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[Ukazanie się tow. Stalina na trybunie wszyscy witają długotrwałą, burzliwą 

owacją. Cała sala wstaje. Ze wszystkich stron rozlegają się okrzyki: „Tow. 

Stalinowi – hura!”, „Niech żyje tow. Stalin!”, „Niech żyje Wielki Stalin!”, 

„Wielkiemu geniuszowi tow. Stalinowi – hura!”, „Wiwat!”, „Rot Front!”, „Tow. 

Stalinowi chwała!” 

 

I 

Utworzenie Komisji Konstytucyjnej i jej zadania 

 

Towarzysze! 

Komisja Konstytucyjna, której projekt przedłożony został obecnemu Zjazdowi do 

rozpatrzenia, powołana była, jak wiadomo, na mocy specjalnej uchwały VII 

Zjazdu Rad Związku SRR. Uchwałę tę przyjęto 6 lutego 1935 roku. Głosi ona: 

„1. Wprowadzid do Konstytucji Związku SRR zmiany w kierunku: 

a)  dalszej demokratyzacji systemu wyborczego w sensie zastąpienia wyborów 

niezupełnie równych równymi, wielostopniowych — bezpośrednimi, jawnych — 

tajnymi; 

b)  ścisłego określenia społeczno-ekonomicznej podstawy Konstytucji w sensie 

dostosowania Konstytucji do obecnego ustosunkowania sił klasowych w ZSRR 

(stworzenie nowego socjalistycznego przemysłu, rozgromienie kułactwa, 

zwycięstwo ustroju kołchozowego, utrwalenie własności socjalistycznej jako 

podstawy społeczeostwa radzieckiego itp.). 

2.  Polecid Centralnemu Komitetowi Wykonawczemu Związku SRR wybranie 

Komisji Konstytucyjnej i powierzyd jej opracowanie poprawionego tekstu 

Konstytucji według zasad, wskazanych w punkcie pierwszym, oraz przedłożenie 

go do zatwierdzenia Sesji CKW Związku SRR. 

3.  Najbliższe kolejne wybory organów Władzy Radzieckiej w Związku SRR 

przeprowadzid na podstawie nowego systemu wyborczego”. 



4 
 

Było to 6 lutego 1935 roku. Nazajutrz po przyjęciu tej uchwały, tzn. 7 lutego 

1935 roku, zebrała się Pierwsza Sesja Centralnego Komitetu Wykonawczego 

Związku SRR i wykonując uchwałę VII Zjazdu Rad ZSRR utworzyła Komisję 

Konstytucyjną z 31 osób. Sesja poleciła Komisji Konstytucyjnej opracowanie 

projektu poprawionej Konstytucji ZSRR. 

Takie są formalne podstawy i dyrektywy najwyższego organu ZSRR, na zasadzie 

których Komisja Konstytucyjna winna była rozwinąd swą pracę. 

A zatem Komisja Konstytucyjna winna była wprowadzid zmiany do obecnie 

obowiązującej Konstytucji, uchwalonej w roku 1924, uwzględniając przy tym 

przesunięcia w życiu Związku SRR w kierunku socjalizmu, które zostały dokonane 

w okresie od roku 1924 do chwili obecnej. 

 

II 

Zmiany w życiu ZSRR w okresie od roku 1924 do roku 1936 

 

Jakież to zmiany w życiu ZSRR nastąpiły w okresie od roku 1924 do roku 1936, 

zmiany, które winna była odzwierciedlid Komisja Konstytucyjna w swym 

projekcie Konstytucji? 

Na czym polega istota tych zmian? 

Jaki był stan rzeczy w roku 1924? 

Był to pierwszy okres nowej polityki ekonomicznej (Nep), gdy Władza Radziecka 

pozwoliła na pewne ożywienie kapitalizmu przy jednoczesnym wszechstronnym 

rozwijaniu socjalizmu, gdy liczyła na to, że zorganizuje w toku 

współzawodnictwa dwóch systemów gospodarczych — kapitalistycznego i 

socjalistycznego — przewagę systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym. 

Zadanie polegało na tym, ażeby w toku tego współzawodnictwa umocnid 

pozycje socjalizmu, dokonad likwidacji elementów kapitalistycznych i 

doprowadzid do kooca zwycięstwo systemu socjalistycznego jako 

podstawowego systemu gospodarstwa narodowego. 
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Przemysł nasz, zwłaszcza przemysł ciężki, przedstawiał wówczas obraz nie do 

pozazdroszczenia. Co prawda, odbudowywał się po trochu, ale daleko mu było 

jeszcze do przedwojennego poziomu produkcji. Opierał się on na starej, 

zacofanej i mizernej technice. Oczywiście rozwijał się w kierunku socjalizmu. 

Ciężar gatunkowy socjalistycznego odcinka naszego przemysłu stanowił 

wówczas około 80 procent. Ale odcinek kapitalizmu reprezentował jednak co 

najmniej 20 procent przemysłu. 

Rolnictwo nasze przedstawiało obraz jeszcze mniej ponętny. Co prawda, klasa 

obszarników była już zlikwidowana, lecz za to klasa kapitalistów rolnych, klasa 

kułaków, stanowiła jeszcze dośd znaczną silę. Na ogół biorąc rolnictwo 

przypominało wówczas niezmierzony ocean drobnych indywidualnych 

gospodarstw chłopskich z ich zacofaną średniowieczną techniką. W oceanie tym, 

niby oddzielne punkty i wysepki, istniały kołchozy i sowchozy, które, właściwie 

mówiąc, nie posiadały jeszcze poważniejszego znaczenia w naszym 

gospodarstwie narodowym. Kołchozy i sowchozy były słabe, kułak zaś był 

jeszcze silny. Mówiliśmy wówczas nie o likwidacji kułactwa, lecz o ograniczaniu 

go. 

To samo trzeba powiedzied o obrocie towarowym w kraju. Odcinek 

socjalistyczny w obrocie towarowym stanowił jakieś 50—60 procent — nie 

więcej, całe zaś pozostałe pole zajęte było przez kupców, spekulantów i inne 

osoby trudniące się handlem prywatnym. 

Taki był obraz naszej ekonomiki w roku 1924. 

Jaki jest stan rzeczy obecnie, w roku 1936? 

Jeżeli wówczas mieliśmy pierwszy okres Nepu, początek Nepu, okres pewnego 

ożywienia kapitalizmu, to obecnie mamy ostatni okres Nepu, koniec Nepu, okres 

całkowitej likwidacji kapitalizmu we wszystkich sferach gospodarstwa 

narodowego. 

Zacznijmy chociażby od tego, że przemysł nasz wyrósł w ciągu tego okresu w 

olbrzymią siłę. Obecnie nie można już nazwad go słabym i źle wyposażonym pod 

względem technicznym. Wręcz przeciwnie, opiera się on teraz na nowej, bogatej 

technice nowoczesnej z mocno rozwiniętym przemysłem ciężkim i jeszcze 
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bardziej rozwiniętym przemysłem budowy maszyn. Rzeczą zaś najważniejszą jest 

to, że kapitalizm został zupełnie wyrugowany ze sfery naszego przemysłu, 

socjalistyczna zaś forma produkcji stanowi teraz system niepodzielnie panujący 

w dziedzinie naszego przemysłu. Nie można uważad za drobnostkę faktu, że nasz 

obecny przemysł socjalistyczny z punktu widzenia rozmiarów produkcji 

przewyższa przemysł czasów przedwojennych przeszło siedmiokrotnie. 

W dziedzinie rolnictwa zamiast oceanu drobnych indywidualnych gospodarstw 

chłopskich z ich słabą techniką i przewagą kułaka mamy teraz największą na 

świecie zmechanizowaną, uzbrojoną w nową technikę produkcję w postaci 

systemu kołchozów i sowchozów, ogarniającego całe rolnictwo. Jest rzeczą 

ogólnie znaną, że kułactwo w rolnictwie zostało zlikwidowane, odcinek zaś 

drobnych indywidualnych gospodarstw chłopskich ze swoją zacofaną 

średniowieczną techniką zajmuje teraz nieznaczne miejsce, przy czym jego 

ciężar gatunkowy w rolnictwie pod względem wielkości obszaru zasiewów 

wynosi najwyżej 2—3 procent. Nie można pominąd i tego faktu, że kołchozy 

mają obecnie do swojej dyspozycji 316 tysięcy traktorów o mocy 5 milionów 700 

tysięcy koni mechanicznych, razem zaś z sowchozami — ponad 400 tysięcy 

traktorów o mocy 7 milionów 580 tysięcy koni mechanicznych. 

Co się tyczy obrotu towarowego w kraju, to kupcy i spekulanci wyrugowani 

zostali zupełnie z tej dziedziny. Cały obrót towarowy znajduje się teraz w rękach 

paostwa, kooperacji i kołchozów. Zrodził się i rozwinął nowy, radziecki handel, 

handel bez spekulantów, handel bez kapitalistów. A więc całkowite zwycięstwo 

systemu socjalistycznego we wszystkich sferach gospodarstwa narodowego jest 

teraz faktem. A co to oznacza? 

Oznacza to, że wyzysk człowieka przez człowieka został zniesiony, zlikwidowany, 

socjalistyczna zaś własnośd narzędzi i środków produkcji została utrwalona jako 

niewzruszona podstawa naszego społeczeostwa radzieckiego. (Długotrwałe 

oklaski). 

Jako wynik tych wszystkich zmian w dziedzinie gospodarstwa narodowego ZSRR 

mamy teraz nową, socjalistyczną ekonomikę, która nie zna kryzysów ani 

bezrobocia, nie zna nędzy ani ruiny i daje obywatelom całkowitą możnośd 

dostatniego i kulturalnego życia. 
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Takie oto podstawowe zmiany zaszły w dziedzinie naszej ekonomiki w okresie 

od roku 1924 do roku 1936. 

Odpowiednio do tych zmian w dziedzinie ekonomiki ZSRR zmieniła się również 

struktura klasowa naszego społeczeostwa. 

Klasa obszarników, jak wiadomo, została już zlikwidowana w wyniku 

zwycięskiego zakooczenia wojny domowej. Co się tyczy innych klas 

wyzyskujących, to podzieliły one los klasy obszarników. Nie ma już klasy 

kapitalistów w dziedzinie przemysłu. Nie ma już klasy kułaków w dziedzinie 

rolnictwa. Nie ma już kupców i spekulantów w dziedzinie obrotu towarowego. 

