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REFERAT SPRAWOZDAWCZY O DZIAŁANOŚCI KC WKP(b) 

 

I 

SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 

 

Towarzysze! Od XVII zjazdu partii upłynęło lat pięd. Okres, jak widzicie, niemały. 

W ciągu tego czasu świat zdążył ulec znacznym zmianom. Paostwa i kraje, ich 

stosunki wzajemne stały się pod wieloma względami zupełnie inne. 

Jakież mianowicie zmiany zaszły w tym okresie w sytuacji międzynarodowej? Co 

się właściwie zmieniło w położeniu zewnętrznym i wewnętrznym naszego kraju? 

Dla krajów kapitalistycznych okres ten był okresem bardzo poważnych 

wstrząsów zarówno w dziedzinie ekonomiki jak w dziedzinie polityki. W 

dziedzinie ekonomiki lata te były latami depresji, a potem, począwszy od drugiej 

połowy 1937 roku — latami nowego kryzysu ekonomicznego, latami nowego 

upadku przemysłu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Anglii, Francji — a 

zatem latami nowych komplikacji ekonomicznych. W dziedzinie polityki lata te 

były latami poważnych konfliktów i wstrząsów politycznych. Już drugi rok na 

olbrzymim terytorium od Szanghaju do Gibraltaru toczy się nowa wojna 

imperialistyczna, która ogarnęła przeszło 500 milionów ludności. Przemocą 

przekrawa się na nowo mapę Europy, Afryki, Azji. Do samych podstaw 

wstrząśnięty został cały powojenny system tak zwanego pokojowego reżymu. 

Dla Związku Radzieckiego, przeciwnie, lata te były latami jego rozwoju i 

rozkwitu, latami dalszego postępu ekonomicznego i kulturalnego, latami 

dalszego wzrostu jego potęgi politycznej i militarnej, latami jego walki o 

zachowanie pokoju na całym świecie. 

Taki oto jest ogólny obraz sytuacji. 

Rozpatrzmy konkretne dane, dotyczące zmian, jakie zaszły w sytuacji 

międzynarodowej. 
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1. Nowy kryzys ekonomiczny w krajach kapitalistycznych, zaostrzenie 

walki o rynki zbytu, o źródła surowców, o nowy podział świata 

 

Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w krajach kapitalistycznych w drugiej 

połowie 1929 roku, trwał aż do kooca roku 1933. Następnie kryzys przeszedł w 

stan depresji, a później rozpoczęło się pewne ożywienie w przemyśle, pewien 

wzrost produkcji przemysłowej. To ożywienie w przemyśle nie przeszło jednak w 

stan rozkwitu, jak to zwykle bywa w okresie ożywienia. Przeciwnie, począwszy 

od drugiej polowy 1937 roku rozpoczął się nowy kryzys ekonomiczny, który 

ogarnął przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki, następnie zaś — Anglię, 

Francję i szereg innych krajów. Tak więc kraje kapitalistyczne nie zdołały jeszcze 

przyjśd do siebie po ciosach niedawnego kryzysu ekonomicznego, a już znalazły 

się w obliczu nowego kryzysu ekonomicznego. 

Doprowadziło to naturalnie do zwiększenia się bezrobocia. Liczba bezrobotnych 

w krajach kapitalistycznych, która poprzednio spadła z 30 milionów w roku 1933 

do 14 milionów w roku 1937, obecnie wskutek nowego kryzysu znów wzrosła do 

18 milionów. 

Charakterystyczną właściwością nowego kryzysu jest to, że pod wieloma 

względami różni się on od poprzedniego, przy tym nie w sensie polepszenia, lecz 

pogorszenia. 

Po pierwsze, nowy kryzys rozpoczął się nie po rozkwicie przemysłu, jak to było w 

roku 1929, lecz po depresji i pewnym ożywieniu, które nie przeszło jednak w 

stan rozkwitu. Oznacza to, że obecny kryzys będzie cięższy i trudniej będzie z 

nim walczyd niż z kryzysem poprzednim. 

Dalej, obecny kryzys wybuchł nie w czasach pokojowych, ale w okresie 

rozpoczętej już drugiej wojny imperialistycznej, gdy Japonia tocząc już drugi rok 

wojnę z Chinami dezorganizuje niezmierzony rynek chioski i czyni go prawie 

niedostępnym dla towarów innych krajów, gdy Wiochy i Niemcy przeprowadziły 

już swe gospodarstwo narodowe na tory ekonomiki wojennej, pakując w to 

wszystkie swoje zapasy surowców i waluty, gdy wszystkie pozostałe wielkie 
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mocarstwa kapitalistyczne zaczynają reorganizowad swą gospodarkę na modłę 

wojenną. Oznacza to, że kapitalizm będzie miał o wiele mniej zasobów dla 

normalnego wybrnięcia z obecnego kryzysu, niż to było w czasie poprzedniego 

kryzysu. 

I wreszcie obecny kryzys w odróżnieniu od kryzysu poprzedniego nie jest 

powszechny, lecz na razie ogarnia przeważnie silne pod względem 

ekonomicznym kraje, które nie przeszły jeszcze na tory ekonomiki wojennej. Co 

się tyczy krajów napastniczych, w rodzaju Japonii, Niemiec i Włoch, które 

zorganizowały już swą ekonomikę na modłę wojenną, to kraje te rozwijając 

usilnie przemysł wojenny nie przeżywają jeszcze stanu kryzysu nadprodukcji, 

chociaż się do niego zbliżają. Oznacza to, że wtedy, kiedy silne pod względem 

ekonomicznym, nienapastnicze kraje zaczną się wygrzebywad ze stanu kryzysu, 

kraje napastnicze, po wyczerpaniu w toku gorączki wojennej swoich zapasów 

złota oraz surowców, siłą rzeczy wkroczą w okres ostrego kryzysu. 

Wyraźnie to ilustrują na przykład dane dotyczące istniejących w krajach 

kapitalistycznych widomych zapasów złota. 

 

Z tablicy tej widad, że zapasy złota Niemiec, Włoch i Japonii razem wziętych 

stanowią sumę mniejszą niż zapasy samej tylko Szwajcarii. 
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A oto niektóre dane liczbowe, ilustrujące sytuację kryzysową, w jakiej znajdował 

się przemysł krajów kapitalistycznych w ciągu ostatnich pięciu lat, jak również 

przebieg rozwoju przemysłu w ZSRR. 

 

Z tablicy tej widad, że Związek Radziecki jest jedynym na świecie krajem, który 

nie zna kryzysów i którego przemysł nieustannie wzrasta. 

Z tablicy tej widad dalej, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Anglii i Francji 

już się rozpoczął i rozwija poważny kryzys ekonomiczny. 

Następnie z tablicy tej widad, że we Włoszech i Japonii, które wcześniej niż 

Niemcy przeprowadziły swą gospodarkę narodową na tory ekonomiki wojennej, 

w roku 1938 już się rozpoczął okres spadku produkcji przemysłowej. 

Z tablicy tej widad wreszcie, że w Niemczech, które później niż Włochy i Japonia 

przebudowały swą ekonomikę na modłę wojenną, przemysł na razie przeżywa 

jeszcze stan pewnego, wprawdzie niewielkiego, ale bądź co bądź rozwoju — 

podobnie jak to się działo do ostatniego czasu w Japonii i we Włoszech. 

Nie ulega wątpliwości, że przemysł Niemiec, jeśli nie zajdzie coś 

nieprzewidzianego, będzie musiał wkroczyd na tę samą drogę spadku, po której 

kroczy już Japonia i Włochy. Co to bowiem znaczy przeprowadzid gospodarkę 

kraju na tory ekonomiki wojennej? Znaczy to nadad przemysłowi kierunek 

jednostronny, wojenny, znaczy to ze wszech miar rozwinąd produkcję 

niezbędnego dla wojny sprzętu, nie związaną z zaspokojeniem potrzeb ludności, 

znaczy to ze wszech miar ograniczyd produkcję, zwłaszcza zaopatrzenie rynku w 
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artykuły spożycia — a zatem ograniczyd spożycie ludności i postawid kraj w 

obliczu kryzysu ekonomicznego. 

Tak się konkretnie przedstawia rozwój nowego kryzysu ekonomicznego w 

krajach kapitalistycznych. 

Tak niepomyślny obrót spraw gospodarczych musiał, rzecz prosta, doprowadzid 

do zaostrzenia stosunków między mocarstwami. Już poprzedni kryzys 

przetasował wszystkie karty i doprowadził do zaostrzenia walki o rynki zbytu, o 

źródła surowców. Podbój Mandżurii i Chin północnych przez Japonię, podbój 

Abisynii przez Włochy — wszystko to było wyrazem zaognienia walki między 

mocarstwami. Nowy kryzys ekonomiczny musiał doprowadzid i istotnie 

doprowadza do dalszego zaostrzenia się walki imperialistycznej. Chodzi już nie o 

konkurencję na rynkach, nie o wojnę handlową, nie o dumping. Te środki walki 

dawno już uznane zostały za nie wystarczające. Chodzi obecnie o nowy podział 

świata, sfer wpływów, kolonij — za pomocą działao wojennych. 

Japonia zaczęła usprawiedliwiad swe działania napastnicze tym, że przy zawarciu 

umowy 9 mocarstw pokrzywdzono ją i nie pozwolono jej rozszerzyd swego 

terytorium kosztem Chin, podczas gdy Anglia i Francja posiadają olbrzymie 

kolonie. Włochy przypomniały sobie, że zostały pokrzywdzone przy podziale 

łupu po pierwszej wojnie imperialistycznej i -że muszą to sobie powetowad 

kosztem sfer wpływu Anglii i Francji. Niemcy, które poważnie ucierpiały wskutek 

pierwszej wojny imperialistycznej i pokoju wersalskiego, przyłączyły się do 

Japonii i Włoch i zażądały rozszerzenia swego terytorium w Europie oraz zwrotu 

kolonij, które zwycięzcy odebrali im podczas pierwszej wojny imperialistycznej. 

Tak zaczął się tworzyd blok trzech paostw napastniczych. 

Na porządku dziennym stanęła sprawa nowego podziału świata w drodze wojny. 

 

2. Zaostrzenie międzynarodowej sytuacji politycznej, załamanie się 

powojennego systemu umów pokojowych, początek nowej wojny 

imperialistycznej 
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Oto najważniejsze wydarzenia w okresie sprawozdawczym, które dały początek 

nowej wojnie imperialistycznej. W roku 1935 Wiochy napadły na Abisynię i 

podbiły ją. Latem 1936 roku Niemcy i Włochy zorganizowały interwencję zbrojną 

w Hiszpanii, przy czym Niemcy usadowiły się w północnej Hiszpanii i w 

hiszpaoskim Maroko, Włochy zaś w południowej Hiszpanii i na Wyspach 

Balearskich. W roku 1937 po podbiciu Mandżurii Japonia wtargnęła do Chin 

północnych i środkowych, zajęła Pekin, Tientsin, Szanghaj i zaczęła wypierad z 

okupowanej strefy swych zagranicznych konkurentów. Na początku 1938 roku 

Niemcy zagarnęły Austrię, na jesieni zaś 1938 roku — Sudety w Czechosłowacji. 

W koocu 1938 roku Japonia zagarnęła Kanton, w początkach zaś roku 1939 — 

wyspę Chajnan. 

Tak więc. wojna, która tak niepostrzeżenie podkradła się do ludów, wciągnęła w 

swą orbitę przeszło piędset milionów ludności rozszerzając sferę swych działao 

na olbrzymie terytoria, od Tientsinu, Szanghaju i Kantonu poprzez Abisynię aż do 

Gibraltaru. 

Po pierwszej wojnie imperialistycznej .paostwa, które wyszły z niej zwycięsko, 

głównie Anglia, Francja i Stany Zjednoczone, stworzyły nowy układ stosunków 

między krajami, powojenny reżym pokoju. Głównymi podwalinami tego reżymu 

były na Dalekim Wschodzie — umowa dziewięciu mocarstw, w Europie zaś — 

traktat wersalski oraz cały szereg innych umów. Liga Narodów powołana była do 

regulowania stosunków między krajami w ramach tego reżymu na podstawie 

jednolitego frontu paostw, na podstawie zbiorowej obrony bezpieczeostwa 

paostw. Jednakże trzy paostwa napastnicze i rozpoczęta przez nie nowa wojna 

imperialistyczna wywróciły do góry nogami cały ten system powojennego 

reżymu pokojowego. Japonia zerwała umowę dziewięciu mocarstw, Niemcy i 

Włochy — traktat wersalski. 

Ażeby rozwiązad sobie ręce, wszystkie te trzy paostwa wystąpiły z Ligi Narodów. 

