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REFERAT SPRAWOZDAWCZY O DZIAŁANOŚCI KC WKP(b) 

 

I 

DALSZE TRWANIE KRYZYSU KAPITALIZMU ŚWIATOWEGO I 

SYTUACJA ZEWNĘTRZNA ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 

 

Towarzysze! Od XVI zjazdu minęło przeszło trzy lata. Okres to niezbyt wielki, ale 

bardziej nasycony treścią niż jakikolwiek inny. Sądzę, że żaden okres ubiegłego 

dziesięciolecia nie był tak bogaty w wydarzenia. 

W dziedzinie ekonomicznej lata te były latami dalszego trwania kryzysu 

ekonomicznego w skali światowej. Kryzys ogarnął nie tylko przemysł, lecz i całe 

rolnictwo. Srożył się nie tylko w sferze produkcji i handlu. Przeniósł się również 

do sfery kredytu i obrotu pieniężnego wywracając do góry nogami ustalone 

między krajami stosunki kredytowe i walutowe. Jeżeli dawniej spierano się 

jeszcze tu i owdzie, czy istnieje światowy kryzys ekonomiczny, czy też go nie ma, 

to obecnie nikt już o to się nie spiera, gdyż zbyt widoczny jest fakt kryzysu i 

spustoszenia, jakie jego działanie sprowadza. Obecnie spór dotyczy już czego 

innego — czy można wyjśd z kryzysu, czy też nie ma zeo wyjścia, a jeśli jest 

wyjście — to jak je osiągnąd. W dziedzinie politycznej lata te były latami 

dalszego zaostrzenia stosunków zarówno między krajami kapitalistycznymi, jak i 

wewnątrz tych krajów. Wojna Japonii przeciw Chinom i okupacja Mandżurii, co 

zaostrzyło stosunki na Dalekim Wschodzie; zwycięstwo faszyzmu w Niemczech i 

tryumf idei odwetu, co zaostrzyło stosunki w Europie; wystąpienie Japonii i 

Niemiec z Ligi Narodów, które stało się nowym bodźcem do zwiększenia zbrojeo 

i przygotowania wojny imperialistycznej; klęska faszyzmu w Hiszpanii, która raz 

jeszcze wskazuje, że kryzys rewolucyjny dojrzewa, a faszyzm bynajmniej nie jest 

długowieczny — takie są najważniejsze fakty okresu sprawozdawczego. Nic 

dziwnego, że burżuazyjny pacyfizm zamiera, a tendencje do rozbrojenia jawnie i 

otwarcie ustępują miejsca tendencjom do zbrojeo i ich uzupełniania. 
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Wśród tych wzburzonych fal wstrząsów ekonomicznych i katastrof wojenno-

politycznych ZSRR stoi osobno jak skała kontynuując swoje dzieło budownictwa 

socjalistycznego i walki o zachowanie pokoju. Podczas gdy tam, w krajach 

kapitalistycznych, wciąż jeszcze sroży się kryzys ekonomiczny, w ZSRR trwa w 

dalszym ciągu postęp zarówno w dziedzinie przemysłu jak w dziedzinie 

rolnictwa. Podczas gdy tam, w krajach kapitalistycznych, odbywa się gorączkowe 

przygotowywanie nowej wojny o nowy podział świata i sfer wpływów, ZSRR 

systematycznie kontynuuje uporczywą walkę przeciw niebezpieczeostwu wojny, 

walkę o pokój, przy czym nie można powiedzied, aby wysiłki ZSRR w tej 

dziedzinie nie miały żadnego powodzenia. 

Taki jest ogólny obraz sytuacji międzynarodowej w chwili obecnej. 

Przejdźmy do rozpatrzenia podstawowych danych o sytuacji ekonomicznej i 

politycznej krajów kapitalistycznych. 

 

1. Rozwój kryzysu ekonomicznego w krajach kapitalistycznych 

 

Obecny kryzys ekonomiczny w krajach kapitalistycznych różni się od wszystkich 

analogicznych kryzysów między innymi tym, że jest najbardziej długotrwały i 

przewlekły. Jeżeli poprzednio kryzysy kooczyły się w ciągu jednego — dwóch lat, 

to obecny kryzys trwa już oto piąty rok pustosząc z roku na rok gospodarkę 

krajów kapitalistycznych i wysysając z niej tłuszcz, nagromadzony w latach 

poprzednich. Nic dziwnego, że kryzys ten jest najcięższy ze wszystkich kryzysów. 

Czym tłumaczy się ten niezwykle przewlekły charakter współczesnego kryzysu 

przemysłowego? 

Tłumaczy się przede wszystkim tym, że kryzys przemysłowy ogarnął wszystkie 

bez wyjątku kraje kapitalistyczne utrudniając manewrowanie jednych krajów 

kosztem innych. 

Tłumaczy się, po drugie, tym, że kryzys przemysłowy splótł się z kryzysem 

rolnym, który ogarnął wszystkie bez wyjątku kraje rolnicze i pół-rolnicze, co 

musiało siłą rzeczy skomplikowad i pogłębid kryzys przemysłowy. 
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Tłumaczy się, po trzecie, tym, że kryzys rolny w ciągu tego czasu wzmógł się i 

ogarnął wszystkie gałęzie rolnictwa, włączając i hodowlę bydła, doprowadzając 

rolnictwo do degradacji, do przejścia od maszyny do pracy ręcznej, do 

zastąpienia traktora koniem, do gwałtownego ograniczenia, a czasem do 

całkowitego wyrzeczenia się stosowania nawozów sztucznych, co jeszcze 

bardziej przewlekło kryzys przemysłowy. 

Tłumaczy się, po czwarte, tym, że panujące w przemyśle kartele 

monopolistyczne usiłują utrzymad wysokie ceny na towary — okolicznośd, która 

czyni kryzys szczególnie dotkliwym i przeszkadza rozchodzeniu się zapasów 

towarowych. 

Tłumaczy się, wreszcie, tym — i to jest najważniejsze — że kryzys przemysłowy 

wybuchnął w warunkach ogólnego kryzysu kapitalizmu, gdy kapitalizm nie ma 

już i mied nie może ani w głównych paostwach, ani w koloniach i krajach 

zależnych tej siły i trwałości, jaką miał przed wojną i przed Rewolucją 

Październikową, w warunkach, gdy przemysł krajów kapitalistycznych otrzymał 

w spadku po wojnie imperialistycznej jako zjawisko chroniczne niecałkowite 

zatrudnienie fabryk i milionowe armie bezrobotnych, od których nie jest już w 

stanie się uwolnid. 

Takie są okoliczności, które zadecydowały o niezwykle przewlekłym charakterze 

obecnego kryzysu przemysłowego. 

Te same okoliczności tłumaczą również fakt, że kryzys nie ograniczył się do sfery 

przemysłu i handlu i ogarnął także system kredytowy, walutę, sferę zobowiązao 

dłużniczych itd. łamiąc tradycyjnie ustalone stosunki zarówno między 

poszczególnymi krajami jak między grupami społecznymi w poszczególnych 

krajach. 

Wielką rolę odegrał tu spadek cen na towary. Pomimo oporu karteli 

monopolistycznych spadek cen wzmagał się z siłą żywiołową, przy czym przede 

wszystkim i najbardziej spadały ceny na towary niezorganizowanych posiadaczy 

towarów — chłopów, rzemieślników, drobnych kapitalistów, ceny zaś na towary 

zorganizowanych posiadaczy towarów — kapitalistów zjednoczonych w 

kartelach — spadały jedynie stopniowo i w mniejszym stopniu. Spadek cen 

sprawił, że sytuacja dłużników (przemysłowcy, rzemieślnicy, chłopi itp.) stała się 
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nie do zniesienia, natomiast sytuacja wierzycieli — niesłychanie 

uprzywilejowana. Sytuacja taka musiała doprowadzid i istotnie doprowadziła do 

kolosalnego bankructwa firm i poszczególnych przedsiębiorstw. W ciągu 

ostatnich trzech lat upadły z tego powodu dziesiątki tysięcy towarzystw 

akcyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Niemczech, Anglii, 

Francji. Po bankructwach towarzystw akcyjnych nastąpiła dewaluacja walut, 

która nieco ulżyła sytuacji dłużników. Po dewaluacji walut nastąpiło 

zalegalizowane przez paostwo niepłacenie długów zarówno zagranicznych jak 

wewnętrznych. Znany jest powszechnie krach takich banków, jak: Darmsztadzki i 

Drezdeoski w Niemczech, Kredit-Anstalt w Austrii i takich koncernów, jak 

koncern Kreugera w Szwecji, Insul-koncern w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej itd. 

Rzecz zrozumiała, że po tych zjawiskach, które zachwiały podstawami systemu 

kredytowego, musiało nastąpid i istotnie nastąpiło wstrzymanie spłat na poczet 

kredytów i pożyczek zagranicznych, wstrzymanie spłat na rachunek długów 

międzyalianckich, wstrzymanie wywozu kapitału, dalsze skurczenie się handlu 

zagranicznego, dalsza redukcja wywozu towarów, wzmożenie walki o rynki 

zagraniczne, wojna handlowa między krajami i — dumping. Tak jest, towarzysze, 

dumping. Mówię nie o rzekomym dumpingu sowieckim, o którym jeszcze 

niedawno krzyczeli aż do ochrypnięcia niektórzy czcigodni posłowie czcigodnych 

parlamentów Europy i Ameryki. Mówię o istotnym dumpingu, który teraz 

uprawiają niemal wszystkie paostwa „cywilizowane", o czym przezornie milczą 

owi mężni i czcigodni posłowie. 

Jest również rzeczą zrozumiałą, że te rujnujące zjawiska, towarzyszące kryzysowi 

przemysłowemu, które dokonały się poza sferą produkcji, musiały z kolei 

oddziaład na przebieg kryzysu przemysłowego w kierunku jego pogłębienia i 

zawikłania. 

Taki jest ogólny obraz przebiegu kryzysu przemysłowego. 

Oto niektóre cyfry z danych oficjalnych, ilustrujące przebieg kryzysu 

przemysłowego w okresie sprawozdawczym. 
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Tablica ta, jak widzicie, mówi sama za siebie. 

Podczas gdy produkcja przemysłowa głównych krajów kapitalistycznych upadała 

z roku na rok w porównaniu z poziomem r. 1929 i dopiero w roku 1933 zaczęła 

się nieco poprawiad nie osiągając jednak bynajmniej poziomu roku 1929, 

przemysł ZSRR rósł z roku na rok przeżywając proces nieustannego rozkwitu. 

Podczas gdy przemysł głównych krajów kapitalistycznych wykazuje pod koniec r. 

1933 zmniejszenie rozmiarów produkcji przeciętnie o 25% i więcej w 

porównaniu z poziomem r. 1929, przemysł ZSRR w tym czasie wzrósł przeszło 

dwukrotnie, czyli więcej niż o 100 procent. (Oklaski). 

Może się wydawad na podstawie tej tablicy, że spośród czterech krajów 

kapitalistycznych Anglia znajduje się w sytuacji najpomyślniejszej. Ale to nie jest 

całkiem słuszne. Jeżeli weźmiemy przemysł tych krajów i porównamy go z 

poziomem przedwojennym, to otrzymamy nieco inny obraz. 

Oto odpowiednia tablica. 
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Jak widzicie, przemysł Anglii i Niemiec wciąż jeszcze nie osiągnął poziomu 

przedwojennego, gdy tymczasem Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i 

Francja przewyższyły ten poziom o kilka procent, a ZSRR podniósł — zwiększył 

swoją produkcję przemysłową w tym okresie w porównaniu z poziomem 

przedwojennym o przeszło 290%. (Oklaski). 

Jednakże z tych tablic wypływa jeszcze jeden wniosek. 

Podczas gdy przemysł głównych krajów kapitalistycznych przez cały czas, 

poczynając od 1930 r. a zwłaszcza od 1931 r., upadał dochodząc w r. 1932 do 

punktu największego spadku — to w 1933 r. zaczął nieco przychodzid do siebie i 

podnosid się. Jeżeli weźmiemy dane miesięczne za okres lat 1932 i 1933, to 

potwierdzają one jeszcze bardziej ten wniosek, gdyż wskazują na to, że przemysł 

tych krajów pomimo wahao produkcji w ciągu 1933 r. nie zdradzał tendencji do 

doprowadzenia tych wahao do poziomu największego spadku, który miał 

miejsce latem 1932 r. 

Co to znaczy? 

To znaczy, że przemysł głównych krajów kapitalistycznych widocznie minął już 

punkt największego spadku, do którego więcej nie powracał w ciągu roku 1933. 

Niektórzy skłaniają się do przypisywania tego zjawiska wpływowi wyłącznie 

czynników sztucznych, w rodzaju koniunktury wojenno-inflacyjnej. 

Nie może ulegad wątpliwości, że koniunktura wojenno-inflacyjna odgrywa tu 

niemałą rolę. Jest to szczególnie słuszne w stosunku do Japonii, gdzie ten 

sztuczny czynnik jest główną i decydującą siłą pewnego ożywienia w niektórych, 

przeważnie wojennych, gałęziach przemysłu. Ale byłoby poważnym błędem 

tłumaczyd wszystko koniunkturą wojenno-inflacyjną. Tłumaczenie takie jest 

błędne chodby dlatego, że scharakteryzowane przeze mnie pewne przesunięcia 

w przemyśle można zaobserwowad nie w poszczególnych i przypadkowo 

wziętych rejonach, ale we wszystkich albo prawie wszystkich krajach 

przemysłowych, włączając także kraje o stałej walucie. Jest rzeczą widoczną, że 

obok koniunktury wojenno-inflacyjnej mamy tu do czynienia również z 

działaniem wewnętrznych sił ekonomicznych kapitalizmu. 
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Kapitalizmowi udało się nieco polepszyd stan przemysłu kosztem robotników — 

przez spotęgowanie ich wyzysku za pomocą wzmożenia intensywności pracy, 

kosztem farmerów — przez stosowanie polityki jak najniższych cen na wytwory 

ich pracy, na artykuły żywnościowe i częściowo na surowce, kosztem chłopów w 

koloniach i krajach ekonomicznie słabych — przez jeszcze większą obniżkę cen 

na wytwory ich pracy, przede wszystkim cen na surowce a następnie na artykuły 

żywnościowe. 

Czy to oznacza, że mamy do czynienia z przejściem od kryzysu do zwykłej 

depresji, pociągającej za sobą nowe ożywienie i rozkwit przemysłu? Bynajmniej. 

W każdym razie w obecnej chwili nie ma takich danych pośrednich czy 

bezpośrednich, które by mówiły o zbliżającym się ożywieniu przemysłu w 

krajach kapitalistycznych. Co więcej — sądząc na podstawie wszystkiego, takich 

danych nawet byd nie może, przynajmniej w najbliższym czasie. Nie może byd, 

gdyż w dalszym ciągu działają wszystkie te niepomyślne warunki, które 

przemysłowi krajów kapitalistycznych nie pozwalają na jakikolwiek poważniejszy 

wzrost. Chodzi tu o trwający w dalszym ciągu ogólny kryzys kapitalizmu, w 

którego warunkach odbywa się kryzys ekonomiczny, o niecałkowite zatrudnienie 

przedsiębiorstw i masowe bezrobocie jako zjawiska chroniczne, o splot kryzysu 

przemysłowego z kryzysem rolnym, o brak tendencji do jakiegokolwiek 

poważniejszego odnowienia kapitału zakładowego, które zazwyczaj zwiastuje 

zbliżające, się ożywienie itd., itp. 

Najwidoczniej mamy tu do czynienia z przejściem od punktu największego 

spadku przemysłu, od punktu największego pogłębienia się kryzysu 

przemysłowego — do depresji, ale nie do zwykłej depresji, lecz do depresji 

szczególnego rodzaju, która nie prowadzi do nowego ożywienia i rozkwitu 

przemysłu, ale też nie cofa go do punktu największego spadku. 

 

2. Zaostrzenie sytuacji politycznej w krajach kapitalistycznych 
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W wyniku przewlekłego kryzysu ekonomicznego nastąpiło niebywale dotychczas 

zaostrzenie sytuacji politycznej krajów kapitalistycznych zarówno wewnątrz tych 

krajów jak pomiędzy nimi. 

Spotęgowanie walki o rynki zewnętrzne, zniesienie ostatnich resztek wolnego 

handlu, cła ochronne, wojna handlowa, wojna walutowa, dumping i różne inne 

analogiczne zarządzenia, demonstrujące skrajny nacjonalizm w polityce 

ekonomicznej, zaostrzyły do ostatecznych granic stosunki pomiędzy krajami, 

stworzyły grunt dla stard wojennych i postawiły na porządku dziennym wojnę 

jako środek nowego podziału świata i sfer wpływów na rzecz paostw 

silniejszych. 

Wojna Japonii z Chinami, okupacja Mandżurii, wystąpienie Japonii z Ligi 

Narodów i jej posuwanie się w głąb Chin północnych — jeszcze bardziej 

zaostrzyły sytuację. Wynikiem tego zaostrzenia jest wzmożenie walki o Ocean 

Spokojny i wzrost morskich zbrojeo wojennych w Japonii, w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Anglii i we Francji. 

Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów i widmo odwetu stały się nowym bodźcem 

do zaostrzenia sytuacji i wzrostu zbrojeo w Europie. 

Nic dziwnego, że pacyfizm burżuazyjny pędzi teraz nędzny żywot, a gadanina o 

rozbrojeniu zastąpiona została „rzeczowymi" rozmowami o zbrojeniu i 

uzupełnianiu zbrojeo. 

Znów jak w r. 1914 na pierwszy plan wysuwają się partie wojującego 

imperializmu, partie wojny i odwetu. 

Wszystko zmierza wyraźnie ku nowej wojnie. 

Pod działaniem tych samych czynników jeszcze bardziej zaostrza się wewnętrzna 

sytuacja krajów kapitalistycznych. Cztery lata kryzysu przemysłowego 

wyczerpały klasę robotniczą i doprowadziły ją do rozpaczy. Cztery lata kryzysu 

rolnego zrujnowały ostatecznie niezamożne warstwy chłopstwa nie tylko w 

głównych krajach kapitalistycznych, lecz również i przede wszystkim — w 

krajach zależnych i kolonialnych. Faktem jest, że mimo wszelkich statystycznych 

kruczków, mających na celu pomniejszenie liczby bezrobotnych, liczba 

bezrobotnych według oficjalnych danych instytucji burżuazyjnych sięga w Anglii 



11 
 

3 min, w Niemczech 5 min, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 10 min, 

nie mówiąc już o innych krajach Europy. Dodajcie do tego częściowo 

bezrobotnych, których liczba przewyższa dziesięd milionów, dodajcie 

wielomilionowe masy zrujnowanego chłopstwa — a otrzymacie w przybliżeniu 

obraz nędzy i rozpaczy mas pracujących. Masy ludowe jeszcze nie dojrzały do 

tego, aby ruszyd do szturmu na kapitalizm, że jednak idea szturmu dojrzewa w 

świadomości mas — co do tego chyba nie może byd wątpliwości. Świadczą o 

tym wymownie chodby takie fakty, jak rewolucja w Hiszpanii, która obaliła 

reżym faszystowski, jak rozszerzanie się rejonów radzieckich w Chinach, którego 

nie potrafi zahamowad zjednoczona kontrrewolucja chioskiej i obcej burżuazji. 

Tym też właściwie tłumaczy się fakt, że klasy panujące krajów kapitalistycznych 

starannie unicestwiają lub pozbawiają wszelkiego znaczenia ostatnie resztki 

parlamentaryzmu i demokracji burżuazyjnej, które mogą byd wykorzystane 

przez klasę robotniczą w jej walce z ciemięzcami, że zapędzają w podziemia 

nielegalności partie komunistyczne i przechodzą do jawnie terrorystycznych 

metod utrzymania swojej dyktatury. 

Szowinizm i przygotowanie wojny jako podstawowe elementy polityki 

zagranicznej, pognębienie klasy robotniczej i terror w dziedzinie polityki 

wewnętrznej jako niezbędny środek umocnienia tylów przyszłych frontów 

wojennych — oto, czym szczególnie zajmują się obecnie współcześni politycy 

imperialistyczni. 

Nic dziwnego, że faszyzm stał się obecnie najmodniejszym towarem wśród 

wojowniczych polityków burżuazyjnych. Mówię nie tylko o faszyzmie w ogóle, 

lecz przede wszystkim o faszyzmie typu niemieckiego, który niesłusznie nazywa 

się narodowym socjalizmem, albowiem nawet przy jak najdokładniejszym 

badaniu nie podobna w nim dostrzec ani atomu socjalizmu. 

W związku z tym zwycięstwo faszyzmu w Niemczech należy rozpatrywad nie 

tylko jako objaw słabości klasy robotniczej i wynik zdrad, popełnionych wobec 

klasy robotniczej przez socjaldemokrację, która utorowała drogę faszyzmowi. 

Zwycięstwo faszyzmu należy rozpatrywad również jako objaw słabości burżuazji, 

jako objaw tego, że burżuazja nie jest już w stanie sprawowad władzy za pomocą 

starych metod parlamentaryzmu i demokracji burżuazyjnej, wskutek czego 
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zmuszona jest uciekad się w polityce wewnętrznej do terrorystycznych metod 

rządzenia — jako objaw tego, że nie jest już ona w stanie znaleźd wyjścia z 

obecnej sytuacji na podstawie pokojowej polityki zagranicznej, wskutek czego 

zmuszona jest uciekad się do polityki wojen. 

Taka jest sytuacja. 

Jak widzicie, wszystko zmierza ku nowej wojnie imperialistycznej, jako wyjściu z 

obecnej sytuacji. 

Nie ma oczywiście podstaw do przypuszczeo, że wojna może dad istotne wyjście 

z sytuacji. Przeciwnie, wojna musi jeszcze bardziej zawikład sytuację. Co więcej, 

wojna rozpęta z pewnością rewolucję i postawi pod znakiem zapytania samo 

istnienie kapitalizmu w szeregu krajów, jak to było podczas pierwszej wojny 

imperialistycznej. A jeżeli politycy burżuazyjni pomimo doświadczenia pierwszej 

wojny imperialistycznej chwytają się jednak wojny, jak tonący brzytwy, to 

znaczy, że się ostatecznie zaplątali, że znaleźli się w ślepym zaułku i gotowi są na 

łeb, na szyję lecied w przepaśd. 