Wszystkie klasy wyzyskujące zostały więc zlikwidowane. Pozostała klasa 

robotnicza. Pozostała klasa chłopów. Pozostała inteligencja. 

Byłoby jednak błędem sądzid, że te grupy społeczne nie uległy w ciągu tego 

czasu żadnym zmianom, że pozostały takie same, jakie były, powiedzmy, w 

okresie kapitalizmu. 

Weźmy na przykład klasę robotniczą ZSRR. Dawnym zwyczajem nazywają ją 

często proletariatem. Ale cóż to jest proletariat? Proletariat — to klasa, 

pozbawiona narzędzi i środków produkcji przy takim systemie gospodarczym, 

przy którym narzędzia i środki produkcji należą do kapitalistów i klasa 

kapitalistów wyzyskuje proletariat. Proletariat — to klasa, wyzyskiwana przez 

kapitalistów. Ale u nas klasa kapitalistów, jak wiadomo, została już 

zlikwidowana, narzędzia i środki produkcji zostały odebrane kapitalistom i 

przekazane paostwu, którego siłą kierowniczą jest klasa robotnicza. A więc nie 

ma już klasy kapitalistów, która mogłaby wyzyskiwad klasę robotniczą. A więc 

nasza klasa robotnicza nie tylko nie jest pozbawiona narzędzi i środków 

produkcji, lecz, przeciwnie, włada nimi wspólnie z całym narodem. Skoro zaś 

włada nimi, a klasa kapitalistów została zlikwidowana, to wykluczona jest 

jakakolwiek możliwośd wyzyskiwania klasy robotniczej. Czy można wobec tego 

nazwad naszą klasę robotniczą proletariatem? Rzecz jasna, że nie można. Marks 

mówił: aby siebie wyzwolid, proletariat musi rozgromid klasę kapitalistów, 

odebrad im narzędzia i środki produkcji i usunąd warunki produkcji, które rodzą 

proletariat. Czy można powiedzied, że klasa robotnicza ZSRR osiągnęła już te 

warunki swego wyzwolenia? Bezwarunkowo można i należy to powiedzied. A co 
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to oznacza? Oznacza to, że proletariat ZSRR przeistoczył się w zupełnie nową 

klasę, w klasę robotniczą ZSRR, która zniosła kapitalistyczny system 

gospodarczy, utrwaliła socjalistyczną własnośd narzędzi i środków produkcji i 

prowadzi społeczeostwo radzieckie po drodze komunizmu. 

Jak widzicie, klasa robotnicza ZSRR — to zupełnie nowa, wyzwolona z wyzysku 

klasa robotnicza, jakiej nie znała jeszcze historia ludzkości. 

Przejdźmy do sprawy chłopstwa. Utarło się powiedzenie, że chłopstwo — to 

taka klasa drobnych producentów, której członkowie rozpyleni, rozrzuceni po 

całym kraju, grzebią się w pojedynkę w swoich drobnych gospodarstwach z ich 

zacofaną techniką, są niewolnikami prywatnej własności i są bezkarnie 

wyzyskiwani przez obszarników, kułaków, kupców, spekulantów, lichwiarzy itp. I 

rzeczywiście, chłopstwo w krajach kapitalistycznych, jeśli chodzi o jego 

podstawową masę, jest taką właśnie klasą. Czy można powiedzied, że nasze 

dzisiejsze chłopstwo, chłopstwo radzieckie, w masie swojej podobne jest do 

takiego chłopstwa? Nie, tego powiedzied nie można. Takiego chłopstwa u nas 

już nie ma. Nasze chłopstwo radzieckie jest chłopstwem zupełnie nowym. Nie 

ma już u nas obszarników i kułaków, kupców i lichwiarzy, którzy mogliby 

wyzyskiwad chłopów. A więc chłopstwo nasze jest chłopstwem wyzwolonym z 

wyzysku. Następnie nasze chłopstwo radzieckie w swej przytłaczającej 

większości jest chłopstwem kołchozowym, tzn. opiera swoją pracę i swoje 

mienie nie na pracy indywidualnej i nie na zacofanej technice, lecz na pracy 

kolektywnej i na nowoczesnej technice. Wreszcie u podstawy gospodarstwa 

naszego chłopstwa leży nie własnośd prywatna, lecz własnośd kolektywna, która 

wyrosła na gruncie pracy kolektywnej. 

Jak widzicie, chłopstwo radzieckie — to chłopstwo zupełnie nowe, jakiego nie 

znała jeszcze historia ludzkości. 

Przejdźmy wreszcie do sprawy inteligencji, do sprawy pracowników inżyniersko-

technicznych, pracowników na froncie kulturalnym, pracowników w ogóle itp. 

Inteligencja uległa również wielkim zmianom w ubiegłym okresie. Nie jest to już 

ta dawna zaskorupiała inteligencja, która usiłowała stawiad siebie ponad 

klasami, w istocie zaś rzeczy w masie swej służyła obszarnikom i kapitalistom. 

Nasza inteligencja radziecka — to zupełnie nowa inteligencja, zrośnięta 
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wszystkimi korzeniami z klasą robotniczą i chłopstwem. Zmienił się, po pierwsze, 

skład inteligencji. Ludzie pochodzący ze szlachty i burżuazji stanowią niewielki 

procent naszej inteligencji radzieckiej. 80—90 procent inteligencji radzieckiej — 

to ludzie pochodzący z klasy robotniczej, chłopstwa i innych warstw 

pracujących. Wreszcie zmienił się również sam charakter działalności 

inteligencji. Dawniej musiała ona służyd klasom bogatym, nie miała bowiem 

innego wyjścia. Teraz winna służyd ludowi, albowiem nie ma już klas 

wyzyskujących. I właśnie dlatego jest ona teraz równoprawnym członkiem  

społeczeostwa  radzieckiego, w którym  razem z robotnikami i chłopami, 

sprzęgnięta z nimi, buduje nowe, bezklasowe społeczeostwo socjalistyczne. 

Jak widzicie, jest to zupełnie nowa, pracująca inteligencja, jakiej nie znajdziecie 

w żadnym kraju na kuli ziemskiej. 

Takie oto zmiany zaszły w ciągu ubiegłego okresu w dziedzinie struktury 

klasowej społeczeostwa radzieckiego. O czym mówią te przemiany? 

Mówią, po pierwsze, o tym, że granice między klasą robotniczą a chłopstwem, 

jak również między tymi klasami a inteligencją — zacierają się, dawna zaś 

wyłącznośd klasowa — zanika. Oznacza to, że odległośd pomiędzy tymi grupami 

społecznymi zmniejsza się coraz bardziej. 

Mówią, po drugie, o tym, że przeciwieostwa ekonomiczne pomiędzy tymi 

grupami społecznymi słabną, zacierają się. 

Mówią wreszcie o tym, że słabną i zacierają się również przeciwieostwa 

polityczne pomiędzy nimi. 

Tak rzecz się ma ze zmianami w dziedzinie struktury klasowe'] ZSRR. Obraz 

zmian w życiu społecznym ZSRR nie byłby pełny, gdybyśmy nie powiedzieli kilku 

słów o zmianach w jeszcze jednej dziedzinie. Mam na myśli dziedzinę 

wzajemnych stosunków narodowych w ZSRR. Do Związku Radzieckiego należy, 

jak wiadomo, około 60 narodów, grup narodowych i narodowości. Paostwo 

radzieckie jest paostwem wielonarodowym. Jest rzeczą zrozumiałą, że sprawa 

stosunków wzajemnych pomiędzy narodami ZSRR musi posiadad dla nas 

pierwszorzędne znaczenie. 
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Związek Socjalistycznych Republik Rad został utworzony, jak wiadomo, w roku 

1922 na Pierwszym Zjeździe Rad ZSRR. Utworzony został na zasadach 

dobrowolności i równości narodów ZSRR. Obowiązująca obecnie Konstytucja, 

przyjęta w roku 1924, jest pierwszą Konstytucją Związku SRR. Był to okres, kiedy 

stosunki między narodami nie były jeszcze uregulowane jak należy, kiedy 

przeżytki nieufności do Wielkorusów jeszcze nie zanikły, kiedy siły odśrodkowe 

wciąż jeszcze działały. Trzeba było w tych warunkach zorganizowad braterską 

współpracę narodów na podstawie wzajemnej pomocy ekonomicznej, 

politycznej i wojskowej, jednocząc je w jedno związkowe paostwo 

wielonarodowe. Władza Radziecka nie mogła nie widzied trudności tego 

zadania. Miała przed sobą nieudane doświadczenie wielonarodowych paostw w 

krajach burżuazyjnych. Miała przed sobą bankructwo doświadczenia dawnych 

Austro-Węgier. A jednak podjęła się próby stworzenia paostwa 

wielonarodowego, wiedziała bowiem, że paostwo wielonarodowe, które 

powstało na podstawie socjalizmu, musi przetrzymad absolutnie wszelkie próby. 

Od tego czasu minęło 14 lat. Okres to dostateczny, by sprawdzid doświadczenie. 

I cóż? Okres ubiegły wykazał ponad wszelką wątpliwośd, że próba utworzenia 

wielonarodowego paostwa, zbudowanego na podstawie socjalizmu, udała się w 

zupełności. Jest to niewątpliwe zwycięstwo leninowskiej polityki narodowej. 

(Długotrwale oklaski). 

Czym się tłumaczy to zwycięstwo? 

Fakt, że nie ma klas wyzyskujących, które są głównymi organizatorami waśni 

między narodami; fakt, że nie ma wyzysku, który kultywuje wzajemną nieufnośd 

i rozpala namiętności nacjonalistyczne; fakt, że przy władzy stoi klasa 

robotnicza, która jest wrogiem wszelkiego ujarzmienia i jest wierną nosicielką 

idei internacjonalizmu; faktyczne urzeczywistnienie wzajemnej pomocy 

narodów we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego; 

wreszcie rozkwit narodowej kultury ludów ZSRR, narodowej w formie, 

socjalistycznej w treści — wszystkie te i tym podobne czynniki doprowadziły do 

tego, że oblicze narodów ZSRR zmieniło się z gruntu, zanikło w nich uczucie 

wzajemnej nieufności, rozwinęło się uczucie wzajemnej przyjaźni i w ten sposób 

została osiągnięta prawdziwie braterska współpraca narodów w systemie 

jednego paostwa związkowego. 
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W rezultacie mamy teraz całkowicie ukształtowane wielonarodowe paostwo 

socjalistyczne, które przetrzymało wszystkie próby, którego trwałości mogłoby 

pozazdrościd każde paostwo narodowe w każdej części świata. (Burzliwe 

oklaski). 

