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Towarzysze kołchoźnicy i kołchoźnice! Nie zamierzałem przemawiad na waszym 

zjeździe. Nie zamierzałem, ponieważ w przemówieniach mówców, którzy 

zabierali głos przede mną, powiedziano już wszystko, co należało powiedzied — 

powiedziano dobrze i trafnie. Czy warto jeszcze po tym zabierad głos? Ale 

ponieważ nalegacie, a siła jest w waszych rękach (długotrwale oklaski) — 

obowiązany jestem podporządkowad się. 

Powiem kilka słów o poszczególnych kwestiach. 

 

1 

DROGA KOŁCHOZÓW - TO JEDYNIE SŁUSZNA DROGA 

 

Pierwsza kwestia. Czy słuszna jest droga, na którą wkroczyło chłopstwo 

kołchozowe, czy słuszna jest droga kołchozów? 

Nie jest to czcze pytanie. Wy, przodownicy kołchozów, nie wątpicie zapewne, że 

kołchozy znajdują się na właściwej drodze. Możliwe więc, że pytanie to wyda się 

wam zbędne. Ale nie wszyscy chłopi sądzą tak jak wy. Wśród chłopów, nie 

wyłączając kołchoźników, niemało jest jeszcze takich ludzi, którzy powątpiewają 

o słuszności drogi kołchozów. I nie ma w tym nic dziwnego. W rzeczy samej setki 

lat żyli ludzie odwiecznym zwyczajem, szli starą drogą, gięli kark przed kułakiem i 

obszarnikiem, przed lichwiarzem i spekulantem. Nie można powiedzied, żeby 

chłopi chwalili sobie tę starą, kapitalistyczną drogę. Ale ta stara droga była to 

droga utorowana, zwykła i nikt jeszcze nie dowiódł czynem, że można żyd jakoś 

inaczej, lepiej. Tym bardziej, że we wszystkich krajach burżuazyjnych ludzie żyją 

wciąż jeszcze jak dawniej... I nagle w to stare, zabagnione życie wdzierają się 

bolszewicy, wdzierają się jak burza i powiadają: czas porzucid starą drogę, czas 

zacząd życie nowe, życie kołchoźnicze, czas zacząd żyd nie tak, jak żyją wszyscy w 

krajach burżuazyjnych, a na nowy sposób, w artelach. A co to za nowe życie — 

kto je tam wie. Żeby tylko nie okazało się gorsze od starego. W każdym razie 

nowa droga — to droga nie zwykła i nie utorowana, to droga niezupełnie jeszcze 

zbadana. Czy nielepiej pozostad przy starej? Czy nie-lepiej zaczekad z przejściem 

na nową, kołchozową drogę? Czy warto ryzykowad? 
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Oto, jakie wątpliwości dręczą teraz pewną częśd chłopstwa pracującego. 

Czy powinniśmy rozwiad te wątpliwości? Czy powinniśmy wyciągnąd te 

wątpliwości na światło dzienne i pokazad, ile one są warte? Rzecz jasna, że 

powinniśmy. 

A więc pytania, które postawiłem wyżej, nie można nazwad czczym pytaniem. 

A zatem, czy słuszna jest droga, na którą wkroczyło chłopstwo kołchozowe? 

Niektórzy towarzysze sądzą, że przejście na nową drogę, na drogę kołchozów 

zaczęło się u nas trzy lata temu. Jest to tylko po części słuszne. Oczywiście 

masowe budowanie kołchozów zaczęło się u nas trzy lata temu. Przejście to 

zaznaczyło się, jak wiadomo, rozgromieniem kułactwa i ruchem 

wielomilionowych mas biedoty i średniaków w kierunku kołchozów. Wszystko to 

prawda. Ale żeby rozpocząd to masowe przechodzenie do kołchozów, trzeba 

było mied w rękach pewne warunki przedwstępne, bez których masowy ruch 

kołchozowy w ogóle nie da się pomyśled. Trzeba było mied przede wszystkim 

Władzę Radziecką, która pomagała i nadal pomaga chłopom do wkroczenia na 

drogę kołchozów. Trzeba było, po drugie, wypędzid obszarników i kapitalistów, 

odebrad im fabryki i ziemię oraz ogłosid je za własnośd ludu. Trzeba było, po 

trzecie, okiełznad kułactwo i odebrad mu maszyny i traktory. Trzeba było, po 

czwarte, ogłosid, że z maszyn i traktorów może korzystad tylko biedota i 

średniacy zjednoczeni w kołchozach. Trzeba było wreszcie uprzemysłowid kraj, 

stworzyd nowy przemysł traktorowy, zbudowad nowe fabryki maszyn rolniczych, 

aby obficie zaopatrywad w traktory i maszyny chłopstwo kołchozowe. Bez tych 

przedwstępnych warunków nie było co nawet myśled o masowym 

przechodzeniu na drogę kołchozów, które zaczęło się trzy lata temu. 

A zatem, żeby wkroczyd na drogę kołchozów, należało przede wszystkim 

dokonad Rewolucji Październikowej, obalid kapitalistów i obszarników, odebrad 

im ziemię i fabryki i stworzyd nowy przemysł. 