Dlatego nie zaszkodzi rozpatrzyd pokrótce te plany organizowania wojny, które 

dojrzewają obecnie w kolach polityków burżuazyjnych. 

Jedni sądzą, że wojnę trzeba zorganizowad przeciwko jednemu z wielkich 

mocarstw. Zamierzają oni zadad temu mocarstwu druzgocącą klęskę i jego 

kosztem poprawid swoje interesy. Przypuśdmy, że zorganizowali taką wojnę. Co 

z tego może wyniknąd? Jak wiadomo, podczas pierwszej wojny imperialistycznej 

zamierzano także unicestwid jedno z wielkich mocarstw — Niemcy — i pożywid 

się ich kosztem. A co z tego wynikło? Nie unicestwili Niemiec, tylko posiali w 

Niemczech taką nienawiśd do zwycięzców i stworzyli tak podatny grunt dla 

odwetu, że dotychczas nie mogą wypid tego wstrętnego piwa, którego sami 

nawarzyli, i zapewne nierychło zdołają tego dokonad. Ale za to doczekali się 

rozgromienia kapitalizmu w Rosji, zwycięstwa rewolucji proletariackiej w Rosji i 

— rzecz jasna - Związku Radzieckiego. Gdzie jest gwarancja, że druga wojna 

imperialistyczna przyniesie im „lepsze" wyniki niż pierwsza? Czyż nie będzie 

słuszniej przypuścid coś wręcz przeciwnego? 
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Inni sądzą, że wojnę trzeba zorganizowad przeciwko jednemu z paostw słabych 

pod względem wojskowym, ale rozległych pod względem rynku, na przykład — 

przeciw Chinom, których w dodatku, jak się okazuje, nie można nazwad 

paostwem we właściwym tego słowa znaczeniu, stanowią one bowiem tylko 

„niezorganizowane terytorium", odczuwające potrzebę, aby je zagarnęły silne 

mocarstwa. Chcą oni widocznie ostatecznie podzielid Chiny i ich kosztem 

poprawid swoje interesy. Przypuśdmy, że zorganizowali taką wojnę. Co z tego 

może wyniknąd? Wiadomo, że na początku wieku XIX zupełnie tak samo 

traktowano Włochy i Niemcy, jak teraz traktuje się Chiny, czyli że uważano je za 

„terytoria niezorganizowane", a nie za paostwa i ujarzmiano je. A co z tego 

wynikło? Wynikła z tego, jak wiadomo, wojna Niemiec i Włoch o niepodległośd i 

zjednoczenie tych krajów w paostwa samodzielne. Wynikło z tego wzmożenie 

nienawiści do ciemięzców w sercach narodów tych krajów, nienawiści, której 

wyniki dotychczas jeszcze nie są zlikwidowane i zapewne nieprędko jeszcze będą 

zlikwidowane. Nasuwa się pytanie: skąd gwarancja, że to samo nie wyniknie w 

rezultacie wojny imperialistów przeciwko Chinom? 

Jeszcze inni sądzą, że wojnę powinna zorganizowad „wyższa rasa", powiedzmy 

„rasa" germaoska, przeciw „niższej rasie", przede wszystkim — przeciw 

Słowianom, że tylko taka wojna może dad wyjście z sytuacji, ponieważ „wyższa 

rasa" jest powołana do uszlachetnienia rasy „niższej" i sprawowania nad nią 

władzy. Przypuśdmy, że tę dziwaczną teorię, która równie daleka jest od nauki, 

jak niebo od ziemi — przypuśdmy, że tę dziwaczną teorię urzeczywistniono w 

praktyce. Co z tego może wyniknąd? Wiadomo, że stary Rzym zupełnie tak samo 

traktował przodków dzisiejszych Niemców i Francuzów, jak przedstawiciele 

„wyższej rasy" traktują obecnie plemiona słowiaoskie. Wiadomo, że stary Rzym 

pomiatał nimi, jako „niższą rasą", jako „barbarzyocami", którym sądzone jest 

wiecznie podlegad „wyższej rasie", „wielkiemu Rzymowi", przy czym — mówiąc 

między nami — stary Rzym miał do tego pewną podstawę, czego nie można 

powiedzied o przedstawicielach dzisiejszej „wyższej rasy". (Burza oklasków). A co 

z tego wynikło? Wynikło to, że nie-Rzymianie, to znaczy wszyscy „barbarzyocy", 

zjednoczyli się przeciw wspólnemu wrogowi i z hukiem obalili Rzym. Nasuwa się 

pytanie: jaka istnieje gwarancja, że pretensje przedstawicieli dzisiejszej „wyższej 

rasy" nie doprowadzą do równie opłakanych wyników? Jaka istnieje gwarancja, 
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że faszystowsko-literackim politykom w Berlinie poszczęści się bardziej niż 

starym i doświadczonym zdobywcom w Rzymie? Czy nie będzie słuszniej 

przypuścid coś wręcz przeciwnego? 

Wreszcie inni jeszcze sądzą, że wojnę trzeba zorganizowad przeciw ZSRR. 

Zamierzają rozgromid ZSRR, podzielid jego terytorium i pożywid się jego 

kosztem. Byłoby błędem przypuszczad, że tak myślą jedynie pewne koła 

militarne Japonii. Wiemy, że z takimi samymi planami noszą się pewne koła 

kierowników politycznych niektórych paostw Europy. Przypuśdmy, że panowie ci 

przeszli od słów do czynów. Co z tego może wyniknąd? Nie można chyba wątpid, 

że wojna ta będzie dla burżuazji wojną najniebezpieczniejszą. Będzie ona 

najniebezpieczniejsza nie tylko dlatego, że narody ZSRR bid się będą na śmierd i 

życie w obronie zdobyczy rewolucji. Wojna ta będzie najniebezpieczniejsza dla 

burżuazji jeszcze dlatego, że będzie się toczyła nie tylko na frontach, ale i na 

tyłach przeciwnika. Burżuazja może nie wątpid o tym, że liczni przyjaciele klasy 

robotniczej ZSRR w Europie i Azji postarają się uderzyd na tyły swoich 

ciemięzców, jeśli ci rozpętają zbrodniczą wojnę przeciw ojczyźnie klasy 

robotniczej wszystkich krajów. I niechaj nie skarżą się na nas panowie burżuje, 

jeżeli nazajutrz po takiej wojnie nie doliczą się niektórych bliskich sobie rządów, 

dziś „z bożej łaski" szczęśliwie panujących. (Burza oklasków). Jedna taka wojna 

przeciw ZSRR już była, jak sobie przypominacie, piętnaście lat temu. Jak 

wiadomo, wielce szanowny Churchill przyoblekł wówczas tę wojnę w poetyczną 

formułę — „najście czternastu paostw". Pamiętacie oczywiście, że wojna ta 

zespoliła cały lud pracujący naszego kraju w jeden obóz ofiarnych bojowników, 

którzy własną piersią bronili ojczyzny robotniczo-chłopskiej od wrogów 

zewnętrznych. Wiecie, czym się ta wojna skooczyła. Skooczyła się wypędzeniem 

interwentów z naszego kraju i stworzeniem rewolucyjnych „Komitetów Akcji" w 

Europie. Nie ulega chyba wątpliwości, że druga wojna przeciw ZSRR doprowadzi 

do zupełnej klęski napastników, do rewolucji w szeregu krajów Europy i Azji i do 

rozgromienia rządów burżuazyjno--obszarniczych tych krajów. 

Takie są plany wojenne polityków burżuazyjnych, którzy zaplątali się we 

własnych sieciach. 

Jak widzicie, nie świecą oni ani rozumem, ani męstwem. (Oklaski). 



15 
 

Jeżeli jednak burżuazja wybiera drogę wojny, to klasa robotnicza krajów 

kapitalistycznych, doprowadzona do rozpaczy przez czteroletni kryzys i 

bezrobocie, wstępuje na drogę rewolucji. To znaczy, że kryzys rewolucyjny 

dojrzewa i będzie dojrzewał. I kryzys rewolucyjny będzie narastał tym szybciej, 

im bardziej gmatwad się będzie burżuazja w swoich kombinacjach wojennych, 

im częściej uciekad się będzie do terrorystycznych metod walki przeciw klasie 

robotniczej i pracującym chłopom. 

Niektórzy towarzysze sądzą, że skoro istnieje kryzys rewolucyjny, to burżuazja 

musi znaleźd się w położeniu bez wyjścia, że koniec jej jest więc już przesądzony, 

że zwycięstwo rewolucji jest przez to samo już zagwarantowane i że pozostaje 

im tylko oczekiwad upadku burżuazji i pisad zwycięskie rezolucje. Jest to bardzo 

poważny błąd. Zwycięstwo rewolucji nigdy samo nie przychodzi. Należy je 

przygotowad i wywalczyd. Przygotowad zaś i wywalczyd je może tylko silna 

proletariacka partia rewolucyjna. Bywają chwile, gdy sytuacja jest rewolucyjna, 

władza burżuazji chwieje się u samych podstaw, a zwycięstwo rewolucji mimo to 

nie nadchodzi, ponieważ nie ma rewolucyjnej partii proletariatu, dostatecznie 

silnej i autorytatywnej, aby poprowadzid masy i wziąd władzę w swoje ręce. 

Byłoby nierozumne sądzid, że podobne „wypadki" nie mogą się zdarzyd. 

Nie od rzeczy byłoby w związku z tym przypomnied prorocze słowa Lenina o 

kryzysie rewolucyjnym, wypowiedziane przezeo na II Kongresie 

Międzynarodówki Komunistycznej: 

„Doszliśmy teraz do zagadnienia kryzysu rewolucyjnego jako podstawy naszego 

działania rewolucyjnego. I tutaj trzeba przede wszystkim wskazad na dwa 

rozpowszechnione błędy. Z jednej strony, ekonomiści burżuazyjni przedstawiają 

ten kryzys jako zwykłe „zakłócenie spokoju", według wykwintnego wyrażenia 

Anglików. Z drugiej strony, rewolucjoniści starają się niekiedy dowieśd, że kryzys 

jest absolutnie bez wyjścia. Jest to błąd. Nie ma sytuacji absolutnie bez wyjścia. 

Burżuazja zachowuje się jak rozzuchwalony drapieżnik, który stracił głowę, 

popełnia głupstwo za głupstwem zaostrzając sytuację, przyspieszając własną 

zgubę. Wszystko to prawda. Nie można jednakże „dowieśd", że nie ma 

absolutnie żadnej możliwości, aby burżuazja nie uśpiła takiej a takiej mniejszości 

mas wyzyskiwanych takimi a takimi znikomymi ustępstwami, aby nie zdusiła 

takiego a takiego ruchu lub powstania takiej a takiej części mas uciskanych i 
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wyzyskiwanych. Próbowad „dowodzid" z góry „absolutnego" braku wyjścia 

byłoby czczą pedanterią lub grą pojęd i słów. Rzeczywistym „dowodem" w tym i 

temu podobnych zagadnieniach może byd tylko praktyka. Ustrój burżuazyjny na 

całym świecie przeżywa niebywały kryzys rewolucyjny. Należy „dowieśd" teraz 

praktyką partii rewolucyjnych, że posiadają one dośd uświadomienia, 

zorganizowania, łączności z wyzyskiwanymi masami, stanowczości, 

umiejętności, aby wykorzystad ten kryzys dla pomyślnej, dla zwycięskiej 

rewolucji" (Lenin, t. XXV, str. 340—341, wyd. III). 

 

3. Stosunki między ZSRR a paostwami kapitalistycznymi 

 

Łatwo zrozumied, jak trudno było ZSRR urzeczywistniad swą politykę pokojową 

w tej atmosferze, zatrutej miazmatami kombinacji wojennych. 

W warunkach przedwojennego szalu, który ogarnął szereg krajów, ZSRR w ciągu 

tych lat trwał dalej mocno i niezachwianie na swoich pozycjach pokojowych 

walcząc z niebezpieczeostwem wojny, walcząc o zachowanie pokoju, idąc na 

rękę tym krajom, które w ten czy inny sposób są za utrzymaniem pokoju, 

demaskując i zrywając maskę z tych, którzy przygotowują, prowokują wojnę. 

Na co liczył ZSRR w tej trudnej i skomplikowanej walce o pokój? 

a) Na swoją rosnącą potęgę gospodarczą i polityczną. 

b) Na moralne poparcie wielomilionowych mas klasy robotniczej wszystkich 

krajów, najżywotniej zainteresowanej w zachowaniu pokoju. 

c) Na rozsądek tych krajów, które z tych czy innych względów nie są 

zainteresowane w naruszeniu pokoju i które chcą rozwinąd stosunki handlowe z 

tak sumiennym kontrahentem, jak ZSRR. 

d) Wreszcie — na naszą okrytą chwałą armię, gotową bronid kraju od napaści z 

zewnątrz. 

Na tej podstawie powstała nasza kampania o zawarcie z paostwami sąsiednimi 

paktów nieagresji i paktu o określeniu napastnika. Wiecie, że kampania ta 
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powiodła się. Jak wiadomo, pakty nieagresji zostały zawarte nie tylko z 

większością sąsiadujących z nami paostw na Zachodzie i Południu, wśród nich z 

Finlandią i Polską, ale również z takimi krajami, jak Francja, Wiochy, pakt zaś o 

określeniu napastnika — z tymiż paostwami sąsiednimi, włączając małą ententę. 

Na tej samej podstawie umocniła się przyjaźo między ZSRR a Turcją, poprawiły 

się i stały się bezsprzecznie zadowalające stosunki między ZSRR a Włochami, 

poprawiły się stosunki z Francją, Polską i innymi paostwami bałtyckimi, 

wznowione zostały stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, z 

Chinami itd. 

Z szeregu faktów odzwierciedlających sukcesy pokojowej polityki ZSRR należy 

zaznaczyd i wyodrębnid dwa fakty posiadające bezsprzecznie poważne 

znaczenie. 

1) Mam na myśli, po pierwsze, przełom na lepsze w stosunkach między ZSRR a 

Polską, między ZSRR a Francją, który nastąpił w ostatnich czasach. Dawniej, jak 

wiadomo, stosunki nasze z Polską były niezbyt dobre. W Polsce zabijano 

przedstawicieli naszego paostwa. Polska uważała się za barierę paostw 

zachodnich przeciwko ZSRR. Na Polskę liczyli wszelacy imperialiści jako na 

oddział czołowy w razie najazdu wojennego na ZSRR. Nielepiej przedstawiała się 

sprawa stosunków między ZSRR a Francją. Dośd wspomnied fakty z historii sądu 

nad szkodniczą grupą Ramzina w Moskwie, ażeby odtworzyd w pamięci obraz 

stosunków wzajemnych między ZSRR a Francją. I oto te niepożądane stosunki 

zaczynają stopniowo zanikad. Zastępują je inne stosunki, których nie można 

nazwad inaczej jak stosunkami zbliżenia. Chodzi nie tylko o to, że podpisaliśmy 

pakt nieagresji z tymi krajami, chociaż pakt ten sam przez się posiada bardzo 

poważne znaczenie. Chodzi przede wszystkim o to, że atmosfera, zatruta 

wzajemną nieufnością, zaczyna się rozrzedzad. Nie znaczy to oczywiście, że 

proces zbliżenia, który się zaznaczył, można rozpatrywad jako dostatecznie 

trwały, zapewniający ostateczne powodzenie sprawy. Niespodzianek i zygzaków 

w polityce, na przykład w Polsce, gdzie nastroje antyradzieckie są jeszcze silne, 

bynajmniej nie można jeszcze uważad za wykluczone. Jednakże przełom na 

lepsze w naszych stosunkach niezależnie od jego wyników w przyszłości jest 

faktem, który zasługuje na to, żeby go zaznaczyd i uwydatnid, jako czynnik 

sprzyjający sprawie pokoju. 
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Gdzie jest przyczyna tego przełomu, jakie czynniki wpływają nao? Przede 

wszystkim wzrost siły i potęgi ZSRR. 

W naszych czasach nie jest przyjęte liczyd się ze słabymi — liczą się tylko z 

silnymi. A następnie — pewne zmiany w polityce Niemiec, odzwierciedlające 

wzrost nastrojów odwetowych i imperialistycznych w Niemczech. Niektórzy 

politycy niemieccy mówią z tego powodu, że ZSRR orientuje się teraz na Francję 

i Polskę, że z przeciwnika traktatu wersalskiego stał się jego zwolennikiem, że 

zmiana ta tłumaczy się ustanowieniem reżymu faszystowskiego w Niemczech. 

Jest to niesłuszne. Oczywiście dalecy jesteśmy od tego, aby zachwycad się 

reżymem faszystowskim w Niemczech. Ale nie chodzi tu O' faszyzm chociażby 

dlatego, że faszyzm na przykład we Włoszech nie przeszkodził ZSRR w ustaleniu 

jak najlepszych stosunków z tym krajem. Nie chodzi również o rzekome zmiany 

w naszym ustosunkowaniu się do traktatu wersalskiego. Nie my, którzyśmy 

doświadczyli na sobie haoby pokoju brzeskiego, będziemy śpiewali hymny na 

cześd traktatu wersalskiego'. Nie zgadzamy się tylko z tym, ażeby z powodu tego 

traktatu świat został wciągnięty w wir nowej wojny. To samo należy powiedzied 

o rzekomej zmianie orientacji ZSRR. Nie mieliśmy orientacji na Niemcy, tak samo 

jak nie mamy orientacji na Polskę i na Francję. Orientowaliśmy się w przeszłości i 

orientujemy się obecnie na ZSRR i tylko na ZSRR. (Burzliwe oklaski). I jeżeli 

interesy ZSRR wymagają zbliżenia z tymi czy innymi krajami, które nie są 

zainteresowane w naruszeniu pokoju, decydujemy się na to bez wahania. 

Nie, nie o to chodzi. Chodzi o zmianę polityki Niemiec. Chodzi o to, że jeszcze 

przed dojściem do> władzy obecnych polityków niemieckich, a zwłaszcza po ich 

dojściu do władzy, w Niemczech rozpoczęła się walka między dwiema liniami 

politycznymi, między dawną polityką, która znalazła wyraz w znanych traktatach 

ZSRR z Niemcami, a polityką „nową", przypominającą w zasadzie politykę byłego 

kajzera niemieckiego, który przez pewien czas okupował Ukrainę i przedsięwziął 

wyprawę przeciw Leningradowi przekształcając kraje nadbałtyckie w teren 

wypadu dla takiej wyprawy, przy czym „nowa" polityka wyraźnie bierze górę 

nad dawną polityką. Nie można uważad za przypadek, że ludzie „nowej" polityki 

zdobywają we wszystkim przewagę, a zwolennicy dawnej polityki znaleźli się w 

niełasce. Nie jest przypadkiem również znane wystąpienie Hugenberga w 

Londynie, tak samo jak nie są przypadkiem niemniej znane deklaracje 
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Rosenberga, kierownika polityki zagranicznej rządzącej partii Niemiec. O to 

właśnie chodzi, towarzysze. 

2) Mam na myśli, po drugie, wznowienie normalnych stosunków między ZSRR a 

Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Nie ulega wątpliwości, że akt ten 

posiada jak najpoważniejsze znaczenie w całym systemie stosunków 

międzynarodowych. Chodzi nie tylko o to, że zwiększa on szanse utrzymania 

pokoju, poprawia stosunki między obu krajami, wzmacnia stosunki handlowe 

między nimi i stwarza grunt do wzajemnej współpracy. Chodzi o to, że 

przeprowadza on granicę pomiędzy dawnymi czasy, kiedy Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej uważane były w różnych krajach za ostoję wszelkich 

tendencji antyradzieckich, a nowymi, kiedy ostoja ta została dobrowolnie 

usunięta z drogi ku obopólnej korzyści, obu krajów. 

Takie są dwa podstawowe fakty, odzwierciedlające zdobycze radzieckiej polityki 

pokoju. 

Jednakże niesłuszne byłoby mniemanie, że w okresie sprawozdawczym wszystko 

szło nam gładko. Nie, nie wszystko bynajmniej szło nam gładko. Przypomnijcie 

sobie chociażby nacisk ze strony Anglii, embargo, nałożone na nasz eksport, 

próbę wtrącenia się do naszych spraw wewnętrznych i wysondowania nas pod 

tym względem — wypróbowania siły naszego oporu. Co prawda, próba ta 

spełzła na niczym i embargo zostało potem cofnięte, ale nieprzyjemny osad po 

tych napaściach wciąż jeszcze daje się odczud we wszystkim, co dotyczy 

stosunków między Anglią a ZSRR, nie wyłączając pertraktacyj o umowie 

handlowej. A tych napaści na ZSRR nie można uważad za przypadek. Wiadomo, 

że pewna częśd angielskich konserwatystów nie może żyd bez tych napaści. I 

właśnie dlatego, że nie są one przypadkowe, powinniśmy liczyd się z tym, że 

napaści na ZSRR będą się powtarzały w dalszym ciągu, iż będą stosowane wobec 

Związku Radzieckiego wszelkiego rodzaju groźby, będą wyrządzane szkody itp. 

Nie wolno również tracid z oczu stosunków między ZSRR a Japonią, które 

wymagają poważnej poprawy. Odmowa ze strony Japonii podpisania paktu 

nieagresji, który jest Japonii nie mniej potrzebny niż ZSRR, jeszcze raz podkreśla, 

że w dziedzinie stosunków między nami nie wszystko jest w porządku. To samo 

należy powiedzied o przerwaniu pertraktacyj w sprawie kolei wschodnio-
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chioskiej, które nastąpiło nie z winy ZSRR, a także o tym, że agenci japooscy 

wyprawiają rzeczy niedopuszczalne na kolei wschodnio-chioskiej, bezprawnie 

aresztują pracowników radzieckich na kolei wschodnio-chioskiej itp. Nie mówię 

już o tym, że pewna częśd sfer wojskowych w Japonii jawnie głosi w prasie 

koniecznośd wojny z ZSRR i zagarnięcia Pomorza na Dalekim Wschodzie z 

wyraźną aprobatą innej części sfer wojskowych, a rząd Japonii, zamiast tego, 

żeby przywoład do porządku podżegaczy wojennych, udaje, że to> go wcale nie 

dotyczy. Nie trudno jest zrozumied, że tego rodzaju okoliczności muszą stwarzad 

atmosferę niepokoju i niepewności. Oczywiście w przyszłości będziemy również 

uporczywie stosowali politykę pokoju i dążyli do poprawy stosunków z Japonią, 

ponieważ chcemy poprawy tych stosunków. Nie wszystko jednak w tej sprawie 

zależy od nas. Dlatego powinniśmy jednocześnie przedsięwziąd wszystkie środki, 

aby zabezpieczyd nasz kraj od niespodzianek i byd przygotowanymi do obrony 

go przed napaścią. (Burzliwe oklaski). 

