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J. M. SVERDLOVIN YLIOPISTOLLE
Sen peruskurssin ja  ammattlliittokurssin toisen päästön päiväksi

Sverdlovin yliopisto on yksi kaikkein voimakkaim
pia ahjoja päällikkökunnan kouluttamiseksi puolueelle 
joukkojen johtamista varten.

Olemassaolonsa vuosina Sverdlovin yliopisto on jo 
ehtinyt antaa puolueelle kokonaisia osastoja aktiivisia 
työntekijöitä, jotka toimivat nyt sosialistisen rakennus
työn kaikilla rintamilla.

Nyt Yliopisto antaa jälleen puolueen työsaralle 
214 ylioppilasta käsittävän osaston, joka on suurim
maksi osaksi työläisiä.

Jotta tämän osaston edessäoleva työ muodostuisi 
hedelmälliseksi niissä puolueen edessä olevissa mut
kallisissa rakennustyön tehtävissä, on tämän joukon 
välttämättä painettava mieleensä eräät tilanteessamme 
ilmenevät uudet seikat, joilla on tällä hetkellä ratkai
seva merkitys.

Mitä nuo seikat ovat?
Ensinnäkin, se tosiasia, että maamme perusluokat, 

proletariaatti ja talonpoikaisto, ovat viime aikoina 
muuttuneet oleellisesti, tulleet aktiivisemmiksi sekä 
poliittisessa että taloudellisessa suhteessa, minkä
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vuoksi puolueen onkin suhtauduttava niihin uudella 
tavalla. Meillä ei enää ole luokkahajaannuksen tilassa 
olevaa työväenluokkaa,— se on nyt täysin muovautunut 
ja täysiverinen proletaariluokka, joka on kulttuurisesti 
ja poliittisesti kehittynyt ja joka vaatii sen vuoksi 
puolueen taholta joustavampaa ja harkitumpaa johtoa. 
Samaa voidaan sanoa talonpoikaistosta. Se ei ole enää 
entinen vanhan järjestelmän skorpioonien polkema 
talonpoikaisto, joka pelkäsi entisten tilanherrojen 
maiden menetystä tahi jota luovutusvelvollisuuden 
rajoitukset ahdistivat. Se on uusi talonpoikaisto, joka 
on kehittynyt kulttuurisuhteessa, joka on jo unohta
nut tilanherrat ja luovutusvelvollisuuden, joka vaatii 
halpoja tavaroita ja korkeita viljanhintoja ja joka osaa 
käyttää täysin hyväkseen puolueen tunnuslausetta Neu
vostojen aktivisoimisesta. Mitä suurinta joustavuutta 
nykyisen talonpoikaisten suhteen,— sitä vaaditaan nyt 
puolueelta. Talonpoikaisten voittaminen uudelleen 
proletariaatin puolelle,—se on nyt puolueen tehtävä.

Toiseksi, se seikka, että monilla seuduilla keski- 
talonpoika osoittautui olevan liitossa kulakin kanssa. 
Tämä on se perusseikka, jota ei saa unohtaa hetkeksi
kään. Proletariaatin diktatuuri on, työläisten ja 
talonpoikain liiton kannalta, talonpoikaisten johtamista 
proletariaatin taholta. Mutta mitä merkitsee talon
poikaisten johtaminen? Se merkitsee sitä, että palau
tetaan talonpoikaisten perusjoukon täydellinen luot
tamus työväenluokkaa ja sen puoluetta kohtaan. Ilman 
tätä luottamusta ei ole proletaarista johtoa, ja ilman 
tätä johtoa ei ole proletariaatin diktatuuria. Siksi 
onkin tehtävä työtä siihen suuntaan, että saadaan 
palautetuksi talonpoikaisten perusjoukon täydellinen
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luottamus työväenluokkaan,—tämä on puolueen ja 
puoluetyön tekijäin tehtävä.

Kolmanneksi, se seikka, että meidän puoluetyön- 
tekijämme ovat viime aikoina „kasvot maaseutuun 
päin“ tunnuksen takia alkaneet unohtaa vähitellen 
työläiset, he eivät ole huomanneet sitä, että kääntäes- 
sämme katseemme maaseudulle me emme saa kääntyä 
selin kaupunkiin ja semmitenkään proletariaattiin. 
Tämä on niinikään uusi seikka, jota ei saa unohtaa 
hetkeksikään. On muistettava, että työväenluokassa 
on viime aikoina kehittynyt ja voimistunut erikoisesti 
oman voimansa ja arvonsa tunto. Tämä on kasvanutta 
isännyyden tuntoa siinä luokassa, joka on hallitseva 
luokka maassamme. Tämä on, toverit, mitä valtavin 
saavutus kaikessa työssämme, sillä työväenluokka, joka 
ei tunne itseään vain työtätekeväksi luokaksi, vaan 
myöskin valtaapitäväksi luokaksi,—sellainen luokka 
pystyy saamaan ihmeitä aikaan. Mutta tästä seuraa, 
että se kommunisti, joka ei työssään välitä tästä 
proletaariluokan isännyyden tunnosta, hän ei ole 
käsittänyt lainkaan uutta tilannetta, hän ei, tarkasti 
sanoen, ole kommunisti, ja hän on varmasti taittava 
niskansa. Siksi, puhuessamme „kasvot maaseutuun 
päin“ tunnuksesta, on samalla muistettava, että työ
väenluokka on se perusluokka, jonka kutsumuksena 
on tämän tunnuksen toteuttaminen, että tämä tunnus 
voidaan toteuttaa elämässä vain sikäli, mikäli 
työväenluokka todella tulee johtavaksi voimaksi 
maassa. Juuri sen vuoksi puolueen lähikauden 
tehtävänä onkin saada puolueemme työntekijät paik
kakunnilla vihdoinkin ymmärtämään, että on ehdot
toman välttämätöntä suhtautua mitä suurimmalla
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huomaavaisuudella ja harkitsevaisuudella poikkeuk
setta kaikkiin työväenluokan tarpeisiin, niin aineelli
siin kuin kulttuuritarpeisiinkin.

Teidän päästökäsosastonne tehtävänä on ottaa 
kaikki nämä seikat huomioon työssä paikkakunnilla.

Olen varma siitä, että te pystytte täyttämään 
tämän tehtävän.

Sallikaa toivottaa teille täydellistä menestystä 
tulevassa työssänne.

Kommunistisin tervehdyksin J. Stalin
, Pravda" M  133, 
kesäkuun 13 p n ä  1936
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