ieni 
eikä vielä täydellisesti lu j ittu n u t kom m unistien puo
lue — kaikkiaan noin 200—250 tu h a tta  jäsen tä , — niin 
n y t, kolm en vuoden ku lu ttua , sen tu len  ja  m yrskyn 
jä lkeen , jo iden läp i N euvosto-V enäjä on kulkenut, 
m eillä on 700-tuhantinen puolue, joka on tao ttu  
teräksestä, puolue, jonka jäsene t voidaan m inä he t
kenä hyvänsä r iv is tää  uudella  tavalla  ja  lähettää  
sadoin tu hansin  m ihin  puoluetyöhön tahansa, puolue,
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joka riviensä sekaantumista pelkäämättä voi Keskus
komitean yhdestä kädenviittauksesta järjestää uudel
leen rivinsä ja lähteä vihollista vastaan.

Kun meillä silloin, kolme vuotta sitten, oli Län
nessä vain pieniä meille myötätuntoisten ryhmiä, 
Loriotin ryhmä Ranskassa, Maolainen ryhmä Eng
lannissa ja kapitalismin roistojen murhaaman Lieb- 
knechtin ryhmä Saksassa, niin nyt, kolmen vuoden 
kuluttua, meille on kasvanut kansainvälisen vallan
kumouksellisen liikkeen mitä mahtavin järjestö — 
III Kommunistinen Internationale, joka on vallannut 
Euroopan tärkeimmät puolueet: Saksan, Ranskan ja 
Italian puolueen. Meillä on nyt kansainvälisen sosia
listisen liikkeen ydinjoukko— Kommunistinen Inter
nationale, joka on lyönyt hajalle II Internationalen.

Eikä ole sattuma, että vallankumous on lyönyt 
II Internationalen johtajan herra Kautskyn ulos Sak
sasta, että hänen on ollut pakko etsiä turvapaikka 
takapajuisesta Tiflisistä, gruusialaisten sosiali-duhan- 
shtshikkien 108 luota.

Ja vihdoin, kun me kolme vuotta sitten kohtasim- 
me sorretun Idän maissa vain välinpitämättömyyttä 
vallankumousta kohtaan, niin nyt Itä on herännyt ja 
me näemme Idässä monia vapausliikkeitä, jotka on 
suunnattu Ententeä vastaan, imperialismia vastaan. 
Meillä on vallankumouksellinen ydin, joka liittää ym
pärilleen kaikkia muita siirto- ja puolisiirtomaita,— 
Kemalin hallitus, joka on porvarillis-vallankumouk
sellinen, mutta käy kuitenkin ase kädessä taistelua 
Ententeä vastaan.

Kun me kolme vuotta sitten emme rohjenneet edes 
haaveillakaan siitä, että Itä alkaa liikehtiä, niin nyt
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meillä on ei vain vallankumouksellinen ydin Idässä — 
porvarillinen vallankumouksellinen Turkki, vaan 
meillä on myöskin Idän sosialistinen elin: „Toiminta- 
ja propagandakomitea".

Kaikki nämä tosiasiat, jotka puhuvat siitä, kuinka 
köyhiä me olimme vallankumouksellisessa suhteessa 
kolme vuotta sitten ja kuinka rikkaiksi me olemme 
tulleet nyt,—kaikki nämä tosiasiat antavat meille 
perusteen väittää, että Neuvosto-Venäjä tulee elä
mään, että se tulee kehittymään ja että se voittaa 
vihollisensa.

Epäilemätöntä on, että tiemme ei ole helpoimpia, 
mutta epäilemätöntä on myös se, että vaikeudet 
eivät meitä säikytä. Mukaillen Lutherin tunnettuja 
sanoja109 Venäjä voisi sanoa:

„Tässä seison, vanhan, kapitalistisen ja uuden, 
sosialistisen maailman välisellä rajalla, tässä, tällä 
rajalla minä yhdistän Lännen proletaarien ponnistuk
set Idän talonpoikaisten ponnistuksiin, jotta vanha 
maailma saataisiin hajoitetuksi. Ja auttakoon minua 
historian jumala".
,Kommuniat‘ ( B a k u )  M  ш  j a  160,- 
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