Jak widzicie, obok sukcesów w naszej polityce pokojowej mamy także szereg 

zjawisk ujemnych. 

Taka jest sytuacja zewnętrzna ZSRR. 

Nasza polityka zagraniczna jest jasna. Jest to polityka zachowania pokoju i 

wzmocnienia stosunków handlowych ze wszystkimi krajami. ZSRR nie ma 

zamiaru zagrażad komukolwiek ani — tym bardziej — napaśd na kogokolwiek. 

Jesteśmy za pokojem i bronimy sprawy pokoju. Ale nie boimy się gróźb i gotowi 

jesteśmy odpowiedzied ciosem na cios podżegaczy wojennych. (Burzliwe 

oklaski). Kto pragnie pokoju i dąży do rzeczowych stosunków z nami, ten zawsze 

znajdzie u nas poparcie. Ci zaś, którzy spróbują napaśd na nasz kraj — otrzymają 

druzgocący odpór, aby na przyszłośd odechciało im się wtykad swój świoski ryj 

do naszego radzieckiego ogrodu. (Burza oklasków). 

Taka jest nasza polityka zagraniczna. (Burza oklasków). 

Zadanie polega na tym, aby również w przyszłości urzeczywistniad tę politykę z 

całą uporczywością i konsekwencją. 

 

II 
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DALSZY WZROST GOSPODARSTWA NARODOWEGO I SYTUACJA 

WEWNĘTRZNA ZSRR 

 

Przechodzę do kwestii sytuacji wewnętrznej ZSRR. 

Z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej ZSRR okres sprawozdawczy przedstawia 

obraz coraz bardziej potęgującego się wzrostu zarówno w dziedzinie 

gospodarstwa narodowego jak w dziedzinie kultury. 

Wzrost ten był nie tylko zwykłym ilościowym nagromadzeniem sił. Wzrost ten 

znamienny jest przez to, że wniósł zasadnicze zmiany do struktury ZSRR i z 

gruntu zmienił oblicze kraju. 

ZSRR w ciągu tego okresu przeobraził się do gruntu, pozbywając się cech 

zacofania i średniowiecza. Z kraju rolniczego stał się krajem przemysłowym. Z 

kraju drobnej, indywidualnej gospodarki rolnej stał się krajem kolektywnego 

wielkiego zmechanizowanego rolnictwa. Z kraju analfabetów, z kraju ciemnego i 

niekulturalnego stał się — a raczej staje się — krajem oświeconym i kulturalnym, 

z olbrzymią siecią szkól wyższych, średnich i niższych, prowadzonych w językach 

narodowości ZSRR. 

Stworzone zostały nowe gałęzie produkcji: budowa obrabiarek, przemysł 

samochodowy, przemysł traktorowy, przemysł chemiczny, budowa silników, 

samolotów, kombajnów, produkcja potężnych turbin i generatorów, stali 

gatunkowych, stopów żelaza, kauczuku syntetycznego, azotu, sztucznego 

włókna itd., itp. (Długotrwale oklaski). 

Zbudowano i uruchomiono w tym okresie tysiące nowych, zupełnie 

nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych. Zbudowano olbrzymy w rodzaju 

Dnieprostroju, Magnitostroju, Kuznieckostroju, Czelabstroju, Zakładów 

Bobrykowskich, Uralmaszstroju, Krammaszstroju. Zrekonstruowano na 

podstawie nowej techniki tysiące starych fabryk. Zbudowano nowe fabryki i 

stworzono ogniska przemysłu w republikach narodowych i na kresach ZSRR: na 

Białorusi, na Ukrainie, na Kaukazie północnym, w Kraju Zakaukaskim, w Azji 

Środkowej, w Kazachstanie, w Buriato-Mongolii, w Tatarii, w Baszkirii, na Uralu, 
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Syberii wschodniej i zachodniej, na Dalekim Wschodzie itd. Stworzono przeszło 

200 tys. kołchozów i 5 tys. sowchozów z nowymi ośrodkami rejonowymi i 

ośrodkami przemysłowymi dla nich. 

Niemal na pustkowiu wyrosły nowe wielkie miasta o wielkiej liczbie ludności. 

Ogromnie rozrosły się stare miasta i ośrodki przemysłowe. 

Założone zostały podwaliny kombinatu Uralsko-Kuznieckiego — połączenie 

kuznieckiego węgla koksującego z uralską rudą żelazną. Tak wiec można uważad, 

że nowa baza metalurgiczna na "Wschodzie została przeistoczona z marzeo w 

rzeczywistośd. 

Założone zostały podwaliny nowej, potężnej bazy naftowej w rejonach 

zachodniego i południowego zbocza łaocucha Gór Uralskich — w obwodzie 

uralskim, w Baszkirii, w Kazachstanie. 

Rzecz oczywista, że olbrzymie inwestycje paostwa, poczynione we wszystkich 

gałęziach gospodarstwa narodowego, inwestycje, które wyniosły w okresie 

sprawozdawczym przeszło 60 miliardów rubli — nie były bezowocne i zaczynają 

już dawad rezultaty. 

W wyniku tych zdobyczy dochód narodowy ZSRR wzrósł z 29 miliardów rubli w 

roku 1929 do 50 miliardów w roku 1933, przy olbrzymim spadku dochodu 

narodowego w tym samym okresie we wszystkich bez wyjątku krajach 

kapitalistycznych. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że wszystkie te zdobycze i cały ten rozwój musiały 

doprowadzid — i rzeczywiście doprowadziły — do dalszego wzmocnienia 

sytuacji wewnętrznej ZSRR. 

Jak mogły dokonad się te olbrzymie zmiany w ciągu jakichś 3—4 lat na 

terytorium olbrzymiego paostwa z jego1 zacofaną techniką, z jego zacofaną 

kulturą? Czy nie jest to cud? Byłby to cud, gdyby rozwój odbywał się na 

podstawie kapitalizmu i indywidualnego drobnego gospodarstwa. Ale nie można 

nazwad tego cudem, jeżeli weźmie się pod uwagę, że rozwój odbywał się u nas 

na podstawie wciąż rozszerzającego się budownictwa socjalistycznego. 
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Rzecz zrozumiała, że ten olbrzymi wzrost mógł nastąpid jedynie na podstawie 

zwycięskiego budowania socjalizmu, na podstawie społecznej pracy dziesiątków 

milionów ludzi, na podstawie wyższości socjalistycznego systemu gospodarki 

nad systemem kapitalistycznym i indywidualno-chłopskim. 

Nic więc dziwnego, że kolosalny rozwój ekonomiki i kultury ZSRR w okresie 

sprawozdawczym oznaczał jednocześnie likwidację elementów kapitalistycznych 

i odsunięcie na dalszy plan indywidualnej gospodarki chłopskiej. Faktem jest, że 

ciężar gatunkowy socjalistycznego' systemu gospodarki w przemyśle stanowi 

obecnie 99%, a w rolnictwie, jeżeli wziąd pod uwagę obszar zasiewów roślin 

zbożowych — 84,5%, gdy tymczasem na indywidualną gospodarkę chłopską 

przypada zaledwie 15,5%. 

Wynika stąd, że gospodarka kapitalistyczna w ZSRR jest już zlikwidowana, a 

odcinek indywidualno-chłopski na wsi został wyparty na pozycje drugorzędne. 

Lenin mówił przy wprowadzaniu Nepu, że w kraju naszym istnieją elementy 

pięciu układów społeczno-ekonomicznych: 1) gospodarka patriarchalna (w 

znacznym stopniu gospodarka naturalna), 2) produkcja drobno-towarowa 

(większośd chłopów spośród tych, co sprzedają zboże), 3) kapitalizm prywatny, 

4) kapitalizm paostwowy, 5) socjalizm. Lenin uważał, że spośród wszystkich tych 

układów powinien koniec kooców osiągnąd przewagę układ socjalistyczny. 

Możemy obecnie powiedzied, że z tych układów społeczno-ekonomicznych 

pierwszy, trzeci i czwarty już nie istnieją, drugi układ społeczno-ekonomiczny 

wyparty został na drugorzędne pozycje, a piąty układ społeczno-ekonomiczny — 

układ socjalistyczny — stanowi niepodzielnie panującą i jedyną siłę kierowniczą 

w całym gospodarstwie narodowym. (Burzliwe, długotrwale oklaski). 

Takie są wyniki. 

Wyniki te są podstawą trwałości sytuacji wewnętrznej ZSRR, podstawą 

wytrzymałości jego pozycyj czołowych i pozycyj na tyłach w warunkach 

kapitalistycznego otoczenia. 

Przejdźmy do rozpatrzenia konkretnych danych w poszczególnych kwestiach 

sytuacji ekonomicznej i politycznej Związku Radzieckiego. 
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1. Rozwój przemysłu 

 

Ze wszystkich gałęzi gospodarstwa narodowego najszybciej wzrastał u nas 

przemysł. W okresie sprawozdawczym, czyli od roku 1930, przemysł wzrósł u 

nas przeszło w dwójnasób, a mianowicie o 101,6%, w porównaniu zaś z 

poziomem przedwojennym wzrósł niemal w czwórnasób, a mianowicie o 

291,9%. 

To znaczy, że uprzemysłowienie rozwijało1 się u nas całą parą. 

Szybki wzrost uprzemysłowienia doprowadził do tego, że w ogólnej produkcji 

całego1 gospodarstwa narodowego wytwórczośd przemysłu zajęła naczelne 

miejsce. 

Oto odpowiednia tablica. 

 

To znaczy, że kraj nasz stał się zdecydowanie i ostatecznie krajem 

przemysłowym. 

Decydujące znaczenie w dziedzinie uprzemysłowienia posiada wzrost 

wytwarzania narzędzi i środków produkcji w całokształcie rozwoju przemysłu. 

Dane za okres sprawozdawczy wskazują, że ciężar gatunkowy tej pozycji w 

całokształcie przemysłu zajął górujące miejsce. 

Oto odpowiednia tablica. 
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Jak widzicie, tablica ta nie wymaga komentarzy. 

W kraju naszym — wciąż jeszcze młodym pod względem technicznym — 

przemysł ma specjalne zadanie. Musi zrekonstruowad na nowej podstawie 

technicznej nie tylko sam siebie, nie tylko wszystkie gałęzie przemysłu, w tej 

liczbie również przemysł lekki, przemysł spożywczy, przemysł drzewny. Musi 

jeszcze zrekonstruowad wszystkie rodzaje transportu i wszystkie gałęzie 

rolnictwa. Może on jednak spełnid to zadanie jedynie wtedy, jeżeli przemysł 

budowy maszyn — ta zasadnicza dźwignia rekonstrukcji gospodarstwa 

narodowego — zajmie w nim przeważające miejsce. Dane za okres 

sprawozdawczy wykazują, że przemysł budowy maszyn zdobył sobie u nas w 

całokształcie przemysłu rolę przewodnią. 

Oto odpowiednia tablica. 
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To znaczy, że przemysł nasz rozwija się na zdrowej podstawie, a klucz do 

rekonstrukcji — przemysł budowy maszyn — znajduje się całkowicie w naszych 

rękach. Niezbędne jest tylko, aby był on wykorzystany w sposób umiejętny, 

racjonalny. 

Ciekawy obraz przedstawia rozwój przemysłu w okresie sprawozdawczym 

według odcinków społecznych. 

Oto odpowiednia tablica.  
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Z tablicy tej widad, że z elementami kapitalistycznymi w przemyśle załatwiliśmy 

się, a socjalistyczny system gospodarki jest obecnie jedynym i 

monopolistycznym systemem w naszym przemyśle. (Oklaski). 

Ze wszystkich jednak zdobyczy przemysłu, osiągniętych w okresie 

sprawozdawczym, za najważniejszą należy uważad fakt, że w ciągu tego czasu 

przemysł potrafił wychowad i urobid tysiące nowych ludzi i nowych kierowników 

przemysłu, całe zastępy nowych inżynierów i techników, setki tysięcy młodych, 

wykwalifikowanych robotników, którzy opanowali nową technikę i pchnęli 

naprzód nasz przemysł socjalistyczny. Nie ulega wątpliwości, że bez tych ludzi 

przemysł nie mógłby osiągnąd sukcesów, które obecnie osiągnął i którymi ma 

prawo się chlubid. Dane świadczą, że w okresie sprawozdawczym wciągniętych 

zostało do procesu produkcji około 800 tys. mniej lub bardziej 

wykwalifikowanych robotników, którzy ukooczyli przemysłowe szkoły fabryczne, 

i ponad 180 tys. inżynierów i techników, którzy ukooczyli wyższe szkoły 

techniczne, wyższe uczelnie i średnie szkoły techniczne. Jeżeli prawdą jest, że 
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problem kadr jest najpoważniejszym problemem naszego rozwoju, to należy 

przyznad, że przemysł nasz zaczyna poważnie opanowywad ten problem. 

Takie są podstawowe zdobycze naszego przemysłu. 

Niesłuszne jednak byłoby mniemanie, że w przemyśle mieliśmy same tylko 

sukcesy. Nie, przemysł nasz posiada również swoje braki. Główne z nich to: 

a) Wciąż trwające pozostawanie w tyle hutnictwa żelaznego. 

b) Brak uporządkowania pracy w hutnictwie metali kolorowych. 

c) Niedocenianie niezwykle ważnego znaczenia, jakie posiada w ogólnym 

bilansie paliwa w kraju rozwój wydobycia węgla miejscowego (rejon 

podmoskiewski, Kaukaz, Ural, Karaganda, Azja Środkowa, Syberia, Daleki 

Wschód, Kraj Północny itd.). 

d) Brak należytej uwagi dla sprawy organizacji nowej bazy naftowej w rejonach 

Uralu, Baszkirii, Emby. 

e) Brak poważnej troski o rozwój produkcji przedmiotów powszechnego użytku 

zarówno w przemyśle lekkim i spożywczym jak w przemyśle drzewnym. 

f) Brak należytej uwagi dla sprawy rozwoju przemysłu miejscowego. 

g) Zupełnie niedopuszczalny stosunek do kwestii podniesienia jakości produkcji. 

h) Wciąż trwające pozostawanie w tyle w dziedzinie wzmożenia wydajności 

pracy, zmniejszenia kosztów produkcji, wprowadzenia zasady kalkulacji 

gospodarczej. 

i) Wciąż jeszcze niezlikwidowana zła organizacja pracy i płacy roboczej, brak 

odpowiedzialności osobistej w pracy, wyrównawczośd *Po rosyjsku: 

„urawniłowka", co oznacza tendencję do stosowania systemu równego 

uposażenia wszystkich robotników i pracowników, niezależnie od ich 

kwalifikacji. — Uwaga tłum.+ w systemie płac. 

j) Bynajmniej jeszcze nie zlikwidowana kancelaryjno-biurokratyczna metoda 

kierownictwa w gospodarczych komisariatach ludowych i ich organach, między 

innymi w komisariatach ludowych przemysłu lekkiego i przemysłu spożywczego. 
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Nie trzeba chyba dowodzid absolutnej konieczności natychmiastowej likwidacji 

tych braków. Hutnictwo1 żelazne i hutnictwo metali kolorowych nie wykonały, 

jak wiadomo, swego planu w ciągu pierwszej pięciolatki. Nie wykonały go 

również w pierwszym roku drugiej pięciolatki. Jeżeli będą i nadal pozostawały w 

tyle, mogą się stad hamulcem dla przemysłu i przyczyną wyrw w produkcji 

przemysłowej. Co się tyczy stworzenia nowych baz przemysłu węglowego i 

naftowego, to nie trudno zrozumied, że w razie niewykonania tego palącego 

zadania możemy osadzid na mieliźnie i przemysł, i transport. Sprawa 

przedmiotów powszechnego użytku i rozwoju przemysłu miejscowego, 

podobnie jak sprawy podniesienia jakości produkcji, wzmożenia wydajności 

pracy, zmniejszenia kosztów produkcji i wprowadzenia zasady kalkulacji 

gospodarczej — również nie wymaga komentarzy. Co się tyczy złej organizacji 

pracy i płacy oraz kancelaryjno-biurokratycznej metody kierownictwa, to jak 

wykazała historia z Zagłębiem Donieckim oraz z przedsiębiorstwami przemysłu 

lekkiego i spożywczego, ta niebezpieczna choroba gnieździ się we wszystkich 

gałęziach przemysłu hamując ich rozwój. Jeżeli nie zostanie zlikwidowana, 

przemysł będzie kulał na obydwie nogi. 

Najbliższe zadania: 

1) Zapewnid na przyszłośd przemysłowi budowy maszyn jego obecną przodującą 

rolę w systemie przemysłu. 

2) Zlikwidowad pozostawanie w tyle hutnictwa żelaznego. 

3) Uporządkowad hutnictwo metali kolorowych. 

4) Rozwinąd w całej pełni wydobycie węgla miejscowego we wszystkich znanych 

już rejonach, zorganizowad nowe rejony wydobycia węgla (np. w burejskim 

rejonie Dalekiego Wschodu), przeistoczyd Zagłębie Kuznieckie w drugie Zagłębie 

Donieckie. (Długotrwale oklaski). 

5) Zabrad się poważnie do zorganizowania bazy naftowej w rejonach zachodnich 

i południowych zboczy łaocucha gór Uralskich. 

6) Rozwinąd produkcję towarów powszechnego użytku we wszystkich 

gospodarczych komisariatach ludowych. 
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7) Rozwinąd miejscowy przemysł radziecki, umożliwid mu wykazanie inicjatywy 

w produkcji towarów powszechnego użytku i udzielid mu możliwej pomocy w 

surowcach i środkach pieniężnych. 

8) Ulepszyd jakośd produkowanych towarów, położyd kres wydawaniu 

niekompletnej produkcji i karad bez względu na osobę wszystkich tych 

towarzyszy, którzy pogwałcają lub obchodzą ustawy Władzy Radzieckiej, 

dotyczące jakości i kompletności produkcji. 

9) Osiągnąd systematyczny wzrost wydajności pracy, obniżenie kosztów 

produkcji i wprowadzenie zasady kalkulacji gospodarczej. 

10) Usunąd ostatecznie brak odpowiedzialności osobistej w pracy i 

wyrównawczośd w systemie płac. 

11) Zlikwidowad kancelaryjno-biurokratyczną metodę kierowania we wszystkich 

ogniwach gospodarczych komisariatów ludowych systematycznie kontrolując 

wykonywanie przez organy podwładne uchwał i dyrektyw ciał kierowniczych. 

 

2. Rozwój rolnictwa 

 

Nieco inaczej dokonywał się rozwój w dziedzinie rolnictwa. "W okresie 

sprawozdawczym rozwój podstawowych gałęzi rolnictwa postępował znacznie 

wolniej niż w przemyśle, jednak szybciej niż w okresie przewagi gospodarstwa 

indywidualnego. A w dziedzinie hodowli bydła mieliśmy nawet proces odwrotny 

— spadek pogłowia bydła — i dopiero w roku 1933, i to jedynie w dziedzinie 

hodowli świo, zaznaczyły się oznaki wzrostu. 

Najwidoczniej olbrzymie trudności zjednoczenia rozproszonych drobnych 

gospodarstw chłopskich w kołchozy, trudności w tworzeniu prawie na 

pustkowiu dużej ilości wielkich gospodarstw zbożowych i hodowlanych oraz w 

ogóle reorganizacyjny okres przebudowy i wprowadzania indywidualnego 

gospodarstwa rolnego na nowe tory kołchozów, okres wymagający wiele czasu i 

wielkich kosztów — wszystkie te czynniki nieuchronnie zadecydowały zarówno o 
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powolnym tempie wzrostu gospodarstwa rolnego jak o stosunkowo długim 

okresie upadku w rozwoju pogłowia bydła. 

W istocie rzeczy okres sprawozdawczy był dla rolnictwa nie tyle okresem 

szybkiego wzrostu i potężnego rozpędu, ile okresem stworzenia przesłanek do 

takiego wzrostu i takiego rozpędu w najbliższej przyszłości. 

Jeżeli weźmiemy dane o wzroście obszaru zasiewów wszystkich roślin, a 

następnie oddzielnie — roślin technicznych, to rozwój rolnictwa w okresie 

sprawozdawczym przedstawia się w sposób następujący. 

 

 

Tablice te odzwierciedlają dwa podstawowe nastawienia w rolnictwie: 

1) Nastawienie na maksymalne rozszerzenie obszaru zasiewów w okresie 

największego napięcia w reorganizacji rolnictwa, kiedy kołchozy powstawały 

dziesiątkami tysięcy, kiedy wypędzały one kułaków z ziemi, zagarniały zwolnione 

grunty i brały je w posiadanie. 

2) Nastawienie na wyrzeczenie się ogólnego rozszerzania obszaru zasiewów, 

nastawienie na przejście od ryczałtowego rozszerzania obszaru do ulepszania 
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uprawy roli, do zaprowadzania prawidłowego^ płodozmianu i ugorowania, do 

podniesienia urodzajności i jeżeli praktyka tego będzie wymagała — do 

zmniejszenia na pewien czas istniejącego1 obszaru zasiewów. 

Jak wiadomo, nastawienie drugie — jedyne słuszne nastawienie w rolnictwie — 

proklamowane zostało w 1932 r., kiedy okres reorganizacyjny w rolnictwie 

dobiegał kooca i kiedy sprawa podniesienia urodzajności stała się jednym z 

podstawowych zagadnieo rozwoju gospodarstwa rolnego. 