Takie oto przemiany zaszły w ciągu ubiegłego okresu w dziedzinie wzajemnych 

stosunków narodowych w ZSRR. 

Taki jest ogólny bilans przemian w dziedzinie życia gospodarczego i społeczno-

politycznego w ZSRR, przemian, które zaszły w okresie od roku 1924 do roku 

1936. 

 

III 

Podstawowe właściwości projektu Konstytucji 

 

Jakie odbicie znalazły wszystkie te zmiany w życiu ZSRR w projekcie nowej 

Konstytucji? 

Innymi słowy: jakie są podstawowe właściwości projektu Konstytucji, 

przedłożonego obecnemu Zjazdowi do rozpatrzenia? 

Komisji Konstytucyjnej polecono wprowadzid zmiany do tekstu Konstytucji z 

roku 1924. W wyniku pracy Komisji Konstytucyjnej powstał nowy tekst 

Konstytucji, projekt nowej Konstytucji ZSRR. Układając projekt nowej Konstytucji 

Komisja Konstytucyjna wychodziła z założenia, że konstytucji nie należy 

utożsamiad z programem. Oznacza to, że między programem a konstytucją 

zachodzi istotna różnica. Podczas gdy program mówi o tym, czego jeszcze nie 

ma i co musi byd dopiero osiągnięte i zdobyte w przyszłości, to konstytucja, 

wręcz przeciwnie, powinna mówid o tym, co już jest, co już jest osiągnięte i 

zdobyte obecnie, w teraźniejszości. Program dotyczy przeważnie przyszłości, 

konstytucja — teraźniejszości. 

Dwa przykłady dla ilustracji. 
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Nasze społeczeostwo radzieckie urzeczywistniło już w zasadzie socjalizm, 

stworzyło ustrój socjalistyczny czyli urzeczywistniło to, co marksiści nazywają 

inaczej pierwszą albo niższą fazą komunizmu. A więc została już u nas 

zrealizowana w zasadzie pierwsza faza komunizmu, socjalizm. (Długotrwale 

oklaski). Jak wiadomo, podstawową zasadą tej fazy komunizmu jest formuła: 

„od każdego według jego zdolności, każdemu — według jego pracy”. Czy nasza 

Konstytucja powinna odzwierciedlid ten fakt, fakt wywalczenia socjalizmu? Czy 

powinna opierad się na tej zdobyczy? Bezwarunkowo powinna. Powinna, 

ponieważ socjalizm jest dla ZSRR czymś, co już zostało osiągnięte i zdobyte. 

Ale społeczeostwo radzieckie nie urzeczywistniło jeszcze wyższej fazy 

komunizmu, kiedy zasadą panującą będzie formuła: „od każdego według jego 

zdolności, każdemu według jego potrzeb”, aczkolwiek stawia ono sobie właśnie 

za cel urzeczywistnienie w przyszłości wyższej fazy komunizmu. Czy Konstytucja 

nasza może wziąd za podstawę wyższą fazę komunizmu, której jeszcze nie ma i 

którą trzeba dopiero wywalczyd? Nie, nie może, ponieważ wyższa faza 

komunizmu jest dla ZSRR czymś, co jeszcze nie zostało urzeczywistnione i co 

trzeba urzeczywistnid w przyszłości. Nie może, jeśli nie chce się ona zamienid w 

program lub deklarację przyszłych zdobyczy. 

Takie są ramy naszej Konstytucji w danym momencie historycznym. 

A zatem projekt nowej Konstytucji stanowi bilans przebytej drogi, bilans już 

osiągniętych zdobyczy. Jest więc rejestracją i ustawodawczym utrwaleniem 

tego, co faktycznie zostało już osiągnięte i wywalczone. (Burzliwe oklaski). 

Na tym polega pierwsza właściwośd projektu nowej Konstytucji ZSRR. 

Dalej. Konstytucje krajów burżuazyjnych wychodzą zazwyczaj z przeświadczenia 

o niezłomności ustroju kapitalistycznego. Główną podstawą tych konstytucji są 

zasady kapitalizmu, jego podstawowe podwaliny: prywatna własnośd ziemi, 

lasów, fabryk, zakładów przemysłowych i innych narzędzi i środków produkcji; 

wyzysk człowieka przez człowieka oraz istnienie wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych; 

niepewnośd bytu pracującej większości na jednym biegunie społeczeostwa i 

życie w zbytku nie pracującej, ale zabezpieczonej mniejszości na drugim 

biegunie, itd., itp. Konstytucje krajów burżuazyjnych opierają się na tych i tym 

podobnych podwalinach kapitalizmu. Odzwierciedlają je, utrwalają w drodze 
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ustawodawczej. W odróżnieniu od nich projekt nowej Konstytucji ZSRR bierze za 

punkt wyjścia fakt likwidacji ustroju kapitalistycznego, fakt zwycięstwa ustroju 

socjalistycznego w ZSRR. Główną podstawę projektu nowej Konstytucji ZSRR 

stanowią zasady socjalizmu, jego podstawowe podwaliny, już wywalczone i 

urzeczywistnione: socjalistyczna własnośd ziemi, lasów, fabryk, zakładów 

przemysłowych i innych narzędzi i środków produkcji; likwidacja wyzysku i klas 

wyzyskujących; likwidacja nędzy większości i życia w zbytku mniejszości; 

likwidacja bezrobocia; praca jako obowiązek i sprawa honoru każdego zdolnego 

do pracy obywatela zgodnie z formułą: „kto nie pracuje, ten nie je”. Prawo do 

pracy, tzn. prawo każdego obywatela do otrzymania zagwarantowanej pracy; 

prawo do wypoczynku; prawo do nauki itd., itp. Projekt nowej Konstytucji 

opiera się na tych i tym podobnych podwalinach socjalizmu. Odzwierciedla je, 

utrwala w drodze ustawodawczej, 

Taka jest druga właściwośd projektu nowej Konstytucji. 

Dalej. Konstytucje burżuazyjne biorą milcząco za punkt wyjścia przesłankę, że 

społeczeostwo składa się z klas antagonistycznych, z klas posiadających 

bogactwa i klas nie posiadających bogactw, że bez względu na to, jaka partia 

dojdzie do władzy, paostwowe kierowanie społeczeostwem (dyktatura) musi 

należed do burżuazji, że konstytucja potrzebna jest po to, aby utrwalid ład 

społeczny, dogodny i korzystny dla klas posiadających. W odróżnieniu od 

konstytucji burżuazyjnych projekt nowej Konstytucji ZSRR wychodzi z założenia, 

że w społeczeostwie nie ma już wcale klas antagonistycznych, że społeczeostwo 

składa się z dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą klas, z robotników i chłopów, że u 

władzy stoją te właśnie klasy pracujące, że paostwowe kierowanie 

społeczeostwem (dyktatura) należy do klasy robotniczej, jako do przodującej 

klasy społeczeostwa, że konstytucja potrzebna jest po to, aby utrwalid ład 

społeczny, dogodny i korzystny dla mas pracujących. 

Taka jest trzecia właściwośd projektu nowej Konstytucji. Dalej. Konstytucje 

burżuazyjne biorą milcząco za punkt wyjścia przesłankę, że narody i rasy nie 

mogą mied równych praw, że istnieją narody pełnoprawne i narody 

niepełnoprawne, że oprócz tego istnieje jeszcze trzecia kategoria narodów lub 

ras, na przykład w koloniach, które posiadają jeszcze mniej praw niż narody 
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niepełnoprawne. Oznacza to, że wszystkie te konstytucje są z gruntu 

nacjonalistyczne, tzn. są konstytucjami narodów panujących. 

W odróżnieniu od tych konstytucji projekt nowej Konstytucji ZSRR, wręcz 

przeciwnie — jest głęboko internacjonalistyczny. „Wychodzi on z założenia, że 

wszystkie narody i rasy są równouprawnione. Wychodzi on z założenia, że 

różnica w kolorze skóry lub w języku, poziomie kulturalnym lub poziomie 

rozwoju paostwowego, podobnie jak jakakolwiek inna różnica między narodami 

i rasami — nie może byd podstawą do usprawiedliwienia nierówności praw 

narodów. Wychodzi z założenia, że wszystkie narody i rasy, niezależnie od ich 

dawnego i obecnego położenia, niezależnie od ich siły lub słabości — powinny 

korzystad z jednakowych praw we wszystkich sferach gospodarczego, 

społecznego, paostwowego i kulturalnego życia społeczeostwa. 

Taka jest czwarta właściwośd projektu nowej Konstytucji. 

Piątą właściwośd projektu nowej Konstytucji stanowi jego konsekwentny i do 

kooca utrzymany demokratyzm. Z punktu widzenia demokratyzmu konstytucje 

burżuazyjne rozbid można na dwie grupy: jedna grupa konstytucyj po prostu 

neguje lub sprowadza faktycznie do zera równośd praw obywateli i swobody 

demokratyczne. Druga grupa konstytucyj chętnie uznaje, a nawet afiszuje 

zasady demokratyczne, lecz czyni przy tym takie zastrzeżenia i ograniczenia, że 

prawa i swobody demokratyczne zostają zupełnie zniekształcone. Konstytucje 

tej drugiej grupy mówią o równych prawach- wyborczych dla wszystkich 

obywateli, ale natychmiast ograniczają je osiadłością i cenzusem naukowym a 

nawet majątkowym. Mówią o równych prawach obywateli, ale natychmiast 

zastrzegają się, że nie dotyczy to kobiet lub dotyczy ich częściowo itd., itp. 