Od Rewolucji Październikowej zaczęło się właśnie przechodzenie na nową drogę, 

na drogę kołchozów. Ruch ten rozwinął się z nową siłą dopiero trzy lata temu 

dlatego, że dopiero wówczas ujawniły się w całej pełni wyniki gospodarcze 
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Rewolucji Październikowej, dopiero wówczas udało się pchnąd naprzód 

uprzemysłowienie kraju. 

Historia narodów zna niemało rewolucyj. Różnią się one od Rewolucji 

Październikowej tym, że wszystkie były rewolucjami jednostronnymi. Jedną 

formę wyzysku mas pracujących zastępowała inna forma wyzysku, ale sam 

wyzysk pozostawał. Jedni wyzyskiwacze i ciemięzcy ustępowali miejsca innym 

wyzyskiwaczom i ciemięzcom, ale sami wyzyskiwacze i ciemięzcy pozostawali. 

Jedynie Rewolucja Październikowa postawiła sobie.za cel — znieśd wszelki 

wyzysk i zlikwidowad wszystkich, wszelkiego rodzaju wyzyskiwaczy i ciemięzców. 

Rewolucja niewolników zlikwidowała właścicieli niewolników i zniosła 

niewolniczą formę wyzysku mas pracujących. Ale zamiast nich postawiła panów 

feudalnych i paoszczyźnianą formę wyzysku mas pracujących. Jednych 

wyzyskiwaczy zastąpili inni wyzyskiwacze. Za czasów niewolnictwa „prawo" 

pozwalało właścicielom niewolników zabijad niewolników. W ustroju 

paoszczyźnianym „prawo" pozwalało panom feudalnym „tylko" sprzedawad 

chłopów paoszczyźnianych. 

Rewolucja chłopów paoszczyźnianych zlikwidowała panów feudalnych i zniosła 

paoszczyźnianą formę wyzysku. Ale zamiast nich postawiła kapitalistów i 

obszarników, kapitalistyczną i obszarniczą formę wyzysku mas pracujących. 

Jednych wyzyskiwaczy zastąpili inni wyzyskiwacze. W ustroju paoszczyźnianym 

„prawo" pozwalało sprzedawad chłopów paoszczyźnianych. W ustroju 

kapitalistycznym „prawo" pozwala „tylko" skazywad masy pracujące na 

bezrobocie i nędzę, na ruinę i śmierd głodową. 

Jedynie nasza rewolucja radziecka, jedynie nasza Rewolucja Październikowa 

postawiła sprawę w ten sposób, aby nie zastępowad jednych wyzyskiwaczy 

innymi wyzyskiwaczami, aby jednej formy wyzysku nie zamieniad na inną formę 

wyzysku — lecz aby wykorzenid wszelki wyzysk, wytępid wszystkich 

wyzyskiwaczy, wszelkich bogaczy i ciemiężców, i dawnych, i nowych. 

(Długotrwałe oklaski). 

Oto, dlaczego Rewolucja Październikowa stanowi przedwstępny warunek i 

niezbędną przesłankę do przejścia chłopów na nową, kołchozową drogę. 
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Czy słusznie postąpili chłopi, że poparli Rewolucję Październikową? Tak, postąpili 

słusznie. Postąpili słusznie, ponieważ Rewolucja Październikowa pomogła im 

zrzucid ze swych barków jarzmo obszarników i kapitalistów, lichwiarzy i kułaków, 

kupców i spekulantów. 

Ale to tylko jedna strona zagadnienia. Przepędzid ciemięzców, przepędzid 

obszarników i kapitalistów, okiełznad kułaków i spekulantów — to rzecz bardzo 

dobra. Ale tego nie dośd. Do ostatecznego wyzwolenia się z dawnych pęt nie 

dośd samego tylko rozgromienia wyzyskiwaczy. W tym celu trzeba jeszcze 

zbudowad nowe życie, zbudowad takie życie, które by chłopu pracującemu 

umożliwiło polepszenie położenia materialnego i kulturalnego oraz podnoszenie 

się wzwyż z każdym dniem, z każdym rokiem. W tym celu trzeba zbudowad 

nowy ustrój na wsi, ustrój kołchozowy. Na tym polega druga strona zagadnienia. 

Czym się różni dawny ustrój od nowego ustroju, ustroju kołchozowego? 

W dawnym ustroju chłopi pracowali w pojedynkę, pracowali starymi 

pradziadowskimi sposobami, starymi narzędziami pracy, pracowali dla 

obszarników i kapitalistów, dla kułaków i spekulantów, pracowali żyjąc o głodzie 

i wzbogacając innych. W nowym, kołchozowym ustroju chłopi pracują społem, 

zrzeszeni, pracują za pomocą nowych narzędzi — traktorów i maszyn rolniczych, 

pracują dla siebie i dla swoich kołchozów, żyją bez kapitalistów i obszarników, 

bez kułaków i spekulantów, pracują po to, żeby z każdym dniem polepszad 

swoje położenie materialne i kulturalne. Tam, w dawnym ustroju — rząd jest 

burżuazyjny i popiera bogaczy przeciw chłopom pracującym. Tutaj, w nowym, 

kołchozowym ustroju — rząd jest robotniczo-chłopski i popiera robotników i 

chłopów przeciw wszelkim bogaczom. Dawny ustrój prowadzi do kapitalizmu. 

