
ЛЕНІНСН 

шткона і прафкона EsjiapytKdra Ізяржаунгга Універшш 
№ 9 29 ЛІСТАПАДА 1935 г. № 9 

Пролетарыі ўсіх краін, злучайцесяі 

Наша рэволюцыя з'яўляецца адзінай, 
якая не толькі разбіла аковы капіта-
лізма і дала народу свабоду, але па-
спела яшчэ даць народу матэрыяльныя 
ўіуіовы для заможнага жыцця. У гэтым 
сіла і непераможнасць нашай рэво-
люцыі. I. Сталін. 

Прамова таварыша С Т А Л I Н А 
на першай усесаюзнай нарадзе стаханаўцаў 

1. Значэнне стаханаўскага руху 

Таварышы! Аб стаханаўцах тут, 
на гэтай нарадзе, так многа і так 
добра гаварылі, што мне, уласна, ма-
ла што астаецца сказаць. Усё-ж, раз 
мяне выклікалі на трыбуну^ прыдзец-
ца сказаць некалькі слоў. 

Стаханаўскі рух нельга разглядаць, 
як звычайны рух рабочих і работніц. 
Стаханаўскі рух гэта такі рух ра-
бочих і работніц, які ўвойдзе ў гіс-
торыю нашага соцыялістычнага будаў-
ніцтва, як адна з самых слаўных яе 
старонак. 

У чым заключаецца значэнне ста-
ханаўскага руху? 

Перш за ўсё ў тым, што ён выра-
жав новы ўздым соцыялістычнага 
спаборніцтва, новы вышэйшы этап 
соцыялістычнага спаборніцтва. Чаму 
новы, чаму вышэйшы? Таму, што ён, 
стаханаўскі рух, выгодна адрозні-
ваецца, як выражэнче соцыялістычнага 
спаборніцтва, ад старога этапа соцы-
ялістычнага спаборніцтва. У мінулым, 
гады тры таму назад, у перыяд пер-
шага этапа соцыялістычнага спабор-
ніцтва, соцыялістычнае спаборніцтва 
не абавязкова было звязана з новай 
тэхнікай. Ды тады ў нас, уласна, і не 
было амаль новай тэхнікі. Цяпераш-
НІ-Ж этап соцыялістычнага спабор-
йіцтва—стаханаўскі рух,наадварот,— 
абавязкова звязаны з новай тэхнікай. 
Стаханаўскі рух быў-бы нямыслімы 
без новай, вышэйшай тэхнікі. Перад 
вамі ііюдзі, накшталт тт. Стаханава, 
Бусыгіна, Сметаніна, Крываноса, Про-
ніна, Вінаградавых і многіх іншых, 
людзі новыя, рабочыя і работніцы, 
якія поўнасцю аўладалі тэхнікай сва-

ёй справы, асядлалі яе і пагналі на-
перад. Такіх людзей у нас не было, 
або амаль не было гады тры таму 
назад. Гэта—людзі новыя, асаблівыя. 

Далей. Стаханаўскі рух гэта такі 
рух рабочых І работніц, які ставіць 
сваёй мэтай перамаганне цлперашніх 
тэхнічных норм, перамаганне Існую-
чых праектных магутнасцей, перама-
ганне існуючых вытворчых планаў і 
балансаў. Перамаганне—таму што 
ЯНЫ, гэтыя самыя нормы, сталі ўжо 
старымі для нашых дзён, для нашых 
новых людзей. Гэты рух ламае ста-
рыя погляды на тэхніку, лгмае ста-
рыя Т Э Х Н І Ч Н Ы Я нормы, старыя пра-
ектныя магутнасці, старыя вытворчыя 
планы І патрабуе стварэння новых, 
больш ВЫСОКІХ тэхнічных норм, пра-
ектных магутнасцей, вытворчых пла-
нау. 

Ён заклікан зрабіць у нашай пра-
мысловасці рэволюцыю. Іменна таму 
ён, стаханаўскі рух, з ' яўляецца ў ас-
нове сваей глыбока рэволюцыйным. 

Тут гаварылі ўжо, што стаханаўскі 
рух, як выражение новых, больш вы-
СОКІХ тэхнічных норм, прадстаўляе 
сабою ўзор той высокай прадукцый-
насці працы, якую можа даць толькі 
соцыялізм і чаго не можа даць капі-
талізм. Гэта зусім правільна. 

