
381

PUHE SOTA-AKATEMIAN 
JUHLAIST UMOSSA

m a r r a s k u u n  17 p n ä  1 9 2 3  

( L y h y t  s a n o m a le h t i s e lo s tu s )

Punaisen ratsuväkenänne nelivuotispäivän juhlassa 
puhui Ratsuväkiarmeijan perustaja ja sen kunnia- 
puna-armeijalainen toveri Stalin.

Toveri Stalin korostaa, että siihen aikaan, kun 
muodostettiin ratsuväen ydinryhmä tulevan Ratsuvä
kiarmeijan perustaksi, sen innoittajat saivat vastaansa 
johtavien sotilaspiirien ja sotilasspesialisticn mielipi
teen, jotka kielsivät ratsuväen järjestämisen välttämät
tömyyden yleensä.

Ratsuväkiarmeijan historian kaikkein luonteen- 
omaisimpana sivuna on se, että kesällä 1919 ratsuväki 
muuttui meillä suurten ratsuväkijoukkojen ja suurten 
konekiväärimäärien yhdistelmäksi. Kuuluisa „tatshan- 
ka“ on tämän yhdistelmän ilmaus.

Olkoonpa meidän ratsuväkemme miten suuri 
hyvänsä, niin se lakkaa olemasta vakava voima, ellei 
se osaa liikkeissään yhdistää ratsun voimaa kone
kiväärin ja tykistön voimaan.

Ratsuväkiarmeijan historiaan piirrettiin mainehik
kain sivu vuoden 1919 lopulla, jolloin meidän 
1 2  ratsuväkirykmenttiämme löi Voronezhin edustalla
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noin 22 vihollisrykmenttiä miltei kokonaan. Siitä 
hetkestä alkoi ratsuväkiarmeijakunnan tosiasiallinen 
muuttaminen Ratsuväkiarmeij aksi.

Tämän kauden luonteenomaisena piirteenä on se, 
että ratsuväkemme hankki tässä vaiheessa vielä erään 
uuden ominaisuuden, joka toi sille voiton Denikinin 
ratsuväestä, nimittäin: se liitti itseensä eräitä jalka- 
väkiosastoja, jotka se siirsi tavallisesti hevoskyydillä 
paikasta toiseen ja joita se käytti suojanaan vihollista 
vastaan voidakseen levähtää suojassa ja koottuaan 
voimansa iskeä uudelleen vihollista. Tämä oli ratsu
väen yhdistämistä jalkaväen kanssa viimemainitun 
ollessa avustavana voimana. Tämä yhdistäminen, tämä 
uusi ominaisuus, teki meidän ratsuväkemme voimak
kaaksi nopealiikkeiseksi nyrkiksi, joka saattoi vihol
lisen kauhun valtaan.

— Toverit, — lopetti toveri Stalin puheensa, — 
minä en ole helposti viehättyvä ihminen, mutta 
minun on sanottava, että jos meidän Ratsuväkiarmei
jamme säilyttää nämä uudet ominaisuudet, niin mei
dän ratsuväkemme ja sen johtaja toveri Budjonny 
tulevat olemaan voittamattomia.

,Izvestija" M  am, 
marraskuun 20 pnä 1923