Nowa wojna imperialistyczna stalą się faktem. 

W naszych czasach nie jest znowu tak łatwo urwad się nagle z łaocucha i rzucid w 

wir wojny, nie licząc się z różnego rodzaju umowami, nie licząc się z opinią 

publiczną. Politycy burżuazyjni dobrze o tym wiedzą. Wiedzą o tym również 

wodzireje faszystowscy. Dlatego też wodzireje faszystowscy, nim się porwali do 
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wojny, postanowili urobid w odpowiedni sposób opinię publiczną, tj. 

wprowadzid ją w błąd, oszukad. 

Blok wojenny Niemiec i Włoch przeciw interesom Anglii i Francji w Europie? 

Zlitujcie się, jakiż tam blok! „My" nie jesteśmy żadnym blokiem wojennym. 

„Jesteśmy" tylko niewinną „osią Berlin — Rzym", czyli pewną formułą 

geometryczną, dotyczącą osi. (Śmiech). 

Blok wojenny Niemiec, Włoch i Japonii przeciwko interesom Stanów 

Zjednoczonych, Anglii i Francji na Dalekim Wschodzie? Nic podobnego! „My" nie 

jesteśmy żadnym blokiem wojennym. „Jesteśmy" po prostu niewinnym 

„trójkątem Berlin—Rzym—Tokio", to taka maleoka słabośd do geometrii. 

(Ogólny śmiech). 

Wojna przeciwko interesom Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki? Co 

za głupstwo! „My" prowadzimy wojnę przeciwko Kominternowi, a nie przeciwko 

tym paostwom. Jeżeli nie wierzycie, to przeczytajcie „pakt antykominternowski" 

zawarty przez Włochy, Niemcy i Japonię. W ten sposób chcieli panowie 

napastnicy urobid opinię społeczną, chociaż nie trudno było zrozumied, że cała 

ta nieudolna gra w maskaradę szyta jest białymi nidmi, śmiechu bowiem godne 

jest szukanie „ognisk" Międzynarodówki Komunistycznej w pustyniach Mongolii, 

w górach Abisynii, w gąszczach leśnych hiszpaoskiego Maroka. (Śmiech). 

Wojna jest jednak nieubłagana. Nie można jej ukryd pod żadną osłoną. Nie 

można bowiem za pomocą żadnych „osi", „trójkątów" i „paktów 

antykominternowskich" ukryd faktu, że przez ten czas Japonia zagarnęła 

olbrzymie terytoria w Chinach, Włochy—Abisynię, Niemcy—Austrię i Sudety, 

Niemcy i Wiochy do spółki — Hiszpanię — a wszystko to działo się wbrew 

interesom paostw nienapastniczych. Wojna jednakże pozostała wojną, wojenny 

blok napastników — blokiem wojennym, a napastnicy —napastnikami. Cechą 

charakterystyczną nowej wojny imperialistycznej jest to, że nie stała się jeszcze 

wojną powszechną, wojną światową. Toczą wojnę paostwa napastnicze, które 

wszelkimi sposobami szkodzą interesom paostw nienapastniczych, przede 

wszystkim Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, te ostatnie zaś cofają 

się i odstępują czyniąc napastnikom jedno ustępstwo po drugim. 
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Tak więc przed naszymi oczyma odbywa się jawnie nowy podział świata i sfer 

wpływów kosztem interesów paostw nienapastniczych bez jakichkolwiek prób 

odporu ze strony tych paostw, a nawet do pewnego stopnia za ich zgodą. 

Rzecz niewiarogodna, ale jest to fakt. 

Czym się tłumaczy ten jednostronny i dziwny charakter nowej wojny 

imperialistycznej? 

Jak mogło się stad, że kraje nienapastnicze, posiadające olbrzymie możliwości, 

tak łatwo i bez oporu wyrzekły się swych pozycji i swych zobowiązao, aby 

dogodzid paostwom napastniczym? 

Czy nie tłumaczy się to słabością paostw nienapastniczych? Oczywiście, że nie! 

Nienapastnicze, demokratyczne paostwa razem wzięte są bezsprzecznie 

silniejsze od paostw faszystowskich zarówno pod względem ekonomicznym jak 

militarnym. 

Czym więc tłumaczą się ciągle ustępstwa, jakie paostwa te czynią napastnikom? 

Można by to na przykład objaśnid uczuciem strachu przed rewolucją, która może 

wybuchnąd, jeżeli paostwa nienapastnicze przystąpią do wojny i wojna stanie się 

światową. Politycy burżuazyjni wiedzą oczywiście, że pierwsza światowa wojna 

imperialistyczna przyniosła zwycięstwo rewolucji w jednym z największych 

krajów. Obawiają się oni, że druga światowa wojna imperialistyczna może 

doprowadzid również do zwycięstwa rewolucji w jednym lub w kilku krajach. 

Nie jest to jednak obecnie jedyną ani nawet główną przyczyną. Główna 

przyczyna kryje się w tym, że większośd krajów nienapastniczych, przede 

wszystkim zaś Anglia i Francja, wyrzekła się polityki bezpieczeostwa zbiorowego, 

wyrzekła się polityki zbiorowego odporu napastnikom i przeszła na stanowisko 

nieinterwencji, na stanowisko „neutralności". 

Politykę nieinterwencji można by formalnie scharakteryzowad w następujący 

sposób: „niechaj każdy kraj broni się przed napastnikami jak chce i jak może, my 

się do tego nie wtrącamy, będziemy prowadzili handel i z napastnikami, i z ich 

ofiarami". Faktycznie jednak polityka nieinterwencji oznacza pobłażanie 

napastnikom, rozpętywanie wojny — a co za tym idzie, przekształcanie jej w 



11 
 

wojnę światową. W polityce nieinterwencji przebija dążenie, chęd 

nieprzeszkadzania napastnikom w ich niecnej robocie, nie-przeszkadzania, 

powiedzmy, Japonii w uwikłaniu się w wojnie z Chinami, a jeszcze lepiej ze 

Związkiem Radzieckim, nieprzeszkadzania, powiedzmy, Niemcom w ugrzęźnięciu 

w sprawach europejskich, w uwikłaniu się w wojnie ze Związkiem Radzieckim, 

pozwolenia wszystkim uczestnikom wojny, aby głęboko ugrzęźli w odmęcie 

wojny, skrytego zachęcania ich do tego, pozwolenia im, aby się wzajemnie 

osłabili i wyczerpali, a potem, gdy dostatecznie osłabną — wkroczenia na 

widownię ze świeżymi siłami, wystąpienia, oczywiście, „w interesie pokoju" i 

podyktowania swoich warunków osłabionym uczestnikom wojny. 

I tanio, i przyjemnie! 

Weźmy na przykład Japonię. Rzecz charakterystyczna, że przed wtargnięciem 

Japonii do Chin północnych wszystkie wpływowe pisma francuskie i angielskie 

wrzeszczały na całe gardło o słabości Chin, o tym, że nie zdołają one stawid 

oporu, że Japonia ze swoją armią mogłaby w ciągu dwóch — trzech miesięcy 

podbid Chiny. Następnie politycy europejsko-amerykaoscy zaczęli wyczekiwad i 

obserwowad. A jeszcze później, kiedy Japonia rozwinęła działania wojenne, 

ustąpili jej Szanghaj, serce kapitału zagranicznego w Chinach, ustąpili Kanton, 

ognisko monopolistycznego wpływu Anglii w Chinach południowych, ustąpili 

Chajnan, pozwolili otoczyd Hongkong. Czy nieprawda, że wszystko to bardzo 

przypomina zachęcanie napastnika: grzęźnij dalej w wojnie, a potem zobaczymy. 

Albo weźmy na przykład Niemcy. Ustąpiono im Austrię, mimo że zobowiązano 

się bronid jej niepodległości, ustąpiono Sudety, rzucono na pastwę losu 

Czechosłowację naruszając wszystkie bez wyjątku zobowiązania, a potem 

zaczęto krzykliwie łgad w prasie o „słabości armii rosyjskiej", o „rozkładzie 

lotnictwa rosyjskiego", o „zamieszkach" w Związku Radzieckim, popychając 

Niemców dalej na wschód, obiecując im łatwą zdobycz i zachęcając: zacznijcie 

tylko wojnę z bolszewikami, a dalej wszystko pójdzie gładko. Należy przyznad, że 

to również bardzo przypomina popychanie, podjudzanie napastnika. 

Charakterystyczna jest wrzawa, jaką prasa angielsko-francuska i północno-

amerykaoska wszczęła w sprawie Ukrainy Radzieckiej. Działacze tej prasy 

gardłowali aż do ochrypnięcia, że Niemcy idą na Ukrainę Radziecką, że mają oni 



12 
 

obecnie w swych rękach tak zwaną Ukrainę Karpacką, liczącą blisko 700 tysięcy 

ludności, że Niemcy najdalej na wiosnę tego roku przyłączą do tak zwanej 

Ukrainy Karpackiej Ukrainę Radziecką, posiadającą przeszło 30 milionów 

ludności. Wygląda na to, że ta podejrzana wrzawa miała na celu wywołanie 

gniewu Związku Radzieckiego przeciwko Niemcom, zatrucie atmosfery i 

sprowokowanie konfliktu z Niemcami bez widocznych do tego powodów. 

Naturalnie, jest zupełnie możliwe, że w Niemczech znajdują się obłąkaocy, 

którzy marzą o przyłączeniu słonia, tj. Ukrainy Radzieckiej, do muchy, tj. do tak 

zwanej Ukrainy Karpackiej. I jeżeli rzeczywiście istnieją tam tacy szaleocy, to 

można nie wątpid, że w kraju naszym znajdzie się niezbędna ilośd kaftanów 

bezpieczeostwa dla tych obłąkaoców. (Burza oklasków). Ale jeśli pominąd 

obłąkaoców i mówid o ludziach normalnych, to czyż nie jest jasne, że śmiesznie i 

głupio jest mówid poważnie o przyłączeniu Ukrainy Radzieckiej do tak zwanej 

Ukrainy Karpackiej? Bo pomyślcie tylko. Przyszła mucha do słonia i wziąwszy się 

pod boki powiada: „Ach, ty, bracie mój, jakże .mi cię żal... Żyjesz bez 

obszarników, bez kapitalistów, bez ucisku narodowego, bez wodzirejów 

faszystowskich — cóż to za życie... Patrzę na ciebie i nie mogę powstrzymad się 

od uwagi: nie masz ratunku dla ciebie, chyba że przyłączysz się do mnie... 

(Ogólny śmiech). No, cóż, zgoda, pozwalam ci przyłączyd swe niewielkie 

terytorium do mojego niezmierzonego terytorium..." (Ogólny śmiech i oklaski). 

Bardziej jeszcze charakterystyczne jest to, że niektórzy politycy i działacze prasy 

europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, straciwszy cierpliwośd w 

oczekiwaniu „najazdu na Ukrainę Radziecką", sami zaczynają odsłaniad 

prawdziwe podłoże polityki nieinterwencji. Mówią oni wprost i piszą czarno na 

białym, że Niemcy srodze ich „zawiedli", bo zamiast ruszyd dalej na wschód 

przeciwko Związkowi Radzieckiemu, zawrócili, pomyślcie tylko, na zachód i 

domagają się dla siebie kolonij. Nasuwa się myśl, że ziemie Czechosłowacji 

oddano Niemcom jako cenę, za którą zobowiązali się oni rozpocząd wojnę ze 

Związkiem Radzieckim, Niemcy zaś obecnie odmawiają spłacenia weksla, 

wypraszając swych wierzycieli za drzwi. 

Daleki jestem od tego, by moralizowad na temat polityki nieinterwencji, mówid 

o zdradzie, o przeniewierstwie itp. Rzeczą naiwną byłoby prawie-' nie morałów 

ludziom, którzy nie uznają moralności ludzkiej. Polityka jest polityką, jak 
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powiadają stare burżuazyjne wygi dyplomatyczne. Należy jednakże zaznaczyd, że 

wielka i niebezpieczna gra polityczna, rozpoczęta przez zwolenników polityki 

nieinterwencji, może się dla nich skooczyd poważnym fiaskiem. 

Takie jest prawdziwe oblicze panującej obecnie polityki nieinterwencji. 

Taka jest sytuacja polityczna w krajach kapitalistycznych. 