Nowy ustrój —do socjalizmu. 

Oto przed wami dwie drogi, droga kapitalistyczna i droga socjalistyczna, droga 

naprzód — do socjalizmu i droga wstecz — do kapitalizmu. 

Istnieją ludzie, którzy sądzą, że można wkroczyd na jakąś trzecią drogę. 

Szczególnie chętnie chwytają się tej nieznanej nikomu trzeciej drogi niektórzy 

chwiejni towarzysze, niezupełnie jeszcze przekonani co do słuszności drogi 

kołchozowej. Chcą oni, abyśmy powrócili do dawnego ustroju, do gospodarki 

indywidualnej, ale bez kapitalistów i obszarników. Chcą przy tym, żebyśmy 
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pozwolili na istnienie „tylko" kułaków i innych drobnych kapitalistów jako na 

zjawisko uprawnione w naszym ustroju gospodarczym. W rzeczywistości nie jest 

to trzecia droga, ale druga — droga do kapitalizmu. Albowiem, co to znaczy 

powrócid do gospodarstwa indywidualnego i przywrócid kułactwo? To znaczy 

przywrócid jarzmo kułackie, przywrócid wyzysk chłopów przez kułactwo i dad 

władzę kułakowi. Ale czy można przywrócid kułactwo, a jednocześnie zachowad 

"Władzę Radziecką? Nie, nie można. Przywrócenie kułactwa musi doprowadzid 

do stworzenia władzy kułackiej i do likwidacji Władzy Radzieckiej, a więc musi 

doprowadzid do utworzenia rządu burżuazyjnego. Utworzenie zaś rządu 

burżuazyjnego musi z kolei doprowadzid do przywrócenia obszarników i 

kapitalistów, do przywrócenia kapitalizmu. Tak zwana trzecia droga — to w 

rzeczywistości druga droga, droga powrotu do kapitalizmu. Spytajcie tylko 

chłopów, czy chcą przywrócid jarzmo kułackie, wrócid do kapitalizmu, 

zlikwidowad Władzę Radziecką i przywrócid władzę obszarników i kapitalistów? 

Spytajcie ich tylko, a dowiecie się, jaką drogę większośd chłopów pracujących 

uważa za jedynie słuszną. 

A więc są tylko dwie drogi: albo naprzód, w górę — do nowego, kołchozowego 

ustroju, albo wstecz, w dół — do dawnego, kułacko-kapitalistycznego ustroju. 

Trzeciej drogi nie ma. 

Chłopstwo pracujące postąpiło słusznie odrzuciwszy drogę kapitalistyczną i 

wkroczywszy na drogę budownictwa kołchozowego. 

Powiadają, że droga kołchozów jest drogą słuszną, ale trudną. Jest to tylko po 

części słuszne. Oczywiście na tej drodze istnieją trudności. Dobre życie nie 

przychodzi samo przez się. Ale rzecz polega na tym, że główne trudności 

jużeśmy pokonali, a te trudności, które stoją przed wami, nie są nawet warte 

tego, żeby poważnie o nich mówid. W każdym razie w porównaniu z 

trudnościami, które przeżyli robotnicy 10—15 lat temu, wasze trudności obecne, 

towarzysze kołchoźnicy, wydają się zabawką dziecinną. Wasi mówcy zabierali 

tutaj glos i chwalili robotników Leningradu, Moskwy, Charkowa, Zagłębia 

Donieckiego. Mówili, że zdobycze robotników są wielkie, a wasze, kołchoźników 

zdobycze, są o wiele mniejsze. Wydaje mi się, że w mowach waszych mówców 

przebijała nawet pewna przyjacielska zazdrośd; ot, jakby to było dobrze, 
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gdybyśmy my, chłopi-kołchoźnicy, mieli takie same zdobycze, jak wy, robotnicy 

Leningradu, Moskwy, Zagłębia Donieckiego, Charkowa... Wszystko to — bardzo 

dobrze. Ale czy wiecie, ile kosztowały robotników Leningradu i Moskwy te 

zdobycze, ile ofiar musieli ponieśd, żeby wreszcie osiągnąd te zdobycze? 

Mógłbym wam opowiedzied o pewnych faktach z życia robotników w 1918 r., 

kiedy całymi tygodniami nie wydawano im ani kawałka chleba nie mówiąc już o 

mięsie i innych produktach żywnościowych. Za najlepsze czasy uważano 

wówczas te dni, kiedy udawało się wydawad robotnikom Leningradu i Moskwy 

po ósemce funta czarnego chleba i to na pół z makuchami. I trwało to nie 

miesiąc i nie pół roku, ale całe dwa lata. Lecz robotnicy znosili to i nie poddawali 

się rozpaczy, ponieważ wiedzieli, że nadejdą lepsze czasy i że osiągną oni 

decydujące sukcesy. I cóż — jak widzicie, robotnicy nie omylili się. Porównajcie 

więc wasze trudności i ofiary z trudnościami i ofiarami, jakie przeżyli robotnicy, a 

zobaczycie, że nie warto nawet poważnie o nich mówid. 

