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LENININ KUOLEMAN JOHDOSTA
Puhe Neuvostojen II Yleisliittolaisessa edustajakokouksessa9 

tammikuun 26 pnä 1924

Toverit! Me kommunistit olemme erikoista tekoa. 
Meidät on muovattu erikoisesta aineesta. Me olemme 
niitä, jotka muodostavat suuren proletaarisen strategin 
armeijan, toveri Leninin armeijan. Ei ole mitään kor
keampaa kunniaa kuin on kunnia kuulua tähän armei
jaan. Ei ole mitään ylevämpää nimeä kuin sen puo
lueen jäsenen nimi, jonka perustaja ja johtaja on 
toveri Lenin. Ei jokainen voi olla tällaisen puolueen 
jäsen. Ei jokainen voi kestää niitä vastoinkäymisiä 
ja myrskyjä, jotka liittyvät tällaisen puolueen jäse
nyyteen. Työväenluokan poikain, puutteen ja tais
telun poikain, uskomattomien kieltäymysten ja sanka
rillisten ponnistusten poikain — heidän ennen kaikkea 
on oltava tällaisen puolueen jäseniä. Juuri siksi lenini
läisten puoluetta, kommunistien puoluetta, nimitetään 
samalla työväenluokan puolueeksi.
POISTUESSAAN LUOTAMME TOVERI LENIN LAUSUI VIIMEI
SENÄ TAHTONAAN, ETTÄ ME PITÄISIMME KORKEALLA JA 
SÄILYTTÄISIMME PUHTAANA PUOLUEEN JÄSENEN SUUREN 
NIMEN. VANNOMME SINULLE, TOVERI LENIN, ETTÄ ME TÄY
TÄMME KUNNIALLA TÄMÄN KÄSKYSI!
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25 vuotta vaali toveri Lenin puoluettamme ja kas
vatti siitä maailman vankimman ja karaistuneimman 
työväenpuolueen. Tsarismin ja sen hurttain iskut, 
porvariston ja tilanherrain raivo, Koltshakin ja Deni- 
kinin aseelliset päällekarkaukset, Englannin ja Ranskan 
aseellinen sekaantuminen, satapäisen porvarillisen leh
distön valhe ja parjaus — kaikki nämä skorpioonit ovat 
putoilleet herkeämättä puolueemme päälle neljännes
vuosisadan ajan. Mutta puolueemme on seisonut kuin 
kallio torjuen vihollisten lukemattomat iskut ja joh
taen työväenluokkaa eteenpäin, voittoon. Ankarissa 
taisteluissa on puolueemme takonut riviensä yhtenäi
syyden ja eheyden. Yhtenäisyydellä ja eheydellä se 
on saavuttanut voiton työväenluokan vihollisista.
POISTUESSAAN LUOTAMME TOVERI LENIN LAUSUI VIIMEI
SENÄ TAHTONAAN, ETTÄ ME VARJELISIMME PUOLUEEMME 
YHTENÄISYYTTÄ KUIN SILMÄTERÄÄMME. VANNOMME SI
NULLE, TOVERI LENIN, ETTÄ ME TÄYTÄMME KUNNIALLA 
TÄMÄNKIN KÄSKYSI!

Raskas ja sietämätön on työväenluokan asema. 
Kiduttavia ja tuskallisia ovat työtätekevien kärsi
mykset, Orjat ja orjanomistajat, maaorjat ja heidän 
herransa, talonpojat ja tilanherrat, työläiset ja kapi
talistit, sorretut ja sortajat — sellainen on ollut maail
man järjestys ammoisista ajoista, sellaiseksi se on 
jäänyt nykyäänkin useimmissa maissa. Kymmeniä ja 
satoja kertoja ovat työtätekevät yrittäneet vuosisato
jen kuluessa heittää sortajat pois harteiltaan ja päästä 
asemansa herroiksi. Mutta joka kerta he ovat hajalle- 
lyötyinä ja häväistyinä olleet pakoitettuja peräänty
mään kätkien sisimpäänsä loukkauksen ja nöyryy
tyksen, vihan ja epätoivon, sekä kääntämään katseensa
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kohti tuntematonta taivasta, josta he toivoivat löytä
vänsä pelastuksen. Orjuuden kahleet jäivät koskemat
tomiksi, tai vanhat kahleet vaihtuivat uusiin, yhtä 
raskaisiin ja nöyryyttäviin. Ainoastaan meidän maas
samme onnistui sorrettujen ja poljettujen työtäteke
väin joukkojen heittää pois harteiltaan tilanherrain 
ja kapitalistien herruus sekä pystyttää sen tilalle työ
väen ja talonpoikain herruus. Te tiedätte, toverit, ja 
nyt koko maailma myöntää sen, että tätä jättiläis- 
taistelua johti toveri Lenin ja hänen puolueensa. 
Leninin suuruus onkin ennen kaikkea siinä, että luo
tuaan Neuvostojen Tasavallan hän juuri sillä näytti 
teoissa koko maailman sorretuille joukoille, ettei 
pelastuksen toivo ole mennyt, että tilanherrain ja 
kapitalistien herruus on lyhytaikaista, että työn val
takunta voidaan luoda työtätekeväin omin ponnistuk
sin, että työn valtakunta voidaan luoda maan päällä 
eikä taivaassa. Täten hän sytytti koko maailman työ
läisten ja talonpoikain sydämissä vapautuksen toivon. 
Tämä selittääkin sen tosiasian, että Leninin nimestä 
on tullut työtätekevien ja riistettyjen joukkojen rak
kain nimi.
POISTUESSAAN LUOTAMME TOVERI LENIN LAUSUI VIIMEI
SENÄ TAHTONAAN, ETTÄ ME VARJELISIMME JA LUJIT
TAISIMME PROLETARIAATIN DIKTATUURIA. VANNOMME 
SINULLE, TOVERI LENIN, ETTÄ ME EMME SÄÄSTÄ VOI
MIAMME TÄYTTÄÄKSEMME KUNNIALLA TÄMÄNKIN KÄSKYSI!