 

3. Związek Radziecki a kraje kapitalistyczne 

 

Wojna wytworzyła nową sytuację w stosunkach między krajami. Wniosła ona do 

tych stosunków atmosferę niepokoju i niepewności. Wojna, podkopując 

podwaliny powojennego reżymu pokojowego i obalając elementarne pojęcia o 

prawie międzynarodowym, postawiła pod znakiem zapytania wartośd 

międzynarodowych umów i zobowiązao. Pacyfizm i plany rozbrojenia zostały 

pogrzebane. Ich miejsce zajęły gorączkowe zbrojenia. Wszyscy zaczęli się zbroid, 

począwszy od paostw drobnych, a koocząc na wielkich, w tej liczbie przede 

wszystkim paostwa uprawiające politykę nieinterwencji. Nikt już nie wierzy 

jezuickim mowom, głoszącym, że ustępstwa poczynione napastnikom w 

Monachium i układ monachijski zapoczątkowały jakoby nową erę „uspokojenia". 

Nie wierzą w te mowy nawet sami uczestnicy układu monachijskiego — Anglia i 

Francja, które w nie mniejszym stopniu niż inne paostwa zaczęły powiększad 

swoje zbrojenia. 

ZSRR nie mógł, rzecz prosta, przejśd obojętnie obok tych groźnych wypadków. 

Bezsprzecznie każda, nawet niewielka wojna, rozpoczęta przez napastników 

gdziekolwiek, w najbardziej odległym zakątku świata, stanowi 

niebezpieczeostwo dla krajów pokojowych. Tym większym niebezpieczeostwem 

jest nowa wojna imperialistyczna, która zdołała już wciągnąd w swoją orbitę 

przeszło piędset milionów ludności Azji, Afryki, Europy. Ze względu na to kraj 

nasz, przeprowadzając nieugięcie politykę zachowania pokoju, podjął 

jednocześnie poważną pracę nad umocnieniem gotowości bojowej naszej Armii 

Czerwonej, naszej Czerwonej Floty Wojennej. 
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Jednocześnie w celu wzmocnienia swoich pozycji międzynarodowych Związek 

Radziecki postanowił poczynid również inne kroki. W koocu 1934r. kraj nasz 

wstąpił do Ligi Narodów uważając, że mimo swej słabości może się ona przydad 

jako miejsce demaskowania napastników i jako pewne, aczkolwiek słabe, 

narzędzie pokoju, które mogłoby hamowad rozpętanie wojny. Związek Radziecki 

uważa, że w tak niespokojnych czasach nie należy lekceważyd nawet tak słabej 

organizacji międzynarodowej jak Liga Narodów. W maju 1935 roku zawarta 

została między Francją a Związkiem Radzieckim umowa o wzajemnej pomocy 

przeciwko ewentualnemu najazdowi napastników. Jednocześnie analogiczna 

umowa zawarta została z Czechosłowacją. W marcu 1936 roku Związek 

Radziecki zawarł umowę o wzajemnej pomocy z Mongolską Republiką Ludową. 

W sierpniu 1937 roku zawarta została między Związkiem Radzieckim a Republiką 

Chioską umowa o wzajemnej nieagresji. 

W tych trudnych warunkach międzynarodowych urzeczywistniał Związek 

Radziecki swoją politykę zagraniczną broniąc sprawy zachowania pokoju. 

Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego jest jasna i zrozumiała:  

1. Jesteśmy zwolennikami pokoju i wzmocnienia rzeczowych stosunków ze 

wszystkimi krajami, stoimy i będziemy stali na tym stanowisku, o ile kraje te 

będą przestrzegały takich samych stosunków ze Związkiem Radzieckim, o ile nie 

będą one usiłowały naruszyd interesów naszego kraju. 

2. Jesteśmy zwolennikami pokojowych, bliskich i dobrych stosunków sąsiedzkich 

ze wszystkimi krajami ościennymi, posiadającymi wspólną granicę z ZSRR, 

stoimy i będziemy stali na tym stanowisku, o ile kraje te będą przestrzegały 

takich samych stosunków ze Związkiem Radzieckim, o ile nie będą usiłowały 

naruszyd bezpośrednio lub pośrednio interesów całości i nietykalności granic 

Paostwa Radzieckiego. 

3. Stoimy na stanowisku popierania narodów, które padły ofiarą napaści i walczą 

o niepodległośd swej ojczyzny. 

4. Nie boimy się gróźb ze strony napastników i gotowi jesteśmy odpowiedzied 

podwójnym ciosem na każdy cios podżegaczy wojennych, usiłujących pogwałcid 

nietykalnośd granic radzieckich. 
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Taka jest polityka zagraniczna Związku Radzieckiego. (Burzliwe, długotrwałe 

oklaski). 

W swej polityce zagranicznej Związek Radziecki opiera się: 

1. Na swej wzrastającej potędze gospodarczej, politycznej i kulturalnej. 

2. Na moralno-politycznej jedności naszego społeczeostwa radzieckiego. 

3. Na przyjaźni narodów naszego kraju. 

4. Na swojej Armii Czerwonej i Czerwonej Flocie Wojennej. 

5. Na swojej pokojowej polityce. 

6. Na poparciu moralnym ze strony mas pracujących wszystkich krajów, 

żywotnie zainteresowanych w zachowaniu pokoju. 

7. Na zdrowym rozsądku tych krajów, które z tych lub innych przyczyn nie są 

zainteresowane w naruszeniu pokoju. 

Zadania partii w dziedzinie polityki zagranicznej: 

1. Stosowad i nadal politykę pokoju i wzmacniania rzeczowych stosunków ze 

wszystkimi krajami. 

2. Zachowywad ostrożnośd i nie pozwolid, aby prowokatorzy wojenni, przywykli 

do wyciągania cudzymi rękami kasztanów z ognia, wplątali kraj nasz w konflikty. 

3. Ze wszech miar wzmacniad potęgę bojową naszej Armii Czerwonej i 

Czerwonej Floty Wojennej. 

4. Wzmacniad międzynarodowe węzły przyjaźni z masami pracującymi 

wszystkich krajów, zainteresowanymi w zachowaniu pokoju i przyjaźni między 

ludami. 

 

II 

SYTUACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 
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Przejdźmy do sytuacji wewnętrznej naszego kraju. 

Z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej Związku Radzieckiego okres 

sprawozdawczy przedstawia obraz dalszego rozwoju całego gospodarstwa 

narodowego, wzrostu kultury, wzmocnienia potęgi politycznej kraju. 

Za najważniejsze osiągnięcie w okresie sprawozdawczym w dziedzinie rozwoju 

gospodarstwa narodowego należy uznad zakooczenie rekonstrukcji przemysłu i 

rolnictwa na podstawie nowej, współczesnej techniki. Nie mamy już lub prawie 

nie mamy starych fabryk z ich zacofaną techniką ani starych gospodarstw 

chłopskich z ich przedpotopowym inwentarzem. Podstawę naszego przemysłu i 

rolnictwa stanowi obecnie nowa, współczesna technika. Można bez przesady 

powiedzied, że z punktu widzenia techniki produkcji, z punktu widzenia 

nasycenia przemysłu i rolnictwa nową techniką, kraj nasz jest najbardziej 

przodującym w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami, w których stare 

urządzenia techniczne i maszyny są dla produkcji kulą u nogi i hamują 

zastosowanie nowej techniki. 

Za najważniejszą zdobycz w okresie sprawozdawczym w dziedzinie społeczno-

politycznego rozwoju kraju uznad należy ostateczne zlikwidowanie resztek klas 

wyzyskiwaczy, zespolenie się robotników, chłopów i inteligencji w jeden 

wspólny front pracy, wzmocnienie jedności moralno-politycznej społeczeostwa 

radzieckiego, wzmocnienie przyjaźni narodów naszego kraju i, jako wynik tego 

wszystkiego — całkowitą demokratyzację życia politycznego kraju, stworzenie 

nowej Konstytucji. Nikt nie śmie zaprzeczyd, że Konstytucja nasza jest 

najdemokratyczniejsza na świecie, wyniki zaś wyborów do Rady Najwyższej 

ZSRR, zarówno jak do Rad Najwyższych republik związkowych — są tego 

najlepszym dowodem. 

W wyniku tego wszystkiego mamy absolutnie niezachwianą sytuację 

wewnętrzną i taką trwałośd władzy w kraju, jakiej mógłby nam pozazdrościd 

każdy rząd na świecie. 

Rozpatrzmy konkretne dane, dotyczące ekonomicznej i politycznej sytuacji 

naszego kraju. 
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1. Dalszy rozwój przemysłu i rolnictwa 

 

a) Przemyśl. Rozwój naszego przemysłu w okresie sprawozdawczym daje obraz 

nieustannego wzrostu. Ten rozwój jest nie tylko wyrazem wzrostu produkcji w 

ogóle, lecz przede wszystkim — wyrazem, z jednej strony, rozkwitu przemysłu 

socjalistycznego, z drugiej zaś — ostatecznego upadku przemysłu prywatnego. 

Oto odpowiednia tablica: 

 

Z tablicy tej widad, że w okresie sprawozdawczym przemysł nasz wzrósł przeszło 

dwukrotnie, przy czym cały wzrost produkcji zapisad trzeba na rachunek wzrostu 

produkcji socjalistycznej. 

Z tablicy tej widad dalej, że system socjalistyczny jest jedynym systemem w 

przemyśle ZSRR. 

Z tablicy tej widad wreszcie, że ostateczny upadek przemysłu prywatnego jest 

faktem, któremu zaprzeczyd nie mogą obecnie nawet ślepi. 
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Tego upadku przemysłu prywatnego nie należy uważad za rzecz przypadkową. 

Uległ on zagładzie przede wszystkim dlatego, że socjalistyczny system 

gospodarki jest systemem wyższym od systemu kapitalistycznego. Uległ on 

zagładzie, po wtóre, dlatego, że socjalistyczny system gospodarki dał nam 

możnośd przebudowania w ciągu kilku lat całego naszego przemysłu 

socjalistycznego na nowej, współczesnej podstawie technicznej. Takich 

możliwości nie daje i nie może dad kapitalistyczny system gospodarki. Faktem 

jest, że pod względem techniki produkcji, pod względem stopnia nasycenia 

produkcji przemysłowej nowoczesną techniką, przemysł nasz zajmuje pierwsze 

miejsce na świecie. 

Jeżeli wziąd tempo rozwoju naszego przemysłu w stosunku procentowym do 

poziomu przedwojennego i porównad je z tempem rozwoju przemysłu w 

głównych krajach kapitalistycznych, to otrzymamy następujący obraz: 

 

Z tablicy tej widad, że w porównaniu z poziomem przedwojennym przemysł nasz 

wzrósł przeszło dziewięciokrotnie, gdy tymczasem przemysł najważniejszych 

krajów kapitalistycznych nadal drepce dookoła poziomu przedwojennego, 

przekraczając go zaledwie o 20—30 procent. 

Oznacza to, że pod względem tempa rozwoju nasz przemysł socjalistyczny stoi 

na pierwszym miejscu na świecie. 

Wynika więc stąd0 że pod względem techniki produkcji i tempa rozwoju naszego 

przemysłu dogoniliśmy już i prześcignęliśmy najważniejsze kraje kapitalistyczne. 
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Pod jakim więc względem pozostajemy w tyle? Wciąż jeszcze pozostajemy w 

tyle pod względem ekonomicznym, czyli pod względem rozmiarów naszej 

produkcji przemysłowej, przypadających na jednego mieszkaoca. W roku 1938 

wyprodukowaliśmy około 15 milionów ton surówki żelaza, Anglia zaś — 7 

milionów ton. Zdawałoby się, że rzecz ma się u nas lepiej niż w Anglii. Ale jeśli 

podzielid te tony surówki żelaza przez liczbę ludności, to otrzymamy, że w Anglii 

na każdego mieszkaoca przypadało w 1938 roku 145 kilogramów surówki żelaza, 

w ZSRR zaś — zaledwie 87 kilogramów. Albo na przykład: Anglia wyprodukowała 

w 1938 r. 10 milionów 800 tysięcy ton stali i około 29 miliardów kilowatogodzin 

(produkcja energii elektrycznej), ZSRR zaś wyprodukował 18 milionów ton stali i 

przeszło 39 miliardów kilowatogodzin. Zdawałoby się, że rzeczy mają się u nas 

lepiej niż w Anglii. Ale jeśli podzielid wszystkie te tony i kilowatogodziny przez 

liczbę ludności, to otrzymamy, że w Anglii przypadało na. każdego mieszkaoca w 

1938 roku 226 kilogramów stali i 620 kilowatogodzin, gdy tymczasem w ZSRR 

przypadało zaledwie 107 kilogramów stali i 233 kilowatogodziny na jednego 

mieszkaoca. 