Nie można jednak danych o wzroście obszaru zasiewów uważad za zupełnie 

wystarczające wskaźniki rozwoju rolnictwa. Zdarza się, że obszar wzrasta, a 

produkcja nie wzrasta, albo nawet spada wskutek tego, że uprawa roli 

pogorszyła się i urodzajnośd na jednostkę powierzchni zmniejszyła się. Ze 

względu na to niezbędne jest, aby dane o obszarze zasiewów uzupełnid danymi 

o produkcji ogólnej. 

Oto odpowiednia tablica. 

 

Z tablicy tej widad, że lata największego napięcia reorganizacji rolnictwa — lata 

1931 i 1932 — były latami największego spadku produkcji roślin zbożowych. 

Z tablicy tej wynika następnie, że len i bawełna, uprawiane w rejonach, gdzie 

reorganizacja rolnictwa odbywała się nie w tak szybkim tempie, prawie wcale 

nie ucierpiały i produkcja ich wzrastała mniej lub bardziej równomiernie i stale, 

zachowując wysoki poziom rozwoju. 

Z tablicy tej wynika, po trzecie, że podczas gdy uprawa roślin oleistych uległa 

tylko pewnym wahaniom zachowując wysoki poziom rozwoju w porównaniu z 
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poziomem przedwojennym, to buraki cukrowe, uprawiane w rejonach, w 

których dawało się zaobserwowad najwyższe tempo reorganizacji rolnictwa i 

które najpóźniej wkroczyły w okres reorganizacyjny — doznały największego1 

spadku w ostatnim roku reorganizacji, w r. 1932, przy czym produkcja ich spadła 

poniżej poziomu przedwojennego. 

Z tablicy tej wynika wreszcie, że rok 1933 — pierwszy rok po ukooczeniu okresu 

reorganizacyjnego' — jest rokiem przełomowym w rozwoju upraw zbożowych i 

technicznych. 

To znaczy, że uprawy zbożowe przede wszystkim, a w ślad za nimi i uprawy 

techniczne pójdą odtąd mocno i pewnie drogą potężnego rozwoju. 

Najdotkliwiej odczuła okres reorganizacji hodowlana gałąź rolnictwa. 

Oto odpowiednia tablica. 

 

Z tablicy tej widad, że pogłowie bydła wykazuje w okresie sprawozdawczym nie 

wzrost, lecz wciąż jeszcze spadek w porównaniu z poziomem przedwojennym. 

W tablicy tej znalazło wyraźne odbicie, z jednej strony, największe nasycenie 

gałęzi hodowlanych w rolnictwie elementami wielko-kułackimi, z drugiej zaś — 

wzmożona agitacja kułacka za wyrzynaniem bydła, która w latach reorganizacji 

trafiała na podatny grunt. 

Z tablicy tej wynika następnie, że spadek pogłowia bydła rozpoczął się w 

pierwszym już roku reorganizacji (1930 r.) i trwa aż do 1933 r., przy czym spadek 

ten osiągnął największe rozmiary w ciągu pierwszych trzech lat, w roku zaś 1933, 

w pierwszym roku po ukooczeniu okresu reorganizacyjnego, kiedy stan upraw 

zbożowych zaczął się podnosid, rozmiary spadku pogłowia bydła zmniejszyły się 

do minimum. 
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Z tablicy tej wynika wreszcie, że w dziedzinie hodowli świo rozpoczął się już 

proces odwrotny i w 1933 r. zaznaczyły się już objawy wyraźnego wzrostu. 

To znaczy, że rok 1934 powinien i może byd rokiem przełomowym na drodze do 

rozkwitu całej gospodarki hodowlanej. 

Jak rozwijała się u nas kolektywizacja gospodarstw chłopskich w okresie 

sprawozdawczym? 

Oto odpowiednia tablica. 

 

A jak wzrastał obszar zasiewów zbóż według odcinków? Oto odpowiednia 

tablica. 

 

O czym świadczą te tablice? 

Świadczą o tym, że okres reorganizacyjny w rolnictwie, kiedy liczba kołchozów i 

liczba ich członków wzrastała w gwałtownym tempie, został już zakooczony, 

zakooczony jeszcze w r. 1932. 
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A więc dalszy proces kolektywizacji stanowi proces stopniowego wchłaniania i 

wychowywania w nowym duchu resztek indywidualnych gospodarstw 

chłopskich przez kołchozy. 

To znaczy, że kołchozy zwyciężyły ostatecznie i bezpowrotnie. (Burzliwe, 

długotrwale oklaski). 

Następnie świadczą one o tym, że sowchozy i kołchozy posiadają razem 84,5 % 

całego obszaru zbożowego ZSRR. 

To znaczy, że kołchozy i sowchozy razem wzięte stały się siłą, która decyduje o 

losie całego rolnictwa i wszystkich jego gałęzi. 

Następnie świadczą o tym, że 65% zjednoczonych w kołchozy gospodarstw 

chłopskich posiada 73,9% całego obszaru zasiewów zbożowych, podczas gdy 

pozostała masa indywidualnych gospodarstw chłopskich, które stanowią 35% 

całej ludności chłopskiej, posiada zaledwie 15,5% całego obszaru zasiewów 

zbożowych. 

Jeżeli dodamy do tego fakt, że w r. 1933 kołchozy dostarczyły paostwu przeszło 

miliard pudów zboża w postaci wszelkiego rodzaju dostaw, a chłopi 

gospodarujący indywidualnie, którzy wykonali plan w całych 100% — zaledwie 

około 130 min pudów, podczas gdy w roku 1929—30 chłopi gospodarujący 

indywidualnie dostarczyli paostwu około 780 min pudów, a kołchozy co 

najwyżej 120 min pudów, to stanie się zupełnie jasne, że w okresie 

sprawozdawczym kołchozy i chłopi gospodarujący indywidualnie całkowicie 

zamienili się rolami, przy czym kołchozy stały się w tym okresie siłą panującą w 

rolnictwie, a chłopi gospodarujący indywidualnie —siłą drugorzędną, która musi 

się podporządkowad i przystosowad do ustroju kołchozowego. 

Trzeba przyznad, że chłopstwo pracujące, nasze radzieckie chłopstwo 

ostatecznie i bezpowrotnie stanęło pod czerwonym sztandarem socjalizmu. 

(Długotrwałe oklaski). 

Niechaj eserowsko-mienszewickie i burżuazyjno-trockistowskie kumoszki 

gadają, że chłopstwo z natury swojej jest kontrrewolucyjne, że jest powołane do 

odrestaurowania kapitalizmu w ZSRR, że nie może byd sojusznikiem klasy 

robotniczej w dziele zbudowania socjalizmu, że w ZSRR nie można zbudowad 
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socjalizmu. Fakty mówią, że panowie ci rzucają oszczerstwa i na ZSRR, i na 

chłopstwo radzieckie. Fakty mówią, że nasze chłopstwo radzieckie ostatecznie 

odbiło od brzegów kapitalizmu i ruszyło naprzód w sojuszu z klasą robotniczą — 

ku socjalizmowi. Fakty mówią, że zbudowaliśmy już fundament społeczeostwa 

socjalistycznego w ZSRR i że pozostaje nam jedynie uwieoczyd go1 nadbudową 

— rzecz bez wątpienia łatwiejsza niż zbudowanie fundamentu społeczeostwa 

socjalistycznego. 

Siła kołchozów i sowchozów nie ogranicza, się jednak do zwiększenia obszaru 

zasiewów i wzrostu produkcji. Odbija się ona także i we wzroście ich taboru 

traktorowego, we wzroście ich mechanizacji. Jest rzeczą niewątpliwą, że w tej 

dziedzinie nasze kołchozy i sowchozy zrobiły wielki krok naprzód. 

Oto odpowiednia tablica. 

 

Tak więc 204 tys. traktorów o mocy 3.100.000 KM stoi do dyspozycji kołchozów i 

sowchozów. Jak widzicie, siła to niemała, zdolna wykarczowad wszelkie korzenie 

kapitalizmu na wsi. Siła, która dwukrotnie przewyższa liczbę traktorów, o której 

w swoim czasie mówił Lenin jako o dalekiej perspektywie. 

Co się tyczy taboru maszyn rolniczych na stacjach maszynowo-traktorowych i w 

sowchozach Komisariatu Ludowego Sowchozów, to o tym mówią dane 

następujących tablic. 
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Sądzę, że dane te nie wymagają komentarzy. 

Dla rozwoju rolnictwa niemałe znaczenie posiadało również zorganizowanie 

politycznych wydziałów stacji maszynowo-traktorowych i sowchozów oraz 

wyposażenie rolnictwa w wykwalifikowanych pracowników. Obecnie wszyscy 

przyznają, że pracownicy wydziałów politycznych odegrali olbrzymią rolę w 

dziedzinie polepszenia pracy kołchozów i sowchozów. Wiadomo, że w okresie 

sprawozdawczym Komitet Centralny partii skierował na wieś dla wzmocnienia 

kadr w rolnictwie przeszło 23 tys. komunistów, z tego pracowników wydziałów 

rolnych przeszło 3 tysiące, pracowników sowchozów — przeszło 2 tysiące, 

pracowników wydziałów politycznych stacji maszynowo-traktorowych przeszło 

13 tysięcy i pracowników wydziałów politycznych sowchozów przeszło 5 tysięcy. 

To samo należy powiedzied o wyposażeniu kołchozów i sowchozów w nowe siły 

inżyniersko-techniczne i agronomiczne. Wiadomo, że w okresie 
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sprawozdawczym skierowano do rolnictwa przeszło 111 tys. pracowników tej 

kategorii. 

W okresie sprawozdawczym przygotowano i skierowano do pracy w samym 

tylko zakresie Komisariatu Ludowego Rolnictwa przeszło 1 min 900 tys. 

traktorzystów, kombajnerów, maszynistów, szoferów. 

W tym samym okresie wyszkolono i przeszkolono przeszło 1 min 600 tys. 

przewodniczących i członków zarządów kołchozów, brygadierów dla robót 

polnych, brygadierów dla hodowli bydła, rachmistrzów. 

Naturalnie jest to nie wystarczające dla naszego rolnictwa. Ale i to już coś niecoś 

znaczy. 

Jak widzicie, paostwo zrobiło wszystko, co było możliwe, ażeby ułatwid pracę 

organom Komisariatu Ludowego Rolnictwa i Komisariatu Ludowego Sowchozów 

w kierowaniu budownictwem kołchozowym i sowchozowym. 

Czy można powiedzied, że możliwości te zostały wykorzystane w należyty 

sposób? 

Niestety, tego powiedzied nie można. 

Zacznijmy od stwierdzenia, że te komisariaty ludowe w większym stopniu niż 

inne zarażone są chorobą biurokratyczno-kancelaryjnego stosunku do pracy. 

Wydaje się decyzje, lecz nie myśli się o tym, żeby skontrolowad ich wykonanie, 

żeby przywoład do porządku tych, którzy naruszają wskazania i zarządzenia 

organów kierowniczych, i żeby wysunąd na odpowiedzialniejsze stanowiska 

uczciwych i sumiennych wykonawców. 

Mogłoby się zdawad, że istnienie potężnego taboru traktorów i maszyn 

obowiązuje organy rolne do utrzymywania tych wartościowych maszyn w 

porządku, do naprawiania ich we właściwym czasie, do mniej więcej 

zadowalającego wykorzystania ich w pracy. A co robią organy rolne w tej 

dziedzinie? Niestety, bardzo mało. Przechowywanie traktorów i maszyn jest nie 

zadowalające. Remont także jest nie zadowalający, gdyż dotychczas jeszcze nie 

wszyscy chcą zrozumied, że podstawą remontu jest remont bieżący i średni, nie 

zaś kapitalny. Co się tyczy wykorzystania traktorów i maszyn, to niezadowalający 
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stan tej sprawy jest tak widoczny i powszechnie znany, że nie wymaga 

dowodów. 

Jednym z najbliższych zadao w rolnictwie jest zaprowadzenie prawidłowego 

płodozmianu, rozszerzenie obszaru czarnych ugorów, ulepszenie nasiennictwa 

we wszystkich gałęziach rolnictwa. Co robi się w tej dziedzinie? Niestety na razie 

bardzo mało. Sprawa nasion zbożowych i bawełnianych jest tak zagmatwana, że 

długo jeszcze trzeba ją będzie rozplątywad. 

Jednym ze skutecznych środków podniesienia urodzajności upraw technicznych 

jest zastosowanie nawozów. Co robi się w tej dziedzinie? Na razie bardzo mało. 

Nawozy są, ale organy Komisariatu Ludowego Rolnictwa nie umieją ich sobie 

zapewnid, kiedy zaś je otrzymują, nie troszczą się o to, żeby ich dostarczyd we 

właściwym czasie na miejsce przeznaczenia i racjonalnie wykorzystad. 

O sowchozach należy powiedzied, że ciągle jeszcze nie stoją na wysokości 

zadania. Daleki jestem od tego, żeby nie doceniad wielkiego' 

rewolucjonizującego znaczenia naszych sowchozów. Ale jeżeli porównad 

olbrzymie inwestycje paostwa w sowchozy z obecnymi faktycznymi wynikami 

ich pracy, to otrzymamy olbrzymią dysproporcję na niekorzyśd sowchozów. 

Główną przyczyną tej dysproporcji jest fakt, że nasze sowchozy zbożowe są zbyt 

wielkie i ciężkie, dyrektorzy nie dają sobie z nimi rady, same sowchozy 

ograniczają się zbytnio do jednej specjalności, nie stosują płodozmianu i 

ugorowania, nie zajmują się hodowlą bydła. Konieczne jest, jak widad, 

zmniejszenie rozmiarów sowchozów i zlikwidowanie ich przesadnej specjalizacji. 

Można by sądzid, że Komisariat Ludowy Sowchozów we właściwym czasie 

postawił tę sprawę i postarał się o jej rozwiązanie. Tak jednak nie jest. Sprawa 

została postawiona i rozwiązana z inicjatywy ludzi, którzy nie mają nic 

wspólnego z Komisariatem Ludowym Sowchozów. 

Wreszcie zagadnienie hodowli bydła. Referowałem już ciężką sytuację w 

dziedzinie hodowli bydła. Można by sądzid, że nasze organy rolne wykazują 

gorączkową działalnośd w sprawie likwidacji kryzysu hodowli bydła, że biją na 

alarm, mobilizują pracowników, szturmowo1 rozwiązują zagadnienie hodowli 

bydła. Niestety nic podobnego nie miało i nie ma miejsca. Nie tylko nie biją na 

alarm z powodu ciężkiej sytuacji w dziedzinie hodowli bydła, ale, przeciwnie, 
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starają się zatuszowad tę sprawę, a niekiedy w swych referatach usiłują nawet 

ukryd przed opinią publiczną kraju rzeczywistą sytuację w dziedzinie hodowli 

bydła, co jest zupełnie niedopuszczalne dla bolszewików. Po tym wszystkim 

żywid nadzieję, że organy rolne zdołają wyprowadzid na właściwą drogę i 

podnieśd do odpowiedniego poziomu hodowlę bydła, to znaczy — budowad 

zamki na lodzie. Sprawę hodowli bydła powinna wziąd w swe ręce cała partia, 

wszyscy nasi pracownicy partyjni i bezpartyjni pamiętając o tym, że zagadnienie 

hodowli jest obecnie takim samym zagadnieniem pierwszorzędnej wagi, jakim 

było wczoraj rozwiązane już z powodzeniem zagadnienie zboża. Nie ma 

potrzeby dowodzid, że ludzie radzieccy, którzy na drodze do celu brali już 

niejedną poważną przeszkodę, potrafią wziąd i tę przeszkodę. ,Burza oklasków). 

Takie jest krótkie i bynajmniej niezupełne zestawienie braków, które trzeba 

zlikwidowad, oraz wyliczenie zadao, które trzeba rozwiązad w najbliższym czasie. 

Ale sprawa nie ogranicza się do tych zadao. Są jeszcze inne zadania w dziedzinie 

rolnictwa, o których należałoby powiedzied kilka słów. 

Przede wszystkim trzeba mied na uwadze, że dawny podział naszych obwodów 

na przemysłowe i rolnicze już się przeżył. Nie mamy już obwodów wyłącznie 

rolniczych, które by zaopatrywały obwody przemysłowe w zboże, mięso, 

warzywa, tak samo, jak nie mamy już obwodów wyłącznie przemysłowych, które 

by mogły liczyd na to, że otrzymają wszystkie niezbędne dla siebie produkty z 

zewnątrz, z innych obwodów. Rozwój zmierza ku temu, że wszystkie obwody u 

nas stają się w mniejszym lub większym stopniu przemysłowymi, i im dalej, tym 

bardziej będą się stawały przemysłowymi. To znaczy, że Ukraina, Kaukaz 

północny, centralny obwód czarnoziemny i inne, dawniej rolnicze rejony, nie 

mogą już w dalszym ciągu dostarczad na zewnątrz — ośrodkom przemysłowym 

— tyleż produktów, ile dostarczały dawniej, ponieważ muszą żywid swoje 

własne miasta i swoich własnych robotników, których liczba będzie wzrastała. 

Ale z tego wynika, że każdy obwód — o ile nie chce znaleźd się w trudnym 

położeniu — musi stworzyd u siebie własną bazę rolniczą, ażeby mied własne 

warzywa, własne kartofle, własne masło, własne mleko i w mniejszym lub 

większym stopniu własne zboże i własne mięso. Wiecie, że jest to rzecz zupełnie 

możliwa i że to się już robi obecnie. 
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Zadanie polega na tym, żeby bezwzględnie doprowadzid tę sprawę do kooca. 

Następnie należy zwrócid uwagę na to, że znany podział naszych obwodów na 

konsumpcyjne i produkcyjne zaczyna również tracid swój charakter podziału 

wyłącznego. Takie „konsumpcyjne" obwody, jak moskiewski i gorkowski, 

dostarczyły w tym roku paostwu około 80 min pudów zboża. A to, rozumie się, 

nie jest drobnostka. W tzw. strefie niesamowystarczalnej znajduje się około 5 

min ha odłogów pokrytych zaroślami. Wiadomo, że pas ten posiada niezły 

klimat, niemało opadów; posuchy tam nie bywa. jeżeli grunty te oczyścid z 

zarośli i zastosowad szereg środków o charakterze organizacyjnym, to można 

będzie otrzymad olbrzymi rejon upraw zbożowych, który przy wielkiej zazwyczaj 

urodzajności w tych miejscowościach będzie mógł dad zboża towarowego nie 

mniej, niż daje obecnie dolna lub środkowa Wołga. Byłoby to wielką pomocą dla 

północnych ośrodków przemysłowych. 

Jak widad, zadanie polega na tym, aby w rejonach pasa niesamowystarczalnego 

stworzyd wielki masyw upraw zbożowych. 

Wreszcie zagadnienie walki z posuchą w Kraju Zawołożaoskim. Sadzenie lasów i 

leśnych stref ochronnych we wschodnich rejonach Kraju Zawołżaoskiego' 

posiada olbrzymie znaczenie. Jak wiadomo, prace te prowadzi się już obecnie, 

chociaż nie można powiedzied, ażeby prowadzono je z dostateczną 

intensywnością. Co się tyczy nawodnienia Kraju Zawołżaoskiego — a jest to 

najważniejsze z punktu widzenia walki z posuchą — to nie można pozwolid na 

to, aby sprawę tę odwlekano w nieskooczonośd. Co prawda, pewne okoliczności 

zewnętrzne, które odciągały mnóstwo sił i środków, nieco hamowały 

załatwienie tej sprawy. Ale teraz nie ma już podstaw do dalszego jej odkładania. 

Nie możemy się obejśd bez poważnej i całkowicie ustabilizowanej, niezależnej 

od kaprysów pogody, bazy produkcji zbożowej nad Wołgą, bazy, która by 

dostarczała rocznie około 200 min pudów zboża towarowego. Jest to absolutnie 

nieodzowne, jeżeli wziąd pod uwagę, z jednej strony, wzrost miast nad Wołgą, z 

drugiej zaś — wszelkie możliwe komplikacje w dziedzinie stosunków 

międzynarodowych. 

Zadanie polega na tym, żeby przystąpid do poważnej pracy nad organizacją 

nawodnienia Kraju Zawołżaoskiego. (Oklaski). 
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3. Podniesienie stanu materialnego i kulturalnego mas pracujących 

 

Zobrazowaliśmy więc położenie naszego przemysłu i rolnictwa, ich rozwój w 

okresie sprawozdawczym, ich stan w chwili obecnej. W wyniku mamy: 

a) Potężny wzrost produkcji zarówno w dziedzinie przemysłu jak w dziedzinie 

podstawowych gałęzi rolnictwa. 

b) Na podstawie tego wzrostu ostateczne zwycięstwo socjalistycznego systemu 

gospodarki nad systemem kapitalistycznym zarówno w przemyśle jak w 

rolnictwie, przekształcenie systemu socjalistycznego w jedyny system całej 

gospodarki narodowej, wyrugowanie elementów kapitalistycznych ze wszystkich 

sfer gospodarstwa narodowego. 

c) Ostateczne zerwanie olbrzymiej większości chłopów — gospodarzy 

indywidualnych - z drobnotowarową gospodarką indywidualną, zjednoczenie ich 

w gospodarstwa kolektywne na podstawie kolektywnej pracy i kolektywnej 

własności środków produkcji, zupełne zwycięstwo gospodarki kolektywnej nad 

drobnotowarową gospodarką indywidualną. 

d) Wzmagający się proces dalszego rozszerzania się kołchozów kosztem 

indywidualnych gospodarstw chłopskich, których liczba spada w ten sposób z 

każdym miesiącem i które w istocie rzeczy przekształcają się w siłę pomocniczą 

dla kołchozów i sowchozów. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że to historyczne zwycięstwo nad wyzyskiwaczami 

musiało doprowadzid do gruntownego polepszenia sytuacji materialnej i całego 

bytu mas pracujących. 

Likwidacja klas pasożytniczych doprowadziła do zniknięcia wyzysku człowieka 

przez człowieka. Praca robotnika i chłopa wyzwolona została z wyzysku. 