Чаму капіталізм разбіў і перамог 
феадалізм? Таму, што ён стварыў 
бопьш высокія нормы прадукцыйнасці 
працы, ён даў магчымзсць грамадству 
атрымліваць непараўнальна больш пра-
дуктаў, чым гэта мела месца пры фе-
адальных парадках. Таму, што ён зра-
біў грамадства больш багатым. Чаму 

можа, павінен і абавязкова пераможа 
соцыялізм капіталістычную сістэму 
гаспадаркі? Таму, што ён можа даць 
больш высокіяўзоры працы, больш вы-
сокую прадукцыйнасць працы, чым 
капіталістычная сістэма гаспадаркі. 
Таму, што йн можа даць грамадству 
больш прадуктаў і можа зрабіць гра-
мадства больш багатым, чым капіта-
лістычная сістэма гаспадаркі. 

Некаторыя думаюць, што соцыялізм 
можна ўмацаваць шляхам некаторага 
матэрыяльнага параўнення людзей на 
базе бядняцкага жыцця. Гэта не вер-
на. Гэта дробна-буржуазнае ўяўленне 
аб соцыялізме. На самой справе соцы-
ялізм можа перамагчы толькі на ба-
зе высокай прадукцыйнасці працы, 
больш высокай, чым пры капіталізме, 
на базе багацця прадуктаў і ўсякага 
роду прадметаў спажывання, на базе 
заможнага і культурнага жыцця ўсіх 
членаў грамадства. Але для таго, каб 
соцыялізм мог дабіцца гэтай сваёй 
мэты І зрабіць наша совецкае грамад-
ства найбольш заможным,—неабходна 
мець у краіне такую прадукцыйнасць 
працы, якая перакрывае прадукцый-
насць працы перадавых капіталістыч-
ных краін. Без гэтага няма чаго і ду-
маць аб багацці прадуктаў і ўсякага 
роду прадметаў спажывання. Значэн-
не стаханэўскага руху заключаецца ў 
тым, што ён з 'яўляецца такім рухам, 
які ламае старыя тэхнічныя нормы, як 
недастатковыя, перакрывае ў цэлым 
радзе выпадкаў прадукцыйнасць пра-
цы перадавых капіталістычных краін 
і адкрывае, такім чынам, практычную 
магчымасць далейшага ўмацавання со-
цыялізма Ў нашай краіне, магчымасць 
ператварэння нашай краіны ў най-
больш заможную краіну. 

Але гэтым не вычэрпваецца зна-
чэнне стаханаўскага руху. Яго значэн-
не заключаецца яшчэ ў тым, што ён 
падрыхтоўвае ўмовы для пераходу ад 
соцыялізма да комунізма. 

Прынцып соцыялізма заключаецца 
Ў тым, што Ў соцыялістычным грамад-
стве кожны працуе па сваіх здольна-
сцях І атрымлівае прадметы спажы-
вання не па сваіх патрэбнасцях, а 
па той рабоце, якую ён зрабіў для 
грамадства. Гэта значыць, што куль-
турна-тэхнічны ўзровень рабочага кла-
са ўсё яшчэ не высок!, процілегласць 
паміж працай разумовай і працай фі-
зічнай прадаўжае існава,ць, прадук-
цыйнасць працы яшчэ не так высо-
ка, каб забяспечыць багацце прадме-
таў спажывання, з прычыны чаго гра-
мадства вымушана размяркоўваць 
прадметы спажывання не адпаведна 
патрэбнасцям членаў грамадства, а 
адпаведна рабоце, зробленай імі для 
грамадства. 

Комунізм прадстаўляе больш высо-
кую ступень развіцця. Прынцып ко-
мунізма заключаецца ў тым, што ў 
комуністычным грамадстве кожны пра-
цуе па сваіх здольнасцях і атрымлівае 
прадметы спажывання не па той ра-
боце, якую ён зрабіў, а па тых пат-
рэбнасцях культурна-развітага чала-
века, ЯКІЯ Ў ЯГО ёсць. Гэта значыць, 
што культурна тэхнічны ўзровень ра-
бочага класа стаў дастаткова высокі 
для таго, каб падарваць асновы про-
цілегласці паміж працай разумовай і 
працай фізічнай, процілегласць паміж 
працай разумовай і працай фізічнай 

ўжо знікла, а прадукцыйнасць працы.' 
паднялася на такую высокую ступень, 
што можа забяспечыць поўнае багац-
це прадметаў спажывання, з прычы-
ны чаго грамадства мае магчымасць 
размяркоўваць гэтыя прадметы адпа-
ведна патрэбнасцям яго членаў. 