O co więc chodzi? Chodzi o to, że mamy kilka razy więcej ludności niż Anglia, 

przeto zapotrzebowanie jest również większe niż w Anglii: Związek Radziecki 

liczy 170 milionów ludności, Anglia zaś co najwyżej 46 milionów. Moc 

ekonomiczna przemysłu wyraża się nie w rozmiarach produkcji przemysłowej w 

ogóle, niezależnie od liczby ludności kraju, lecz w rozmiarach produkcji 

przemysłowej, rozpatrywanych w ich bezpośrednim związku z rozmiarami 

spożycia tej produkcji, przypadającymi na jednego mieszkaoca. Im więcej 

produkcji przemysłowej przypada na jednego mieszkaoca, tym większa jest moc 

ekonomiczna kraju i, przeciwnie, im mniej produkcji przypada na jednego 

mieszkaoca, tym mniejsza jest moc ekonomiczna kraju i jego przemysłu. A 

zatem, im więcej jest ludności w kraju, tym większe jest w kraju 

zapotrzebowanie na przedmioty spożycia, a więc tym większe powinny byd 

rozmiary produkcji przemysłowej tego kraju. 

Weźmy dla przykładu produkcję surówki żelaza. Ażeby prześcignąd Anglię pod 

względem ekonomicznym w dziedzinie produkcji surówki, która to produkcja 

wynosiła tam w 1938 roku 7 milionów ton, winniśmy doprowadzid coroczną 

produkcję surówki do 25 milionów ton. Żeby prześcignąd pod względem 
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ekonomicznym Niemcy, które wyprodukowały w roku 1938 ogółem 18 milionów 

ton surówki żelaza, winniśmy doprowadzid coroczną produkcję surówki do 40—

45 milionów ton. Aby .zaś prześcignąd pod względem ekonomicznym Stany 

Zjednoczone, mając na względzie nie poziom roku 1938, roku kryzysowego, gdy 

Stany Zjednoczone wyprodukowały zaledwie 18,8 miliona ton surówki, lecz 

poziom 1929 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych istniało ożywienie 

przemysłowe i gdy wyprodukowano tam blisko 43 miliony ton surówki żelaza, 

powinniśmy doprowadzid coroczną produkcję surówki żelaza do 50—60 

milionów ton. 

To samo należy powiedzied o produkcji stali, wyrobów walcowanych, o budowie 

maszyn itd., ponieważ wszystkie te gałęzie przemysłu, jak i pozostałe gałęzie, 

zależą koniec kooców od produkcji surówki żelaza. 

Prześcignęliśmy najważniejsze kraje kapitalistyczne pod względem techniki 

produkcji i tempa rozwoju przemysłu. To bardzo dobrze. Ale tego nie dośd. 

Należy prześcignąd je również pod względem ekonomicznym. Możemy to 

uczynid i musimy to uczynid. Dopiero wtedy kiedy prześcigniemy pod względem 

ekonomicznym najważniejsze kraje kapitalistyczne, będziemy mogli liczyd na to, 

że kraj nasz będzie całkowicie nasycony artykułami spożycia, że będziemy 

posiadali obfitośd produktów i będziemy mieli możnośd dokonania przejścia od 

pierwszej fazy komunizmu do drugiej jego fazy. 

Czego nam trzeba dla prześcignięcia najważniejszych krajów kapitalistycznych 

pod względem ekonomicznym? Trzeba nam do tego przede wszystkim 

rzeczywistej i nieugiętej woli kroczenia naprzód i gotowości wyrzeczenia się 

niejednej rzeczy, gotowości przeznaczenia poważnych sum na inwestycje w celu 

jak największego rozszerzenia naszego przemysłu socjalistycznego. Czy 

posiadamy te dane? Niewątpliwie posiadamy! Następnie trzeba nam do tego 

udoskonalonej techniki produkcji i wysokiego tempa rozwoju przemysłu. Czy 

posiadamy te dane? Niewątpliwie posiadamy! Trzeba nam do tego wreszcie 

czasu. Tak, towarzysze, czasu. Trzeba budowad nowe fabryki. Trzeba wychowad 

nowe kadry dla przemysłu. Na to jednak potrzeba czasu i niemało czasu. Nie 

podobna w ciągu 2—3 lat prześcignąd pod względem ekonomicznym 

najważniejszych krajów kapitalistycznych. Trzeba na to trochę więcej czasu. 

Weźmy dla przykładu tę samą surówkę żelaza i jej produkcję. W ciągu jakiego 
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okresu czasu można pod względem ekonomicznym prześcignąd najważniejsze 

kraje kapitalistyczne w dziedzinie produkcji surówki żelaza? Niektórzy 

pracownicy Paostwowej Komisji Planowania w jej dawnym składzie proponowali 

przy układaniu drugiego planu pięcioletniego, aby zaprojektowad produkcję 

surówki żelaza w koocu drugiej pięciolatki w ilości 60 milionów ton. Brali oni 

zatem za punkt wyjścia możliwośd przeciętnego rocznego przyrostu produkcji 

surówki w ilości 10 milionów ton. Było to naturalnie fantazjowanie, jeśli nie coś 

gorszego. Zresztą towarzysze ci uciekali się do fantazjowania nie tylko w 

dziedzinie produkcji surówki żelaza. Uważali oni na przykład, że w ciągu drugiej 

pięciolatki roczny przyrost ludności w ZSRR winien wynosid trzy — cztery miliony 

ludzi albo nawet więcej. Byk to również fantastyka, jeśli nie coś gorszego. Jeżeli 

jednak odrzucid fantastów i stanąd na realnym gruncie, to mając na względzie 

obecny stan techniki produkcji surówki żelaza można przyjąd, jako zupełnie 

możliwy, przeciętny przyrost roczny produkcji surówki żelaza w ilości dwóch — 

dwóch i pól miliona ton. Dzieje przemysłu najważniejszych krajów 

kapitalistycznych, jak również naszego kraju, wskazują, że ta norma rocznego 

przyrostu jest naprężona, lecz najzupełniej osiągalna. 

A zatem potrzeba czasu, i niemało czasu, ażeby prześcignąd najważniejsze kraje 

kapitalistyczne pod względem ekonomicznym. I im większą będziemy mieli 

wydajnośd pracy, im bardziej udoskonalad będziemy technikę produkcji, tym 

szybciej można będzie wykonad to niezmiernie ważne zadanie ekonomiczne, 

tym bardziej będziemy mogli zredukowad termin wykonania tego zadania. 

b) Rolnictwo. Rozwój rolnictwa w okresie sprawozdawczym, podobnie jak 

rozwój przemysłu, odbywał się po linii wznoszącej się. Rozwój ten znalazł swój 

wyraz nie tylko we wzroście produkcji rolniczej, ale przede wszystkim, z jednej 

strony, we wzroście i wzmocnieniu rolnictwa socjalistycznego, z drugiej zaś — w 

zaniku gospodarstwa indywidualnego. Podczas gdy powierzchnia zasiewów zbóż 

w kołchozach zwiększyła się z 75 milionów hektarów w r. 1933 do 92 milionów 

hektarów w r. 1938, powierzchnia zasiewów zbóż w gospodarstwach 

indywidualnych zmniejszyła się w tym okresie z 15,7 miliona hektarów do 600 

tysięcy hektarów, czyli do 0,6 procent całej powierzchni zasiewu zbóż. Nie 

mówię już o powierzchni zasiewów roślin technicznych, gdzie rola gospodarstwa 

indywidualnego sprowadzona została do zera. Poza tym wiadomo, że kołchozy 
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jednoczą obecnie 18 min 800 tysięcy zagród chłopskich, czyli 93,5% wszystkich 

zagród chłopskich, nie licząc kołchozów rybackich, myśliwskich i rzemieślniczych. 

Oznacza to, że kołchozy utrwaliły się i wzmocniły ostatecznie, socjalistyczny zaś 

system gospodarki jest obecnie jedyną formą naszego rolnictwa. 

Jeśli porównad zmiany, jakie zaszły w okresie sprawozdawczym w rozmiarach 

powierzchni zasiewów wszystkich roślin uprawnych z rozmiarami powierzchni 

zasiewów w okresie przedrewolucyjnym, to otrzymamy następujące dane: 

 

Z tablicy tej widad, że zwiększyły się w naszym kraju powierzchnie zasiewu 

wszystkich roślin uprawnych, przede wszystkim zaś zwiększyły się powierzchnie 

zasiewu roślin pastewnych, technicznych i ogrodowizny. 

Oznacza to, że rolnictwo nasze staje się bardziej wykwalifikowane i 

wydajniejsze, został też stworzony realny grunt dla wprowadzenia 

prawidłowego płodozmianu. 

O tym, jak wzrastało w okresie sprawozdawczym wyposażenie naszych 

kołchozów i sowchozów w traktory, kombajny i inne maszyny — świadczą 

następujące tablice: 
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Jeżeli do tych cyfr dodamy fakt, że liczba stacji maszynowo-traktorowych w 

okresie sprawozdawczym wzrosła z 2.900 w r. 1934 do 6.350 w r. 1938, to na 

podstawie wszystkich tych danych można z zupełną pewnością stwierdzid, że 

rekonstrukcja naszego rolnictwa na podstawie nowej, współczesnej techniki 

została już w zasadzie zakooczona. 

Wynika stąd, że rolnictwo nasze jest nie tylko największym i najbardziej 

zmechanizowanym, a zatem i najbardziej towarowym rolnictwem, lecz również 

najsowiciej wyposażonym w nowoczesną technikę w porównaniu z rolnictwem 

jakiegokolwiek innego kraju. 
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Jeśli porównamy rozwój produkcji roślin zbożowych i technicznych w okresie 

sprawozdawczym z produkcją tych roślin w okresie przedrewolucyjnym, to 

otrzymamy następujące dane: 

 

Z tablicy tej widad, że mimo posuchy w dzielnicach wschodnich i południowo-

wschodnich w r. 1936 i w r. 1938, a także mimo niezwykle obfitego urodzaju w 

roku 1913, mieliśmy w okresie sprawozdawczym nieustanny wzrost ogólnej 

produkcji zboża i roślin technicznych w porównaniu z poziomem 1913 roku. 

Szczególnie ciekawa jest kwestia towarowości produkcji zbożowej kołchozów i 

sowchozów. Znany statystyk tow. Niemczynow obliczył, że w czasach 

przedwojennych z ogólnej produkcji zboża, wynoszącej pięd miliardów pudów, 

dostarczano na rynek zaledwie około 1 miliarda 300 milionów pudów, co znaczy, 

że towarowośd ówczesnej produkcji zbożowej stanowiła 26%. Tow. Niemczynow 

uważa, że towarowośd produkcji kołchozowej i sowchozowej jako produkcji 

wielkiej stanowiła na przykład w latach 1926—1927 blisko 47 procent ogólnej 

produkcji, towarowośd zaś indywidualnego gospodarstwa chłopskiego — około 

12 procent. Jeśli potraktowad sprawę bardziej ostrożnie i określid towarowośd 

produkcji kołchozów i sowchozów w roku 1938 cyfrą 40 procent ogólnej 

produkcji, to wynika stąd, że nasza socjalistyczna gospodarka zbożowa mogła 

dostarczyd i rzeczywiście dostarczyła w tym roku poza obręb własnego 

gospodarstwa blisko dwa miliardy i trzysta milionów pudów zboża towarowego, 

czyli o 1 miliard pudów zboża towarowego więcej, niż dawała przedwojenna 

produkcja zbożowa. 
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A zatem wysoki stopieo towarowości produkcji kołchozowo-sowchozowej 

stanowi niezmiernie doniosłą jej właściwośd, posiadającą wielkie znaczenie dla 

zaopatrywania kraju. 

W tej to właściwości kołchozów i sowchozów kryje się właśnie sekret, dzięki 

któremu krajowi naszemu udało się tak łatwo i szybko rozwiązad problemat 

zbożowy, problemat dostatecznego zaopatrywania ogromnego kraju w zboże 

towarowe. 

Należy zaznaczyd, że w ciągu ostatnich trzech lat coroczne dostawy zboża dla 

paostwa po cenach stałych nie spadały poniżej miliarda sześciuset milionów 

pudów zboża, sięgając niekiedy, jak na przykład w roku 1937, miliarda 800 

milionów pudów. Jeżeli dodad do tego blisko 200 milionów pudów corocznych 

zakupów zboża oraz kilkaset milionów z kołchozowego handlu zbożem, to w 

sumie otrzymamy tę wymienioną wyżej ilośd zboża towarowego, którą kołchozy 

i sowchozy dostarczają poza obręb własnego gospodarstwa. 

Następnie warto zaznaczyd ciekawe zjawisko, że w ciągu ostatnich trzech lat 

główne źródło zboża towarowego przeniosło się z Ukrainy, którą nazywano 

dawniej spichrzem zbożowym naszego kraju, na północ i wschód, tj. do RFSRR. 