Dochody, które wyzyskiwacze wyciskali z pracy ludu, obecnie pozostają w 

rękach mas pracujących i są użytkowane częściowo na rozszerzenie produkcji i 

wciągnięcie do niej nowych zastępów mas pracujących, częściowo zaś 

bezpośrednio na podniesienie dochodów robotników i chłopów. 
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Zniknęło bezrobocie — plaga klasy robotniczej. Podczas gdy w krajach 

kapitalistycznych miliony bezrobotnych cierpią nędzę i męki z powodu braku 

pracy, u nas nie ma już robotników, którzy by nie mieli pracy i zarobku. 

Wraz ze zniknięciem jarzma kułackiego zniknęła nędza na wsi. Każdy chłop, 

kołchoźnik czy gospodarz indywidualny może obecnie żyd po ludzku, o ile tylko 

chce pracowad uczciwie, a nie wałkonid się, łazikowad i grabid mienie 

kołchozowe. 

Zniesienie wyzysku, zniesienie bezrobocia w mieście, zniesienie nędzy na wsi — 

to historyczne zdobycze w dziedzinie materialnego położenia mas pracujących, 

o jakich nie mogą wcale marzyd robotnicy i chłopi nawet najbardziej 

„demokratycznych" krajów burżuazyjnych. 

Zmieniło się oblicze naszych wielkich miast i ośrodków przemysłowych. 

Nieuniknioną cechą charakterystyczną wielkich miast w krajach burżuazyjnych 

są zapadłe dziury, tak zwane dzielnice robotnicze na przedmieściach wielkich 

miast, stanowiące kupę ciemnych, wilgotnych, przeważnie piwnicznych, na pół 

rozwalonych nor, gdzie gnieździ się zwykle biedota grzęznąc w brudzie i 

przeklinając swój los. Rewolucja w ZSRR doprowadziła do tego, że te zapadłe 

dziury znikły u nas. Zastąpiły je nowowybudowane ładne i widne domy w 

dzielnicach robotniczych, przy czym dzielnice te często wyglądają u nas ładniej 

niż centrum miasta. 

Jeszcze bardziej zmieniło się oblicze wsi. Zaczyna znikad stara wieś z cerkwią 

stojącą na najbardziej widocznym miejscu, z najlepszymi domami uriadnika, 

popa i kułaka na pierwszym planie i na pół rozwalonymi chałupami chłopów na 

planie dalszym. Na jej miejscu pojawia się nowa wieś z jej społecznymi 

zabudowaniami gospodarczymi, z klubami, radiem, kinami, szkołami, 

bibliotekami i żłobkami, z traktorami, kombajnami, młockarniami, 

samochodami. Zniknęły dawne wybitne osobistości wiejskie: kułak-wyzyskiwacz, 

lichwiarz-krwiopijca, kupiec-spekulant, batiuszka-uriadnik. Obecnie wybitnymi 

osobistościami są działacze kołchozów i sowchozów, szkół i klubów, starsi 

traktorzyści i kombajnerzy, brygadierzy dla robót polnych i hodowli bydła, 

najlepsi przodownicy i przodownice pól kołchozowych. 
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Zanika przeciwieostwo między miastem a wsią. Miasto w oczach chłopów 

przestaje byd ośrodkiem ich wyzysku. Coraz mocniejsze stają się nici spójni 

gospodarczej i kulturalnej między miastem a wsią. Obecnie wieś otrzymuje 

pomoc od miasta i jego przemysłu — w postaci traktorów, maszyn rolniczych, 

samochodów, ludzi, środków pieniężnych. Zresztą sama wieś posiada obecnie 

swój przemysł w postaci stacji maszynowo-traktorowych, warsztatów 

remontowych, wszelkiego rodzaju przemysłowych przedsiębiorstw kołchozów, 

niewielkich elektrowni itp. Zapełnia się przepaśd kulturalna pomiędzy miastem a 

wsią. 

Takie są podstawowe zdobycze mas pracujących w dziedzinie polepszenia ich 

sytuacji materialnej, bytu, kultury. 

Na podstawie tych zdobyczy osiągnęliśmy w okresie sprawozdawczym: 

a) Wzrost dochodu narodowego z 35 miliardów w roku 1930 do 50 miliardów w 

roku 1933, przy czym ponieważ częśd dochodu narodowego, przypadająca na 

elementy kapitalistyczne, nie wyłączając koncesjonariuszy, wynosi obecnie 

mniej niż 0,5%, to cały prawie dochód narodowy dzieli się pomiędzy robotników 

i pracowników, chłopów pracujących, spółdzielnie i paostwo. 

b) Wzrost ludności Związku Radzieckiego ze 160,5 min w koocu 1930 r. do 168 

min w koocu 1933 r. 

c) Wzrost liczby robotników i pracowników z 14 min 530 tys. w 1930 r. do 21 

min 883 tys. w 1933 r., przy czym liczba pracujących fizycznie wzrosła w tym 

okresie z 9 min 489 tys. do 13 min 797 tys., liczba robotników zatrudnionych w 

wielkim przemyśle, włączając transport, wzrosła z 5 min 79 tys. do 6 min 882 

tys., liczba robotników rolnych - z 1 min 426 tys. do 2 min 519 tys., liczba zaś 

robotników i pracowników zajętych w handlu z 814 tys. do 1 min 497 tys. 

d) Wzrost funduszu płacy robotników i pracowników z 13 miliardów 597 min 

rubli w roku 1930 do 34 miliardów 280 min rubli w roku 1933. 

e) Wzrost przeciętnej rocznej płacy zarobkowej robotników w przemyśle z 991 

rubli w roku 1930 do 1519 rubli w roku 1933. 
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f) Wzrost funduszu ubezpieczeo społecznych robotników i pracowników z 1 

miliarda 810 min rb. w r. 1930 do 4 miliardów 610 min rb. w roku 1933. 

g) Przejście całego przemysłu, w którym praca odbywa się na powierzchni ziemi, 

na 7-godzinny dzieo roboczy. 

h) Pomoc paostwową dla chłopów w postaci zorganizowania dla nich 2 tys. 

SóOstacji maszynowo-traktorowych, w które włożono 2 miliardy rubli. 

i) Pomoc paostwową dla chłopów w postaci kredytu, udzielonego kołchozom w 

wysokości 1 miliarda 600 min rubli. 

j) Pomoc paostwową dla chłopów w postaci pożyczek w nasionach i żywności, 

które w okresie sprawozdawczym wyniosły 262 min pudów zboża. 

k) Pomoc paostwową dla niezamożnych chłopów w postaci ulg podatkowych i 

ubezpieczeniowych w wysokości 370 min rubli. 

Co się tyczy kulturalnego rozwoju kraju, to w okresie sprawozdawczym 

osiągnęliśmy: 

a) Wprowadzenie w całym ZSRR powszechnego obowiązkowego nauczania 

początkowego i wzrost piśmienności z 67% w koocu roku 1930 do 90% w koocu 

roku 1933. 

b) Wzrost liczby uczących się w szkołach wszystkich stopni z 14 min 358 tys. w 

roku 1929 do 26 min 419 tys. w roku 1933, z tego w szkołach początkowych — z 

11 min 697 tys. do 19 min 163 tys., w średnich — z 2 min 453 tys. do 6 min 674 

tys., w wyższych — z 207 tys. do 491 tys. 

c) Wzrost liczby dzieci objętych przedszkolem z 838 tys. w roku 1929 do 5 min 

917 tys. w roku 1933. 

d) Wzrost liczby wyższych uczelni, ogólnych i specjalnych, z 91 w roku 1914 do 

600 w roku 1933. 

e) Wzrost liczby instytutów badao naukowych z 400 w roku 1929 do 840 w roku 

1933. 

f) Wzrost liczby instytucyj typu klubowego z 32 tys. w roku 1929 do 54 tys. w 

roku 1933. 
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g) Wzrost liczby kin, urządzeo kinematograficznych w klubach i kin objazdowych 

z 9.800 w roku 1929 do 29.200 w roku 1933. 

h) Wzrost jednorazowego nakładu gazet z 12 min 500 tys. w roku 1929 do 36 

min 500 tys. w roku 1933. 

Nie zaszkodziłoby może zaznaczyd, że robotnicy stanowią u nas 51,4% ogółu 

uczących się w wyższych zakładach naukowych, a chłopi pracujący — 16,5%, gdy 

tymczasem, na przykład, w Niemczech w 1932—33 roku szkolnym robotnicy 

stanowili zaledwie 3,2%, a drobni chłopi — zaledwie 2,4% ogółu studentów 

wyższych zakładów naukowych. 

Należy zaznaczyd wzrost aktywności kobiet-kołchoźnic w dziedzinie pracy 

społeczno-organizacyjnej, jako radosny fakt i oznakę wzrostu kultury na wsi. 

Wiadomo, na przykład, że około 6tys. kobiet kołchoźnic jest obecnie 

przewodniczącymi kołchozów, przeszło 60 tys. — członkiniami zarządów 

kołchozów, 28 tys. — brygadierkami, 100 tys. — organizatorkami ogniw, 9 tys. 

— kierowniczkami kołchozowych farm towarowych, 7 tys. — traktorzystkami. 

Zbyteczne jest mówid, że dane te są niezupełne. Ale nawet to, co zawarte jest w 

tych danych, świadczy dostatecznie jaskrawo o wielkim wzroście kultury na wsi. 

Okolicznośd ta, towarzysze, posiada olbrzymie znaczenie. Posiada ona olbrzymie 

znaczenie dlatego, że kobiety stanowią połowę ludności naszego kraju, stanowią 

olbrzymią armię pracy i powołane są do wychowania naszych dzieci, naszego 

przyszłego pokolenia, czyli naszej przyszłości. Oto, dlaczego nie możemy 

dopuścid, żeby ta olbrzymia armia mas pracujących wegetowała w ciemnocie i 

nieświadomości! Oto, dlaczego winniśmy z radością powitad wzrastającą 

aktywnośd społeczną kobiet pracujących i wysuwanie ich na stanowiska 

kierownicze jako niewątpliwą oznakę wzrostu naszej kultury. (Długotrwałe 

oklaski). 

Wreszcie trzeba, zaznaczyd jeszcze jeden fakt, ale już o charakterze ujemnym. 

Mam na myśli to niedopuszczalne zjawisko, że „fakultety" pedagogiczne i 

medyczne wciąż jeszcze są traktowane po macoszemu. Jest to wielki brak, który 

graniczy z pogwałceniem interesów paostwa. Temu brakowi musimy koniecznie 

położyd kres. Im prędzej będzie to zrobione, tym lepiej. 

 



47 
 

4. Wzrost obrotu towarowego i transport. 

 

Mamy więc: 

a) Wzrost produkcji przemysłowej, w tym produkcji przedmiotów powszechnego 

użytku; 

b) wzrost produkcji rolniczej; 

c) wzrost potrzeb i popytu na produkty i wyroby ze strony mas pracujących 

miasta i wsi. 

Czego jeszcze trzeba, żeby skoordynowad te warunki i zapewnid całej masie 

spożywców otrzymanie niezbędnych towarów i produktów? 

Niektórzy towarzysze sądzą, że sam fakt istnienia tych warunków wystarczy, aby 

ekonomiczne życie kraju trysnęło pełnym zdrojem. Towarzysze ci mylą się 

poważnie. Można sobie wyobrazid, że wszystkie te warunki istnieją, ale jeżeli 

towar nie dociera do spożywcy, to życie ekonomiczne nie tylko nie może trysnąd 

pełnym zdrojem, ale, przeciwnie — ulegnie do gruntu rozprzężeniu i 

dezorganizacji. Trzeba wreszcie zrozumied, że towary produkuje się koniec 

kooców nie dla produkcji, ale dla spożycia. Zdarzało się u nas, że towarów i 

produktów było niemało, nie tylko jednak nie docierały one do spożywcy, ale 

całymi latami wędrowały po biurokratycznych zakamarkach tak zwanej sieci 

rozdzielczej nie trafiając do spożywcy. Rozumie się, że w tych warunkach 

przemysł i rolnictwo traciły wszelkiego bodźca do rozszerzenia produkcji, sied 

kanałów rozdzielczych była zapchana towarami, a robotnicy i chłopi pozostawali 

bez towarów i produktów. Wynikiem tego było rozprzężenie życia 

ekonomicznego kraju, pomimo że mieliśmy towary i produkty. Ażeby życie 

ekonomiczne mogło trysnąd pełnym zdrojem, a przemysł i rolnictwo miały 

bodźca do dalszego rozwoju produkcji, musi istnied jeszcze jeden warunek — 

mianowicie rozwinięty obrót towarowy między miastem a wsią, między 

rejonami i obwodami kraju, pomiędzy rozmaitymi gałęziami gospodarstwa 

narodowego. Konieczne jest, ażeby kraj został pokryty gęstą siecią hurtowni 

handlowych, sklepów i sklepików. Konieczne jest, żeby kanałami tych hurtowni, 

sklepów, sklepików nieustannie krążyły towary od miejsca produkcji do 
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spożywcy. Konieczne jest, żeby do tego była wciągnięta i paostwowa sied 

handlowa, i spółdzielcza sied handlowa, i przemysł miejscowy, i kołchozy, i 

chłopi gospodarujący indywidualnie. 

To właśnie nazywamy rozwiniętym handlem radzieckim, handlem bez 

kapitalistów, handlem bez spekulantów. 

Jak widzicie, rozwijanie handlu radzieckiego jest tym najaktualniejszym 

zadaniem, bez którego rozwiązania nie można w dalszym ciągu posuwad się 

naprzód. 

A jednak pomimo zupełnej oczywistości tej prawdy, partia musiała w okresie 

sprawozdawczym przezwyciężad cały szereg przeszkód hamujących rozbudowę 

handlu radzieckiego, przeszkód, które można by sformułowad dla zwięzłości jako 

wynik zwichnięcia umysłu pewnej części komunistów w sprawie niezbędności i 

znaczenia handlu radzieckiego. 

Zaczniemy od stwierdzenia, że w szeregach pewnej części komunistów ciągle 

jeszcze panuje wyniosły i pogardliwy stosunek do handlu w ogóle, do handlu 

radzieckiego w szczególności. Ci, za przeproszeniem, komuniści traktują handel 

radziecki jako sprawę drugorzędną, błahą, pracowników zaś handlowych — jako 

ludzi straconych. Widocznie ludzie ci nie rozumieją, że ich wyniosły stosunek do 

handlu radzieckiego nie jest wyrazem poglądów bolszewickich, lecz poglądów 

podupadłej szlachty, mającej wielkie ambicje, lecz nie posiadającej żadnej 

amunicji. (Oklaski). Ludzie ci nie rozumieją, że handel radziecki — to nasza 

własna, to bolszewicka sprawa, pracownicy zaś w dziedzinie handlu, w tym i 

sprzedawcy, o ile tylko pracują uczciwie, są realizatorami naszej, rewolucyjnej, 

bolszewickiej sprawy. (Oklaski). Rozumie się, że partia musiała z lekka 

przetrzepad skórę tym, za przeproszeniem, komunistom, a ich szlacheckie 

przesądy — wyrzucid na śmietnik. (Długotrwale oklaski). 

Następnie trzeba było przezwyciężyd przesądy innego rodzaju. Chodzi o lewacką 

gadaninę, cieszącą się powodzeniem wśród części naszych pracowników, 

gadaninę, że handel radziecki jest jakoby stadium minionym, że musimy 

zorganizowad bezpośrednią wymianę produktów, że pieniądze będą wkrótce 

zniesione, ponieważ rzekomo przekształciły się w zwykłe znaki rozrachunkowe, 

że nie ma po co rozwijad handlu, gdyż do drzwi puka bezpośrednia wymiana 
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produktów. Należy zaznaczyd, że ta lewacko-drobnomieszczaoska gadanina, 

która idzie na rękę elementom kapitalistycznym, zmierzającym do tego, by 

podważyd rozwój handlu radzieckiego, popularna jest nie tylko wśród części 

czerwonych profesorów, ale i wśród niektórych pracowników handlu. Naturalnie 

śmieszne to i zabawne, że ci ludzie, niezdolni do zorganizowania najprostszej 

sprawy handlu radzieckiego, gadają o tym, że są gotowi do zorganizowania 

bardziej skomplikowanej i trudnej sprawy — bezpośredniej wymiany 

produktów. Ale Donkiszoci dlatego właśnie nazywają się Donkiszotami, że są 

pozbawieni najprostszego poczucia rzeczywistości. Ludzie ci, którzy są równie 

dalecy od marksizmu, jak niebo od ziemi, nie rozumieją widocznie, że pieniądze 

pozostaną u nas jeszcze długo, aż do zakooczenia pierwszego stadium 

komunizmu — socjalistycznego stadium rozwoju. Nie rozumieją, że pieniądze są 

tym narzędziem ekonomiki burżuazyjnej, które Władza Radziecka wzięła w swe 

ręce i przystosowała do interesów socjalizmu po to, żeby rozwinąd w pełni 

handel radziecki i przez to samo przygotowad warunki do bezpośredniej 

wymiany produktów. Nie rozumieją, że wymiana produktów może byd jedynie 

następstwem i wynikiem idealnie zorganizowanego handlu radzieckiego, czego 

jeszcze w najmniejszym nawet stopniu nie mamy i co nieprędko mied będziemy. 

Rozumie się, że partia dążąc do zorganizowania rozwiniętego handlu 

radzieckiego uznała za konieczne uderzyd również w tych „lewicowych" 

dziwolągów, a ich drobnomieszczaoską gadaninę puścid na cztery wiatry. 

Trzeba było następnie przezwyciężyd szkodliwe nawyki pracowników 

handlowych do mechanicznego podziału towarów, zlikwidowad pogardliwy 

stosunek do odpowiedniego doboru towarów i wymagao spożywcy, zlikwidowad 

mechaniczne wysyłanie towarów' oraz brak odpowiedzialności osobistej w 

handlu. W tym celu otwarto handlowe hurtownie obwodowe i międzyrejonowe, 

otworzono dziesiątki tysięcy nowych sklepów i budek. 

Trzeba było następnie zlikwidowad monopolistyczne położenie kooperacji na 

rynku, w związku z czym zobowiązano wszystkie komisariaty ludowe do 

zorganizowania handlu własnymi towarami, a Komisariat Ludowy 

Zaopatrywania do rozwinięcia szerokiego handlu produktami rolniczymi, co, z 

jednej strony, doprowadziło w drodze współzawodnictwa do ulepszenia handlu 
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spółdzielczego, z drugiej zaś strony — do obniżenia cen rynkowych, do 

uzdrowienia rynku. 

Rozwinięto szeroką sied jadłodajni, wydających potrawy po cenach zniżonych 

(„odżywianie społeczne"), zorganizowano wydziały zaopatrywania robotniczego 

(„ORS") przy fabrykach i zakładach przemysłowych, pozbawiono fabrycznego 

zaopatrywania elementy nie mające związku z fabryką, przy czym w zakresie 

samego tylko Komisariatu Ludowego Przemysłu Ciężkiego trzeba było w ten 

sposób wyłączyd co najmniej 500 tysięcy ludzi postronnych. 

Zorganizowano jednolity scentralizowany bank kredytu krótkoterminowego — 

Bank Paostwowy, posiadający 2.200 oddziałów rejonowych, mogących 

finansowad operacje handlowe. 

Jako wynik tych zarządzeo osiągnęliśmy w okresie sprawozdawczym: 

a) wzrost sieci sklepów i budek ze 184.662 w roku 1930 do 277.974 w roku 

1933; 

b) utworzoną na nowo sied hurtowni obwodowych w liczbie 1.011 i 

międzyrejonowych hurtowni w liczbie 864; 

c) utworzoną na nowo sied wydziałów zaopatrywania robotniczego („ORS") w 

liczbie 1.600; 

d) wzrost sieci sklepów dla nienormowanej sprzedaży chleba; sied ta ogarnia 

obecnie 330 miast; 

e) wzrost sieci jadłodajni społecznych, ogarniających obecnie 19 mln 800 tys. 

spożywców; 

f) wzrost obrotu towarowego w paostwowej i spółdzielczej sieci handlowej, 

włączając jadłodajnie społeczne, z 18 miliardów 900 mln rubli w roku 1930 do 49 

miliardów rubli w roku 1933. 

Błędem byłoby sądzid, że cała ta rozbudowa handlu radzieckiego jest 

wystarczająca do zaspokojenia potrzeb naszej ekonomiki. Przeciwnie, teraz 

bardziej niż kiedykolwiek staje się jasne, że obecny stan obrotu towarowego nie 

może zaspokoid naszych potrzeb. Zadanie polega więc na tym, żeby 
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rozbudowywad dalej handel radziecki, wciągnąd do tego dzieła przemysł 

miejscowy, wzmocnid handel kołchozowo-chłopski i osiągnąd nowe, decydujące 

sukcesy w dziedzinie wzrostu handlu radzieckiego. 

Jednakże należy zaznaczyd, że sprawa nie może ograniczyd się jedynie do 

rozbudowy handlu radzieckiego. Jeżeli rozwój naszej ekonomiki jest zależny od 

rozwoju obrotu towarowego, od rozwoju handlu radzieckiego, to rozwój handlu 

radzieckiego z kolei zależny jest od rozwoju naszego transportu zarówno 

kolejowego i wodnego jak samochodowego. Może się zdarzyd, że towary są, że 

istnieje całkowita możnośd obrotu towarowego, ale transport nie nadąża za 

rozwojem obrotu towarowego i odmawia przewozu ładunków. Jak wiadomo, 

zdarza się to u nas na każdym kroku. Dlatego transport jest tym słabym 

odcinkiem, na którym może się potknąd, a bodaj już się zaczyna potykad cala 

nasza ekonomika i przede wszystkim nasz obrót towarowy. 

Co prawda, transport kolejowy powiększył swoje przewozy towarowe ze 133,9 

miliarda tono-kilometrów w roku 1930 do 172 miliardów tono-kilometrów w 

roku 1933. Ale tego jeszcze nie dośd, tego za mało dla nas, dla naszej ekonomiki. 

Transport wodny powiększył swoje przewozy towarowe z 45,6 miliarda tono-

kilometrów w roku 1930 do 59,9 miliarda tono-kilometrów w roku 1933. Ale 

tego jeszcze nie dośd, tego za mało dla naszej ekonomiki. 