Некаторыя думаюць, што знішчэнне 
процілегласці паміж працай разумовай 
І працай фізічнай можна дабіцца шляхам, 
некаторага культурна-тэхнічнага па-
раўнення работнікаў разумовай і фі -
зічнай працы на базе зніжэння куль-
турна-тэхнічнага ўзроўню інжынераў 
і тэхнікаў, работнікаў разумовай пра-
цы, да ўзроўню сярэднекваліфікаваных; 
рабочых. Гэта зусім няверна. Т а к 
могуць думаць аб комунізме толькі 
дробна-буржуазныя балбатуны. На са-
май справе знішчэнне процілегласці-
паміж працай разумовай і працай фізіч-
най можна дабіцца толькі на б а з е 
ўздыму культурна-тэхнічнага ўзроўню 
рабочага класа да ўзроўню работнікаў 
інжынерна-тэхнічнай працы. Было-б 
смешна думаць, щто такі ўздым неа-
жыццявімы. Ён цалкам ажыццявімы 
ва ўмовах совецкага ладу, дзе прадук-
цыйныя сілы краіны вызвалены ад 
акоў капіталізма, дзе праца вызвале-
на ад гнёту эксплаатацыі, дзе ва ўла-
ды стаіць рабочы клас і дзе маладое 
пакаленне рабочага класа мае ўсе 
магчымасці забяспечыць сабе дастат-
ковую тэхнічную асвету. Няма ніякіх* 
падстаў сумнявацца ў тым, што толь-
кі такі культурна-тэхнічны ўздым ра-
бочага класа можа падарваць асновы 
процілегласці паміж працай разумо-

j вай І працай фізічнай, што толькі ён 
I можа забяспечыць тую высокую пра-
дукцыйнасць працы І тое багацце 
прадметаў спажывання, якія неабход-
ны для таго, каб пачаць пераход ад 
соцыялізма да комунізма. 

Стаханаўскі рух знамянальны у 
гэтай сувязі ў тых адносінах, што 
ён змяшчае ў сабе першыя пачаткі, 
праўда, яшчэ слабыя, але ўсё-ж пачаткі 
такога іменна культурна-тэхнічнага 
ўздыму рабочага класа нашай краіны. 

На самай справе, прыгледзьцеся да 
таварышоў стаханаўцаў. Ш т о гэта з а 
людзі? Гэта, галоўным чынам,—мал адыя 
або сярэдніх гадоў рабочыя і работні-
цы, людзі культурныя і тэхнічна пад-
каваныя, якія даюць узоры дакладна-
сці і акуратнасці v рабоце, якія ўме-
юць цаніць фактар часу ў рабоце і 
якія навучыліся лічыць час не толь-
кі мінутамі, але і секундамі. Боль-
шасць 3 іх прайшла так званы тэх-
нічны мінімум і прадаўжае папаўняць 
сваю тэхнічную асвету. Яны свабодны 
ад кансерватызма і застойнасці нека-
торых інжынераў, тэхнікаў і гаспадар-
нікаў; яны ідуць смела нацерад, ла -
маючы ўстарэлыя тэхнічныя нормы 
і ствараючы новыя, больш высокія; 
яны ўносяць папраўкі ў праектныя 
магутнасці і гаспадарчыя планы, скла-
дзеныя кіраўнікамі нашай прамысло-
васці; яны то і дзела дапаўняюць 
і папраўляюць інжынераў і тэхнікаў; 
яны нярэдка вучаць і штурхаюць 
іх наперад, бо гэта—-людзі, якія поў-
насцю аўладалі тэхнікай сваёй справы 
і якія ўмеюць выжымаць з тэхнікі 
максімум таго, што можна з яе выжаць. 
Сёння стаханаўцаў яшчэ мала, але 

Працяг прамовы тав. Сталіна на 2-й стар. 