Właściwością projektu nowej Konstytucji ZSRR jest to, że projekt ten jest wolny 

od tego rodzaju zastrzeżeo i ograniczeo. Nie istnieją dla niego obywatele czynni 

lub bierni, dla niego wszyscy obywatele są czynni. Nie uznaje on różnicy między 

prawami mężczyzn i kobiet, „osiadłych” i „nie--osiadłych”, posiadających i nie 

posiadających, wykształconych i niewykształconych. Wszyscy obywatele są dla 

niego równi pod względem swoich praw. Nie stan majątkowy, nie pochodzenie 

narodowe, nie płed, nie stanowisko służbowe, lecz osobiste zdolności i osobista 

praca każdego obywatela określają jego położenie w społeczeostwie. 
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Wreszcie jeszcze jedna właściwośd projektu nowej Konstytucji. Konstytucje 

burżuazyjne ograniczają się zazwyczaj do zapisywania formalnych praw 

obywateli nie troszcząc się o warunki urzeczywistnienia tych praw, o możliwośd 

ich urzeczywistnienia, o środki ich urzeczywistnienia. Mówią p równości 

obywateli, lecz zapominają, że nie może byd rzeczywistej równości między 

przedsiębiorcą a robotnikiem, między obszarnikiem a chłopem, skoro pierwsi 

mają bogactwo i wagę polityczną w społeczeostwie, a drudzy pozbawieni są i 

jednego, i drugiego, skoro ci pierwsi są wyzyskiwaczami, a drudzy 

wyzyskiwanymi. Albo też: mówią o wolności słowa, zebrao i druku, ale 

zapominają, że wszystkie te wolności mogą przekształcid się dla klasy robotniczej 

w pusty dźwięk, jeżeli jest ona pozbawiona możności rozporządzania 

odpowiednimi lokalami na zebrania, dobrymi drukarniami, dostateczną ilością 

papieru itd. 

Właściwością projektu nowej Konstytucji jest to, że nie ogranicza się on do 

zapisywania formalnych praw obywateli, lecz przenosi punkt ciężkości na 

sprawę gwarancyj tych praw, na sprawę środków urzeczywistnienia tych praw. 

Nie proklamuje po prostu równości praw obywateli, lecz zabezpiecza ją również 

w drodze ustawodawczej przez utrwalenie faktu likwidacji reżymu wyzysku, 

faktu wyzwolenia obywateli z wszelkiego wyzysku. Nie proklamuje po prostu 

prawa do pracy, lecz zabezpiecza je również drogą ustawodawczą przez 

utrwalenie faktu zniknięcia kryzysów w społeczeostwie radzieckim, faktu 

zniesienia bezrobocia. Nie proklamuje po prostu wolności demokratycznych, 

lecz zabezpiecza je również w drodze ustawodawczej za pomocą odpowiednich 

środków materialnych. Dlatego też jest rzeczą zrozumiałą, że demokratyzm 

projektu nowej Konstytucji nie jest „zwykłym” i „ogólnie uznanym” 

demokratyzmem w ogóle, lecz demokratyzmem socjalistycznym. 

Takie są podstawowe właściwości projektu nowej Konstytucji ZSRR. 

Takie jest odbicie w projekcie nowej Konstytucji tych przesunięd i przemian w 

gospodarczym i społeczno-politycznym życiu ZSRR, które dokonały się w okresie 

od roku 1924 do roku 1936. 
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IV 

Burżuazyjna krytyka projektu Konstytucji 

 

Kilka słów o burżuazyjnej krytyce projektu Konstytucji. 

Kwestia, jak zagraniczna prasa burżuazyjna ustosunkowuje się do projektu 

Konstytucji, zasługuje bezsprzecznie na pewną uwagę. O ile prasa zagraniczna 

odzwierciedla opinię publiczną rozmaitych warstw ludności w krajach 

burżuazyjnych, nie możemy pominąd krytyki, z którą prasa ta wystąpiła przeciw 

projektowi Konstytucji. 

Pierwsze oznaki reagowania prasy zagranicznej na projekt Konstytucji znalazły 

wyraz w określonej tendencji — przemilczenia projektu Konstytucji. Mam w 

danym wypadku na myśli prasę najbardziej reakcyjną, faszystowską. Ta grupa 

krytyków uważała za najlepsze po prostu przemilczed projekt Konstytucji, 

przedstawid rzecz tak, jak gdyby projektu nie było i nie ma go w ogóle w naturze. 

Może ktoś powiedzied, że przemilczanie nie jest krytyką. Ale to niesłuszne. 

Metoda przemilczania jako szczególny sposób ignorowania jest także formą 

krytyki, co prawda, głupią i śmieszną, lecz jednak formą krytyki. (Ogólny śmiech, 

oklaski). Ale nic z ich metody przemilczania nie wyszło. Koniec koocem zostali 

zmuszeni do otworzenia wentyla i do oświadczenia światu, że jakkolwiek jest to 

bardzo przykre, jednakże projekt Konstytucji ZSRR istnieje i nie tylko istnieje, ale 

nawet zaczyna wywierad szkodliwy wpływ na umysły. Inaczej też byd nie mogło, 

albowiem jest przecież na świecie jakaś opinia publiczna, czytelnicy, żywi ludzie, 

którzy chcą wiedzied prawdę o faktach, i trzymad ich długo w kleszczach 

oszustwa jest rzeczą zupełnie niemożliwą. Kłamstwo ma krótkie nogi... Druga 

grupa krytyków przyznaje, że projekt Konstytucji rzeczywiście istnieje w naturze, 

lecz sądzi ona, że projekt nie zasługuje na większą uwagę, ponieważ jest w 

istocie rzeczy nie projektem konstytucji, ale pustym papierkiem, czczą obietnicą, 

obliczoną na dokonanie pewnego manewru i oszukanie ludzi. Dodają przy tym, 

że ZSRR nawet nie mógł stworzyd lepszego projektu, ponieważ sam ZSRR nie jest 

paostwem, lecz jedynie — pojęciem geograficznym (ogólny śmiech), skoro zaś 

nie jest paostwem, to i konstytucja jego nie może byd prawdziwą konstytucją. 
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Typowym przedstawicielem tej grupy krytyków jest, jakkolwiek to się wyda 

dziwne, niemiecki organ pół-oficjalny „Deutsche Diplomatisch-Politische 

Korrespondenz”. Pismo to mówi wprost, że projekt Konstytucji ZSRR jest czczą 

obietnicą, oszustwem, „potemkinowską wsią”. Oświadcza ono bez wahania, że 

ZSRR nie jest paostwem, że ZSRR „to nic innego jak tylko dające się ściśle 

określid pojęcie geograficzne” (ogólny śmiech), że Konstytucja ZSRR nie może 

byd wobec tego uznana za prawdziwą konstytucję. 

Co można powiedzied o takich, za przeproszeniem, krytykach? 

W jednej ze swych bajek-opowieści wielki pisarz rosyjski Szczedryn maluje typ 

biurokraty-pyszałka, bardzo ograniczonego i tępego, ale bezgranicznie 

zarozumiałego i gorliwego. Gdy biurokrata ten wytracił tysiące mieszkaoców, 

spalił dziesiątki miast i zaprowadził w ten sposób „ład i spokój” w 

„powierzonym” mu kraju, rozejrzał się wokoło i spostrzegł na horyzoncie 

Amerykę, kraj naturalnie mało znany, w którym istnieją, jak się okazuje, jakieś 

swobody, które bałamucą lud, i gdzie paostwem rządzą za pomocą innych 

metod. Biurokrata spostrzegł Amerykę i oburzył się: co to za kraj, skąd on się 

wziął, jakim to prawem istnieje? (Ogólny śmiech, oklaski). Oczywiście 

przypadkowo odkryto go przed kilkoma wiekami, ale czyż nie można go z 

powrotem zakryd, żeby po nim nawet śladu nie zostało? (Ogólny śmiech). I 

powiedziawszy to napisał rezolucję: „Zakryd z powrotem Amerykę”! (Ogólny 

śmiech). 

Wydaje mi się, że panowie z „Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespondenz” 

są jak dwie krople wody podobni do szczedrynowskiego biurokraty. (Ogólny 

śmiech, aprobujące oklaski). Panom tym ZSRR od dawna już jest solą w oku. 

Dziewiętnaście lat stoi ZSRR jak drogowskaz zarażając duchem wyzwolenia klasę 

robotniczą całego świata i wywołując wściekłośd wrogów klasy robotniczej. I 

oto, jak się okazuje, ZSRR nie tylko po prostu istnieje, ale nawet rośnie, i nie 

tylko rośnie, ale nawet kwitnie, i nie tylko kwitnie, ale nawet układa projekt 

nowej Konstytucji, projekt podniecający umysły, budzący nowe nadzieje w 

klasach uciskanych. (Oklaski). Jakżeż po tym wszystkim nie mają się oburzad 

panowie z niemieckiego organu półoficjalnego? Co to za kraj, wrzeszczą, jakim 

to prawem istnieje (ogólny śmiech), i jeśli go odkryto w październiku 1917 roku, 

to dlaczegóż nie można go z powrotem zakryd, żeby po nim nawet śladu nie 



18 
 

zostało? I powiedziawszy to postanowili: zakryd z powrotem ZSRR, obwieścid 

wszem wobec, że ZSRR jako paostwo nie istnieje, że ZSRR — to nic innego jak 

tylko zwykłe pojęcie geograficzne! (Ogólny śmiech). 

Pisząc rezolucję, aby z powrotem zakryd Amerykę, szczedrynowski biurokrata 

pomimo całej swej tępoty znalazł w sobie jednak pierwiastki poczucia realności i 

zaraz sobie powiedział: „Ale, zdaje się, to ode mnie nie zależy”. (Wybuch 

wesołego śmiechu, burzliwe oklaski). Nie wiem, czy panów z niemieckiego 

organu półoficjalnego stad na tyle rozumu, aby się domyślili, że „zakryd” na 

papierze to lub owo paostwo oczywiście mogą, lecz mówiąc poważnie „to od 

nich nie zależy”... (Wybuch wesołego śmiechu, burzliwe oklaski). 

Co się tyczy tego, że Konstytucja ZSRR jest rzekomo czczą obietnicą, 

„potemkinowską wsią” itd., to chciałbym powoład się na szereg ustalonych 

faktów, które mówią same za siebie. 

W roku 1917 ludy ZSRR obaliły burżuazję i ustanowiły dyktaturę proletariatu, 

ustanowiły Władzę Radziecką. To fakt, a nie obietnica. 

Następnie Władza Radziecka zlikwidowała klasę obszarników i oddała chłopom 

przeszło 150 milionów hektarów dawnej ziemi obszarniczej, rządowej i 

klasztornej i to — poza tymi gruntami, które znajdowały się już przedtem w 

rękach chłopów. To fakt a nie obietnica. 

Następnie Władza Radziecka wywłaszczyła klasę kapitalistów, odebrała im 

banki, zakłady przemysłowe, koleje i inne narzędzia i środki produkcji, ogłosiła je 

za własnośd socjalistyczną i postawiła na czele tych przedsiębiorstw najlepszych 

ludzi spośród klasy robotniczej. To fakt a nie obietnica. (Długotrwale oklaski). 