Nie mówię już o transporcie samochodowym, którego tabor powiększył się z 

8.800 samochodów (ciężarowych i osobowych) w 1913 r. do 117.800 

samochodów w koocu 1933 r. Jest to tak mało dla naszego gospodarstwa 

narodowego, że wstyd nawet o tym mówid. 

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te rodzaje transportu mogłyby pracowad o 

wiele lepiej, gdyby organy transportu nie cierpiały na znaną chorobę, która się 

nazywa kancelaryjno-biurokratyczną metodą kierowania. Dlatego poza 

koniecznością dopomożenia transportowi ludźmi i środkami zadanie polega na 

tym, żeby wykorzenid w organach transportu biurokratyczno--kancelaryjny 

stosunek do pracy-i uczynid je bardziej operatywnymi. 

Towarzysze! Osiągnęliśmy to, że podstawowe zagadnienia przemysłu zostały 

rozwiązane słusznie i przemysł stoi obecnie mocno na nogach. Osiągnęliśmy to, 
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że podstawowe zagadnienia rolnictwa zostały również rozwiązane słusznie i 

rolnictwo — możemy to śmiało powiedzied — także stoi teraz mocno na nogach. 

Możemy jednak utracid te zdobycze, jeżeli nasz obrót towarowy zacznie utykad, 

a transport stanie się dla nas kulą u nogi. Dlatego zadanie rozwoju obrotu 

towarowego i decydującego udoskonalenia transportu stanowi kolejne 

najaktualniejsze zadanie; bez jego rozwiązania nie możemy posuwad się 

naprzód. 

 

III 

PARTIA 

 

Przechodzę do sprawy partii. 

Obecny zjazd odbywa się pod znakiem całkowitego zwycięstwa leninizmu, pod 

znakiem likwidacji resztek ugrupowao antyleninowskich. 

Rozgromiona i rozproszona została antyleninowska grupa trockistów. Jej 

organizatorzy wycierają teraz za granicą przedsionki partii burżuazyjnych. 

Rozgromiona i rozproszona została antyleninowska grupa odchyleoców 

prawicowych. Organizatorzy jej dawno wyrzekli się swoich poglądów i obecnie 

wszelkimi sposobami starają się zatrzed swoje grzechy wobec partii. 

Rozgromione i rozpędzone zostały ugrupowania odchyleoców 

nacjonalistycznych. Organizatorzy ich albo zespolili się ostatecznie z emigracją 

interwencyjną, albo wyrazili skruchę. 

Większośd zwolenników tych grup antyrewolucyjnych zmuszona była uznad 

słusznośd linii partii i skapitulowała przed partią. 

Jeżeli na XV zjeździe trzeba było jeszcze dowodzid słuszności linii partii i 

prowadzid walkę z pewnymi ugrupowaniami antyleninowskimi, a na XVI zjeździe 

— dobijad ostatnich zwolenników tych ugrupowao, to na obecnym zjeździe nie 

ma nawet czego dowodzid i bodaj nie ma kogo bid. Wszyscy widzą, że linia partii 

zwyciężyła. (Burza oklasków). 
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Zwyciężyła polityka uprzemysłowienia kraju. Wyniki jej są teraz dla wszystkich 

widoczne. Co można przeciwstawid temu faktowi? 

Zwyciężyła polityka likwidacji kułactwa i powszechnej kolektywizacji. Rezultaty 

jej również widoczne są dla wszystkich. Co można przeciwstawid temu faktowi? 

Doświadczenie naszego kraju dowiodło, że zwycięstwo socjalizmu w jednym, z 

osobna wziętym kraju jest zupełnie możliwe. Co można przeciwstawid temu 

faktowi? 

Oczywista, że wszystkie te sukcesy, a przede wszystkim zwycięstwo pięciolatki, 

ostatecznie zdemoralizowały i rozgromiły doszczętnie wszelakie ugrupowania 

antyleninowskie. 

Należy przyznad, że partia jest obecnie tak zwarta i jednolita jak nigdy dotąd. 

(Burzliwe, długo nie milknące oklaski). 

 

1. Zagadnienia kierownictwa ideowo-politycznego 

 

Czy znaczy to jednak, że walka jest zakooczona i potrzeba dalszej ofensywy 

socjalizmu odpada, jako rzecz zbyteczna? Bynajmniej. 

Czy znaczy to, że w partii naszej wszystko idzie pomyślnie, że żadnych odchyleo 

więcej nie będzie, a zatem można teraz spocząd na laurach? Bynajmniej. 

Wrogów partii, oportunistów wszystkich maści, nacjonalistycznych odchyleoców 

wszelkiego rodzaju — rozgromiliśmy. Ale resztki ich ideologii żyją jeszcze w 

głowach poszczególnych członków partii i niejednokrotnie dają znad o sobie. Nie 

można rozpatrywad partii jako czegoś oderwanego od otaczających ją ludzi. Żyje 

ona i działa w otaczającym ją środowisku. Nic dziwnego, że do partii przenikają 

nieraz z zewnątrz niezdrowe nastroje. A grunt do takich nastrojów niewątpliwie 

istnieje w naszym kraju, chociażby dlatego, że istnieją u nas jeszcze pewne 

pośrednie warstwy ludności zarówno w mieście, jak na wsi, które stanowią 

pożywkę dla takich nastrojów. 
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XVII konferencja naszej partii orzekła, że jedno z podstawowych zadao 

politycznych przy wcielaniu wżycie drugiej pięciolatki polega na 

„przezwyciężeniu przeżytków kapitalizmu w ekonomice i świadomości ludzi". 

Jest to myśl zupełnie słuszna. Ale czy można powiedzied, że przezwyciężyliśmy 

już wszystkie przeżytki kapitalizmu w ekonomice? Nie, nie można tego 

powiedzied. Tym bardziej nie można powiedzied, że przezwyciężyliśmy przeżytki 

kapitalizmu w świadomości ludzi. Nie można tego powiedzied nie tylko dlatego, 

że świadomośd ludzi pozostaje w swym rozwoju w tyle za ich położeniem 

ekonomicznym, lecz i dlatego, że ciągle jeszcze istnieje otoczenie 

kapitalistyczne, które stara się ożywiad i podtrzymywad przeżytki kapitalizmu w 

ekonomice i świadomości ludzi w ZSRR i przeciwko któremu my, bolszewicy, 

powinniśmy trzymad ciągle suchy proch w pogotowiu. 

Rozumie się, że przeżytki te muszą stanowid podatny grunt dla ożywienia 

ideologii rozgromionych grup antyleninowskich w głowach poszczególnych 

członków naszej partii. Dodajcie do tego niezbyt wysoki poziom teoretyczny 

większości członków naszej partii, słabośd pracy ideologicznej organów 

partyjnych, przeciążenie naszych pracowników partyjnych pracą czysto 

praktyczną, nie dającą im możności uzupełnienia swego bagażu teoretycznego 

— a zrozumiecie, skąd bierze się w głowach poszczególnych członków partii ta 

gmatwanina w szeregu zagadnieo leninizmu, która przenika nieraz do naszej 

prasy i która ułatwia ożywienie resztek ideologii rozgromionych grup 

antyleninowskich. 

Oto, dlaczego nie można mówid, że walka jest skooczona i że polityka ofensywy 

socjalizmu już nie jest potrzebna. 

Można byłoby wziąd szereg zagadnieo leninizmu i zademonstrowad na ich 

przykładzie, jak żywotne są jeszcze wśród niektórych członków partii resztki 

ideologii rozgromionych grup antyleninowskich. 

Weźmy na przykład kwestię zbudowania bezklasowego społeczeostwa 

socjalistycznego. XVII konferencja partyjna orzekła, że jesteśmy na drodze do 

stworzenia bezklasowego, socjalistycznego społeczeostwa. Rozumie się, że 

społeczeostwo bezklasowe nie może przyjśd, że tak powiem, samo przez się. 

Należy je wywalczyd i zbudowad wysiłkiem ogółu mas pracujących — przez 
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wzmocnienie organów dyktatury proletariatu, przez rozwijanie walki klasowej, 

przez zniesienie klas, przez likwidację resztek klas kapitalistycznych w bojach z 

wrogami zarówno wewnętrznymi jak zewnętrznymi. 

Sprawa, zdaje się, jasna. 

A jednak, któż nie wie, że ogłoszenie tej jasnej i elementarnej tezy leninizmu 

zrodziło nie lada gmatwaninę w umysłach i niezdrowe nastroje wśród pewnej 

części członków partii? Wysuniętą jako hasło tezę o naszym posuwaniu się ku 

społeczeostwu bezklasowemu pojęli oni jako proces żywiołowy i kombinowali 

tak: jeżeli społeczeostwo ma byd bezklasowe, to znaczy — można osłabid walkę 

klasową, można osłabid dyktaturę proletariatu i w ogóle skooczyd z paostwem, 

które i tak powinno obumrzed w najbliższym czasie. I wpadali w cielęcy zachwyt 

w oczekiwaniu, że wkrótce nie będzie żadnych klas — a więc nie będzie walki 

klasowej — a więc nie będzie trosk i niepokojów — a więc można złożyd oręż i 

udad się na spoczynek — spad w oczekiwaniu nadejścia społeczeostwa 

bezklasowego. (Ogólny śmiech na sali). 

Nie ulega wątpliwości, że ta gmatwanina w głowach i te nastroje są jak dwie 

krople wody podobne do znanych poglądów odchyleoców prawicowych, w myśl 

których stare stosunki powinny same przez się wrosnąd w nowe i pewnego 

pięknego dnia powinniśmy się znaleźd niepostrzeżenie w społeczeostwie 

socjalistycznym. 

Jak widzicie, resztki ideologii rozgromionych grup antyleninowskich są 

całkowicie zdolne do odżycia i bynajmniej nie zatraciły jeszcze swej żywotności. 

Rozumie się, że gdyby ta gmatwanina w poglądach i te niebolszewickie nastroje 

owładnęły większością naszej partii, partia zostałaby zdemobilizowana i 

rozbrojona. 

Weźmy następnie kwestię artelu rolnego i komuny rolnej. Obecnie wszyscy 

uznają, że w dzisiejszych czasach artel jest jedyną właściwą formą ruchu 

kołchozowego. Jest to całkiem zrozumiałe: a) artel należycie kojarzy osobiste, 

życiowe interesy kołchoźników z ich interesami społecznymi, b) artel trafnie 

dostosowuje osobiste interesy życiowe do interesów społecznych ułatwiając 
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przez to wychowanie wczorajszych gospodarzy indywidualnych w duchu 

kolektywizmu. 

W odróżnieniu od artelu, gdzie uspołecznione są tylko środki produkcji, w 

komunach do ostatnich czasów były uspołecznione nie tylko środki produkcji, 

ale i byt każdego członka komuny, czyli członkowie komuny w odróżnieniu od 

członków artelu nie posiadali w osobistym władaniu ptactwa domowego, 

drobnego bydła, krowy, zboża, ziemi przy zagrodach. To znaczy, że w komunach 

interesy osobiste, życiowe członków nie tyle były brane w rachubę i kojarzone z 

interesami społecznymi, ile raczej były tłumione przez te ostatnie w interesach 

drobnomieszczaoskiej zasady wyrównawczości. Rozumie się, że ta okolicznośd 

jest najsłabszą stroną komun. Tym właściwie tłumaczy się, że komuny nie są 

zbyt rozpowszechnione i liczą się zaledwie na jednostki i dziesiątki. Z tej samej 

przyczyny, aby się ostad i nie rozpaśd, musiały komuny wyrzec się uspołecznienia 

bytu, zaczynają pracowad według pracodni (jednostka pracy w kołchozach), 

zaczynają wydawad zboże do domu, pozwalają na osobiste posiadanie ptactwa 

domowego, drobnego bydła, krowy itd., ale stąd wynika, że komuny faktycznie 

przekształciły się w artele. I nie ma w tym nic złego, gdyż wymaga tego interes 

zdrowego rozwoju masowego ruchu kołchozowego. 

Nie znaczy to naturalnie, że komuna jest w ogóle niepotrzebna, że nie jest już 

ona najwyższą formą ruchu kołchozowego. Nie, komuna jest potrzebna i jest 

ona naturalnie najwyższą formą ruchu kołchozowego, ale nie obecna komuna, 

która powstała na podstawie nierozwiniętej techniki i braku produktów i która 

sama przekształca się w artel, ale — komuna przyszłości, która powstanie na 

podstawie bardziej rozwiniętej techniki i obfitości produktów. Teraźniejsza 

komuna rolna powstała na podstawie słabo rozwiniętej techniki i braku 

produktów. Tym właściwie tłumaczy się, że praktykowała ona system 

wyrównawczości i mało liczyła się z osobistymi, życiowymi interesami swoich 

członków, wskutek czego zmuszona jest obecnie do przekształcenia się w artel, 

w którym rozsądnie kojarzone są osobiste i społeczne interesy kołchoźników. 

Przyszła komuna wyrośnie z rozwiniętego i zamożnego artelu. Przyszła komuna 

rolna powstanie wtedy, kiedy na polach i farmach artelu będzie obfitośd zboża, 

bydła, ptactwa domowego, jarzyn i wszelkich innych produktów, kiedy przy 

artelach powstaną zmechanizowane pralnie, nowoczesne kuchnie-jadłodajnie, 
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piekarnie mechaniczne itd., kiedy kołchoźnik zobaczy, że korzystniej jest dlao 

otrzymywad mięso i mleko z farmy, niż mied własną krowę i drobne bydło 

domowe, kiedy kołchoźnica zobaczy, że jest wygodniej jeśd obiad w stołówce, 

brad chleb z piekarni mechanicznej i otrzymywad wypraną bieliznę z pralni 

społecznej, niż samej zajmowad się tymi sprawami. Przyszła komuna powstanie 

na podstawie bardziej rozwiniętej techniki i bardziej rozwiniętego artelu, na 

podstawie obfitości produktów. Kiedy to nastąpi? Naturalnie nieprędko. Ale to 

nastąpi. Byłoby przestępstwem przyspieszad sztucznie proces przerastania 

artelu w przyszłą komunę. Zmieszałoby to wszystkie karty i ułatwiłoby sprawę 

naszym wrogom. Proces przerastania artelu w przyszłą komunę powinien 

odbywad się stopniowo, w miarę tego jak wszyscy kołchoźnicy przekonywad się 

będą o konieczności takiego przerastania. 

Tak stoi sprawa artelu i komuny. 

Sprawa, zdawałoby się, jasna i niemal elementarna. 

A jednak wśród pewnej części członków partii istnieje nie lada gmatwanina w tej 

kwestii. Uważają oni, że ogłaszając artel za podstawową formę ruchu 

kołchozowego partia oddaliła się od socjalizmu, cofnęła się wstecz od komuny, 

od wyższej formy ruchu kołchozowego — do niższej. Powstaje pytanie, 

dlaczego? Dlatego, jak się okazuje, że w artelu nie ma równości, ponieważ 

została tam zachowana różnica w potrzebach i w osobistym życiu członków 

artelu, podczas gdy w komunie jest równośd, ponieważ tam zrównane są 

potrzeby i osobista sytuacja życiowa jej członków. Ale, po pierwsze, nie mamy 

już takich komun, gdzieby istniało zrównanie, zniwelowanie w dziedzinie 

potrzeb i życia osobistego. Praktyka wykazała, że komuny na pewno by zginęły, 

gdyby się nie wyrzekły zrównania i nie przekształciły się faktycznie w artele. Nie 

ma więc co powoływad się na to, czego nie ma już w rzeczywistości. Po drugie, 

każdy leninowiec, jeżeli tylko jest prawdziwym leninowcem, wie, że zrównanie 

w dziedzinie potrzeb i życia osobistego jest reakcyjną niedorzecznością 

drobnomieszczaoską, godną jakiejś pierwotnej sekty ascetów, a nie 

społeczeostwa socjalistycznego, zorganizowanego po marksistowsku, albowiem 

nie można żądad, żeby wszyscy ludzie mieli jednakowe potrzeby i gusta, żeby 

wszyscy ludzie w swym życiu osobistym żyli według jednej miarki. I wreszcie: czy 

wśród robotników nie zachowała się różnica zarówno w potrzebach jak w życiu 
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osobistym? Czy znaczy to, że robotnicy stoją dalej od socjalizmu niż członkowie 

komun rolnych? 

Ludzie ci sądzą widocznie, że socjalizm wymaga ujednostajnienia, zrównania, 

zniwelowania potrzeb i życia osobistego członków społeczeostwa. Zbyteczne 

jest dowodzid, że takie przypuszczenie nie ma nic wspólnego z marksizmem, 

leninizmem. Przez równośd marksizm rozumie nie zrównanie w dziedzinie 

osobistych potrzeb i życia osobistego, ale zniesienie klas, czyli a) jednakowe dla 

ogółu pracujących wyzwolenie z wyzysku po obaleniu i wywłaszczeniu 

kapitalistów, b) jednakowe dla wszystkich zniesienie prywatnej własności 

środków produkcji po przekazaniu ich na własnośd całego społeczeostwa, c) 

jednakowy dla wszystkich obowiązek pracy w miarę zdolności i równe dla 

wszystkich pracujących prawo do wynagrodzenia według pracy (społeczeostwo 

socjalistyczne), d) jednakowy dla wszystkich obowiązek pracy w miarę zdolności 

i równe dla wszystkich pracujących prawo do wynagrodzenia według potrzeb 

(społeczeostwo komunistyczne). Marksizm wychodzi przy tym z założenia, że 

gusta i potrzeby ludzi nie bywają i nie mogą byd jednakowe i równe pod 

względem jakości lub ilości ani w okresie socjalizmu, ani w okresie komunizmu. 

Oto macie marksistowskie pojmowanie równości. Żadnej innej równości 

marksizm nie uznawał i nie uznaje. Wysnuwad stąd wniosek, że socjalizm 

wymaga ujednostajnienia, zrównania, zniwelowania potrzeb członków 

społeczeostwa, zniwelowania ich gustów i życia osobistego, że według 

marksizmu wszyscy powinni chodzid w jednakowych ubraniach i jeśd jednakowe 

potrawy w jednakowej ilości — to znaczy prawid wulgarne komunały i 

spotwarzad marksizm. 

Czas już zrozumied, że marksizm jest wrogiem takiego zrównania. Już w 

„Manifeście Partii Komunistycznej" Marks i Engels biczowali prymitywny 

socjalizm utopijny, nazywając go reakcyjnym za głoszenie „powszechnego 

ascetyzmu i prymitywnego egalitaryzmu". Engels w swoim „Anty-Dühringu" 

poświęcił cały rozdział druzgocącej krytyce „radykalnego socjalizmu 

egalitarnego", wysuniętego przez Dühringa w przeciwstawieniu do socjalizmu 

marksistowskiego. 
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„Realna treśd proletariackiego żądania równości — mówił Engels — sprowadza 

się do żądania zniesienia klas. Wszelkie dalej idące żądanie równości prowadzi, 

nieuchronnie do niedorzeczności". 

To samo mówi Lenin: 

„Engels miał po tysiąckrod rację, kiedy pisał: pojęcie równości bez zniesienia klas 

jest najgłupszym i niedorzecznym przesądem. Profesorowie burżuazyjni z 

powodu koncepcji równości usiłowali nas oskarżad o to, iż rzekomo chcemy 

jednego człowieka uczynid równym drugiemu. O ten nonsens, który sami 

wymyślili, usiłowali oskarżyd socjalistów. Nie wiedzieli jednak wskutek swej 

ignorancji, że socjaliści — a mianowicie twórcy współczesnego socjalizmu 

naukowego Marks i Engels — mówili: równośd jest czczym frazesem, o ile przez 

równośd nie rozumie się zniesienia klas. Chcemy znieśd klasy, pod tym względem 

jesteśmy za równością. Ale pretendowanie do tego, że uczynimy wszystkich 

ludzi równymi między sobą, jest czczym frazesem i głupim wymysłem 

inteligenta" (Lenin „O oszukiwaniu ludu hasłami wolności i równości", t. XXIV, 

str. 293—294, wyd. III). 

To chyba jasne. 

Pisarze burżuazyjni przedstawiają chętnie marksistowski socjalizm jako dawne 

koszary carskie, gdzie wszystko jest podporządkowane „zasadzie" egalitaryzmu. 

Ale marksiści nie mogą ponosid odpowiedzialności za ignorancję i tępotę pisarzy 

burżuazyjnych. 

Nie ulega wątpliwości, że ta gmatwanina w poglądach poszczególnych członków 

partii na socjalizm marksistowski oraz ich zapał do równościowych tendencji 

komun rolnych podobne są jak dwie krople wody do drobno-mieszczaoskich 

poglądów naszych lewackich pustogłowów, u których idealizacja komun rolnych 

dochodziła w pewnym okresie do tego, że usiłowali zakładad komuny nawet w 

fabrykach, gdzie robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, pracując 

każdy w swoim zawodzie winni byli oddawad zarobek do ogólnego kotła i potem 

go równo dzielid. Wiadomo, jaką szkodę wyrządzały naszemu przemysłowi te 

równościowo-młokosowskie dwiczenia „lewicowych" pustogłowów. 
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Jak widzicie, resztki ideologii rozgromionych grup antypartyjnych posiadają dośd 

wielką żywotnośd. 

Rzecz jasna, że gdyby te lewackie poglądy zatryumfowały w partii, partia 

przestałaby byd marksistowską, a ruch kołchozowy byłby całkowicie 

zdezorganizowany. 

Albo weźmy na przykład kwestię hasła: „uczynid wszystkich kołchoźników 

zamożnymi". Hasło to dotyczy nie tylko kołchoźników. Jeszcze bardziej dotyczy 

ono robotników, ponieważ chcemy uczynid wszystkich robotników zamożnymi 

— ludźmi prowadzącymi życie dostatnie i zupełnie kulturalne. 

Zdawałoby się, że sprawa jest jasna. Po co było obalad kapitalizm w październiku 

1917 r. i budowad socjalizm w przeciągu szeregu lat, jeżeli nie osiągniemy tego, 

ażeby ludzie u nas żyli w dobrobycie. Socjalizm oznacza nie nędzę i cierpienia, 

lecz zniesienie nędzy i cierpieo, organizację dostatniego i kulturalnego życia dla 

wszystkich członków społeczeostwa. 