Jak wiadomo, w ostatnich dwóch — trzech latach Ukraina dostarcza zaledwie 

około 400 milionów pudów zboża rocznie, gdy tymczasem RFSRR dostarcza w 

tym czasie corocznie miliard sto — miliard dwieście milionów pudów zboża 

towarowego. 

Tak się rzecz ma z produkcją zboża. 

Co się tyczy hodowli zwierząt gospodarskich, to i w tej, najbardziej zacofanej, 

gałęzi gospodarki rolnej w ciągu ostatnich lat dał się zauważyd poważny postęp. 

Co prawda, jeśli chodzi o hodowlę koni i owiec, to nie dosięgła ona jeszcze 

poziomu przedrewolucyjnego, lecz w dziedzinie hodowli bydła rogatego i trzody 

chlewnej przekroczyliśmy już poziom przedrewolucyjny. 

Oto dane dotyczące tej sprawy: 
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Nie ulega wątpliwości, że zacofanie w dziedzinie hodowli koni i owiec 

zlikwidowane zostanie w najkrótszym czasie. 

c) Obrót towarowy, transport. Wraz z rozwojem przemysłu i rolnictwa wzrastał 

również w kraju obrót towarowy. Sied detalicznego handlu paostwowego i 

spółdzielczego wzrosła w okresie sprawozdawczym o 25 procent. Obrót 

detaliczny w handlu paostwowym i spółdzielczym wzrósł o 178 procent. Obrót 

handlu na rynkach kołchozowych wzrósł o 112 procent. 

Oto odnośna tablica: 
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Obrót towarowy w kraju nie mógłby się, rzecz prosta, rozwinąd do takiego 

stopnia bez odpowiedniego wzrostu przewozu ładunków. I rzeczywiście 

przewozy wzrosły w okresie sprawozdawczym we wszystkich dziedzinach 

transportu, zwłaszcza zaś w dziedzinie transportu kolejowego i lotnictwa. 

Wzrosły również przewozy w dziedzinie transportu wodnego, lecz z wielkimi 

wahaniami, w roku zaś 1938 przewozy w dziedzinie transportu wodnego 

wykazały, niestety, w porównaniu z rokiem ubiegłym pewien spadek. 

Oto odnośna tablica: 
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Nie ulega wątpliwości, że pewne zacofanie transportu wodnego, które istniało w 

roku 1938, zlikwidowane zostanie w roku 1939. 

 

2. Dalsze polepszenie materialnego i kulturalnego położenia narodu 

 

Idący wciąż w górę rozwój przemysłu i rolnictwa musiał doprowadzid i 

rzeczywiście doprowadził do jeszcze większego polepszenia materialnego i 

kulturalnego położenia narodu. 

Zniesienie wyzysku oraz umocnienie się socjalistycznego systemu w 

gospodarstwie narodowym, fakt, że nie ma u nas bezrobocia ani związanej z nim 

nędzy w mieście i na wsi, ogromne rozszerzenie przemysłu oraz nieustanny 

wzrost liczby robotników, wzrost wydajności pracy robotników i kołchoźników, 

oddanie ziemi kołchozom na wieczne użytkowanie oraz zaopatrzenie kołchozów 

w ogromną liczbę pierwszorzędnych traktorów i maszyn rolniczych — wszystko 

to stworzyło realne warunki do dalszego polepszenia materialnego położenia 

robotników i chłopów. Polepszenie zaś materialnego położenia robotników i 

chłopów pociągnęło za sobą, rzecz prosta, polepszenie materialnego położenia 

inteligencji, która stanowi znaczną siłę naszego kraju i obsługuje interesy 

robotników i chłopów. 
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Teraz nie ma już mowy o tym, żeby trzeba było urządzid jakoś w przemyśle i 

przyjąd z łaski do pracy bezrobotnych i bezdomnych chłopów, którzy 

wywędrowali ze wsi i których trapi widmo głodu. Takich chłopów dawno już nie 

ma w naszym kraju. Jest to naturalnie dobrze, świadczy to bowiem o zamożności 

naszej wsi. Teraz mowa może byd tylko o zaproponowaniu kołchozom, aby 

uwzględniły naszą prośbę i zwalniały rokrocznie dla rozwijającego się przemysłu 

chociażby około półtora miliona młodych kołchoźników. Kołchozy, które stały się 

zamożnymi, powinny mied na uwadze, że bez tej ich pomocy bardzo trudno 

będzie dalej rozszerzad nasz przemysł, a bez rozszerzenia przemysłu — nie 

będziemy mogli zaspokoid rosnącego zapotrzebowania ze strony chłopów na 

przedmioty powszechnego użytku. Kołchozy mają całkowitą możnośd 

zadośduczynienia tej naszej prośbie, ponieważ obfite zaopatrzenie kołchozów w 

maszyny zwalnia częśd pracowników na wsi, ci zaś, przeniesieni do przemysłu, 

mogliby przynieśd olbrzymią korzyśd całemu naszemu gospodarstwu 

narodowemu. W rezultacie osiągnęliśmy w okresie sprawozdawczym 

następujące wskaźniki polepszenia materialnego położenia robotników i 

chłopów: 

1. Dochód narodowy wzrósł z 48,5 miliarda rubli w r. 1933 do 105,0 miliardów 

rubli w r. 1938; 

2. Liczba robotników i pracowników wzrosła z przeszło 22 milionów ludzi w r. 

1933 do 28 milionów ludzi w r. 1938; 

3. Roczny fundusz płacy zarobkowej robotników i pracowników wzrósł z 34.953 

milionów rubli do 96.425 milionów rubli; 

4. Przeciętna roczna płaca robotników, zatrudnionych w przemyśle, która w r. 

1933 wynosiła 1.513 rubli, podniosła się do 3.447 rubli w r. 1938; 

5. Dochody pieniężne kołchozów wzrosły z 5.661,9 miliona rubli w r. 1933 do 

14.180,1 miliona rubli w r. 1937; 

6. Przeciętna racja zboża w dzielnicach zbożowych, przypadająca na jedną 

zagrodę kołchozową, wzrosła z 61 pudów w r. 1933 do 144 pudów w roku 1937, 

nie licząc nasion, ubezpieczeniowych zapasów nasion, zapasu paszy dla bydła 
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uspołecznionego, dostaw zbożowych, opłaty w naturze za roboty dokonane 

przez stacje maszynowo-traktorowe; 

7. Sumy przewidziane w budżecie i wyasygnowane przez paostwo na działalnośd 

społeczno-kulturalną wzrosły z 5.839,9 miliona rubli w r. 1933 do 35.202,5 

miliona rubli w r. 1938. 

Co się tyczy kulturalnego położenia narodu, to wzrost jego kultury szedł w parze 

z poprawą jego położenia materialnego. 

Jeśli chodzi o kulturalny rozwój narodu, to okres sprawozdawczy był zaiste 

okresem rewolucji kulturalnej. Wcielenie w życie powszechnego 

obowiązkowego nauczania początkowego w językach narodów ZSRR, wzrost 

liczby uczniów i szkół wszystkich stopni, wzrost liczby specjalistów, którzy 

ukooczyli wyższe uczelnie, powstanie i wzmocnienie się nowej, radzieckiej 

inteligencji — oto ogólny obraz podniesienia się kultury narodu. 

Oto dane w tej sprawie: 
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W wyniku całej tej olbrzymiej pracy na polu kultury zrodziła się u nas i 

ukształtowała liczna nowa, radziecka inteligencja, która rekrutuje się z szeregów 

klasy robotniczej, chłopstwa, pracowników radzieckich — krew z krwi i kośd z 

kości naszego ludu — inteligencja, która nie zna jarzma wyzysku, nienawidzi 

wyzyskiwaczy i gotowa jest wiarą a prawdą służyd narodom ZSRR. 

Sądzę, że powstanie tej nowej, ludowej, socjalistycznej inteligencji jest jednym z 

najważniejszych wyników rewolucji kulturalnej w naszym kraju. 
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3. Dalsze umocnienie się ustroju radzieckiego 

 

Jednym z najważniejszych wyników okresu sprawozdawczego jest to, że okres 

ten doprowadził do dalszego wzmocnienia się sytuacji wewnętrznej kraju, do 

dalszego umocnienia ustroju radzieckiego. 

Inaczej też byd nie mogło. Ugruntowanie się systemu socjalistycznego we 

wszystkich gałęziach gospodarstwa narodowego, rozwój przemysłu i rolnictwa, 

polepszenie położenia materialnego mas pracujących, podniesienie poziomu 

kulturalnego mas ludowych, wzrost ich aktywności politycznej — wszystko to 

zostało urzeczywistnione pod kierownictwem Władzy Radzieckiej i musiało 

doprowadzid do jeszcze większego umocnienia się ustroju radzieckiego. 

Specyficzna właściwośd społeczeostwa radzieckiego doby dzisiejszej, w 

odróżnieniu od każdego społeczeostwa kapitalistycznego, polega na tym, że w 

społeczeostwie radzieckim nie ma już wcale antagonistycznych, wrogich klas; 

klasy wyzyskiwaczy zostały zlikwidowane, a robotnicy, chłopi i inteligencja, 

tworzący społeczeostwo radzieckie, żyją i pracują na zasadach przyjaznej 

współpracy. Podczas gdy społeczeostwo kapitalistyczne rozdzierają nie dające 

się pogodzid przeciwieostwa między robotnikami i kapitalistami, między 

chłopami a obszarnikami, co powoduje chwiejnośd jego sytuacji wewnętrznej, 

społeczeostwo radzieckie, wyzwolone z jarzma wyzysku, nie zna takich 

przeciwieostw, obce mu są starcia klasowe, jest ono wzorem przyjaznej 

współpracy robotników, chłopów, inteligencji. Właśnie na gruncie tej spójni 

rozwinęły się takie siły napędowe, jak jednośd moralno-polityczna 

społeczeostwa radzieckiego, przyjaźo narodów ZSRR, patriotyzm radziecki. Na 

tej samej podstawie powstała Konstytucja ZSRR, u-chwalona w listopadzie 

1936r., oraz całkowita demokratyzacja wyborów do naczelnych organów kraju. 

Co się tyczy samych wyborów do organów naczelnych kraju, to były one 

wspaniałą demonstracją tej właśnie jedności społeczeostwa radzieckiego i tej 

przyjaźni narodów ZSRR, które stanowią charakterystyczną właściwośd 

wewnętrznej sytuacji naszego kraju. Jak wiadomo, podczas wyborów do Rady 

Najwyższej ZSRR w grudniu 1937 r. na blok komunistów i bezpartyjnych 

głosowało prawie 90 milionów wyborców, czyli 98,6 procent wszystkich 
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głosujących, w wyborach zaś do Rad Najwyższych republik związkowych w 

czerwcu 1938 r. na blok komunistów i bezpartyjnych głosowało 92 miliony 

wyborców, czyli 99,4 procent wszystkich głosujących. 

Oto, gdzie leży podstawa trwałości ustroju radzieckiego, gdzie kryje się źródło 

niespożytej siły Władzy Radzieckiej. 

Oznacza to, między innymi, że w razie wojny tyły i front naszej armii dzięki ich 

jednolitości i wewnętrznej jedności — będą silniejsze, niż w jakimkolwiek innym 

kraju, o czym powinni by pamiętad zagraniczni amatorzy stard wojennych. 

Niektórzy działacze prasy zagranicznej plotą bzdury, że oczyszczenie organizacji 

radzieckich od szpiegów, morderców i szkodników, w rodzaju Trockiego, 

Zinowjewa, Kamieniewa, Jakira, Tuchaczewskiego, Rozenholca, Bucharyna i 

innych łotrów, jakoby „zachwiało" ustrojem radzieckim, wniosło doo „rozkład". 