Następnie zorganizowawszy przemysł i rolnictwo na nowych, socjalistycznych 

zasadach, z nową bazą techniczną, Władza Radziecka dopięła tego, że obecnie 

rolnictwo w ZSRR daje produkcji \Yi raza więcej niż w czasach przedwojennych, 

przemysł wytwarza produkcji 7 razy więcej niż w czasach przedwojennych, 

dochód zaś narodowy wzrósł 4-krotnie w porównaniu z czasami 

przedwojennymi. To wszystko — fakty a nie obietnice. (Długotrwale oklaski). 

Następnie Władza Radziecka zniosła bezrobocie, wprowadziła w życie prawo do 

pracy, prawo do wypoczynku, prawo do nauki, zapewniła lepsze warunki 
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materialne i kulturalne robotnikom, chłopom i inteligencji, zapewniła 

wprowadzenie w życie powszechnego, bezpośredniego i równego prawa 

wyborczego przy tajnym głosowaniu obywateli. To wszystko — fakty a nie 

obietnice. (Długotrwałe oklaski). 

Wreszcie ZSRR dał projekt nowej Konstytucji, który nie jest obietnicą, lecz 

rejestracją i ustawodawczym utrwaleniem tych ogólnie znanych faktów, 

rejestracją i ustawodawczym utrwaleniem tego, co już zostało osiągnięte i 

zdobyte. 

Powstaje pytanie, do czego sprowadza się po tym wszystkim paplanina panów z 

niemieckiego organu półoficjalnego o „potemkinowskich wsiach”, jeżeli nie do 

tego, że panowie ci postawili sobie za cel ukrycie przed ludem prawdy o ZSRR, 

wprowadzenie ludu w błąd, oszukanie go. 

Takie są fakty. Fakty zaś, jak to się mówi, to rzecz uparta. Panowie z 

niemieckiego organu półoficjalnego mogą powiedzied, że tym gorzej dla faktów. 

(Ogólny śmiech). Ale wówczas można im odpowiedzied słowami znanego 

przysłowia rosyjskiego: „nie dla głupców prawa pisano”. (Wesoły śmiech, 

długotrwałe oklaski). 

Trzecia grupa krytyków gotowa jest przyznad, że projekt Konstytucji ma pewne 

zalety, uważa go za zjawisko dodatnie, ale, uważacie, grupa ta bardzo wątpi, czy 

szereg jego postulatów da się wprowadzid w życie, gdyż jest przekonana, że 

postulaty te są w ogóle niewykonalne i muszą pozostad na papierze. Są to, 

mówiąc delikatnie, sceptycy. Istnieją oni, ci sceptycy, we wszystkich krajach. 

Trzeba powiedzied, że spotykamy się z nimi nie po raz pierwszy. Gdy bolszewicy 

brali władzę w roku 1917, sceptycy mówili: bolszewicy — to może nawet nieźli 

ludzie, lecz z władzą nie dadzą sobie rady, zbankrutują. W rzeczywistości jednak 

okazało się, że zbankrutowali nie bolszewicy, lecz sceptycy. 

Podczas wojny domowej i interwencji zagranicznej ta grupa sceptyków mówiła: 

Władza Radziecka — to oczywiście rzecz niezła, ale Denikin z Kol-czakiem plus 

cudzoziemcy pewnie ją pokonają. W rzeczywistości jednak okazało się, że 

sceptycy i tu zawiedli się w rachubach. 
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Gdy Władza Radziecka ogłosiła pierwszy plan pięcioletni, sceptycy znów 

wystąpili na scenę, mówiąc: pięciolatka — to oczywiście rzecz dobra, ale 

wątpliwe, czy jest wykonalna, należy przypuszczad, że z pięciolatką bolszewicy 

nie dadzą sobie rady. Fakty jednak pokazały, że sceptykom znów się nie 

powiodło: plan pięcioletni został wykonany w cztery lata. 

To samo trzeba powiedzied o projekcie nowej Konstytucji i o jej krytyce ze 

strony sceptyków. Dośd było ogłoszenia projektu, aby ta grupa krytyków znowu 

zjawiła się na scenie ze swoim ponurym sceptycyzmem, ze swymi 

wątpliwościami co do wykonalności niektórych postulatów Konstytucji. Nie ma 

żadnych podstaw, aby wątpid, że sceptycy zbankrutują również w danym 

wypadku, że zbankrutują obecnie tak samo, jak niejednokrotnie bankrutowali w 

przeszłości. 

Czwarta grupa krytyków atakując projekt nowej Konstytucji charakteryzuje go 

jako „zwrot na prawo”, jako „wyrzeczenie się dyktatury proletariatu”, jako 

„likwidację reżymu bolszewickiego”. „Bolszewicy odchylili się na prawo, to fakt” 

— mówią oni w różnych tonacjach. Szczególnie gorliwe są pod tym względem 

niektóre polskie i po części amerykaoskie gazety. 

Co można powiedzied o tych, za przeproszeniem, krytykach? 

Jeżeli rozszerzenie bazy dyktatury klasy robotniczej i przekształcenie dyktatury w 

bardziej sprężysty, a więc — potężniejszy system paostwowego kierowania 

społeczeostwem traktują oni nie jako wzmocnienie dyktatury klasy robotniczej, 

lecz jako jej osłabienie albo nawet jako wyrzeczenie się jej, to pozwólcie, że 

spytam: a czy wiedzą w ogóle ci panowie — co to jest dyktatura klasy 

robotniczej? 

Jeżeli ustawodawcze utrwalenie zwycięstwa socjalizmu, ustawodawcze 

utrwalenie sukcesów uprzemysłowienia, kolektywizacji i demokratyzacji nazywa 

się u nich „zwrotem na prawo”, to pozwólcie, że spytam: a czy panowie ci 

wiedzą w ogóle — czym różni się lewe od prawego? (Ogólny śmiech, oklaski). 

Nie ulega wątpliwości, że panowie ci ostatecznie zaplątali się w swojej krytyce 

projektu Konstytucji i zaplątawszy się poplątali prawe z lewym. Przy tej okazji 

nie podobna nie wspomnied Pelagii, „dziewczyny” dworskiej z „Martwych dusz” 
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Gogola. Miała ona, jak opowiada Gogol, pokazad drogę stangretowi Cziczikowa 

Selifanowi, ale nie umiejąc odróżnid prawej strony drogi od lewej zaplątała się i 

znalazła się w przykrej sytuacji. Trzeba przyznad, że nasi krytycy z polskich gazet 

mimo swych wielkich ambicji niedaleko jednak odbiegli od poziomu pojmowania 

Pelagii, „dziewczyny” dworskiej z „Martwych dusz”. (Oklaski). O ile 

przypominacie sobie, stangret Selifan uważał za potrzebne zganid Pelagię za 

poplątanie prawej strony z lewą rzekłszy jej: „Ech, ty, czarnonoga... nie wiesz, 

gdzie prawa, a gdzie lewa”. Zdaje mi się, że należałoby tak samo zganid naszych 

chybionych krytyków rzekłszy im: Ech, wy, krytycy od siedmiu boleści... nie 

wiecie, gdzie prawa, a gdzie lewa. (Długotrwałe oklaski). 

Wreszcie jeszcze jedna grupa krytyków. Jeżeli poprzednia grupa oskarża projekt 

Konstytucji o wyrzeczenie się dyktatury klasy robotniczej, to ta grupa oskarża go, 

wręcz przeciwnie, o to, że nie zmienia on nic w istniejącym w ZSRR stanie rzeczy, 

że pozostawia dyktaturę klasy robotniczej nietkniętą, nie pozwala na istnienie 

partii politycznych i zachowuje w mocy obecne kierownicze stanowisko partii 

komunistów w ZSRR. Przy tym ta grupa krytyków uważa, że brak wolności partyj 

w ZSRR jest oznaką pogwałcenia zasad demokratyzmu. 

Muszę przyznad, że projekt nowej Konstytucji rzeczywiście zachowuje w mocy 

reżym dyktatury klasy robotniczej, jak również zachowuje bez zmiany obecne 

kierownicze stanowisko Komunistycznej Partii ZSRR. (Burzliwe oklaski). Jeżeli 

szanowni krytycy uważają to za wadę projektu Konstytucji, to można tylko 

ubolewad nad tym. My zaś, bolszewicy, uważamy to za zaletę projektu 

Konstytucji. (Burzliwe oklaski). 

Co się tyczy wolności rozmaitych partii politycznych, to my w tej sprawie mamy 

nieco inne poglądy. Partia jest częścią klasy, jej częścią przodującą. Kilka partii, a 

więc i wolnośd partyj może istnied tylko w takim społeczeostwie, gdzie istnieją 

antagonistyczne klasy, których interesy są sobie wrogie i nie dają się pogodzid, 

gdzie istnieją, powiedzmy, kapitaliści i robotnicy, obszarnicy i chłopi, kułacy i 

biedota itd. Ale w ZSRR nie ma już wcale takich klas jak kapitaliści, obszarnicy, 

kułacy itp. W ZSRR istnieją tylko dwie klasy, robotnicy i chłopi, których interesy 

nie tylko nie są sobie wrogie, lecz, przeciwnie — są przyjazne. A zatem w ZSRR 

nie ma gruntu dla istnienia kilku partii, a więc również dla wolności tych partii. 

W ZSRR istnieje grunt tylko dla jednej partii, Partii Komunistycznej. W ZSRR 
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może istnied tylko jedna partia — partia komunistów, która śmiało i do ostatka 

broni interesów robotników i chłopów. A że interesów tych klas broni ona 

nieźle, co do tego nie może byd chyba żadnej wątpliwości. (Burzliwe oklaski). 

Mówi się o demokracji. Ale co to jest demokracja? Demokracja w krajach 

kapitalistycznych, gdzie istnieją antagonistyczne klasy, jest w ostatecznym 

wyniku demokracją dla silnych, demokracją dla posiadającej mniejszości. 

Demokracja w ZSRR, wręcz przeciwnie, jest demokracją dla ludzi pracujących, 

tzn. demokracją dla wszystkich. Ale z tego wynika, że zasady demokratyzmu 

narusza nie projekt nowej Konstytucji ZSRR, lecz naruszają je. konstytucje 

burżuazyjne. Oto, dlaczego sądzę, że Konstytucja ZSRR jest jedyną na świecie 

konstytucją demokratyczną aż do kooca. 