Czego trzeba, żeby popchnąd dalej nasz ruch kołchozowy i w całej pełni rozwinąd 

budownictwo kołchozowe? 

Trzeba do tego przede wszystkim, żeby kołchozy miały całkowicie zapewnioną i 

zdatną do uprawy ziemię. Czy macie ją? Tak, macie. Wiadomo, że wszystkie 

najlepsze grunty zostały przekazane kołchozom i trwale im zagwarantowane. A 

więc kołchoźnicy mogą uprawiad i ulepszad te grunty do woli, nie obawiając się, 

że odejdą one od nich w obce ręce. 

Po drugie, trzeba, żeby kołchoźnicy mogli korzystad z traktorów i maszyn. Czy 

macie je? Tak, macie. Wiadomo wszystkim, że nasze fabryki traktorów i fabryki 

budowy maszyn rolniczych pracują przede wszystkim i głównie dla kołchozów 

zaopatrując je we wszystkie nowoczesne narzędzia. 

Trzeba wreszcie, żeby rząd jak najusilniej udzielał pomocy chłopom 

kołchozowym w ludziach i środkach finansowych i nie pozwalał resztkom 

wrogich klas rozkładad kołchozów. Czy macie taki rząd? Tak, macie. Nazywa się 

on robotniczo-chłopskim rządem radzieckim. Wymieocie mi kraj, gdzieby rząd 

popierał nie kapitalistów i obszarników, nie kułaków i innych bogaczy, ale 

chłopów pracujących. Nie ma na świecie i nie było takiego kraju. Tylko u nas, w 

Kraju Radzieckim, istnieje rząd, który murem stoi w obronie robotników i 
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chłopów-kołchoźników, w obronie wszystkich mas pracujących miast i wsi, 

przeciw wszystkim bogaczom i wyzyskiwaczom. (Długotrwale oklaski). 

A więc macie wszystko, żeby rozwinąd budownictwo kołchozowe i osiągnąd 

zupełne wyzwolenie z dawnych więzów. 

Od was wymaga się tylko jednego — pracowad uczciwie, dzielid dochody 

kołchozów według pracy, strzec mienia kołchozów, strzec traktorów i maszyn, 

dobrze doglądad koni, wykonywad zadania, jakie stawia przed wami wasze 

paostwo robotniczo-chłopskie, umacniad kołchozy i przepędzad na łeb, na szyję z 

kołchozów kułaków i ich zauszników, którzy się tam przedostali. 

Zgodzicie się zapewne ze mną, że przezwyciężyd te trudności, czyli pracowad 

uczciwie i strzec mienia kołchozów — nie jest znów tak trudno. Tym bardziej, że 

pracujecie teraz nie na bogaczy i nie na wyzyskiwaczy, ale dla siebie, dla swoich 

własnych kołchozów. 

Widzicie, że droga kołchozów, droga socjalizmu jest dla chłopów pracujących 

jedynie słuszną drogą. 

 

2 

NASZE NAJBLIŻSZE ZADANIE - UCZYNID WSZYSTKICH KOŁCHOŹNIKÓW 

ZAMOŻNYMI 

 

Druga kwestia — co osiągnęliśmy na nowej drodze, na naszej kołchozowej 

drodze, i co zamierzamy osiągnąd w ciągu najbliższych 2—3 lat? 

Socjalizm — to rzecz dobra. Szczęśliwe życie socjalistyczne — to rzecz 

bezsprzecznie dobra. Ale wszystko to jest sprawą przyszłości. Główna rzecz 

obecnie polega nie na tym, co osiągniemy w przyszłości. Główna rzecz polega na 

tym, co już osiągnęliśmy w teraźniejszości. Chłopstwo wkroczyło na drogę 

kołchozową. To bardzo dobrze. Ale co osiągnęło ono na tej drodze? Co 

osiągnęliśmy namacalnie, krocząc po drodze kołchozowej? 
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Osiągnęliśmy to, że pomogliśmy wielomilionowym masom biedoty wstąpid do 

kołchozów. Osiągnęliśmy to, że wielomilionowe masy biedoty wstąpiwszy do 

kołchozów i korzystając tam z najlepszej ziemi i z najlepszych narzędzi pracy 

podniosły się do poziomu średniaków. Osiągnęliśmy to, że miliony biednych 

chłopów, którzy dawniej przymierali głodem, teraz stali się w kołchozach 

średniakami, stali się ludźmi materialnie zabezpieczonymi. Osiągnęliśmy to, że 

położyliśmy kres zróżniczkowaniu chłopów na biedotę i kułaków, rozgromiliśmy 

kułaków i dopomogliśmy biedocie do tego, aby stali się panami swej pracy w 

kołchozach, aby stali się średniakami. 