Proletariaatin diktatuuri muodostui maassamme 
työväen ja talonpoikain liiton pohjalla. Se on Neu
vostojen Tasavallan ensimmäinen ja pohjimmaisin 
perusta. Työläiset ja talonpojat eivät olisi pystyneet 
voittamaan kapitalisteja ja tilanherroja ilman tällaista
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liittoa. Työläiset eivät olisi pystyneet nujertamaan 
kapitalisteja ilman talonpoikain tukea. Talonpojat 
eivät olisi pystyneet nujertamaan tilanherroja ilman 
työläisten johtoa. Sitä todistaa koko kansalaissodan 
historia meidän maassamme. Mutta taistelu Neuvos
tojen Tasavallan lujittamiseksi ei ole vielä läheskään 
päättynyt — se on vain saanut uuden muodon. Ennen 
oli työväen ja talonpoikain liitolla sotaliiton muoto, 
sillä se oli tähdätty Koltshakia ja Denikiniä vastaan. 
Nyt on työväen ja talonpoikain liiton saatava itselleen 
kaupungin ja maaseudun, työläisten ja talonpoikain 
taloudellisen yhteistoiminnan muoto, sillä se on täh
dätty kauppiasta ja kulakkia vastaan, sillä sen tarkoi-- 
tuksena on talonpoikain ja työläisten keskinäinen 
huolto kaikella välttämättömällä. Te tiedätte, ettei 
kukaan ole toteuttanut tätä tehtävää niin sitkeästi 
kuin toveri Lenin.
POISTUESSAAN LUOTAMME TOVERI LENIN LAUSUI VIIMEI
SENÄ TAHTONAAN. ETTÄ ME LUJITTAISIMME KAIKIN VOI
MIN TYÖLÄISTEN JA TALONPOIKAIN LIITTOA. VANNOMME 
SINULLE, TOVERI LENIN. ETTÄ ME TÄYTÄMME KUNNIALLA 
TÄMÄNKIN KÄSKYSI!

Neuvostojen Tasavallan toinen perusta on maamme 
kansallisuuksien työtätekevien liitto. Venäläiset ja 
ukrainalaiset, bashkiirit jabielovenäläiset, gruusialai
set ja.azerbaidzhanilaiset, armenialaiset ja dagestani- 
laiset, tataarit ja kirgiisit, uzbekit ja turkmenit—kaik
kien heidän etunsa vaativat yhtäläisesti proletariaa
tin diktatuurin lujittamista. Proletariaatin diktatuuri 
suojaa näitä kansoja kahleilta ja sorrolta, ja nämä 
kansat taas puolestaan suojaavat Neuvostotasaval
taamme työväenluokan vihollisten konnankoukuilta



ja salahyökkäyksiltä rajattomalla uskollisuudellaan 
Neuvostojen Tasavallalle ja uhrivalmeudellaan sen 
hyväksi. Juuri siksi toveri Lenin puhui meille 
herkeämättä maamme kansojen vapaaehtoisen liiton 
välttämättömyydestä, niiden veljellisen yhteistyön 
välttämättömyydestä Tasavaltojen Liiton puitteissa.
POISTUESSAAN LUOTAMME TOVERI LENIN LAUSUI VIIMEI
SENÄ TAHTONAAN, ETTÄ ME LUJITTAISIMME JA LAAJEN
TAISIMME TASAVALTOJEN LIITTOA. VANNOMME SINULLE, 
TOVERI LENIN, ETTÄ ME TÄYTÄMME KUNNIALLA TÄMÄN
KIN KÄSKYSI!

