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ESIPUHE I. I. STEPANOVIN KIRJAAN 
„VSFNT:n SÄHKÖISTÄMINEN 

JA MAAILMANTALOUDEN VÄLIVAIHE”
Suosittelen koko sydämestäni tätä tov. Stepanovin teosta kaikille kommunisteille.Tekijä on osannut esittää erittäin onnistuneesti mitä vaikeimmat ja tärkeimmät kysymykset. Tekijä teki hyvin, kun päätti kirjoittaa kirjan työtätekeviä, aitoja kansan* joukkoja, tavallisia työläisiä ja talonpoikia eikä intelligenttejä varten (kuten meillä on ollut tapana kirjoittaa kirjoja, mikä on porvarillisten kirjailijain pahimpien maneerien matkimista). Tekijä on liittänyt kirjaansa kirjallisuusluettelon niin niitä varten, joiden olisi vaikea selityksittä ymmärtää tov. Stepanovin esityksen eräitä kohtia, kuin myös niitä varten, jotka yleensä tahtovat tietää Venäjän ja ulkomaiden kirjallisuuden tärkeimmät tätä kysymystä käsittelevät teokset. Mainittakoon erikseen VI luvun alku, jossa tekijä selittää mainiosti uuden talouspolitiikan merkitystä ja osoittaa sitten erinomaisella tavalla aiheettomaksi sen tavanomaisen »köykäisen” skeptillisyyden, jota on esiintynyt sähköistämisen suhteen; tällä skeptillisyydellä verhotaan tavallisesti sitä, ettei ajatella vakavasti asiaa (mikäli tuo skeptillisyys ei ole, kuten niin ikään välistä sattuu, verhoamassa valkokaartilaisten, eserrien ja menshevikkien vihamielisyyttä mitä tahansa neuvostorakennustyötä kohtaan yleensä).Jos meiltä jotakin puuttuu todellisen (eikä virkamies- mäisen tuloksettoman) kansanvalistustoiminnan järjestä
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mistä varten,— niin eniten juuri tällaista (yleensä kaikille, ehdottomasti kaikille kouluille välttämätöntä) „kouluoppi- kirjaa” kuin on tämä kirja. Jos kaikki marxilaiset kynäilijämme eivät tuhlaisi voimiaan sanoma- ja aikakauslehdissä julkaisemaansa poliittiseen sanahelinään, joka kyllästyttää kaikkia, vaan ryhtyisivät kirjoittamaan tällaisia koulu- tai 
oppikirjoja poikkeuksetta kaikista yhteiskunnallisista kysymyksistä, niin silloin meidän ei tarvitsisi kärsiä sitä häpeää, että miltei viiden vuoden kuluttua siitä, kun proletariaatti valloitti valtiovallan, sen, proletariaatin, valtion kouluissa ja yliopistoissa vanhat porvarilliset oppineet opettavat nuorille vanhaa porvarillista törkyä (tai oikeastaan turmelevat heitä).Neuvostojen kahdeksas edustajakokous teki päätöksen, että sähköistämissuunnitelmaa on välttämättä opetettava kaikissa — poikkeuksetta kaikissa — VSFNTrn oppilaitoksissa 72. Tämä päätös on monien muiden päätösten tavoin jäänyt paperille sivistymättömyytemme (meidän, bolshevikkien, sivistymättömyyden) tähden. Nyt kun on ilmestynyt tämä tov. Stepanovin „kouluoppikirja”, on saatava aikaan — ja me saamme sen aikaan!—, että jokaisessa ujestikirjastossa (ja sitten myös jokaisessa volostikirjas- tossa) olisi useampia kappaleita tätä ..oppikirjaa”; että tämä kirja olisi jokaisella Venäjän sähköasemalla (ja niitähän on yli 800) ja että lisäksi pidettäisiin välttämättä helppotajuisia esitelmiä kansalle sähköstä ja VSFNT:n sähköistämisestä sekä yleensä tekniikasta; — että jokaisen koulun jokainen kansanopettaja lukisi ja tiedostaisi tämän ..oppikirjan” (avun antamiseksi tässä asiassa jokaiseen ujestiin on perustettava insinöörien ja fysiikanopettajien kerho tai ryhmä), että hän ei ainoastaan itse lukisi, käsittäisi ja tiedostaisi, vaan osaisi myös kertoa siitä yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi koulun oppilaille ja yleensä talonpoikaisnuorisolle.Tämä vaatii kovaa työtä. Me olemme köyhää ja sivistymätöntä väkeä. Vähät siitä. Kunhan vaan käsitetään, että pitää oppia. Kunhan vaan on halua oppia. Kunhan vaan käsitetään selvästi, että työläiset ja talonpojat tarvitsevat nyt tietoja parantaakseen o m a a  elämäänsä eikä tuottaakseen ..hyötyä” ja liikevoittoa tilanherroille ja kapitalisteille.
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Ja kaikkea tätä meillä on. Siksi tulemmekin oppimaan ja opimme. N. Lenin18. III. 1922.
„ Pravda** Jtä 64, Julkaistaan Moskovassa v. 1922maaliskuun 21 pnä 1922 ilmestyneen I. Stepanovin kirjanmVSFNT:n sähköistäminen ja maailmantalouden välivaihe” tekstistä, joka on tarkistettu käsikirjoituksen mukaan