Tak się rzecz ma z burżuazyjną krytyką projektu nowej Konstytucji ZSRR. 

 

V 

Poprawki i uzupełnienia do projektu Konstytucji 

 

Przejdźmy do sprawy poprawek i uzupełnieo do projektu Konstytucji, 

zgłoszonych przez obywateli w toku obrad całego narodu nad projektem. 

Obrady całego narodu nad projektem Konstytucji, jak wiadomo, przyniosły w 

wyniku dośd znaczną liczbę poprawek i uzupełnieo. Wszystkie one były 

ogłoszone w prasie radzieckiej. Wobec wielkiej różnorodności poprawek i 

niejednakowej ich wartości należałoby rozbid je, według mnie, na trzy kategorie. 

Cechą charakterystyczną poprawek pierwszej kategorii jest to, że traktują nie o 

zagadnieniach Konstytucji, lecz o sprawach bieżącej pracy ustawodawczej 

przyszłych organów ustawodawczych. Poszczególne sprawy ubezpieczenia, 

pewne sprawy budownictwa kołchozowego, pewne sprawy budownictwa 

przemysłowego, sprawy finansowe — oto tematy tych poprawek. Autorzy tych 

poprawek nie uświadomili sobie, widad, różnicy między zagadnieniami 

konstytucyjnymi a sprawami bieżącego ustawodawstwa. Dlatego właśnie starają 
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się wcisnąd do Konstytucji jak najwięcej ustaw zmierzając do przekształcenia 

Konstytucji w coś w rodzaju kodeksu prawnego. Ale Konstytucja nie jest 

kodeksem prawnym. Konstytucja — to ustawa zasadnicza i tylko ustawa 

zasadnicza. Konstytucja nie wyklucza, lecz przewiduje bieżącą pracę 

ustawodawczą przyszłych organów ustawodawczych. Konstytucja daje przyszłej 

działalności ustawodawczej takich organów podstawę prawną. Dlatego też 

poprawki i uzupełnienia tego rodzaju, jako nie mające bezpośredniego związku z 

Konstytucją, powinny byd, według mnie, skierowane do przyszłych 

ustawodawczych organów kraju. 

Do drugiej kategorii należy zaliczyd takie poprawki i uzupełnienia, które usiłują 

wnieśd do Konstytucji pierwiastki dokumentów historycznych lub pierwiastki 

deklaracji o tym, czego jeszcze Władza Radziecka nie osiągnęła, a co powinna 

osiągnąd w przyszłości. Zaznaczyd w Konstytucji, jakie trudności przezwyciężyła 

w ciągu długich lat partia, klasa robotnicza i cały lud pracujący w walce o 

zwycięstwo socjalizmu; wskazad w Konstytucji cel ostateczny ruchu 

radzieckiego, to znaczy zbudowanie społeczeostwa całkowicie komunistycznego 

— oto tematy tych poprawek, powtarzające się w różnych odmianach. Sądzę, że 

takie poprawki i uzupełnienia również należy odłożyd na bok, jako nie mające 

bezpośredniego związku z Konstytucją. Konstytucja jest rejestracją i 

ustawodawczym utrwaleniem tych zdobyczy, które już zostały osiągnięte i 

zabezpieczone. Jeżeli nie chcemy wypaczyd tego zasadniczego charakteru 

Konstytucji, to nie powinniśmy zapełniad jej historycznymi dokumentami o 

przeszłości lub deklaracjami o przyszłych zdobyczach mas pracujących ZSRR. Na 

to mamy inne drogi i inne dokumenty. 

Wreszcie do trzeciej kategorii zaliczyd należy takie poprawki i uzupełnienia, 

które mają bezpośredni związek z projektem Konstytucji. 

Znaczna częśd poprawek tej kategorii ma charakter redakcyjny. Dlatego też 

można by je przekazad Komisji Redakcyjnej obecnego Zjazdu, którą, jak sądzę, 

Zjazd utworzy polecając jej ustalenie ostatecznej redakcji tekstu nowej 

Konstytucji. 

Co się tyczy pozostałych poprawek trzeciej kategorii, to mają one bardziej 

istotne znaczenie i, według mnie, trzeba tu o nich powiedzied kilka słów. 
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1) Przede wszystkim o poprawkach do artykułu 1 projektu Konstytucji. Wpłynęły 

cztery poprawki. Jedni proponują zamiast słów „paostwo robotników i chłopów” 

powiedzied: „paostwo mas pracujących”. Inni proponują do słów „paostwo 

robotników i chłopów” dodad: „i inteligencji pracującej”. Jeszcze inni proponują 

zamiast słów „paostwo robotników i chłopów” powiedzied: „paostwo wszystkich 

ras i narodowości, zamieszkałych na terytorium ZSRR”. Inni wreszcie proponują 

wyraz „chłopów” zastąpid wyrazem „kołchoźników” lub słowami: „ludzi 

pracujących w rolnictwie socjalistycznym”. 

Czy należy przyjąd te poprawki? Sądzę, że nie należy. 

O czym mówi artykuł 1 projektu Konstytucji? Mówi o składzie klasowym 

społeczeostwa radzieckiego. Czy my, marksiści, możemy pominąd w Konstytucji 

kwestię składu klasowego naszego społeczeostwa? Nie, nie możemy. 

Społeczeostwo radzieckie składa się, jak wiadomo, z dwóch klas, z robotników i 

chłopów. Artykuł 1 projektu Konstytucji o tym właśnie mówi. A zatem artykuł 1 

projektu Konstytucji prawidłowo odzwierciedla skład klasowy naszego 

społeczeostwa. Może ktoś zapytad: a inteligencja pracująca? Inteligencja nigdy 

nie była i nie może byd klasą — była ona i pozostaje warstwą rekrutującą się 

spośród wszystkich klas społeczeostwa. W dawnych czasach inteligencja 

rekrutowała się spośród szlachty, burżuazji, po części spośród chłopów i tylko w 

zupełnie znikomym stopniu spośród robotników. W naszych, radzieckich czasach 

inteligencja rekrutuje się przeważnie spośród robotników i chłopów. Ale 

niezależnie od tego, skąd się ona rekrutuje i jaki posiada charakter, inteligencja 

jest jednak warstwą a nie klasą. 

Czy okolicznośd ta nie uszczupla praw inteligencji pracującej? Ani trochę! Artykuł 

1 projektu Konstytucji mówi nie o prawach rozmaitych warstw społeczeostwa 

radzieckiego, lecz o składzie klasowym tego społeczeostwa. O prawach 

rozmaitych warstw społeczeostwa radzieckiego, a więc i o prawach inteligencji 

pracującej, mówi głównie rozdział dziesiąty i jedenasty projektu Konstytucji. Z 

rozdziałów tych widad wyraźnie, że robotnicy, chłopi i inteligencja pracująca są 

zupełnie równouprawnieni we wszystkich sferach gospodarczego, politycznego, 

społecznego i kulturalnego życia kraju. A zatem o uszczupleniu praw inteligencji 

pracującej nie może byd nawet mowy. 
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To samo trzeba powiedzied o narodach i rasach, wchodzących w skład ZSRR. W 

rozdziale drugim projektu Konstytucji jest już powiedziane, że ZSRR jest wolnym 

związkiem równouprawnionych narodów. Czy warto powtarzad tę formułę w 

artykule pierwszym projektu Konstytucji, traktującym nie o składzie narodowym 

społeczeostwa radzieckiego, lecz o jego składzie klasowym? Rzecz jasna, że nie 

warto. Co się tyczy praw narodów i ras, wchodzących w skład ZSRR, to o tym 

mowa jest w drugim, dziesiątym i jedenastym rozdziale projektu Konstytucji. Z 

rozdziałów tych widad wyraźnie, że narody i rasy ZSRR korzystają z jednakowych 

praw we wszystkich sferach gospodarczego, politycznego, społecznego i 

kulturalnego życia kraju. A zatem nie może byd nawet mowy o uszczupleniu 

praw narodowych. 

Również niesłuszne byłoby zastąpienie wyrazu „chłop” wyrazem „kołchoźnik” 

lub słowami „ludzie pracujący w rolnictwie socjalistycznym”. Po pierwsze, wśród 

chłopów istnieje jeszcze oprócz kołchoźników przeszło milion zagród nie-

kołchoźników. Co zrobid z nimi? Czy autorzy tej poprawki nie zamierzają skreślid 

ich z rachunku? Byłoby to nierozsądne. Po drugie, jeżeli większośd chłopów 

zaczęła prowadzid gospodarstwo kołchozowe, to nie oznacza to jeszcze, że 

przestała ona byd chłopstwem, że nie ma już swego osobistego gospodarstwa, 

osobistej zagrody itd. Po trzecie, trzeba by było wówczas zastąpid również wyraz 

„robotnik” słowami „człowiek pracujący w przemyśle socjalistycznym”, czego 

jednak autorzy poprawki nie wiadomo dlaczego nie proponują. Wreszcie, czyż 

zniknęła już u nas klasa robotników i klasa chłopów? Jeżeli zaś te klasy nie 

zniknęły, to czy warto wykreślad ze słownika ustalone dla nich nazwy? Autorzy 

poprawki mają, widad, na myśli nie obecne, lecz przyszłe społeczeostwo, w 

którym nie będzie już klas i w którym robotnicy i chłopi przeistoczą się w 

pracowników jednolitego społeczeostwa komunistycznego. A więc wybiegają 

oni wyraźnie naprzód. Ale przy układaniu Konstytucji trzeba brad za punkt 

wyjścia nie przyszłośd, lecz teraźniejszośd, to, co już jest. Konstytucja nie może i 

nie powinna wybiegad naprzód. 

2) Dalej następuje poprawka do 17 artykułu projektu Konstytucji. Poprawka 

polega na tym, że proponuje usunięcie w ogóle z projektu Konstytucji artykułu 

17, który mówi o pozostawieniu Republikom Związkowym prawa swobodnego 

wystąpienia z ZSRR. Sądzę, że propozycja ta jest niesłuszna i dlatego nie 



26 
 

powinna byd przyjęta przez Zjazd. ZSRR jest dobrowolnym związkiem 

równouprawnionych Republik Związkowych. Usunięcie z Konstytucji artykułu o 

prawie swobodnego wystąpienia z ZSRR — oznaczałoby pogwałcenie 

dobrowolnego charakteru tego związku. Czy możemy zgodzid się na taki krok? 