A jednak to wyraźne i w istocie rzeczy elementarne hasło wywołało szereg 

wątpliwości, gmatwaninę i rozgardiasz wśród pewnej części członków partii. Czy 

hasło to nie jest, mówią oni, nawrotem do dawnego, odrzuconego przez partię, 

hasła: „bogadcie się"? Jeżeli wszyscy będą zamożni, kontynuują oni, a biedota 

przestanie istnied — na kim wówczas my, bolszewicy, będziemy się opierali w 

naszej pracy, jakże będziemy pracowali bez biedoty? 

Może jest to śmieszne, ale istnienie takich naiwnych i antyleninowskich 

poglądów wśród części członków partii jest faktem niewątpliwym, z którym nie 

można się nie liczyd. 

Ludzie ci widocznie nie rozumieją, że między hasłem „bogadcie się" a hasłem 

„uczynid wszystkich kołchoźników zamożnymi" leży cała przepaśd. Po pierwsze, 

bogacid się mogą tylko poszczególne jednostki lub grupy, gdy tymczasem hasło 

życia w dobrobycie dotyczy nie poszczególnych jednostek czy grup, lecz 

wszystkich kołchoźników. Po drugie, bogacą się poszczególne jednostki lub 

grupy po to, żeby uzależnid od siebie pozostałych ludzi i wyzyskiwad ich, gdy 

tymczasem hasło dobrobytu wszystkich kołchoźników w warunkach 

uspołecznienia środków produkcji w kołchozach wyłącza wszelką możliwośd 
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wyzysku jednych przez drugich. Po trzecie, hasło „bogadcie się" było rzucone w 

początkowym stadium Nepu, kiedy kapitalizm częściowo się odbudowywał, 

kiedy kułacy byli silni, w kraju przeważało indywidualne gospodarstwo 

chłopskie, a gospodarka kołchozowa znajdowała się w stanie zalążkowym, gdy 

tymczasem hasło „uczynid wszystkich kołchoźników zamożnymi" zostało 

wysunięte w ostatnim stadium Nepu, kiedy elementy kapitalistyczne w 

przemyśle zostały zlikwidowane, kułacy na wsi rozgromieni, indywidualne 

gospodarstwo chłopskie wyparte na ostatni plan, a kołchozy przeistoczone w 

panującą formę gospodarki rolnej. Nie mówię już o tym, że hasło „uczynid 

wszystkich kołchoźników zamożnymi" nie jest wysuwane jako hasło oderwane, 

lecz w ścisłym związku z hasłem „uczynid kołchozy bolszewickimi". 

Czy nie jest rzeczą jasną, że hasło „bogadcie się" oznaczało w istocie rzeczy 

wezwanie do odbudowania kapitalizmu, gdy tymczasem hasło „uczynid 

wszystkich kołchoźników zamożnymi" oznacza wezwanie do dobicia ostatnich 

resztek kapitalizmu przez wzmożenie potęgi ekonomicznej kołchozów i 

przekształcenie wszystkich kołchoźników w zamożnych ludzi pracy? (Głosy: 

„Słusznie!"). 

Czy nie jest rzeczą jasną, że między tymi hasłami nie ma i nie może byd nic 

wspólnego? (Głosy: „Słusznie!"). 

Co się tyczy tego, że bez istnienia biedoty nie do pomyślenia jest rzekomo ani 

praca bolszewicka, ani socjalizm, to jest to taki nonsens, o którym nawet nie 

wypada mówid. Leninowcy opierają się na biedocie, gdy istnieją elementy 

kapitalistyczne i gdy istnieje biedota, którą kapitaliści wyzyskują. Gdy jednak 

elementy kapitalistyczne są rozgromione, a biedota wyzwolona od wyzysku, 

zadanie leninowców polega nie na tym, żeby utrwalid i zachowad biedę i 

biedotę, dla których istnienia przesłanki są już zniesione, lecz na tym, żeby 

znieśd biedę i podnieśd biedotę do życia w dostatku. Głupio byłoby myśled, że 

socjalizm może byd zbudowany na podstawie nędzy i niedostatku, na podstawie 

ograniczenia potrzeb osobistych i obniżenia poziomu życia ludzi do poziomu 

życia biedoty, która przy tym sama nie chce dłużej pozostawad biedotą i rwie się 

wzwyż do życia w dostatku. Komu jest potrzebny taki, za pozwoleniem, 

socjalizm? To byłby nie socjalizm, lecz karykatura socjalizmu. Socjalizm może byd 

zbudowany jedynie na podstawie bujnego wzrostu sił wytwórczych 
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społeczeostwa, na podstawie obfitości produktów i towarów, na podstawie 

dobrobytu mas pracujących, na podstawie bujnego rozkwitu kultury. Albowiem 

socjalizm, marksistowski socjalizm, oznacza nie ograniczenie potrzeb osobistych, 

ale wszechstronne ich rozszerzenie i rozkwit, oznacza nie ograniczenie czy 

wyrzeczenie się zaspokojenia tych potrzeb, ale wszechstronne i całkowite 

zaspokojenie wszystkich potrzeb ludzi pracy, rozwiniętych pod względem 

kulturalnym. 

Nie ulega wątpliwości, że ta gmatwanina w poglądach poszczególnych członków 

partii w sprawie biedoty i zamożności jest odzwierciedleniem poglądów naszych 

lewackich pustogłowów, idealizujących biedotę jako odwieczną oporę 

bolszewizmu we wszelkich warunkach i rozpatrujących kołchozy jako arenę 

zaciętej walki klasowej. 

Jak widzicie, i tutaj, w tym zagadnieniu, resztki ideologii rozgromionych grup 

antypartyjnych ciągle jeszcze nie tracą swojej żywotności. 

Rozumie się, że gdyby podobne niedorzeczne poglądy zwyciężyły w naszej partii, 

kołchozy nie osiągnęłyby tych sukcesów, które osiągnęły w ciągu ostatnich 

dwóch lat, i rozpadłyby się w najkrótszym czasie. 

Albo weźmy na przykład kwestią narodową. I tutaj również, w dziedzinie kwestii 

narodowej, tak samo jak w dziedzinie innych zagadnieo, wśród pewnej części 

partii panuje gmatwanina w poglądach, stwarzająca pewne niebezpieczeostwo. 

Mówiłem o żywotności przeżytków kapitalizmu. Należy zaznaczyd, że przeżytki 

kapitalizmu w świadomości ludzkiej są daleko żywotniejsze w dziedzinie kwestii 

narodowej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Są one żywotniejsze, ponieważ 

mają możnośd łatwego maskowania się pod szatą narodową. "Wielu sądzi, że 

ciężki grzech Skrypnika jest wypadkiem oderwanym, wyjątkiem od reguły. Jest 

to niesłuszne. Ciężki grzech Skrypnika i jego grupy na Ukrainie nie jest 

wyjątkiem. Takie same wykolejenia można zauważyd u poszczególnych 

towarzyszy również w innych republikach narodowych. 

Co oznacza odchylenie w stronę nacjonalizmu — niezależnie od tego, czy chodzi 

o odchylenie w stronę nacjonalizmu wielkorosyjskiego, czy o odchylenie w 

stronę nacjonalizmu lokalnego? Odchylenie w stronę nacjonalizmu — to 

przystosowanie internacjonalistycznej polityki klasy robotniczej do 
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nacjonalistycznej polityki burżuazji. Odchylenie w stronę nacjonalizmu 

odzwierciedla próby „własnej", „narodowej" burżuazji podważenia ustroju 

radzieckiego i przywrócenia kapitalizmu. Źródło obu odchyleo — jak widzicie — 

jest wspólne. Jest to — odstępstwo od leninowskiego internacjonalizmu. Jeżeli 

chcecie kierowad ogieo przeciwko obu odchyleniom, należy mierzyd przede 

wszystkim w samo źródło, w tych, którzy odstępują od internacjonalizmu — 

niezależnie od tego, czy mowa o odchyleniu w stronę nacjonalizmu lokalnego, 

czy o odchyleniu w stronę nacjonalizmu wielkorosyjskiego. (Burzliwe oklaski). 

Toczą się spory o to, które odchylenie stanowi główne niebezpieczeostwo, 

odchylenie w stronę nacjonalizmu wielkorosyjskiego, czy odchylenie w stronę 

nacjonalizmu lokalnego? W warunkach współczesnych jest to spór formalny i 

dlatego czczy. Byłoby głupio dawad gotowy przepis o głównym i niegłównym 

niebezpieczeostwie, nadający się dla wszystkich czasów i warunków. Takich 

przepisów nie ma w ogóle pod słoocem. Główne niebezpieczeostwo stanowi to 

odchylenie, przeciw któremu zaprzestano walki i któremu w ten sposób dano 

rozrosnąd się do rozmiarów niebezpieczeostwa paostwowego. (Długotrwałe 

oklaski). 

Na Ukrainie jeszcze zupełnie niedawno odchylenie w stronę nacjonalizmu 

ukraioskiego nie stanowiło głównego niebezpieczeostwa, gdy jednak 

zaprzestano z nim walki i dano mu się rozrosnąd do tego stopnia, że złączyło się 

ono z interwencjonistami, odchylenie to stało się głównym 

niebezpieczeostwem. Zagadnienie głównego niebezpieczeostwa w dziedzinie 

kwestii narodowej daje się rozwiązad nie przez przelewanie z pustego w próżne, 

nie przez formalne spory, lecz w drodze marksistowskiej analizy stanu rzeczy w 

danej chwili i badania błędów, które zostały w tej dziedzinie popełnione. To 

samo należy powiedzied o prawicowym i „lewicowym" odchyleniu w dziedzinie 

polityki ogólnej. I tutaj tak samo jak w innych dziedzinach mamy niemałą 

gmatwaninę w poglądach poszczególnych członków naszej partii. Czasami 

prowadząc walkę przeciw odchyleniu prawicowemu odwracają oni uwagę od 

odchylenia „lewicowego" i osłabiają walkę z nim sądząc, że nie jest ono 

niebezpieczne lub że jest mało niebezpieczne. Jest to błąd poważny i groźny. 

Jest to ustępstwo na rzecz odchylenia „lewicowego", niedopuszczalne dla 

członka partii. Jest to tym bardziej niedopuszczalne, że w ostatnich czasach 
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„lewicowcy" ostatecznie stoczyli się na pozycje prawicowców i w istocie rzeczy 

niczym się już od nich nie różnią. 

Myśmy zawsze oświadczali, że „lewicowcy" — to ci sami prawicowcy maskujący 

swoją prawicowośd lewicowymi frazesami. Obecnie „lewicowcy" sami 

potwierdzają to nasze oświadczenie. Weźcie zeszłoroczne numery 

trockistowskiego „Biuletynu". Czego żądają i o czym piszą tam panowie trockiści, 

na czym polega ich „lewicowy" program? Żądają oni: rozwiązania sowchozów, 

jako nierentownych, rozwiązania większości kołchozów, jako fikcyjnych, 

wyrzeczenia się polityki likwidacji kułactwa, powrotu do polityki koncesyjnej i 

oddania w koncesję całego szeregu naszych przedsiębiorstw przemysłowych, 

jako nierentownych. 

Oto macie program nikczemnych tchórzów i kapitulantów, kontrrewolucyjny 

program odbudowy kapitalizmu w ZSRR! 

Czym się różni ten program od programu skrajnych prawicowców? Rzecz jasna, 

że niczym. Wynika stąd, że „lewicowcy" otwarcie przyłączyli się do 

kontrrewolucyjnego programu prawicowców po to, aby utworzyd z nimi blok i 

poprowadzid wspólną walkę przeciw partii. 

Jakże można po tym wszystkim mówid, że „lewicowcy" nie są niebezpieczni lub 

że są mało niebezpieczni? Czy nie jest rzeczą jasną, że ludzie mówiący takie 

brednie leją wodę na młyn śmiertelnych wrogów leninizmu? 

Jak widzicie i tutaj, w dziedzinie odchyleo od linii partii — niezależnie od tego, 

czy jest mowa o odchyleniach w polityce ogólnej, czy o odchyleniach w kwestii 

narodowej — przeżytki kapitalizmu w świadomości ludzkiej, między innymi i w 

świadomości poszczególnych członków naszej partii — posiadają dostateczną 

żywotnośd. 

Oto kilka poważnych i aktualnych zagadnieo naszej pracy ideowo-politycznej, co 

do których w pewnych warstwach partii istnieje niejasnośd poglądów, 

gmatwanina, a nawet wprost odchylenie od leninizmu. A przecież nie są to 

jedyne zagadnienia, na których przykładzie można by było zademonstrowad 

gmatwaninę w poglądach poszczególnych członków partii. 
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Czy można po tym wszystkim powiedzied, że u nas w partii wszystko jest w 

porządku? 

Rzecz jasna, że nie można. 

Zadania nasze w dziedzinie pracy ideowo-politycznej: 

1) Podnieśd teoretyczny poziom partii do należytej wysokości; 

2) Wzmocnid we wszystkich ogniwach partii pracę ideologiczną; 

3) Prowadzid w szeregach partii nieustanną propagandę leninizmu; 

4) Wychowywad organizacje partyjne i otaczający je aktyw bezpartyjny w duchu 

leninowskiego internacjonalizmu; 

5) Nie zatuszowywad odchyleo niektórych towarzyszy od marksizmu--leninizmu, 

ale śmiało je krytykowad; 

6) Systematycznie demaskowad ideologię i resztki ideologii wrogich leninizmowi 

prądów. 

 

2. Zagadnienia kierownictwa organizacyjnego 

 

Mówiłem o naszych sukcesach. Mówiłem o zwycięstwie linii partii zarówno w 

dziedzinie gospodarstwa narodowego i kultury jak w dziedzinie przezwyciężenia 

antyleninowskich ugrupowao w partii. Mówiłem o światowo-historycznym 

znaczeniu naszego zwycięstwa. Nie znaczy to jednak, że zwycięstwo osiągnięte 

zostało wszędzie i we wszystkim i że wszystkie zagadnienia zostały już 

rozwiązane. Takie sukcesy i zwycięstwa nie istnieją w ogóle na świecie. 

Nierozwiązanych zagadnieo i luk wszelkiego rodzaju pozostaje u nas jeszcze 

niemało. Przed nami — masa zadao wymagających rozwiązania. Ale 

niewątpliwie oznacza to, że większa częśd nie cierpiących zwłoki zadao 

bieżących jest już z powodzeniem rozwiązana, i w tym sensie olbrzymie 

zwycięstwo naszej partii nie ulega wątpliwości. 
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Ale oto kwestia: jak rodziło się to zwycięstwo, jak osiągano je w praktyce, za 

cenę jakiej walki, jakich wysiłków? 

Niektórzy sądzą, że wystarczy opracowad słuszną linię partii, podad ją do 

powszechnej wiadomości, wyłożyd w postaci ogólnych tez i rezolucyj i uchwalid 

jednogłośnie, aby zwycięstwo przyszło samo przez się, że tak powiem, 

samorzutnie. Jest to oczywiście niesłuszne. Jest to wielki błąd. Tak mogą sądzid 

tylko niepoprawni biurokraci i formaliści. W rzeczywistości sukcesy te i 

zwycięstwa nie przyszły same przez się, ale zostały osiągnięte w drodze zaciętej 

walki o realizację linii partii. Zwycięstwo nigdy nie przychodzi samo — zazwyczaj 

trzeba je zdobywad. Dobre rezolucje i deklaracje opowiadające się za generalną 

linią partii — to dopiero początek, gdyż oznaczają one tylko pragnienie 

zwycięstwa, ale nie samo zwycięstwo. Gdy już dana jest słuszna linia, gdy już 

dane jest słuszne rozwiązanie zagadnienia, powodzenie sprawy zależy od pracy 

organizacyjnej, od organizacji walki o wcielenie w życie linii partii, od 

właściwego doboru ludzi, od kontroli  wykonania uchwal organów 

kierowniczych.  W przeciwnym  razie powstaje ryzyko, że słuszna linia partii i 

słuszne uchwały mogą byd poważnie narażone na szwank. Co więcej: gdy już 

dana jest słuszna linia polityczna, praca organizacyjna decyduje o wszystkim, 

również i o losie samej linii politycznej — o jej realizacji albo o jej bankructwie. 

W rzeczywistości zwycięstwo zostało odniesione, osiągnięte dzięki 

systematycznej i zaciętej walce z wszelkiego rodzaju trudnościami w 

przeprowadzaniu linii partii — przez przezwyciężenie tych trudności, przez 

mobilizację partii i klasy robotniczej celem przezwyciężenia tych trudności, przez 

organizowanie walki o przezwyciężenie trudności, przez usuwanie 

nieodpowiednich pracowników i dobór lepszych, zdolnych do poprowadzenia 

walki z trudnościami. 

Jakie to są trudności i gdzie się gnieżdżą? 

Trudności te są trudnościami naszej pracy organizacyjnej, trudnościami naszego 

kierownictwa organizacyjnego. Gnieżdżą się w nas samych, w naszych 

pracownikach kierowniczych, w naszych organizacjach, w aparatach naszych 

organizacji partyjnych, radzieckich, gospodarczych, zawodowych, 

komsomolskich i wszelkich innych. 
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Należy zrozumied, że siła i autorytet naszych partyjno-radzieckich, 

gospodarczych i wszelkich innych organizacji i ich kierowników wzrosły do 

niebywałego stopnia. I właśnie dlatego, że ich siła i autorytet wzrosły do 

niebywałego stopnia — od ich pracy zależy teraz wszystko albo prawie wszystko. 

Powoływanie się na tak zwane warunki obiektywne nie jest usprawiedliwione. 

Gdy słusznośd politycznej linii partii została potwierdzona doświadczeniem 

szeregu lat, a gotowośd robotników i chłopów do poparcia tej linii nie nasuwa 

już wątpliwości — rola tak zwanych warunków obiektywnych została 

sprowadzona do minimum, rola zaś naszych organizacji i ich kierowników stała 

się decydująca, wyjątkowa. A co to znaczy? To znaczy, że odpowiedzialnośd za 

nasze wyrwy i braki w pracy spada odtąd w dziewięciu dziesiątych nie na 

warunki „obiektywne", ale na nas samych i tylko na nas. 

Mamy w partii przeszło dwa miliony członków i kandydatów. Mamy w 

Komunistycznym Związku Młodzieży przeszło cztery miliony członków i 

kandydatów. Mamy z górą trzy miliony korespondentów robotniczych i 

chłopskich. W Towarzystwie Współdziałania z Obroną Powietrzną i Chemiczną 

(Osoawiachim) mamy ponad dwanaście milionów członków. W związkach 

zawodowych — z górą siedemnaście milionów członków. Organizacjom tym 

zawdzięczamy nasze sukcesy. I jeżeli pomimo istnienia takich organizacji i takich 

możliwości, ułatwiających osiągnięcie sukcesów, mamy niemało braków w pracy 

i niemałą ilośd wyrw, to winni temu jesteśmy tylko my, nasza praca 

organizacyjna, nasze złe kierownictwo organizacyjne. 

Biurokratyzm i formalistyka aparatu administracyjnego; gadanina o „kierowaniu 

w ogóle" zamiast żywego i konkretnego kierownictwa; funkcjonalna budowa 

organizacyj (brak koordynacji między poszczególnymi działami danego 

przedsiębiorstwa) i brak osobistej odpowiedzialności; nieodpowiedzialnośd w 

pracy i wyrównawczośd w systemie płacy zarobkowej; brak systematycznej 

kontroli wykonania; obawa przed samokrytyką — oto, gdzie źródła naszych 

trudności, oto, gdzie gnieżdżą się teraz nasze trudności. 

Byłoby naiwnością sądzid, że trudności te można zwalczyd za pomocą rezolucji i 

uchwał. Biurokraci i formaliści od dawna już przywykli do tego, by w słowach 

demonstrowad wiernośd wobec uchwał partii i rządu, a w rzeczywistości — kłaśd 

te uchwały pod sukno. Aby zwalczyd te trudności, trzeba było zlikwidowad 
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pozostawanie naszej pracy organizacyjnej w tyle poza wymaganiami politycznej 

linii partii, trzeba było podnieśd poziom kierownictwa organizacyjnego we 

wszystkich sferach gospodarstwa narodowego do poziomu kierownictwa 

politycznego, trzeba było dopiąd tego, aby nasza praca organizacyjna zapewniała 

praktyczne wcielenie w życie haseł politycznych i uchwał partii. 

Aby trudności te zwalczyd i osiągnąd sukcesy, trzeba było zorganizowad walkę o 

przezwyciężenie tych trudności, trzeba było do walki tej wciągnąd masy 

robotników i chłopów, trzeba było zmobilizowad samą partię, trzeba było 

oczyścid partię i organizacje gospodarcze z elementów niepewnych, chwiejnych 

oraz moralnie i politycznie zwyrodniałych. 

Co było do tego potrzebne? 

Musieliśmy zorganizowad: 

1)  Rozwijanie samokrytyki i ujawnianie braków w naszej pracy; 

2)  Mobilizację organizacji partyjnych, radzieckich, gospodarczych, zawodowych 

i komsomolskich do walki z trudnościami; 

3)  Mobilizację mas robotniczo-chłopskich do walki o wcielenie w życie haseł i 

uchwał partii i rządu; 

4)  Rozwijanie współzawodnictwa i szturmowości wśród mas pracujących; 

5)   Szeroką sied wydziałów politycznych stacji maszynowo-traktorowych i 

sowchozów oraz przybliżenie kierownictwa partyjno-radzieckiego do wsi; 

6)   Podzielenie na mniejsze jednostki nadmiernie wielkich komisariatów 

ludowych, głównych zarządów i trustów oraz zbliżenie kierownictwa 

gospodarczego do fabryk; 

7)   Zniesienie braku osobistej odpowiedzialności w pracy i likwidację 

wyrównawczości w systemie płacy zarobkowej; 

8)  Usunięcie systemu funkcjonalnego, wzmożenie odpowiedzialności osobistej i 

nastawienie na likwidację kolegiów; 
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9)   Wzmożenie kontroli wykonania i nastawienie na reorganizację Centralnej 

Komisji Kontroli i Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w duchu dalszego wzmożenia 

kontroli wykonania; 

10)   Przeniesienie wykwalifikowanych pracowników z kancelarii bliżej warsztatu 

pracy; 

11)  Zdemaskowanie i wypędzenie z aparatu administracyjnego niepoprawnych 

biurokratów i formalistów; 

12)  Usunięcie ze stanowisk tych, którzy naruszają uchwały partii i rządu, 

blagierów i gadułów, oraz wysunięcie na ich miejsce nowych ludzi — ludzi czynu, 

będących w stanie zapewnid konkretne kierowanie poleconą im pracą i 

wzmocnienie dyscypliny partyjno-radzieckiej; 

13)   Oczyszczenie   organizacji   radziecko-gospodarczych i redukcję   ich etatów; 

14)  Wreszcie oczyszczenie partii od ludzi niepewnych oraz moralnie i politycznie 

zwyrodniałych. 

