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VASTAUS KUSHTYSEVILLE

Toy. Kushtysev!

11.XII.28 päivätyn kirjeenne olen saanut.
Päältä katsoen kysymyksenne saattaa näyttää 

oikealta. Itse asiassa se ei kestä minkäänlaista arvos
telua. Ei ole vaikea ymmärtää, että kun Lenin 
sanoo — „Neuvostovalta ynnä sähköistäminen on 
kommunismi" — niin sillä hän ei tahdo sanoa, että 
kommunismin aikana tulee olemaan jonkinlainen 
poliittinen valta, enempää kuin sitäkään, että kun 
me ryhdymme vakavasti sähköistämään maata, niin 
siten on kommunismi jo toteutettu.

Mitä Lenin tahtoi sanoa antaessaan tämän lausun
non? Käsittääkseni hän tahtoi sanoa vain sitä, että 
Neuvostovalta ei yksin riitä kommunismiin kulkemista 
varten, että kommunismiin kulkua varten on Neu
vostovallan sähköistettävä maa ja siirrettävä koko 
kansantalous suurtuotannon perustalle, että Neuvosto
valta on valmis kulkemaan tätä tietä päästäksemme 
kommunismiin. Leninin sanonta merkitsee vain Neu
vostovallan valmeutta kulkea kommunismiin johtavaa 
tietä sähköistämisen kautta.



3 4 4 3. V.  S T A L I N

Me puhumme usein siitä, että tasavaltamme on 
sosialistinen. Merkitseekö se sitä, että me olemme jo 
toteuttaneet sosialismin, hävittäneet luokat ja lak
kauttaneet valtion (sillä toteutettu sosialismi mer
kitsee valtion kuolemista vähitellen pois)? Tahi mer
kitseekö se sitä, että sosialismin aikana tulevat vielä 
olemaan luokat, valtio j.n.e.? On selvää, ettei se 
merkitse sitä. Onko meillä siinä tapauksessa oikeus 
nimittää tasavaltaamme sosialistiseksi? On, tietysti 
on. Miltä kannalta katsottuna? Siltä kannalta, että 
meillä on päättäväisyyttä ja että me olemme valmiit 
toteuttamaan sosialismin, hävittämään luokat j.n.e.

Ehkäpä Te, toveri Kushtysev, suostutte kuulemaan 
Leninin mielipiteen tästä asiasta? Jos suostutte, niin 
kuulkaa:

„Tietääkseni ei ole o llu t vielä sellaista henkilöä, joka harki
tessaan kysymystä Venäjän taloudesta olisi kieltänyt tämän 
talouden olevan luonteeltaan siirtymiskauden taloutta. Ei yksi
kään kommunisti ole tietääkseni kieltänyt myöskään sitä, että 
sanonta sosialistinen neuvostotasavalta merkitsee Neuvostovallan 
päättäväisyyttä toteuttaa sosialismiin siirtyminen, eikä suinkaan 
uuden taloudellisen järjestelmän tunnustamista sosialistiseksi" 
(XXII osa, s. 513).

Lienee selvä.

Kommunistisin tervehdyksin J . S ta lin  
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J u lk a is ta a n  en si kertaa