Jak rzecz się miała, zanim zaczęło się szeroko rozwijad budownictwo 

kołchozowe, jakieś cztery lata temu? Zbogacali się i wybijali się kułacy. Ubożała i 

wpadała w ruinę biedota zaprzęgając się w jarzmo kułackie. Wspinali się w górę 

do kułaków średniacy i za każdym razem staczali się z powrotem w dół 

powiększając szeregi biedoty ku uciesze kułaków. Nie trudno się domyślid, że w 

całym tym zamęcie wygrywali tylko kułacy i może jeszcze ktoś spośród 

zamożniejszych chłopów. Na każde sto zagród we wsi można było naliczyd 4—5 

zagród kułackich, 8 czy 10 zagród zamożniejszych chłopów, jakieś 45—50 zagród 

średniackich i około 35 zagród biedoty. A więc CO' najmniej 35 proc. wszystkich 

zagród chłopskich stanowiła biedota, zmuszona do dźwigania jarzma kułackiej 

niewoli. Nie mówię już o niezamożnych warstwach średniaków, które stanowiły 

przeszło połowę chłopstwa średniackiego, niewiele różniły się pod względem 

swego położenia od biedoty i znajdowały się w bezpośredniej zależności od 

kułaków. 

Rozwinąwszy budownictwo kołchozowe osiągnęliśmy to, że usunęliśmy cały ten 

zamęt i niesprawiedliwośd, skruszyliśmy jarzmo kułackie, całą tę masę biedoty 

wciągnęliśmy do kołchozów, zapewniliśmy im tam byt i podnieśliśmy ich do 

poziomu średniaków mających możnośd korzystania z ziemi kołchozów, z ulg na 

rzecz kołchozów, z traktorów, maszyn rolniczych. 

A co to znaczy? To znaczy, że co najmniej 20 milionów ludności chłopskiej, co 

najmniej 20 milionów biedoty uratowaliśmy od nędzy i ruiny, wyzwoliliśmy z 

jarzma kułackiego i dzięki kołchozom przeistoczyliśmy ich w ludzi materialnie 

zabezpieczonych. 
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Jest to wielka zdobycz, towarzysze. Jest to taka zdobycz, jakiej świat jeszcze nie 

widział i jakiej nie osiągnęło jeszcze żadne paostwo na świecie. 

Oto macie praktyczne, namacalne wyniki budownictwa kołchozowego, wyniki 

wkroczenia chłopstwa na drogę kołchozów. 

Ale jest to dopiero nasz pierwszy krok, pierwsza nasza zdobycz na drodze 

budownictwa kołchozowego. 

Niesłuszne byłoby sądzid, że powinniśmy poprzestad na tym pierwszym kroku, 

na tej pierwszej zdobyczy. Nie, towarzysze, nie możemy poprzestad na tej 

zdobyczy. Żeby ruszyd naprzód i ostatecznie umocnid kołchozy, musimy zrobid 

krok drugi, musimy osiągnąd nową zdobycz. Na czym polega ten drugi krok? 

Polega na tym, żeby podnieśd kołchoźników — zarówno dawną biedotę jak 

dawnych średniaków — jeszcze wyżej. Polega na tym, żeby uczynid wszystkich 

kołchoźników zamożnymi. Tak, towarzysze, zamożnymi. (Długotrwale oklaski). 

Osiągnęliśmy to, że dzięki kołchozom podnieśliśmy biedotę do poziomu 

średniaków. To bardzo dobrze. Ale tego nie dośd. Musimy teraz osiągnąd to, 

żeby zrobid jeszcze jeden krok naprzód i pomóc wszystkim kołchoźnikom, i byłej 

biedocie, i byłym średniakom —do podniesienia się do poziomu zamożnych. 

Można to osiągnąd i musimy to bezwzględnie osiągnąd. (Długotrwałe oklaski). 

Posiadamy teraz wszystko, żeby osiągnąd ten nasz cel. Nasze maszyny i traktory 

są teraz źle wykorzystywane. Ziemię naszą uprawia się nieszczególnie. 

Wystarczy tylko polepszyd wykorzystywanie maszyn i traktorów, wystarczy 

polepszyd uprawę ziemi — a osiągniemy to, że zwiększymy ilośd naszych 

produktów w dwójnasób, w trójnasób. A tego zupełnie wystarcza, żeby uczynid 

wszystkich kołchoźników zamożnymi pracownikami pól kołchozowych. 

Jak dawniej rzecz się miała z zamożnymi chłopami? Żeby stad się zamożnym, 

trzeba było krzywdzid swoich sąsiadów, trzeba było od czasu do czasu ich 

wyzyskiwad, sprzedawad im drożej, kupowad u nich taniej, nająd jakiegoś 

parobka, wyzyskad go porządnie, zebrad kapitalik i umocniwszy się wybid się 

potem na kułaka. Tym się właściwie tłumaczy, że dawniej, w warunkach 

gospodarstwa indywidualnego, zamożni chłopi budzili nieufnośd i nienawiśd 

wśród biedoty i średniaków. Teraz rzecz ma się inaczej. Teraz i warunki są inne. 