Te płaskie brednie zasługują na to, aby je wykpid. Jak może oczyszczenie 

organizacji radzieckich od szkodliwych i wrogich żywiołów zachwiad ustrój 

radziecki i wnieśd doo rozkład? Trockistowsko-bucharynowska garśd szpiegów, 

morderców i szkodników, płaszcząca się przed zagranicą, przeniknięta 

niewolniczym uczuciem służalczości wobec każdego zagranicznego urzędniczyny 

i gotowa pójśd do niego na szpiegowskie wysługi — garśd ludzi, którzy nie 

zrozumieli, że ostatni obywatel radziecki, wolny od więzów kapitału, stoi o całą 

głowę wyżej od każdego wysoko postawionego urzędniczyny zagranicznego, 

dźwigającego na swym karku jarzmo niewoli kapitalistycznej — komu potrzebna 

jest ta nikczemna banda sprzedajnych niewolników, jaką wartośd może ona 

mied dla ludu i wśród kogo może ona wnieśd „rozkład"? W roku 1937 skazani 

zostali na rozstrzelanie Tuchaczewski, Jakir, Uborewicz i inne łotry. Potem 

odbyły się wybory do Rady Najwyższej ZSRR. Wybory dały Władzy Radzieckiej 

98,6 procent wszystkich uczestników głosowania. Na początku 1938 r. skazani 

zostali na rozstrzelanie Rozenholc, Ryków, Bucharyn i inne łotry. Potem odbyły 

się wybory do Rady Najwyższej republik związkowych. Wybory dały Władzy 

Radzieckiej 99,4 procent wszystkich głosujących. Pytamy, gdzież są tu oznaki 

„rozkładu" i dlaczego „rozkład" ten nie odbił się na wynikach wyborów? 

Słuchając tych zagranicznych papli można dojśd do wniosku, że gdyby 

pozostawiono na wolności szpiegów, morderców i szkodników i nie 
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przeszkadzano im szkodzid, zabijad i szpiegowad, to organizacje radzieckie 

byłyby bez porównania mocniejsze i bardziej niezachwiane. (Śmiech). Czy nie za 

wcześnie zdradzają się ci panowie, tak bezczelnie broniący szpiegów, 

morderców, szkodników? 

Czy nie słuszniej będzie powiedzied, że oczyszczenie organizacji radzieckich od 

szpiegów, morderców, szkodników, powinno było się przyczynid i rzeczywiście 

przyczyniło się do dalszego wzmocnienia tych organizacji? 

O czym świadczą na przykład wypadki nad jeziorem Chasan, jeśli nie o tym, że 

oczyszczenie organizacji radzieckich od szpiegów i szkodników jest 

najpewniejszym środkiem wzmocnienia tych organizacji? 

Zadania partii w dziedzinie polityki wewnętrznej: 

1. W dalszym ciągu rozwijad nasz przemysł, podnosid wydajnośd pracy, 

udoskonalad technikę produkcji, aby potem, gdyśmy już prześcignęli 

najważniejsze kraje kapitalistyczne w dziedzinie techniki produkcji i tempa 

rozwoju przemysłu — prześcignąd je w ciągu najbliższych 10—15 lat również 

pod względem ekonomicznym. 

2. W dalszym ciągu rozwijad nasze rolnictwo i hodowlę bydła tak, aby w ciągu 

najbliższych 3—4 lat roczna produkcja zboża dosięgała 8 miliardów pudów, a 

przeciętna urodzajnośd — 12—13 cetnarów z hektara; zwiększyd produkcję 

roślin technicznych przeciętnie o 30—35 procent, zwiększyd pogłowie owiec i 

trzody chlewnej w dwójnasób, pogłowie bydła rogatego — o 40 procent, 

pogłowie koni — o 35 procent. 

3. W dalszym ciągu polepszad materialne i kulturalne położenie robotników, 

chłopów, inteligencji. 

4. Nieugięcie wcielad w życie naszą Konstytucję socjalistyczną, w pełni 

urzeczywistniad demokratyzację życia politycznego kraju, wzmacniad jednośd 

moralno-polityczną społeczeostwa radzieckiego i przyjazną współpracę 

robotników, chłopów, inteligencji, ze wszech miar wzmacniad przyjaźo narodów 

ZSRR, rozwijad i kultywowad patriotyzm radziecki. 
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5. Nie zapominad o otoczeniu kapitalistycznym, pamiętad, że wywiad 

zagraniczny nasyład będzie do naszego kraju szpiegów, morderców, szkodników, 

pamiętad o tym i wzmacniad nasz wywiad socjalistyczny, systematycznie 

pomagając mu gromid i wykorzeniad wrogów ludu. 

 

III 

DALSZE WZMOCNIENIE WKP(b) 

 

Z punktu widzenia linii politycznej i codziennej pracy praktycznej okres 

sprawozdawczy był okresem całkowitego zwycięstwa generalnej linii naszej 

partii. (Burzliwe, długotrwale oklaski). 

Ugruntowanie systemu socjalistycznego w całej gospodarce narodowej, 

zakooczenie rekonstrukcji przemysłu i rolnictwa na podstawie nowej techniki, 

wykonanie przed terminem drugiego pięcioletniego planu w dziedzinie 

przemysłu, wzrost rocznej produkcji zboża do poziomu 7 miliardów pudów, 

zniesienie nędzy i bezrobocia oraz polepszenie materialnego i kulturalnego 

położenia narodu — oto podstawowe zdobycze, świadczące o słuszności polityki 

naszej partii, o słuszności jej kierownictwa. 

W obliczu tych olbrzymich zdobyczy przeciwnicy generalnej linii naszej partii, 

najrozmaitsze „lewicowe" i „prawicowe" kierunki, wszelacy trockistowsko-

piatakowowscy i bucharynowsko-rykowowscy zwyrodnialcy musieli zwinąd się w 

kłębek, schowad swe zaszargane „platformy" i ukryd się w podziemiach 

nielegalności. Nie znajdując w sobie męstwa, by się poddad woli ludu, woleli oni 

połączyd się z mienszewikami, eserowcami, faszystami, pójśd na służbę do 

wywiadu cudzoziemskiego, nająd się na szpiegów i zobowiązad się pomagad 

wrogom Związku Radzieckiego w rozbiorze naszego kraju i przywróceniu w nim 

niewoli kapitalistycznej. 

Taki był sromotny koniec przeciwników linii naszej partii, którzy stali się później 

wrogami ludu. 
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Po rozgromieniu wrogów ludu i oczyszczeniu organizacji partyjnych i radzieckich 

od zwyrodnialców, partia stała się jeszcze bardziej jednolita w swej pracy 

politycznej i organizacyjnej, stała się jeszcze bardziej zwarta wokół swego 

Komitetu Centralnego. (Burzliwe oklaski. Wszyscy delegaci wstają i stojąc 

urządzają owację referentowi. Okrzyki: „Hura! Niech żyje towarzysz Stalin! Niech 

żyje Komitet Centralny naszej partii! Hura!"). 

Rozpatrzmy konkretne dane, dotyczące rozwoju wewnętrznego życia partii, jej 

pracy organizacyjnej i propagandystycznej w okresie sprawozdawczym. 

 

1. Środki zmierzające do polepszenia składu osobowego partii. 

Podział wielkich organizacji na drobniejsze. Przybliżenie organów 

kierowniczych do pracy dołowej 

 

Wzmocnienie partii i jej organów kierowniczych odbywało się w okresie 

sprawozdawczym przede wszystkim w dwóch kierunkach: w kierunku 

regulowania składu osobowego partii, usuwania ludzi niepewnych i dobierania 

najlepszych oraz w kierunku podziału wielkich organizacji na drobniejsze, 

zmniejszenia ich rozmiarów i przybliżenia organów kierowniczych do dołowej, 

operatywnej, konkretnej pracy. 

Na XVII zjeździe partii reprezentowanych było 1.874.488 członków partii. Jeśli 

porównad te dane z liczbą członków partii, reprezentowanych na poprzednim, 

XVI zjeździe partii, to okaże się, że w okresie między XVI zjazdem partii a XVII 

zjazdem napłynęło do partii 600 tysięcy nowych członków. Partia musiała 

odczud, że tak masowy napływ nowych członków do partii w warunkach 1930—

1933 roku stanowi niezdrowe, niepożądane jej rozszerzenie. Partia wiedziała, że 

do jej szeregów idą nie tylko ludzie uczciwi i oddani, lecz również ludzie 

przypadkowi, lecz również karierowicze usiłujący wykorzystad sztandar partii dla 

swych celów osobistych. Partia nie mogła nie wiedzied, że jej siła polega nie 

tylko na liczbie członków, lecz przede wszystkim na ich jakości. W związku z tym 

stanęła sprawa regulowania składu osobowego partii. Postanowiono przedłużyd 

czystkę członków partii i kandydatów, rozpoczętą jeszcze w roku 1933, i 
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rzeczywiście została ona przedłużona do maja 1935 roku. Postanowiono, dalej, 

zaprzestad przyjmowania do partii nowych członków i istotnie przestano ich 

przyjmowad aż do września 1936 roku, przy czym przyjmowanie do partii 

nowych członków zostało wznowione dopiero 1 listopada 1936 roku. Dalej, w 

związku ze zbrodniczym zamordowaniem tow. Kirowa, które świadczyło o tym, 

że w partii istnieje niemało żywiołów podejrzanych, postanowiono 

przeprowadzid kontrolę oraz zamianę dokumentów partyjnych, przy czym jedno 

i drugie zakooczono dopiero we wrześniu 1936 roku. Dopiero potem zaczęto 

znów przyjmowad do partii nowych członków i kandydatów. Dzięki wszystkim 

tym posunięciom partia zdołała oczyścid swe szeregi od żywiołów 

przypadkowych, biernych, karierowiczowskich i wprost wrogich, dobierając ludzi 

najpewniejszych i najbardziej oddanych. Nie można powiedzied, że 

przeprowadzono czystkę bez poważnych błędów. Niestety błędów okazało się 

więcej, niż można było przypuszczad. Niewątpliwie nie będziemy więcej 

korzystali z metody masowej czystki. Ale czystka 1933—1936 r. była jednak 

nieunikniona i w zasadzie dała wyniki dodatnie. Na obecnym XVIII zjeździe 

reprezentowanych jest około 1.600 tysięcy członków partii, czyli o 270 tysięcy 

członków partii mniej niż na XVII zjeździe. Ale nie ma w tym nic złego. 

Przeciwnie, wyjdzie to na dobre, partia bowiem wzmacnia się przez to, że 

oczyszcza się od plugastwa. Partia nasza jest obecnie nieco mniejsza, jeśli chodzi 

o liczbę członków, ale za to jest lepsza co do jakości. 

Jest to wielka zdobycz. 

Co się tyczy polepszenia codziennego kierownictwa partyjnego w sensie 

przybliżenia go do pracy dołowej, w sensie dalszego skonkretyzowania go, to 

partia doszła do wniosku, że podział wielkich organizacji, zmniejszenie ich 

rozmiarów jest najlepszym środkiem do ułatwienia organom partyjnym 

kierowania tymi organizacjami i uczynienia samego kierownictwa konkretnym, 

żywym, operatywnym. Dokonywanie podziału wielkich organizacji na mniejsze 

szło zarówno po linii komisariatów ludowych, jak po linii organizacji 

administracyjno-terytorialnych, tj. po linii republik związkowych, krajów, 

obwodów, rejonów itp. W wyniku poczynionych posunięd mamy obecnie 

zamiast 7 republik związkowych 11 republik związkowych, zamiast 14 

komisariatów ludowych ZSRR 34 komisariaty ludowe, zamiast 70 krajów i 
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obwodów 110 krajów i obwodów, zamiast 2.559 rejonów miejskich i wiejskich 

— 3.815. Odpowiednio do tego w systemie kierowniczych instancji partyjnych 

posiadamy obecnie 11 komitetów centralnych z Komitetem Centralnym WKP(b) 

na czele, 6 komitetów krajowych, 104 komitety obwodowe, 30 komitetów 

okręgowych, 212 komitetów ogólnomiejskich, 336 miejskich komitetów 

dzielnicowych, 3.479 wiejskich komitetów rejonowych oraz 113.060 

podstawowych organizacji partyjnych. 

Nie można powiedzied, że sprawa podziału wielkich organizacji na drobniejsze 

została już zakooczona. Najprawdopodobniej podział ten będzie się odbywał w 

dalszym ciągu. Ale bądź co bądź daje on już swe dodatnie wyniki zarówno pod 

względem polepszenia codziennego kierowania pracą, jak też pod względem 

zbliżenia samego kierownictwa do konkretnej pracy dołowej. Nie mówię już o 

tym, że podział wielkich organizacji na drobniejsze pozwolił wysunąd na pracę 

kierowniczą setki i tysiące nowych ludzi. 

Jest to również wielka zdobycz. 

 

2. Dobór kadr, wysuwanie ich i rozmieszczanie 

 

Regulowanie składu osobowego partii i zbliżenie organów kierowniczych do 

konkretnej pracy dołowej nie było i nie mogło byd jedynym środkiem dalszego 

wzmocnienia partii i jej kierownictwa. Drugim środkiem wzmocnienia partii w 

okresie sprawozdawczym było gruntowne polepszenie pracy nad kadrami, 

lepsze postawienie sprawy doboru kadr, wysuwania ich na wyższe stanowiska i 

rozmieszczania, jak również sprawdzania tych kadr w toku ich pracy. 