Takie są w zasadzie środki, które partia musiała wysunąd po to, aby zwalczyd 

trudności, podnieśd poziom naszej pracy organizacyjnej do poziomu 

kierownictwa politycznego i zapewnid w ten sposób zrealizowanie linii partii. 

Wiecie, że KC naszej partii tak właśnie prowadził swą pracę organizacyjną w 

okresie sprawozdawczym. 

KC kierował się przy tym genialną myślą Lenina, że rzeczą główną w pracy 

organizacyjnej jest dobór ludzi i kontrola wykonania. 

W sprawie doboru ludzi i usuwania tych, którzy okazali się nieodpowiedni, 

chciałbym powiedzied kilka słów. 

Oprócz niepoprawnych biurokratów i formalistów, co do których usunięcia nie 

ma między nami różnicy zdao — mamy jeszcze dwa typy pracowników, którzy 

hamują naszą pracę, przeszkadzają w naszej pracy i nie pozwalają nam posuwad 

się naprzód. 

Jeden typ pracowników — to ludzie z pewnymi zasługami w przeszłości, ludzie, 

którzy stali się dygnitarzami, ludzie, którzy uważają, że ustawy partyjne i 
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radzieckie pisane są nie dla nich, lecz dla głupców. Są to ci sami ludzie, którzy nie 

uważają za swój obowiązek wykonywania uchwał partii i rządu i którzy 

podważają w ten sposób podstawy dyscypliny partyjnej i paostwowej. Na co 

liczą oni łamiąc ustawy partyjne i radzieckie? Liczą na to, że Władza Radziecka 

nie zdecyduje się tknąd ich z powodu ich dawnych zasług. Ci zarozumiali 

dygnitarze sądzą, że są nie do zastąpienia i że mogą bezkarnie łamad uchwały 

organów kierowniczych. Jak postępowad z takimi pracownikami? Trzeba ich bez 

wahania usuwad ze stanowisk kierowniczych bez względu na ich zasługi w 

przeszłości. (Głosy: „Słusznie!"). Trzeba ich degradowad z ich stanowisk i 

ogłaszad to w prasie. (Głosy: „Słusznie!"). Jest to niezbędne w tym celu, żeby 

poskromid butę tych zarozumiałych dygnitarzy-biurokratów i osadzid ich na 

miejscu. Jest to niezbędne po to, żeby wzmocnid dyscyplinę partyjną i radziecką 

w całej naszej pracy. (Głosy: „Słusznie!" Oklaski). 

A teraz o drugim typie pracowników. Mam na myśli typ gadułów, 

powiedziałbym uczciwych gadułów (śmiech), ludzi uczciwych, oddanych Władzy 

Radzieckiej, ale niezdolnych do kierowania, niezdolnych do zorganizowania 

czegośkolwiek. W zeszłym roku miałem rozmowę z jednym takim towarzyszem, 

bardzo poważanym towarzyszem, ale niepoprawnym gadułą, zdolnym do 

utopienia w swej gadaninie każdej żywej sprawy. Oto owa rozmowa. 

Ja:  Jak wygląda u was sprawa siewu? 

On: Sprawa siewu, towarzyszu Stalin? Zmobilizowaliśmy się. (Śmiech).  

Ja:  No, i cóż? 

On: Postawiliśmy sprawę na ostrzu noża. (Śmiech).  

Ja:   No, a cóż dalej? 

On: Mamy przełom, towarzyszu Stalin, wkrótce będzie przełom. (Śmiech). 

Ja:  Ale jednak? 

On: Zaznacza się u nas zwrot. (Śmiech). 

Ja:  No, ale jednak jak jest u was z siewem? 

On: Z siewem na razie nam się nie klei, towarzyszu Stalin. (Ogólny śmiech). 
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Oto macie fizjonomię gaduły. Oni się zmobilizowali, postawili sprawę na ostrzu 

noża, dokonali przełomu i zwrotu, a sprawa nie rusza z miejsca. 

Zupełnie tak samo, jak niedawno scharakteryzował stan pewnej organizacji 

pewien robotnik ukraioski, gdy go zapytano o linię tej organizacji: „Cóż, linia... 

linia oczywiście jest, tylko roboty nie widad". (Ogólny śmiech). Widocznie ta 

organizacja również ma swoich uczciwych gadułów. 

A gdy się usuwa takich gadułów ze stanowisk i odsuwa ich jak najdalej od pracy 

operatywnej, rozkładają ręce i dziwią się: „Dlaczego nas usuwają? Czy nie 

zrobiliśmy wszystkiego, co jest niezbędne dla sprawy, czy nie zwołaliśmy zlotu 

przodowników, czy nie ogłosiliśmy na konferencji przodowników haseł partii i 

rządu, czy nie wybraliśmy Biura Politycznego KC w pełnym składzie do 

prezydium honorowego (ogólny śmiech), czy nie posłaliśmy pozdrowienia 

towarzyszowi Stalinowi — czego jeszcze chcecie od nas?" (Ogólny śmiech). 

Co robid z tymi niepoprawnymi gadułami? Przecież jeśli ich pozostawid na 

robocie operatywnej, mogą zatopid każdą żywą sprawę w potoku wodnistych i 

nie kooczących się mów. Rzecz oczywista, że należy ich usuwad ze stanowisk 

kierowniczych i stawiad na innej, nieoperatywnej robocie. Dla gaduł nie ma 

miejsca w robocie operatywnej. (Głosy: „Słusznie!" Oklaski). 

Jak Komitet Centralny kierował sprawą doboru ludzi w organizacjach radzieckich 

i gospodarczych i jak wzmacniał kontrolę wykonania — pokrótce już 

zreferowałem. Bardziej szczegółowo zreferuje wam to towarzysz Kaganowicz 

przy trzecim punkcie porządku dziennego zjazdu. 

Co się tyczy dalszej pracy nad wzmocnieniem kontroli wykonania, to o tym 

chciałbym powiedzied kilka słów. 

Należyta organizacja kontroli wykonania ma decydujące znaczenie dla walki z 

biurokratyzmem i formalistyką. Czy realizuje się uchwały kierowniczych 

organizacji, czy też biurokraci i formaliści kładą je pod sukno? Czy są one 

wykonywane należycie, czy też są wypaczane? Czy aparat pracuje uczciwie i po 

bolszewicku, czy też kręci się po próżnicy — o tym wszystkim można się w porę 

dowiedzied jedynie w wyniku dobrze postawionej kontroli wykonania. Dobrze 

postawiona kontrola wykonania — to reflektor, który pomaga w każdej chwili 
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oświetlid stan pracy aparatu i wyciągnąd na światło dzienne biurokratów i 

formalistów. Można z całą pewnością powiedzied, że dziewięd dziesiątych 

naszych luk i wyrw jest wynikiem braku należycie postawionej kontroli 

wykonania. Nie ulega wątpliwości, że przy istnieniu takiej kontroli wykonania 

można by na pewno zapobiec lukom i wyrwom. 

Żeby jednak kontrola wykonania osiągnęła cel, niezbędne są przynajmniej dwa 

warunki: po pierwsze, aby kontrola wykonania odbywała się systematycznie, nie 

zaś epizodycznie, po drugie, aby na czele kontroli wykonania we wszystkich 

ogniwach organizacji partyjno-radzieckich i gospodarczych stały nie osoby 

drugorzędne, lecz ludzie o dostatecznym autorytecie — sami kierownicy 

organizacyj. 

Należyta organizacja kontroli wykonania ma największe znaczenie dla 

centralnych instytucji kierowniczych. Inspekcja Robotniczo-Chłopska ze względu 

na swą organizację nie może sprostad zadaniom dobrze postawionej kontroli 

wykonania. Przed kilku laty, gdy nasza praca gospodarcza była bardziej prosta i 

mniej zadowalająca i kiedy można było liczyd na możliwośd przeprowadzania 

inspekcji pracy wszystkich komisariatów ludowych i wszystkich organizacji 

gospodarczych, Inspekcja Robotniczo-Chłopska odpowiadała swoim zadaniom. 

Ale teraz, kiedy nasza praca gospodarcza rozrosła się i stała się bardziej 

skomplikowana i kiedy nie ma już ani konieczności, ani możliwości 

przeprowadzania inspekcji z jednego centrum, Inspekcję Robotniczo-Chłopską 

musimy przebudowad. Teraz jest nam potrzebna nie inspekcja, ale sprawdzenie, 

jak wykonuje się uchwały centrum — potrzebna jest nam teraz kontrola 

wykonywania uchwał centrum. Potrzebna jest nam teraz taka organizacja, która 

nie usiłując osiągnąd uniwersalnego celu przeprowadzania inspekcji wszystkich i 

wszystkiego mogłaby skoncentrowad całą swoją uwagę na pracy kontrolującej, 

na sprawdzaniu, jak wykonywane są uchwały centralnych instytucji Władzy 

Radzieckiej. Taką organizacją może byd jedynie Komisja Kontroli Radzieckiej przy 

Radzie Komisarzy Ludowych Związku SRR, pracująca według zleceo Rady 

Komisarzy Ludowych i posiadająca we wszystkich ośrodkach przedstawicieli, 

niezależnych od organów lokalnych. Ażeby zaś Komisja posiadała dostateczny 

autorytet i aby mogła w razie konieczności pociągnąd do odpowiedzialności 

każdego odpowiedzialnego pracownika — niezbędne jest, aby kandydaci na 
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członków Komisji Kontroli Radzieckiej byli wysuwam przez zjazd partyjny i 

zatwierdzani przez Radę Komisarzy Ludowych i Centralny Komitet Wykonawczy 

Związku SRR. Sądzę, że tylko taka organizacja mogłaby wzmocnid kontrolę 

radziecką i dyscyplinę radziecką. 

Co się tyczy Centralnej Komisji Kontroli, to, jak wiadomo, była ona utworzona 

przede wszystkim i  głównie w celu zapobieżenia rozłamowi w partii. Wiecie, że 

niebezpieczeostwo rozłamu rzeczywiście istniało u nas przez jakiś czas. Wiecie, 

że CKK i jej organizacjom udało się zapobiec niebezpieczeostwu rozłamu. Ale 

teraz nie ma już u nas niebezpieczeostwa rozłamu. Odczuwamy natomiast teraz 

absolutną niezbędnośd takiej organizacji, która mogłaby skoncentrowad główną 

swą uwagę na kontroli wykonania uchwał partii i jej Komitetu Centralnego. Taką 

organizacją może byd tylko Komisja Kontroli Partyjnej przy KC WKP(b), pracująca 

według zleceo partii i jej Komitetu Centralnego i posiadająca we wszystkich 

ośrodkach przedstawicieli, niezależnych od organizacji lokalnych. Rozumie się, 

że taka odpowiedzialna  organizacja  musi posiadad wielki autorytet.  Ażeby zaś 

posiadała  dostateczny  autorytet i mogła  pociągad do odpowiedzialności 

każdego odpowiedzialnego pracownika, który zawinił, nie wyłączając członków 

KC, niezbędne jest, aby członków tej Komisji mógł wybierad i odwoływad tylko 

najwyższy organ partii — zjazd partyjny. Nie ulega wątpliwości, że taka 

organizacja będzie całkowicie w stanie zapewnid kontrolę wykonywania uchwal 

centralnych organów partii i wzmocnid dyscyplinę partyjną. 

Tak wygląda sprawa zagadnieo kierownictwa organizacyjnego. Nasze zadania w 

dziedzinie pracy organizacyjnej: 

1)  Wzmacniad i nadal naszą pracę organizacyjną tak, aby odpowiadała 

wymaganiom politycznej linii partii; 

2)   Podnieśd kierownictwo organizacyjne do poziomu kierownictwa 

politycznego; 

3)  Dopiąd tego, aby kierownictwo organizacyjne całkowicie zapewniało 

wcielenie w życie politycznych haseł i uchwał partii. 

Kooczę, towarzysze, referat sprawozdawczy. 

Jakie wynikają zeo wnioski? 
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Teraz już wszyscy przyznają, że nasze sukcesy są wielkie i niezwykłe. Kraj został 

w stosunkowo krótkim czasie skierowany na tory uprzemysłowienia i 

kolektywizacji. Pierwsza pięciolatka została pomyślnie urzeczywistniona. Budzi 

to wśród naszych pracowników uczucie dumy i wzmaga wiarę w swoje siły. To 

oczywiście dobrze. Ale sukcesy mają niekiedy również stronę ujemną. Rodzą one 

niekiedy pewne niebezpieczeostwa, które jeśli pozwolid się im rozwinąd, mogą 

zaprzepaścid całą sprawę. Istnieje na przykład niebezpieczeostwo, że niektórzy 

nasi towarzysze mogą dostad zawrotu głowy wskutek takich sukcesów. Wypadki 

takie, jak wiadomo, zdarzały się u nas. Istnieje niebezpieczeostwo, że ten lub ów 

z naszych towarzyszy, upojony sukcesami, wpadnie w pychę bez miary i zacznie 

się odurzad chełpliwymi śpiewkami, że to niby „teraz nawet morze potrafimy 

wysuszyd", że „możemy każdego zarzucid czapkami" itp. Nie jest to bynajmniej 

wykluczone, towarzysze. Nie ma nic niebezpieczniejszego niż tego rodzaju 

nastroje, albowiem rozbrajają one partię i demobilizują jej szeregi. Jeżeli takie 

nastroje osiągną przewagę w naszej partii, możemy się znaleźd w obliczu groźby 

zmarnowania wszystkich naszych sukcesów. Rzeczywiście, pierwszą pięciolatkę 

wykonaliśmy pomyślnie. To prawda. Ale na tym sprawa się nie kooczy i skooczyd 

się nie może, towarzysze. Przed nami — druga pięciolatka, którą także trzeba 

wykonad i także pomyślnie. Wiecie, że plany wykonywa się w walce z 

trudnościami, w toku przezwyciężania trudności. A więc będą trudności i będzie 

walka z nimi. Tow. tow. Mołotow i Kujbyszew zreferują wam plan drugiej 

pięciolatki. Z ich referatów dowiecie się, jak wielkie trudności będziemy musieli 

przezwyciężyd dla urzeczywistnienia tego olbrzymiego planu. A więc nie należy 

uspokajad partii, lecz trzeba rozwijad w niej czujnośd, nie należy jej usypad, lecz 

trzeba utrzymywad ją w stanie pogotowia bojowego, nie należy jej rozbrajad, 

lecz trzeba ją uzbrajad, nie demobilizowad, lecz utrzymywad ją w stanie 

mobilizacji w celu urzeczywistnienia drugiej pięciolatki. 

Stąd pierwszy wniosek: nie upajad się osiągniętymi sukcesami i nie wpadad w 

zarozumiałośd. 

Osiągnęliśmy powodzenie dlatego, że mieliśmy słuszną przewodnią linię partii i 

potrafiliśmy zorganizowad masy dla zrealizowania tej linii. Zbyteczne jest nawet 

mówid, że bez tych warunków nie mielibyśmy tych sukcesów, które mamy teraz 
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i z których słusznie jesteśmy dumni. Ale mied słuszną linię i potrafid wcielid ją w 

życie — to bardzo rzadki wypadek w życiu partii rządzących. 

Spójrzcie na otaczające nas kraje: czy wiele znajdziecie rządzących partii, które 

mają słuszną linię i wcielają ją w życie? Właściwie partii takich nie ma teraz na 

świecie, albowiem wszystkie żyją bez perspektyw, uwikłane są w chaosie kryzysu 

i nie widzą drogi wydobycia się z grzęzawiska. Jedynie nasza partia wie, dokąd 

ma zmierzad, i zmierza naprzód z powodzeniem. Czemu zawdzięcza partia nasza 

tę swoją wyższośd? Temu, że jest partią marksistowską, partią leninowską. 

Temu, że kieruje się w swojej pracy nauką Marksa, Engelsa, Lenina. Nie ulega 

wątpliwości, że dopóki pozostajemy wierni tej nauce, dopóki władamy tą busolą, 

będzie nam się wiodło w pracy. 

Powiadają, że na Zachodzie w niektórych paostwach marksizm jest już 

unicestwiony. Powiadają, że unicestwił go rzekomo kierunek burżuazyjno-

nacjonalistyczny, zwany faszyzmem. Są to oczywiście głupstwa. Tak mówid mogą 

jedynie ludzie nie znający historii. Marksizm jest naukowym wyrazem 

podstawowych  interesów  klasy robotniczej.   Ażeby  unicestwid marksizm, 

trzeba unicestwid klasę robotniczą. A unicestwienie klasy robotniczej jest 

niemożliwe. Z górą 80 lat minęło od chwili, kiedy marksizm wystąpił na arenę. W 

ciągu tego czasu dziesiątki i setki rządów burżuazyjnych usiłowały unicestwid 

marksizm.  I cóż? Burżuazyjne  rządy przychodziły i odchodziły, a marksizm 

pozostawał. (Burzliwe oklaski). Co więcej — marksizm osiągnął to, że odniósł 

całkowite zwycięstwo na szóstej części świata, przy czym osiągnął zwycięstwo w 

tym właśnie kraju, w którym marksizm uważano za ostatecznie unicestwiony. 

(Burzliwe oklaski). Nie można uważad tego za przypadek, że kraj, w którym 

marksizm odniósł całkowite zwycięstwo, jest obecnie jedynym krajem na 

świecie, który nie zna kryzysów i bezrobocia, gdy tymczasem we wszystkich 

pozostałych krajach, nie wyłączając krajów faszyzmu, oto już cztery lata panuje 

kryzys i bezrobocie. Nie, towarzysze, to nie jest przypadek. (Długotrwale 

oklaski). 

Tak jest, towarzysze, zawdzięczamy swoje sukcesy temu, żeśmy pracowali i 

walczyli pod sztandarem Marksa, Engelsa, Lenina. 
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Stąd drugi wniosek: pozostad do kooca wiernymi wielkiemu sztandarowi 

Marksa, Engelsa, Lenina. (Oklaski). 

Klasa robotnicza ZSRR jest silna nie tylko dlatego, że posiada wypróbowaną w 

bojach partię leninowską. Jest ona poza tym silna nie tylko dlatego, że popierają 

ją wielomilionowe masy pracujących chłopów. Jest ona silna jeszcze dlatego, że 

wspiera ją i pomaga jej proletariat światowy. Klasa robotnicza ZSRR jest częścią 

proletariatu światowego, jego czołowym oddziałem, a nasza republika — 

dziecięciem proletariatu światowego. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie 

posiadała ona poparcia klasy robotniczej krajów kapitalistycznych, nie 

utrzymałaby władzy w swoich rękach, nie zapewniłaby warunków budownictwa 

socjalistycznego, a więc — nie osiągnęłaby tych sukcesów, które teraz posiada. 

Międzynarodowa łącznośd klasy robotniczej ZSRR z robotnikami krajów 

kapitalistycznych, bratni związek robotników ZSRR z robotnikami wszystkich 

krajów — oto jeden z kamieni węgielnych siły i potęgi Republiki Rad. Robotnicy 

na Zachodzie mówią, że klasa robotnicza ZSRR jest szturmową brygadą 

światowego proletariatu. To bardzo dobrze. To znaczy, że proletariat światowy 

gotów jest również w przyszłości popierad w miarę sił i możności klasę 

robotniczą ZSRR. Ale to nakłada na nas poważne obowiązki. To znaczy, że 

powinniśmy pracą swoją dowieśd, że zasługujemy na zaszczytne miano 

szturmowej brygady proletariuszy wszystkich krajów. Obowiązuje to nas do 

tego, ażeby lepiej pracowad i lepiej walczyd o ostateczne zwycięstwo socjalizmu 

w naszym kraju, o zwycięstwo socjalizmu we wszystkich krajach. 

Stąd trzeci wniosek: pozostad do kooca wiernymi sprawie proletariackiego 

internacjonalizmu, sprawie bratniego związku proletariuszy wszystkich krajów. 

(Oklaski). 

Takie są wnioski. 

Niech żyje wielki i niezwyciężony sztandar Marksa, Engelsa, Lenina! (Burzliwe, 

długotrwałe oklaski całej sali. Zjazd urządza towarzyszowi Stalinowi owację. 

Śpiew „Międzynarodówki". Po odśpiewaniu „Międzynarodówki" owacja 

rozpoczyna się z nową silą. Okrzyki: „Wiwat Stalin!", „Niech żyje Stalin!", „Niech 

żyje KC partii!"). 
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ZAMIAST PRZEMÓWIENIA KOOCOWEGO 

 

Towarzysze! Dyskusja na zjeździe wykazała całkowitą jednośd poglądów naszych 

kierowników partyjnych, można powiedzied, we wszystkich zagadnieniach 

polityki partyjnej. Żadnych głosów przeciw referatowi sprawozdawczemu, jak 

wiecie, nie było. Tak więc ujawniona została niezwykła ideowo-polityczna i 

organizacyjna zwartośd szeregów naszej partii. (Oklaski). Powstaje pytanie, czy 

wobec tego potrzebne jest przemówienie koocowe? Sądzę, że nie jest 

potrzebne. Pozwólcie mi więc zrzec się przemówienia koocowego. (Burzliwa 

owacja, cały zjazd wstaje, potężne „hura"; chóralne okrzyki: „Niech żyje Stalin!". 

Zjazd stojąc śpiewa „Międzynarodówkę". Po odśpiewaniu „Międzynarodówki" 

owacja zaczyna się na nowo. Okrzyki „hura!", „Niech żyje Stalin!", „Niech żyje 

KC!"). 

 