Teraz kołchoźnicy, żeby stad się zamożnymi, nie mają wcale potrzeby krzywdzid 
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ani wyzyskiwad swoich sąsiadów. A poza tym nie łatwo teraz wyzyskiwad 

kogokolwiek, ponieważ prywatnej własności ziemi ani dzierżawy nie ma już u 

nas, maszyny i traktory należą do paostwa, a ludzie posiadający kapitał nie są 

teraz w modzie w kołchozach. Była taka moda, ale minęła na wieki. Żeby 

kołchoźnicy stali się zamożni, do tego trzeba teraz tylko jednej rzeczy — 

uczciwie pracowad w kołchozie, umiejętnie wykorzystywad traktory i maszyny, 

umiejętnie wykorzystywad bydło robocze, umiejętnie uprawiad ziemię, strzec 

własności kołchozowej. 

Czasami powiadają: jeżeli jest socjalizm — to po co jeszcze pracowad? 

Pracowaliśmy dawniej, pracujemy teraz — czy nie czas przestad pracowad? 

Rozmowy takie, towarzysze, są z gruntu niesłuszne. Jest to filozofia wałkom, a 

nie uczciwych pracowników. Socjalizm wcale nie odrzuca pracy. Przeciwnie, 

socjalizm opiera się na pracy. Socjalizm i praca nie dają się oddzielid od siebie. 

Lenin, nasz wielki nauczyciel, mówił: „Kto nie pracuje, ten nie je". Co to znaczy, 

przeciw komu skierowane są słowa Lenina? Przeciw wyzyskiwaczom, przeciw 

tym, którzy sami nie pracują, a zmuszają do pracy innych i bogacą się kosztem 

innych. I jeszcze przeciw komu? Przeciw tym, którzy się sami wałkonią, a chcą 

się pożywid kosztem innych. Socjalizmowi potrzebne jest nie próżniactwo, lecz 

uczciwa praca wszystkich, praca nie na innych, nie na bogaczy i wyzyskiwaczy, 

ale dla siebie, dla społeczeostwa. I jeżeli będziemy pracowali uczciwie, pracowali 

dla siebie, dla swoich kołchozów, osiągniemy to, że w ciągu jakichś 2—3 lat 

podniesiemy wszystkich kołchoźników — zarówno dawną biedotę jak dawnych 

średniaków, do poziomu ludzi zamożnych, do poziomu ludzi korzystających z 

obfitości produktów i prowadzących życie całkiem kulturalne. 

Na tym polega teraz nasze najbliższe zadanie. Możemy to osiągnąd i musimy to 

bezwzględnie osiągnąd. (Długotrwałe oklaski). 

 

3 

POSZCZEGÓLNE UWAGI 

 

A teraz pozwólcie, że przejdę do pewnych poszczególnych uwag. 
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Przede wszystkim o naszych partyjnikach na wsi. Są wśród was ludzie partyjni, 

ale jeszcze więcej bezpartyjnych. To bardzo dobrze, że na zjeździe zebrało się 

bezpartyjnych więcej niż partyjnych, ponieważ właśnie bezpartyjnych trzeba 

przede wszystkim przyciągad do naszej pracy. Są komuniści, którzy do 

bezpartyjnych kołchoźników mają stosunek bolszewicki. Ale są i tacy, którzy 

chełpią się swoją partyjnością i nie dopuszczają do siebie bliżej bezpartyjnych. 

Jest to złe i szkodliwe. Siła bolszewików, siła komunistów polega na tym, że 

umieją otaczad naszą partię wielomilionowym aktywem bezpartyjnym. My, 

bolszewicy, nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów, które mamy teraz, gdybyśmy nie 

umieli zdobyd dla partii zaufania milionów bezpartyjnych robotników i chłopów. 

A czego trzeba do tego? Trzeba, żeby partyjnicy nie odgradzali się od 

bezpartyjnych, żeby partyjnicy nie zasklepiali się w swej skorupie partyjnej, żeby 

nie chełpili się swoją partyjnością, lecz przysłuchiwali się głosowi bezpartyjnych, 

żeby nie tylko uczyli bezpartyjnych, ale sami uczyli się od nich. 

Nie należy zapominad, że partyjnicy nie spadają z nieba. Trzeba pamiętad, że 

wszyscy, partyjniacy sami niegdyś byli bezpartyjni. Dzisiaj ktoś jest bezpartyjny, 

a jutro zostanie partyjnym. Czym się tu właściwie chełpid? Wśród nas, starych 

bolszewików, znajdzie się niemało ludzi, którzy pracują w partii 20-30 lat. A 

przecież my sami także byliśmy niegdyś bezpartyjni. Co byłoby z nami, gdyby 20-

30 lat temu ówcześni partyjnicy zaczęli nami pomiatad i gdyby nie dopuszczali 

nas do partii? Możliwe, że bylibyśmy wówczas oddaleni od partii na szereg lat. A 

przecież my, starzy bolszewicy, jesteśmy ludźmi nie ostatnimi, towarzysze. 

(Wesołe ożywienie, długotrwałe oklaski). 

Oto, dlaczego nasi partyjnicy, dzisiejsi młodzi partyjnicy, którzy czasami 

zadzierają nosa wobec ludzi bezpartyjnych, powinni pamiętad o tym wszystkim, 

powinni pamiętad, że nie pyszałkowatośd, lecz skromnośd zdobi bolszewika. 