Sądzę, że nie możemy i nie powinniśmy zgodzid się na taki krok. Powiadają, że w 

ZSRR nie ma ani jednej republiki, która by chciała wystąpid z ZSRR, że wobec 

tego artykuł 17 nie ma praktycznego znaczenia. Że nie ma u nas ani jednej 

republiki, która by chciała wystąpid z ZSRR — to oczywiście prawda. Ale z tego 

wcale nie wynika, że nie powinniśmy zapisad w Konstytucji prawa Republik 

Związkowych do swobodnego wystąpienia z ZSRR. W ZSRR nie ma również takiej 

Republiki Związkowej, która by chciała ujarzmid inną Republikę Związkową. Ale z 

tego wcale nie wynika, że z Konstytucji ZSRR winien byd usunięty artykuł 

traktujący o równości praw Republik Związkowych. 

3) Dalej mamy wniosek, aby rozdział drugi projektu Konstytucji uzupełnid 

nowym artykułem, którego treśd sprowadza się do tego, że autonomiczne 

socjalistyczne republiki rad po osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju 

gospodarczego i kulturalnego mogą byd przekształcone w związkowe 

socjalistyczne republiki rad. Czy można przyjąd ten wniosek? Sądzę, że 

przyjmowad go nie należy. Jest on niesłuszny nie tylko ze względu na treśd, lecz 

również ze względu na motywy. Nie można motywowad przeniesienia republik 

autonomicznych do kategorii republik związkowych ich dojrzałością gospodarczą 

i kulturalną, tak samo jak nie można motywowad pozostawienia tej czy owej 

republiki w spisie republik autonomicznych jej zacofaniem gospodarczym lub 

kulturalnym. Byłoby to podejście nie marksistowskie, nie leninowskie. Republika 

Tatarska, na przykład, pozostaje autonomiczną, Republika Kazachska zaś staje 

się związkową, ale nie oznacza to jeszcze, że Republika Kazachska z punktu 

widzenia rozwoju kulturalnego i gospodarczego stoi wyżej niż Republika 

Tatarska. Rzecz się ma wręcz odwrotnie. To samo trzeba powiedzied, na 

przykład, o Autonomicznej Republice Niemców Nadwołżaoskich i o Kirgiskiej 

Republice Związkowej, z których pierwsza pod względem kulturalnym i 

gospodarczym stoi wyżej niż druga, mimo że pozostaje republiką autonomiczną. 

Jakież to są oznaki, których istnienie daje podstawę do przeniesienia republik 

autonomicznych do kategorii republik związkowych? 
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Oznak tych jest trzy. 

Po pierwsze, trzeba, aby republika była kresowa, aby nie była otoczona ze 

wszystkich stron przez terytorium ZSRR. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Republice 

Związkowej pozostawia się prawo wystąpienia ze Związku SRR, to trzeba, aby 

republika, która stała się Związkową, miała możnośd logicznie i faktycznie 

postawid sprawę swego wystąpienia z ZSRR. Sprawę zaś taką może postawid 

tylko taka republika, która, powiedzmy, graniczy z jakimkolwiek obcym 

paostwem, a więc nie jest otoczona ze wszystkich stron przez terytorium ZSRR. 

Oczywiście nie ma u nas republik, które by faktycznie stawiały sprawę 

wystąpienia z ZSRR. Ale skoro pozostawia się Republice Związkowej prawo 

wystąpienia z ZSRR, to trzeba postawid sprawę tak, aby prawo to nie zamieniało 

się w pusty i bezmyślny papierek. Weźmy, na przykład, Republikę Baszkirską lub 

Tatarską. Przypuśdmy, że te republiki autonomiczne przeniesione zostały do 

kategorii republik związkowych. Czy mogłyby one logicznie i faktycznie postawid 

sprawę swego wystąpienia z ZSRR? Nie, nie mogłyby. Dlaczego? Dlatego, że są 

ze wszystkich stron otoczone przez republiki i obwody radzieckie i, właściwie 

mówiąc, nie mają dokąd wystąpid z ZSRR. (Ogólny śmiech, oklaski). Dlatego też 

przeniesienie takich republik do kategorii republik związkowych byłoby 

niesłuszne. 

Po drugie, trzeba, aby narodowośd, która nadała republice radzieckiej swoją 

nazwę, stanowiła w republice mniej lub bardziej zwartą większośd. Weźmy, na 

przykład, Krymską Republikę Autonomiczną. Jest ona republiką kresową, lecz 

Tatarzy krymscy nie mają większości w tej republice, przeciwnie — stanowią 

tam mniejszośd. A zatem przeniesienie Republiki Krymskiej do kategorii republik 

związkowych byłoby niesłuszne i nielogiczne. 

Po trzecie, trzeba, aby republika była niezbyt mała pod względem liczby swej 

ludności, aby miała ludności, powiedzmy, nie mniej, lecz więcej niż chociażby 

milion. Dlaczego? Dlatego, że byłoby niesłuszne przypuszczad, aby maleoka 

republika radziecka, posiadająca minimalną liczbę ludności i nieznaczną armię, 

mogła liczyd na niepodległe istnienie paostwowe. Nie można chyba wątpid, że 

rabusie imperialistyczni prędko zagarnęliby ją w swe ręce. 
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Sądzę, że bez istnienia tych trzech obiektywnych oznak, niesłuszne byłoby w 

obecnym momencie historycznym stawiad sprawę przeniesienia tej czy innej 

republiki autonomicznej do kategorii republik związkowych. 

4)  Dalej proponuje się wykreślid w artykułach 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 

szczegółowe wyliczenia administracyjno-terytorialnego podziału republik 

związkowych na kraje i obwody. Sądzę, że propozycja ta jest również nie do 

przyjęcia. W ZSRR są ludzie, gotowi z wielką chęcią i niezmordowanie 

przekrawad kraje i obwody, co wnosi gmatwaninę i niepewnośd w pracy. Projekt 

Konstytucji stwarza dla tych ludzi wędzidła. I bardzo dobrze, gdyż tutaj jak i w 

wielu innych rzeczach potrzebna jest nam atmosfera pewności, potrzebna jest 

stałośd, jasnośd. 

5)   Piąta poprawka dotyczy artykułu 33. Uważa się za niecelowe stworzenie 

dwóch Izb i proponuje się zniesienie Rady Narodowości. Sądzę, że poprawka ta 

jest również niesłuszna. System jednoizbowy byłby lepszy od dwuizbowego, 

gdyby ZSRR stanowił jednolite paostwo narodowe. Ale ZSRR nie jest jednolitym 

paostwem narodowym. ZSRR jest, jak wiadomo, paostwem wielonarodowym. 

Mamy najwyższy organ, w którym reprezentowane są wspólne interesy 

wszystkich mas pracujących ZSRR niezależnie od ich narodowości. Jest to Rada 

Związku. Ale narodowości ZSRR oprócz wspólnych interesów mają jeszcze swoje 

odrębne, specyficzne interesy, związane z ich właściwościami narodowymi. Czy 

można lekceważyd te specyficzne interesy? Nie, nie można. Czy potrzebny jest 

specjalny organ najwyższy, który by odzwierciedlał te właśnie specyficzne 

interesy? Potrzebny jest bezwarunkowo. Nie może byd wątpliwości, że bez 

takiego organu niemożliwe byłoby zarządzanie takim wielonarodowym 

paostwem, jak ZSRR. Organem takim jest druga Izba, Rada Narodowości ZSRR. 

Autorzy poprawki powołują się na historię parlamentarną paostw europejskich i 

amerykaoskich, powołują się na to, że system dwuizbowy w tych krajach dał 

tylko minusy, że druga Izba wyradza się zazwyczaj w ośrodek reakcji i hamuje 

pochód naprzód. Wszystko to jest słuszne. Ale dzieje się to dlatego, że w krajach 

tych nie ma równości między Izbami. Jak wiadomo, drugiej Izbie daje się często 

więcej praw niż pierwszej, a poza tym druga Izba zorganizowana jest z reguły w 

sposób niedemokratyczny, często w drodze mianowania jej członków z góry. 
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Niewątpliwie minusów tych nie będzie, jeżeli wprowadzid równośd między 

Izbami i drugą Izbę zorganizowad tak samo demokratycznie jak pierwszą. 

6)  Proponuje się następnie uzupełnienie do projektu Konstytucji, żądające 

zrównania liczby członków obu Izb. Sądzę, że ten wniosek można by przyjąd. 

Daje on, według mnie, wyraźne plusy polityczne, gdyż podkreśla równośd Izb. 

7) Dalej następuje uzupełnienie projektu Konstytucji, w myśl którego proponuje 

się wybierad delegatów do Rady Narodowości tak samo, jak do Rady Związku, w 

drodze wyborów bezpośrednich. Sądzę, że ten wniosek również można by 

przyjąd. Co prawda, może to wywoład pewne niedogodności techniczne przy 

wyborach. Ale za to da dużą korzyśd polityczną, gdyż powinno podnieśd 

autorytet Rady Narodowości. 

8)  Dalej następuje uzupełnienie artykułu 40. W uzupełnieniu tym proponuje się 

udzielid Prezydium Rady Najwyższej prawa wydawania tymczasowych aktów 

ustawodawczych. Sądzę, że to uzupełnienie jest niesłuszne i nie powinno byd 

przyjęte przez Zjazd. Trzeba wreszcie położyd kres temu stanowi rzeczy, gdy 

prawa stanowi nie jeden jakiś organ, ale cały szereg organów. Taki stan rzeczy 

przeczy zasadzie stałości ustaw. Stałośd zaś ustaw potrzebna jest nam teraz 

bardziej niż kiedykolwiek. Władzę ustawodawczą w ZSRR powinien sprawowad 

tylko jeden organ, Rada Najwyższa ZSRR. 

9)   Dalej proponuje się uzupełnienie artykułu 48 projektu Konstytucji. W 

uzupełnieniu tym żąda się, aby przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej 

Związku SRR wybierany był nie przez Radę Najwyższą ZSRR, lecz przez całą 

ludnośd kraju. Sądzę, że to uzupełnienie jest niesłuszne, nie jest bowiem zgodne 

z duchem naszej Konstytucji. Według systemu naszej Konstytucji w ZSRR nie 

powinno byd jednoosobowego prezydenta, wybieranego przez całą ludnośd na 

równi z Radą Najwyższą i mogącego przeciwstawiad swą osobę Radzie 

Najwyższej. W ZSRR prezydent jest kolegialny — i jest nim Prezydium Rady 

Najwyższej, włącznie z przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej, 

wybierane nie przez całą ludnośd, lecz przez Radę Najwyższą, i 

podporządkowane Radzie Najwyższej. Doświadczenie historii wskazuje, że taka 

budowa najwyższych organów jest najbardziej demokratyczna i zabezpiecza kraj 

przed niepożądaną przypadkowością. 
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10)   Dalej następuje poprawka do tegoż artykułu 48. Brzmi ona: powiększyd 

liczbę zastępców przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR do 

jedenastu tak, aby z każdej Republiki Związkowej był jeden zastępca. Sądzę, że 

tę poprawkę można by przyjąd, gdyż wnosi ulepszenie i może jedynie wzmocnid 

autorytet Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. 