Proletariaatin diktatuurin kolmas perusta on Punai
nen Armeijamme ja Punainen Laivastomme. Lenin 
puhui meille usein, että hengähdysaika, jonka olemme 
valloittaneet kapitalistisilta valtioilta, saattaa osoittau
tua lyhyeksi. Lenin osoitti meille usein, että Punaisen 
Armeijan lujittaminen ja sen kuntoisuuden paranta
minen on yksi tärkeimpiä puolueemme tehtäviä. Cur- 
zonin uhkavaatimukseen ja Saksan kriisiin10 liittyvät 
tap ah tumat ovat yhä uudelleen vahvistaneet sen, että 
Lenin oli oikeassa, kuten aina. Vannokaamme siis, 
toverit, ettemme säästä voimiamme lujittaaksemme 
Punaista Armeijaamme ja Punaista Laivastoamme!

Maamme seisoo mahtavana kalliona porvarillisten 
valtioiden valtameren keskellä. Aalto toisensa jälkeen 
vyöryy sitä vasten uhaten hukuttaa ja huuhtoa sen 
pois. Mutta kallio seisoo yhä järkkymättä paikallaan. 
Missä on sen voima? Ei yksinomaan siinä, että maamme 
pysyy pystyssä työväen ja talonpoikain liiton poh
jalla, että se olennoi vapaiden kansallisuuksien liittoa 
ja että sitä puolustaa Punaisen Armeijan ja Punaisen 
Laivaston mahtava käsi. Maamme voima, sen vank-
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kuus, sen lujuus on siinä, että sillä on syvä myötä
tunto ja horjumaton tuki koko maailman työläisten 
ja talonpoikain sydämissä. Koko maailman työläiset 
ja talonpojat tahtovat säilyttää Neuvostojen Tasaval
lan nuolena, jonka toveri Leninin varma käsi on 
singonnut vihollisten leiriin, tukena omille toiveilleen 
sorrosta ja riistosta vapautumiseksi, luotettavana 
majakkana, joka näyttää heille vapautuksen tien. He 
tahtovat sen säilyttää, eivätkä he salli tilanherrain 
ja kapitalistien tuhota sitä. Siinä on meidän voi
mamme. Siinä on kaikkien maiden työtätekevien 
voima. Siinä on myös koko maailman porvariston 
heikkous.

Lenin ei koskaan pitänyt Neuvostojen Tasavaltaa 
itsetarkoituksena. Hän piti sitä aina välttämättömänä 
renkaana vallankumouksellisen liikkeen voimistutta- 
miseksi Lännen ja Idän maissa, välttämättömänä ren
kaana koko maailman työtätekevien voiton helpotta
miseksi pääomasta. Lenin tiesi, että ainoastaan 
tällainen käsitys on oikea niin kansainväliseltä näkö
kannalta kuin myöskin itsensä Neuvostojen Tasavallan 
säilymisen näkökannalta. Lenin tiesi, että ainoastaan 
tätä tietä voidaan koko maailman työtätekevien sydä
missä sytyttää halu ratkaiseviin taisteluihin vapautuk
sen puolesta. Juuri sen vuoksi hän, nerokkain pro
letariaatin nerokkaista johtajista, heti seuraavana 
päivänä proletariaatin diktatuurin pystyttämisen jäl
keen laski perustuksen työväen Internationalelle. Juuri 
siksi hän uupumatta laajensi ja lujitti koko maailman 
työtätekevien liittoa—Kommunistista Internationalea.

Te olette nähneet näinä päivinä kymmenien ja sato
jen tuhansien työtätekevien pyhiinvaelluksen toveri
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Leninin arkun luo. Jonkun ajan kuluttua te tulette 
näkemään miljoonien työtätekevien edustajien pyhiin
vaelluksen toveri Leninin haudalle. Voitte olla var
moja siitä, että miljoonia edustavien perässä tulee 
sitten kymmenien ja satojen miljoonien edustajia kai
kilta maailman ääriltä todistamaan, että Lenin ei ollut 
ainoastaan Venäjän proletariaatin, ei ainoastaan Euroo
pan työläisten, ei ainoastaan Idän siirtomaakansojen 
johtaja, vaan koko maailman työtätekevän väen 
johtaja.
POISTUESSAAN LUOTAMME TOVERI LENIN LAUSUI VIIMEI
SENÄ TAHTONAAN, ETTÄ ME OLISIMME USKOLLISIA KOMMU
NISTISEN INTERNATIONALEN PERIAATTEILLE. VANNOMME 
SINULLE, TOVERI LENIN, ETTEMME SÄÄSTÄ HENKEÄMME 
LUJITTAAKSEMME JA LAAJENTAAKSEMME KOKO MAAILMAN 
TYÖTÄTEKEVIEN LIITTOA — KOMMUNISTISTA INTERNATIO- 
NALEA!

„Pravda“ M  23, 
tammikuun 30 pnä 1924