Teraz kilka słów o kobietach, o kołchoźnicach. Kwestia kobieca w kołchozach – 

to kwestia doniosła, towarzysze. Wiem, że wielu z was nie docenia kobiet i 

nawet pokpiwa z nich. Ale jest to błąd, towarzysze, poważny błąd. Chodzi tu nie 

tylko o to, że kobiety stanowią połowę ludności. Chodzi przede wszystkim o to, 

że ruch kołchozowy wysunął na stanowiska kierownicze cały szereg wybitnych i 

zdolnych kobiet. Spójrzcie na zjazd, na jego skład osobowy - a zobaczycie, że 

kobiety dawno już wyszły z zacofania i stanęły w pierwszych szeregach. Kobiety 
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w kołchozach - to wielka siła. Chowad tę silę pod korcem, to znaczy popełnid 

przestępstwo. Nasz obowiązek polega na tym, żeby w kołchozach wysuwad 

kobiety naprzód i uruchomid tę siłę. 

Co prawda, Władza Radziecka w niedawnej przeszłości miała drobne 

nieporozumienie z kołchoźnicami. Chodziło o krowę. Ale teraz  sprawa krowy 

została załatwiona i nieporozumienie zostało usunięte. (Długotrwałe oklaski). 

Dopięliśmy tego, że większośd kołchoźników posiada już po krowie na zagrodę. 

Minie jeszcze rok — dwa, a nie znajdziecie ani jednego kołchoźnika, który by nie 

miał własnej krowy. Już my, bolszewicy, postaramy się, żeby wszyscy 

kołchoźnicy mieli u nas po krowie. (Długotrwałe oklaski). 

Co się tyczy samych kołchoźnic, to powinny One pamiętad o sile i znaczeniu 

kołchozów dla kobiet, powinny pamiętad, że tylko w kołchozie mają możnośd 

stanąd na równej stopie z mężczyzną. Bez kołchozów — nierównośd, w 

kołchozach — równośd praw. Niechaj pamiętają o tym towarzyszki-kołchoźnice i 

niechaj strzegą ustroju kołchozowego jak oka w głowie. (Długotrwałe oklaski). 

Dwa słowa o komsomolcach i komsomołkach w kołchozach. Młodzież — to 

nasza przyszłośd, nasza nadzieja, towarzysze. Młodzież winna zastąpid nas, 

starych. Musi ona ponieśd nasz sztandar do1 ostatecznego zwycięstwa. Wśród 

chłopów jest niemało starców dźwigających stare brzemię, brzemię 

przyzwyczajeo i wspomnieo o dawnym życiu. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie 

zawsze udaje im się nadążad za partią, za Władzą Radziecką. Co innego — nasza 

młodzież. Jest ona wolna od starego brzemienia i najłatwiej przyswaja sobie 

nakazy leninowskie. I właśnie dlatego, że młodzież najłatwiej przyswaja sobie 

nakazy leninowskie, właśnie dlatego jest ona powołana do prowadzenia naprzód 

tych, którzy pozostają w tyle i wahają się. Co prawda, młodzieży brak wiedzy. 

Ale wiedza — to rzecz, którą można nabyd. Dziś jej nie masz, jutro będziesz miał. 

Dlatego zadanie polega na tym, żeby uczyd się i jeszcze raz uczyd się leninizmu. 

Towarzysze komsomolcy i komsomołki! Uczcie się bolszewizmu i prowadźcie 

naprzód wahających się! Mniej gadajcie, więcej pracujcie — a na pewno 

podołacie sprawie. (Oklaski). 

Kilka słów o gospodarzach indywidualnych. O gospodarzach indywidualnych 

mało tu mówiono^ Ale to jeszcze nie znaczy, że ich na świecie już nie ma. 
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Bynajmniej. Gospodarze indywidualni istnieją i nie można ich nie brad w 

rachubę, ponieważ są oni naszymi jutrzejszymi kołchoźnikami. Wiem, że pewna 

częśd gospodarzy indywidualnych zdemoralizowała się ostatecznie i oddała się 

spekulacji. Tym zapewne tłumaczy się, że nasi kołchoźnicy przyjmują do 

kołchozów gospodarzy indywidualnych bardzo oględnie, a czasami nawet wcale 

ich nie przyjmują. Jest to, rozumiecie, słuszne i nie można nic powiedzied 

przeciwko temu. Ale jest inna, większa częśd gospodarzy indywidualnych, która 

nie wstąpiła na drogę spekulacji, lecz zdobywa sobie chleb uczciwą pracą. Ci 

gospodarze indywidualni nie mieliby może nic przeciwko temu, żeby wstąpid do 

kołchozu. Ale przeszkadzają im, z jednej strony, ich wahania co do słuszności 

drogi kołchozowej, a z drugiej strony — to rozjątrzenie, które istnieje obecnie 

wśród kołchoźników w stosunku do gospodarzy indywidualnych. 