Kadry partyjne — to dowództwo partyjne, a ponieważ partia nasza stoi u władzy 

— więc kadry partyjne stanowią również dowództwo kierowniczych organów 

paostwowych. Gdy już wypracowana została słuszna linia polityczna, 

sprawdzona w życiu, kadry partyjne stają się decydującą siłą kierownictwa 

partyjnego i paostwowego. Posiadad słuszną linię polityczną — to oczywiście 

pierwsza i najważniejsza sprawa. To jednak nie wystarcza. Słuszna linia 

polityczna potrzebna jest nie dla deklaracji, lecz na to, aby wcielad ją w życie. 
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Żeby jednak wcielid w życie słuszną linię polityczną, potrzebne są kadry, 

potrzebni są ludzie rozumiejący polityczną linię partii, traktujący ją jako swoją 

własną linię, gotowi wcielad ją w życie, umiejący urzeczywistniad ją w praktyce i 

mogący odpowiadad za nią, bronid jej, walczyd o nią. Jeśli tego nie ma, to 

słusznej linii politycznej grozi pozostanie na papierze. 

Tu właśnie wyłania się kwestia właściwego doboru kadr, wychowania kadr, 

wysuwania nowych ludzi na różne stanowiska, racjonalnego ich rozmieszczania, 

wypróbowania ich na podstawie wykonanej pracy. 

Co to znaczy należycie dobierad kadry? 

Należycie dobierad kadry to wcale nie znaczy nabrad sobie zastępców i 

pomocników, założyd kancelarię i wydawad stamtąd najrozmaitsze dyrektywy. 

(Śmiech). Nie znaczy to również nadużywad swej władzy, przerzucad bez 

potrzeby dziesiątki i setki ludzi z jednego miejsca na drugie i z powrotem i 

przeprowadzad nie kooczące się „reorganizacje". (Śmiech). 

Należycie dobierad kadry to znaczy: 

Po pierwsze, cenid kadry, jako złoty fundusz partii i paostwa, dbad o nie i 

szanowad je. 

Po wtóre, znad kadry, starannie poznawad zalety i wady każdego pracownika 

kadrowego, wiedzied, na jakim stanowisku mogą się najlepiej rozwinąd zdolności 

pracownika. 

Po trzecie, troskliwie wychowywad kadry, pomagad każdemu czyniącemu 

postępy pracownikowi w podniesieniu się na wyższy szczebel, nie szczędzid 

czasu na cierpliwe „zajmowanie się" takimi pracownikami, aby przyspieszyd ich 

rozwój. 

Po czwarte, we właściwym czasie i śmiało wysuwad nowe, młode kadry na 

wyższe stanowiska, nie pozwalając im zasiedzied się na starym miejscu, nie 

pozwalając im zaśniedzied. 

Po piąte, rozmieszczad pracowników na stanowiskach w ten sposób, żeby każdy 

pracownik czuł się na swoim miejscu, żeby każdy pracownik mógł dad naszej 

wspólnej sprawie maksimum tego, co w ogóle jest w stanie dad przy swoim 
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uzdolnieniu, ażeby ogólny kierunek pracy w dziedzinie rozmieszczania kadr 

całkowicie odpowiadał wymaganiom linii politycznej, w imię realizacji której 

rozmieszcza się ludzi. 

Szczególne znaczenie posiada tu kwestia śmiałego wysuwania na wyższe 

stanowiska, i to we właściwym czasie, nowych, młodych kadr. Sądzę, że nasi 

ludzie nie mają jeszcze całkowicie jasnego sądu w tej kwestii. Jedni uważają, że 

przy dobieraniu ludzi należy orientowad się głównie na stare kadry. Inni, 

przeciwnie, zamierzają orientowad się głównie na młode kadry. Wydaje mi się, 

że jedni i drudzy są w błędzie. Stare kadry stanowią oczywiście ogromne 

bogactwo dla partii i paostwa. Posiadają to, czego nie mają młode kadry — 

olbrzymie doświadczenie w dziedzinie kierownictwa, hart w przestrzeganiu 

zasad marksistowsko-leninowskich, znajomośd rzeczy, siłę orientacji. Jednakże, 

po pierwsze, starych kadr zawsze jest mało, mniej, niż trzeba, i po części 

zaczynają już ubywad z naszych szeregów wskutek naturalnych praw przyrody. 

Po wtóre, pewna częśd starych kadr skłonna bywa niekiedy do upartego 

spoglądania w przeszłośd, utknięcia na przeszłości, utknięcia w rzeczach starych i 

niedostrzegania w życiu rzeczy nowych. Nazywa się to zatraceniem poczucia 

tego, co nowe. Jest to bardzo poważna i niebezpieczna wada. Co się tyczy 

młodych kadr, to nie posiadają one, rzecz prosta, tego doświadczenia, hartu, 

znajomości rzeczy, siły orientacji, jakie mają stare kadry. Ale, po pierwsze, młode 

kadry stanowią olbrzymią większośd, po wtóre, są młode i nie grozi im na razie, 

że staną się niezdolne do pracy, po trzecie, mają pod dostatkiem poczucia tego, 

co nowe — tę drogocenną cechę każdego pracownika bolszewickiego, i, po 

czwarte, rosną i uczą się tak szybko, rozwijają się tak gwałtownie, że niedaleki 

jest czas, gdy dogonią kadry stare, kroczyd będą ramię przy ramieniu z nimi i 

staną się ich godną zmianą. A zatem zadanie polega nie na tym, by orientowad 

się tylko na kadry stare, albo też tylko na nowe, ale na tym, żeby wziąd kurs na 

skojarzenie, na połączenie kadr starych i młodych w jednej wspólnej orkiestrze 

kierowniczej pracy partii i paostwa. (Długotrwałe oklaski). 

Oto, dlaczego należy śmiało i we właściwym czasie wysuwad młode kadry na 

stanowiska kierownicze. 

Jedna z poważnych zdobyczy partii w okresie sprawozdawczym w dziedzinie 

wzmocnienia kierownictwa partyjnego polega na tym, że przy dobieraniu kadr 
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partia z powodzeniem przeprowadzała od dołu do góry ten właśnie kurs na 

łączenie pracowników starych i młodych. 

Komitet Centralny partii posiada dane, z których widad, że w okresie 

sprawozdawczym partia zdołała wysunąd na kierownicze stanowiska paostwowe 

i partyjne przeszło 500 tysięcy młodych bolszewików partyjnych i bliskich partii, 

a wśród nich przeszło 20 procent kobiet. 

Na czym polega obecnie zadanie? 

Zadanie polega na tym, żeby całkowicie ująd w jedne ręce sprawę doboru kadr 

od dołu do góry i podnieśd ją na należyty, naukowy, bolszewicki poziom. 

W tym celu trzeba skooczyd z takim stanem rzeczy, kiedy sprawa zaznajamiania 

się z kadrami oraz wysuwania ich i doboru rozproszona jest po różnych 

wydziałach i sektorach, i skupid ją w jednym miejscu. 

Miejscem tym winien byd Zarząd Kadr w Komitecie Centralnym WKP(b) oraz 

odpowiedni wydział kadr w każdej republikaoskiej, krajowej i obwodowej 

organizacji partyjnej. 

 

3. Propaganda partyjna. Marksistowsko-leninowskie wychowanie 

członków partii i kadr partyjnych 

 

Jest jeszcze jedna dziedzina pracy partyjnej, nader ważna i bardzo 

odpowiedzialna, w której dokonywało się w okresie sprawozdawczym 

wzmocnienie partii i jej instancji kierowniczych — jest nią propaganda partyjna i 

agitacja partyjna, ustna i w druku, praca nad wychowaniem członków partii i 

kadr partyjnych w duchu marksizmu-leninizmu, praca nad podniesieniem 

poziomu politycznego i teoretycznego partii i jej pracowników. 

Nie ma chyba potrzeby rozwodzid się nad poważnym znaczeniem sprawy 

propagandy partyjnej, sprawy marksistowsko-leninowskiego wychowania 

naszych pracowników. Mam na myśli nie tylko pracowników aparatu 

partyjnego. Mam na myśli również pracowników organizacji komsomolskich, 
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związków zawodowych, pracowników organizacji handlowo-spółdzielczych, 

gospodarczych, radzieckich, oświatowych, wojskowych i innych. Można w 

sposób zadowalający postawid sprawę regulowania składu partii i zbliżenia 

kierowniczych organów do pracy dołowej; można w sposób zadowalający 

postawid sprawę wysuwania kadr na wyższe stanowiska, ich doboru i 

rozmieszczania; jeżeli jednak przy tym wszystkim zaczyna z jakichkolwiek 

powodów kuled nasza propaganda partyjna, jeżeli zaczyna podupadad sprawa 

marksistowsko-leninowskiego wychowania naszych kadr, jeżeli nasza praca w 

dziedzinie podniesienia poziomu politycznego i teoretycznego tych kadr słabnie, 

same zaś kadry przestają wskutek tego interesowad się perspektywą naszego 

rozwoju, przestają rozumied słusznośd naszej sprawy i przekształcają się w 

pozbawionych wszelkiej perspektywy, ograniczonych praktyków, ślepo i 

mechanicznie wykonujących polecenia otrzymane z góry — to siłą rzeczy musi 

podupadad cała nasza praca paostwowa i partyjna. Należy uznad za pewnik, że 

im wyższy jest poziom polityczny i uświadomienie marksistowsko-leninowskie 

pracowników jakiejkolwiek dziedziny pracy paostwowej i partyjnej, tym wyższy 

jest poziom samej pracy, tym bardziej jest ona owocna, tym większe są wyniki 

pracy i, przeciwnie — im niższy jest poziom polityczny i uświadomienie 

marksistowsko-leninowskie pracowników, tym możliwsze jest fiasko i 

niepowodzenie w ich pracy, tym możliwsze jest wyjałowienie i przerodzenie się 

samych pracowników w ograniczonych małostkowych praktyków, tym 

możliwsze jest ich zwyrodnienie. Można z całą pewnością powiedzied, że 

gdybyśmy zdołali wychowad pod względem ideologicznym nasze kadry ze 

wszystkich dziedzin pracy i potrafili tak je zahartowad pod względem 

politycznym, by mogły się one swobodnie orientowad w sytuacji wewnętrznej i 

międzynarodowej, gdybyśmy zdołali uczynid z nich całkowicie dojrzałych 

marksistów-leninowców, umiejących rozwiązywad bez poważnych błędów 

sprawy dotyczące kierownictwa kraju — to mielibyśmy wszystkie dane po temu, 

aby uważad, że dziewięd dziesiątych wszystkich naszych zagadnieo zostało 

rozwiązanych. Rozwiązad zaś to zadanie bezsprzecznie możemy, posiadamy 

bowiem wszystkie środki i możliwości niezbędne do jego rozwiązania. 

Wychowanie i formowanie młodych kadr odbywa się u nas zwykle według 

poszczególnych gałęzi nauki i techniki, według specjalności. Jest to rzecz 
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niezbędna i celowa. Nie ma potrzeby, żeby specjalista medyk był jednocześnie 

specjalistą w dziedzinie fizyki czy też botaniki i odwrotnie. Ale istnieje jedna 

gałąź wiedzy, której poznanie winno byd obowiązujące dla bolszewików 

wszystkich gałęzi nauki — jest nią marksistowsko-leninowska nauka o 

społeczeostwie, o prawach rozwoju społeczeostwa, o prawach rozwoju 

rewolucji proletariackiej, o prawach rozwoju budownictwa socjalistycznego, o 

zwycięstwie komunizmu. Nie można bowiem uważad za prawdziwego leninowca 

człowieka, nazywającego siebie leninowcem, lecz zasklepionego w swej 

specjalności, zasklepionego, powiedzmy, w matematyce, botanice czy chemii i 

nie widzącego nic poza swoją specjalnością. Leninowiec nie może byd tylko 

specjalistą umiłowanej przez siebie dziedziny nauki — musi byd jednocześnie 

politykiem-społecznikiem, żywo interesującym się losem swego kraju, 

obznajmionym z prawami rozwoju społeczeostwa, umiejącym posługiwad się 

tymi prawami i dążącym do tego, by byd aktywnym uczestnikiem politycznego 

kierowania krajem. Będzie to, oczywiście, dodatkowym obciążeniem dla 

bolszewików specjalistów. Będzie to jednak takie obciążenie, które później 

opłaci się z nawiązką. 

Zadanie propagandy partyjnej, zadanie marksistowsko-leninowskiego 

wychowania kadr polega na tym, by pomóc naszym kadrom ze wszystkich gałęzi 

pracy opanowad marksistowsko-leninowską naukę o prawach rozwoju 

społeczeostwa. 