11)  Dalej następuje poprawka do artykułu 77. Żąda ona zorganizowania nowego 

ogólnozwiązkowego komisariatu ludowego — Ludowego Komisariatu Przemysłu 

Obronnego. Sądzę, że tę poprawkę również należałoby przyjąd {oklaski), dojrzał 

bowiem czas, aby wyodrębnid nasz przemysł obronny i utworzyd dlao 

odpowiedni komisariat ludowy. Wydaje mi się, że mogłoby to tylko polepszyd 

sprawę obrony naszego kraju. 

12)   Dalej następuje poprawka do artykułu 124 projektu Konstytucji, która żąda 

zmiany tego artykułu w tym kierunku, aby zabronid uprawiania kultów 

religijnych. Sądzę, że tę poprawkę należy odrzucid, jako niezgodną z duchem 

naszej Konstytucji. 

13)  Wreszcie jeszcze jedna poprawka mająca poniekąd istotny charakter. 

Mówię o poprawce do 135 artykułu projektu Konstytucji. Proponuje ona, aby 

pozbawid praw wyborczych osoby stanu duchownego, byłych białogwardzistów, 

wszystkich „byłych” ludzi i osoby, które nie zajmują się pożyteczną dla ogółu 

pracą, albo też w każdym razie — ograniczyd prawa wyborcze osób tej kategorii 

dając im tylko prawo wybierania, a nie prawo byd wybranymi. Sądzę, że ta 

poprawka również powinna byd odrzucona. Władza Radziecka pozbawiła praw 

wyborczych elementy nie pracujące i wyzyskujące nie na wieki wieków, lecz 

przejściowo, do pewnego okresu. Był czas, gdy elementy te prowadziły otwartą 

wojnę przeciw ludowi i przeciwdziałały prawom radzieckim. Ustawa radziecka o 

pozbawieniu ich prawa wyborczego była odpowiedzią Władzy Radzieckiej na to 

przeciwdziałanie. Od tej pory minęło niemało czasu. W ciągu ubiegłego okresu 

wywalczyliśmy to, że klasy wyzyskujące zostały zlikwidowane, a Władza 

Radziecka stała się siłą niezwyciężoną. Czy nie nadszedł czas, aby zrewidowad tę 

ustawę? Sądzę, że czas taki nadszedł. Mówi się, że jest to niebezpieczne, 

ponieważ mogą przedostad się do najwyższych organów kraju elementy wrogie 

Władzy Radzieckiej, ktoś z byłych białogwardzistów, kułaków, popów itd. Ale 

czego się tu właściwie bad? Kto się wilków boi, do lasu nie chodzi. (Wesołe  
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ożywienie na sali, burzliwe oklaski).  Po pierwsze,  nie wszyscy byli kułacy, 

białogwardziści lub popi są wrogo usposobieni wobec Władzy Radzieckiej. Po 

drugie, jeśli naród gdzieś nawet wybierze wrogich ludzi, będzie to oznaczało, że 

nasza praca agitacyjna jest do niczego i że całkowicie zasłużyliśmy na taką 

haobę; jeśli zaś nasza praca agitacyjna będzie postawiona po bolszewicku, to 

naród nie przepuści wrogich ludzi do swoich organów najwyższych. A więc 

trzeba pracowad, a nie utyskiwad (burzliwe oklaski), trzeba pracowad, a nie 

wyczekiwad, aż wszystko będzie dane w gotowej postaci w drodze rozporządzeo 

administracyjnych. Lenin już w roku 1919 mówił, że niedaleki jest czas, kiedy 

Władza Radziecka uzna za pożyteczne wprowadzenie powszechnego prawa 

wyborczego bez żadnych ograniczeo. Zwródcie uwagę: bez żadnych ograniczeo. 

Mówił on to wówczas, gdy zagraniczna interwencja wojenna nie była jeszcze 

zlikwidowana, przemysł zaś nasz i rolnictwo znajdowały się w rozpaczliwym 

stanie. Od tego czasu minęło już lat 17. Czy nie czas, towarzysze, wykonad 

wskazanie Lenina? Sądzę, że czas. 

Oto, co mówił Lenin w roku 1919 w swojej pracy „Projekt programu 

Komunistycznej Partii (bolszewików) Rosji”. Pozwólcie, że przeczytam: 

„KPR powinna wyjaśniad masom pracującym w celu uniknięcia niesłusznego 

uogólniania przejściowych konieczności historycznych, że pozbawienie części 

obywateli praw wyborczych bynajmniej nie dotyczy w Republice Radzieckiej, jak 

to bywało w większości republik burżuazyjno-demokratycznych, określonej 

kategorii obywateli, uznanych do kooca życia za pozbawionych praw, lecz 

dotyczy tylko wyzyskiwaczy, tylko tych, którzy wbrew zasadniczym ustawom 

Socjalistycznej Republiki Radzieckiej uporczywie usiłują bronid swego położenia 

wyzyskiwaczy, usiłują zachowad stosunki kapitalistyczne. A więc w Republice 

Radzieckiej, z jednej strony, z każdym dniem umacniania się socjalizmu i 

zmniejszania się liczby tych, którzy obiektywnie mają możnośd pozostawania 

wyzyskiwaczami albo zachowania stosunków kapitalistycznych, zmniejsza się 

sam przez się procent osób, pozbawianych prawa wyborczego. Wątpliwe, czy 

teraz w Rosji liczba ich przekracza dwa, trzy procenty. Z drugiej strony,  

położenie w najbliższej przyszłości kresu najściu wroga zewnętrznego i 

doprowadzenie do kooca wywłaszczenia wywłaszczy-cieli może w określonych 

warunkach stworzyd sytuację, gdy proletariacka władza paostwowa wybierze 



32 
 

inne sposoby dławienia oporu wyzyskiwaczy i wprowadzi powszechne prawo 

wyborcze bez żadnych ograniczeo” (Lenin, t. XXIV, str. 94, wyd. III). 

Zdaje się, że to jest wyraźne. 

Tak się przedstawia sprawa poprawek i uzupełnieo do projektu Konstytucji 

ZSRR. 

 

VI 

Znaczenie nowej Konstytucji ZSRR 

 

Sądząc z wyników obrad całego narodu, które trwały prawie pięd miesięcy, 

można przypuścid, że projekt Konstytucji będzie przez obecny Zjazd 

zaaprobowany. (Burzliwe oklaski, przechodzące w owację. Cała sala wstaje). 

Za kilka dni Związek Radziecki mied będzie nową, socjalistyczną Konstytucję, 

zbudowaną na zasadach rozwiniętego demokratyzmu socjalistycznego. 

Będzie to dokument historyczny, traktujący prosto i zwięźle, w stylu niemal 

protokolarnym, o faktach zwycięstwa socjalizmu w ZSRR, o faktach wyzwolenia 

mas pracujących ZSRR z niewoli kapitalistycznej, o faktach zwycięstwa w ZSRR 

rozwiniętej, do kooca konsekwentnej demokracji. 

Będzie to dokument świadczący, że to, o czym marzyły i nadal marzą miliony 

uczciwych ludzi w krajach kapitalistycznych — zostało już urzeczywistnione w 

ZSRR. (Burzliwe oklaski). 

Będzie to dokument świadczący, że to, co zostało urzeczywistnione w ZSRR, 

może byd w zupełności urzeczywistnione również w innych krajach. (Burzliwe 

oklaski). 

Ale z tego wynika, że trudno chyba przecenid międzynarodowe znaczenie nowej 

Konstytucji ZSRR. 

Teraz, kiedy mętna fala faszyzmu opluwa ruch socjalistyczny klasy robotniczej i 

miesza z błotem demokratyczne dążenia najlepszych ludzi świata 



33 
 

cywilizowanego, nowa Konstytucja ZSRR będzie aktem oskarżenia przeciw 

faszyzmowi, świadczącym, że socjalizm i demokracja są niezwyciężone. (Oklaski). 

Nowa Konstytucja ZSRR będzie moralną pomocą i realnym poparciem dla tych 

wszystkich, którzy obecnie prowadzą walkę przeciw barbarzyostwu 

faszystowskiemu. (Burzliwe oklaski). 

Jeszcze większe znaczenie posiada nowa Konstytucja ZSRR dla narodów ZSRR. 

Jeżeli dla ludów krajów kapitalistycznych Konstytucja ZSRR będzie miała 

znaczenie programu działania, to dla narodów ZSRR ma ona znaczenie bilansu 

ich walki, bilansu ich zwycięstw na froncie wyzwolenia ludzkości. W wyniku 

przebytej drogi walk i cierpieo przyjemnie i radośnie jest mied swoją 

Konstytucję, traktującą o owocach naszych zwycięstw. Przyjemnie i radośnie jest 

wiedzied, o co walczyli nasi ludzie i jak wywalczyli światowo-historyczne 

zwycięstwo. Przyjemnie i radośnie jest wiedzied, że krew naszych ludzi obficie 

przelana nie poszła na marne, że dała swe owoce. (Długotrwałe oklaski). To 

uzbraja duchowo naszą klasę robotniczą, nasze chłopstwo, naszą inteligencję 

pracującą. To porywa naprzód i wzbudza uczucie uzasadnionej dumy. To 

wzmacnia wiarę we własne siły i mobilizuje do nowej walki o osiągnięcie nowych 

zwycięstw komunizmu. (Burzliwa owacja. Cała sala wstaje. Potężne „hura”. 

Powszechne okrzyki: „Niech żyje towarzysz Stalin!”. Zjazd stojąc śpiewa 

„Międzynarodówkę”. Po odśpiewaniu „Międzynarodówki” owacja zaczyna się na 

nowo. Okrzyki: „Hura!”, „Niech żyje nasz wódz, towarzysz Stalin!”). 

 


