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"O paso do poder aos soviets significa hoxe, na práctica, a insurrección armada: renunciar á insurrección armada equivalería a 
renunciar á consigna máis importante do bolxevismo: "Todo o poder para os soviets", e a todo internacionalismo proletario-
revolucionario en xeral. Pero a insurrección armada é un aspecto especial da loita política sometido ás leis especiais, que deben 
ser profundamente analizadas (...)
Aplicado a Rusia e ao mes de outubro de 1917 quere dicir (...) cercar e illar a Petrogrado, apoderarse da cidade mediante un 
ataque combinado da flota, os obreiros e as tropas: hei aquí unha misión que require habilidade e tripla audacia. Formar cos 
mellores elementos obreiros destacamentos armados de fusís e bombas de man para atacar e cercar os centros do inimigo 
(escolas militares, centrais de telégrafos e teléfonos, etc.). A Consigna destes elementos debe ser: "Antes perecer todos que 
deixar pasar ao inimigo". O triunfo da revolución rusa e da revolución mundial depende de dous ou tres días de loita ".

Carta de Lenin ao Comité Central. 8 de outubro de 1917.

"Pobo ruso:
A nai patria está en vías de desaparecer. A hora final aproxímase.
Obrigado a expresarme con claridade, eu, o xeneral Kornilov, afirmo que o goberno provisional actúa baixo a presión da maioría 
bolxevique dos soviets, de pleno acordo co Estado Maior alemán, que planea un desembarco na costa de Riga, destrúe o exército 
e desorganiza o país.
Aqueles o corazón dos cales latexa por Rusia, os que creen en Deus e na súa Igrexa, rezan o noso Señor para que se realice o 
máis grande dos milagres; a salvación da nosa terra natal.
Eu, o xeneral Kornilov, fillo dun campesiño cosaco, dígovos a todos que non desexo nada máis que a salvación da gran Rusia. 
Xuro que grazas á vitoria sobre o inimigo, conseguirei levar o pobo ata a Asemblea Constituínte na que decidirá o seu propio 
destino e poderá elixir a súa forma de goberno ".

Chamamento do xeneral Kornilov. Agosto de 1917.

"Mediante a Revolución de Outubro a clase traballadora esperara lograr a súa emancipación. Pero o resultado foi un maior 
escravización dos seres humanos. O poder da monarquía, co seu policía e a súa xendarmaría, pasou a mans dos usurpadores 
comunistas, que deron ao pobo non a liberdade senón o constante temor de ser torturados na Checa (...).
A través do control estatal dos sindicatos encadearon os traballadores ás súas máquinas. (...) Ás protestas dos campesiños, 
expresadas en alzamentos espontáneos, e ás dos obreiros, as condicións de vida dos cales os empurraron á folga, responderon 
con execucións en masa e un derramamento de sangue que excede mesmo ao dos xenerais tsaristas. A Rusia dos traballadores, a 
primeira que levantou a vermella bandeira da liberación, está empapada en sangue ".

Declaración dos mariñeiros sublevados de Kronstadt. 8 de marzo de 1921.

"Avanzamos demasiado na nacionalización do comercio e da industria, no bloqueo dos intercambios locais. ¿Era un erro? Certo. 
Podemos admitir en certa medida o libre intercambio local, sen destruír o poder político do proletariado senón, ao contrario, 
consolidándoo. (...) O campesiño pode e debe traballar con celo no seu propio interese posto que xa non se lle pedirán todos os 
seus excedentes senón soamente un imposto, que é necesario fixar canto antes de antemán. O fundamental é que o pequeno 
campesiño estea estimulado, impulsado, incitado ".

Discurso de Lenin no X Congreso. 1921.

"A vontade dos pobos das Repúblicas soviéticas, recentemente reunidos en Congresos dos seus Soviets respectivos e 
unanimemente decididos a fundar a Unión das Repúblicas soviéticas, é a clara demostración de que a cada República se lle 
garantiu o dereito de poder abandonar libremente a Unión, de que o acceso á Unión está aberto a todas as Repúblicas soviéticas 
existentes ou que se poidan formar no futuro, de que ese novo Estado federado é o digno colofón dos principios de coexistencia 
pacífica e de colaboración fraterna entre os pobos, establecidos xa no mes de outubro de 1917, o cal constituirá un sólido 
baluarte fronte ao capitalismo mundial e marcará un novo paso decisivo en pro da unión dos traballadores de todos os países no 
seo dunha República socialista mundial ".

Constitución da URSS. Preámbulo. 1924.