Oczywiście trzeba zrozumied kołchoźników i wejśd w ich położenie. W ciągu tych 

lat niemało doznali zniewag i drwin od gospodarzy indywidualnych. Ale zniewagi 

i drwiny nie powinny mied tutaj decydującego znaczenia. Kiepski to kierownik, 

który nie umie zapominad zniewag i który swoje uczucia stawia wyżej niż 

interesy kołchozów. Jeżeli chcecie byd kierownikami, powinniście umied 

zapominad o zniewagach, doznanych od poszczególnych gospodarzy 

indywidualnych. Dwa lata temu otrzymałem list od pewnej chłopki-wdowy znad 

Wołgi. Skarżyła się, że nie chcą jej przyjąd do kołchozu i żądała ode mnie 

poparcia. Zwróciłem się po wyjaśnienie do kołchozu. Z kołchozu odpowiedziano 

mi, że nie mogą jej przyjąd, ponieważ obraziła zebranie kołchozowe. Cóż się tam 

stało? Oto na zebraniu chłopów, na którym kołchoźnicy nawoływali gospodarzy 

indywidualnych do wstępowania do kołchozu, ta sama wdowa, jak się okazuje, 

w odpowiedzi na to nawoływanie podniosła spódnicę i powiedziała — macie 

wasz kołchoz. (Wesołe ożywienie, śmiech). Nie ulega wątpliwości, że postąpiła 

niewłaściwie i obraziła zebranie. Ale czy można odmawiad jej przyjęcia do 

kołchozu, jeżeli po roku szczerze wyraziła skruchę i uznała swój błąd? Sądzę, że 

nie można jej odmawiad. Tak też napisałem do kołchozu. Wdowę przyjęto. I cóż? 

Okazało się, że pracuje teraz w kołchozie nie w ostatnich jego szeregach, lecz w 

pierwszych. (Oklaski). 
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Oto macie jeszcze jeden przykład świadczący o tym, że kierownicy, jeżeli chcą 

byd prawdziwymi kierownikami, powinni umied zapominad o zniewagach, gdy 

wymagają tego interesy sprawy. 

To samo należy powiedzied o gospodarzach indywidualnych w ogóle. Nie jestem 

przeciwny oględnemu przyjmowaniu do kołchozów. Ale jestem przeciwny temu, 

żeby zamykano drogę do kołchozu wszystkim gospodarzom indywidualnym bez 

różnicy. Jest to polityka nie nasza, nie bolszewicka. Kołchoźnicy nie powinni 

zapominad, że sami niedawno byli gospodarzami indywidualnymi. 

Wreszcie kilka słów o liście kołchoźników bezenczuckich. List ten był 

wydrukowany i zapewne czytaliście go. List jest bezsprzecznie dobry. Świadczy o 

tym, że wśród, naszych kołchoźników jest niemało doświadczonych i 

uświadomionych organizatorów i agitatorów sprawy kołchozowej, ludzi, którzy 

stanowią chlubę naszego kraju. Ale jest w liście jedno miejsce niesłuszne, z 

którym w żaden sposób nie można się zgodzid. Chodzi o to, że towarzysze 

bezenczuccy przedstawiają swą pracę w kołchozie jako pracę skromną i niemal 

nieznaczną, a pracę mówców i wodzów, wygłaszających czasami kilometrowe 

przemówienia — jako pracę wielką i twórczą. Czy można się z tym zgodzid? Nie, 

towarzysze, w żaden sposób nie można się z tym zgodzid. Towarzysze 

bezenczuccy popełnili tu błąd. Możliwe, że popełnili ten błąd przez skromnośd. 

Ale przez to błąd nie przestaje byd błędem. Minęły już czasy, kiedy wodzów 

uważano za jedynych twórców historii, a robotnicy i chłopi nie byli brani w 

rachubę. O losach narodów i paostw decydują teraz nie tylko wodzowie, ale 

przede wszystkim i głównie miliony mas pracujących. Robotnicy i chłopi, którzy 

bez szumu i hałasu budują fabryki i zakłady przemysłowe, kopalnie i koleje, 

kołchozy i sowchozy, którzy stwarzają wszystkie dobra materialne, którzy karmią 

i odziewają wszystkich — oto są prawdziwi bohaterzy i twórcy nowego życia. O 

tym widocznie zapomnieli nasi towarzysze bezenczuccy. Źle jest, kiedy ludzie 

przeceniają swoje siły i zaczynają pysznid się swymi zasługami. Prowadzi to do 

samochwalstwa, a samochwalstwo to rzecz niedobra. Ale jest jeszcze gorzej, 

jeżeli ludzie zaczynają nie doceniad swych sił i nie widzą, że ich praca „skromna" 

i „nieznaczna" jest w rzeczywistości pracą wielką i twórczą, pracą decydującą o 

losach dziejów. 
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Chciałbym, żeby towarzysze bezenczuccy uznali słusznośd tej mojej małej 

poprawki do ich listu. 

Pozwólcie, towarzysze, że skooczymy na tym. 

(Długo nie milknące oklaski, przechodzące w owację. Wszyscy wstają i 

pozdrawiają towarzysza Stalina. Okrzyki: „Hura!" „Niech żyje towarzysz Stalin, 

wiwat! Niech żyje pierwszy kołchoźnik! Niech żyje nasz wódz, tow. Stalin!"). 

 