Kwestia sposobów ulepszenia propagandy i marksistowsko-leninowskiego 

wychowania kadr była przedmiotem niejednokrotnych obrad Komitetu 

Centralnego WKP(b) z udziałem propagandystów różnych obwodowych 

organizacji partyjnych. Uwzględniono przy tym ukazanie się w druku „Krótkiego 

kursu historii WKP(b)" we wrześniu 1938 r. Stwierdzono, że ukazanie się w 

druku „Krótkiego kursu historii WKP(b)" daje początek nowemu rozmachowi 

propagandy marksistowsko-leninowskiej w naszym kraju. Wyniki pracy KC 

WKP(b) ogłoszone zostały w znanej jego uchwale „W sprawie propagandy 

partyjnej w związku z ukazaniem się krótkiego kursu historii WKP(b)". 

Biorąc za punkt wyjścia tę uchwałę i uwzględniając znane uchwały plenarnego 

posiedzenia KC WKP(b) w marcu 1937 r. „O brakach w pracy partyjnej", KC 

WKP(b) nakreślił następujące najważniejsze środki usunięcia braków w 
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dziedzinie propagandy partyjnej i lepszego postawienia sprawy marksistowsko-

leninowskiego wychowania członków partii i kadr partyjnych: 

1. Skupid w jednym miejscu sprawę partyjnej propagandy i agitacji i połączyd 

wydziały propagandy i agitacji oraz wydziały prasy w jeden Zarząd Propagandy i 

Agitacji przy KC WKP(b); zorganizowad również odpowiedni wydział propagandy 

i agitacji przy każdej republikaoskiej, krajowej i obwodowej organizacji partyjnej; 

2. Uznając za niesłuszne hołdowanie kółkowemu systemowi propagandy i 

uważając za bardziej celową metodę indywidualnego studiowania przez 

członków partii zasad marksizmu-leninizmu, skupid uwagę partii na 

propagandzie w druku oraz na zorganizowaniu odczytowego systemu 

propagandy; 

3. Zorganizowad w każdym ośrodku obwodowym roczne Kursy Przeszkolenia dla 

dołowego ogniwa naszych kadr; 

4. Zorganizowad w szeregu ośrodków naszego kraju Szkoły Leninowskie z 

kursem dwuletnim dla średniego ogniwa naszych kadr; 

5. Zorganizowad Wyższą Szkolę Marksizmu-Leninizmu przy KC WKP(b) z kursem 

trzyletnim w celu przygotowania wykwalifikowanych kadr teoretycznych partii; 

6. Stworzyd w szeregu ośrodków naszego kraju roczne Kursy Przeszkolenia 

propagandystów oraz pracowników dziennikarskich; 

7. Stworzyd przy Wyższej Szkole Marksizmu-Leninizmu sześciomiesięczne Kursy 

Przeszkolenia wykładowców marksizmu-leninizmu w wyższych zakładach 

naukowych. 

Nie ulega wątpliwości, że urzeczywistnienie tych posunięd, które są już wcielane 

w życie, lecz nie zostały jeszcze wprowadzone w dostatecznym stopniu, da nam 

w niedługim czasie pomyślne wyniki. 

 

4. Niektóre zagadnienia z dziedziny teorii 
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Do liczby braków naszej pracy propagandystycznej i ideologicznej zaliczyd należy 

również to, że towarzysze nasi nie mają całkowicie jasnego poglądu na niektóre 

zagadnienia teoretyczne, posiadające poważne znaczenie praktyczne, że w 

zagadnieniach tych panuje pewna plątanina. Mam na myśli kwestię paostwa w 

ogóle, w szczególności naszego paostwa socjalistycznego oraz kwestię naszej 

inteligencji radzieckiej. 

Zapytują niekiedy: „klasy wyzyskiwaczy zostały u nas zlikwidowane, nie ma już w 

kraju klas wrogich, nie ma kogo zmuszad silą do uległości, a więc paostwo jest 

już niepotrzebne, winno ono obumrzed — dlaczegóż więc nie czynimy nic w tym 

kierunku, by nasze paostwo socjalistyczne obumarło, dlaczego nie staramy się 

skooczyd z nim, czy nie czas już wyrzucid wszystkie te rupiecie paostwowości?" 

Albo też: „klasy wyzyskiwaczy zostały już u nas zlikwidowane, socjalizm w 

zasadzie został zbudowany, kroczymy ku komunizmowi, a marksistowska nauka 

o paostwie głosi, że przy komunizmie nie powinno byd żadnego paostwa — 

dlaczego więc nie przyczyniamy się do obumierania naszego paostwa 

socjalistycznego, czy nie czas już oddad paostwo do muzeum starożytności?" 

Pytania te świadczą o tym, że ich autorzy sumiennie wykuli poszczególne 

twierdzenia nauki Marksa i Engelsa o paostwie. Świadczą one jednak również o 

tym, że towarzysze ci nie zrozumieli istotnej treści tej nauki, nie uświadomili 

sobie, w jakich warunkach dziejowych opracowane zostały poszczególne 

twierdzenia tej nauki, zwłaszcza zaś nie zrozumieli współczesnej sytuacji 

międzynarodowej, przeoczyli fakt istnienia otoczenia kapitalistycznego i 

wynikającego zeo niebezpieczeostwa dla kraju socjalizmu. Z pytao tych przebija 

nie tylko niedocenianie faktu istnienia otoczenia kapitalistycznego. Przebija z 

nich również niedocenianie roli i znaczenia paostw burżuazyjnych i ich organów, 

nasyłających do naszego kraju szpiegów, morderców i szkodników i czyhających 

na odpowiednią chwilę, by napaśd zbrojnie na nasz kraj, przebija także 

niedocenianie roli i znaczenia naszego paostwa socjalistycznego i jego organów 

wojskowych, karnych i wywiadowczych, niezbędnych do obrony kraju socjalizmu 

przed napadem z zewnątrz. Przyznad należy, że tym niedocenianiem grzeszą nie 

tylko wyżej wspomniani towarzysze. Grzeszymy tym do pewnego stopnia 

również my wszyscy, bolszewicy, wszyscy bez wyjątku. Czyż nie jest rzeczą 

zastanawiającą, że o szpiegowskiej i spiskowej działalności gór trockistowskich i 
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bucharynowskich dowiedzieliśmy się dopiero w ostatnich czasach, w latach 

1937—1938, chociaż jak wynika z materiałów, panowie ci byli szpiegami 

cudzoziemskiego wywiadu i prowadzili robotę spiskową już podczas pierwszych 

dni Rewolucji Październikowej? Jak mogliśmy przeoczyd tę poważną sprawę? Jak 

wytłumaczyd to niedopatrzenie? Zwykle na pytanie to odpowiadają w 

następujący sposób: nie mogliśmy przypuszczad, że ludzie ci mogą tak nisko 

upaśd. Nie jest to jednak objaśnienie ani tym bardziej usprawiedliwienie, gdyż 

fakt niedopatrzenia pozostaje faktem. Czym się tłumaczy takie niedopatrzenie? 

Niedopatrzenie to tłumaczy się niedocenianiem siły i znaczenia mechanizmu 

otaczających nas paostw burżuazyjnych i ich organów wywiadowczych, 

usiłujących wykorzystad słabości ludzi, ich próżnośd, brak charakteru, aby 

uwikład ich w swe sieci szpiegowskie i oplatad nimi organy Paostwa 

Radzieckiego. Tłumaczy się to niedopatrzenie niedocenianiem roli i znaczenia 

mechanizmu naszego paostwa socjalistycznego i jego wywiadu, niedocenianiem 

tego wywiadu, gadaniną, że organy wywiadowcze Paostwa Radzieckiego — to 

drobnostka, bagatela, że wywiad radziecki, jak również samo Paostwo 

Radzieckie, wypadnie wkrótce oddad do muzeum starożytności. 

Na jakim gruncie mogło powstad u nas to niedocenianie? Powstało ono w 

rezultacie tego, że niektóre ogólne twierdzenia nauki marksizmu o paostwie nie 

zostały opracowane do kooca i były niewystarczające. Niedocenianie to 

rozpowszechniło się wskutek naszego niedopuszczalnie beztroskiego stosunku 

do zagadnieo teorii paostwa, mimo że posiadamy praktyczne doświadczenie 

dwudziestoletniej działalności paostwowej, dające bogaty materiał dla 

uogólnieo teoretycznych, mimo że przy dobrych chęciach mamy możnośd 

zapełnienia z powodzeniem tej luki teoretycznej. Zapomnieliśmy o doniosłym 

wskazaniu Lenina co do teoretycznych obowiązków marksistów rosyjskich, 

powołanych do dalszego opracowania teorii marksizmu. Oto, co mówił Lenin na 

ten temat: 

„Nie traktujemy wcale teorii Marksa jako czegoś zakooczonego i nietykalnego; 

przeciwnie, przekonani jesteśmy, że założyła ona jedynie kamieo węgielny tej 

nauki, którą socjaliści muszą posuwad dalej we wszystkich kierunkach, jeśli chcą 

nadążad za życiem. Sądzimy, że dla socjalistów rosyjskich szczególnie niezbędne 

jest samodzielne opracowanie teorii Marksa, teoria ta bowiem daje tylko ogólne 
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tezy przewodnie, które w szczególności dają się zastosowad do Anglii inaczej niż 

do Francji, do Francji inaczej niż do Niemiec, do Niemiec inaczej niż do Rosji" 

(Lenin, „Nasz program", Dzieła, t. II, str. 492, wyd. III). Weźmy na przykład 

klasyczną formułę teorii rozwoju paostwa socjalistycznego, podaną przez 

Engelsa: 

„Kiedy nie będzie klas społecznych, które trzeba trzymad w uległości, kiedy nie 

będzie panowania jednej klasy nad drugą i walki o byt, mającej swe źródło we 

współczesnej anarchii produkcji, kiedy usunięte zostaną wynikające stąd starcia i 

akty przemocy, wówczas już nie będzie do kogo stosowad siły i represji, 

wówczas zniknie potrzeba władzy paostwowej, spełniającej obecnie tę funkcję. 

Pierwszy akt, w którym paostwo wystąpi jako rzeczywisty przedstawiciel całego 

społeczeostwa — przekształcenie środków produkcji we własnośd społeczną — 

będzie jego ostatnim samodzielnym aktem jako paostwa. Wtrącanie się władzy 

paostwowej do stosunków społecznych stopniowo stanie się zbędne i ustanie 

samo przez się. Na miejsce rządzenia osobami staje zarząd rzeczami i 

kierownictwo procesami wytwórczymi. Paostwo nie zostaje „zniesione", ono 

obumiera" (F. Engels, „Anty-Duhring", str. 328). 

Czy słuszne jest to twierdzenie Engelsa? 

Owszem, słuszne, ale przy istnieniu jednego z dwóch następujących warunków: 

a) jeżeli się bada paostwo socjalistyczne z punktu widzenia jedynie 

wewnętrznego rozwoju kraju, z góry traktując je w oderwaniu od czynnika 

międzynarodowego, izolując kraj i paostwo od sytuacji międzynarodowej w celu 

ułatwienia sobie studiów, lub też b) jeżeli się wychodzi z założenia, że socjalizm 

zwyciężył już we wszystkich krajach albo w większości krajów, że zamiast 

otoczenia kapitalistycznego istnieje otoczenie socjalistyczne, że nie ma już 

niebezpieczeostwa napadu z zewnątrz i nie ma już potrzeby wzmacniania armii i 

paostwa. 

A jeśli socjalizm zwyciężył tylko w jednym, z osobna wziętym, kraju, i wobec 

tego nie można w żaden sposób rozpatrywad sprawy w oderwaniu od warunków 

międzynarodowych — to jak postąpid w takim razie? Na to pytanie formuła 

Engelsa nie daje odpowiedzi. Engels właściwie nie stawiał przed sobą takiego 

zagadnienia, a zatem nie mógł dad odpowiedzi na to pytanie. Engels brał za 
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punkt wyjścia przesłankę, że socjalizm już zwyciężył mniej lub więcej 

jednocześnie we wszystkich krajach albo w większości krajów. Engels bada tu 

zatem nie to czy inne konkretne paostwo socjalistyczne w tym czy innym 

poszczególnym kraju, lecz rozwój paostwa socjalistycznego w ogóle, biorąc za 

przesłankę fakt zwycięstwa socjalizmu w większości krajów — według formuły: 

„przypuśdmy, że socjalizm zwycięży! w większości krajów, powstaje pytanie — 

jakim zmianom będzie musiało ulec w tym wypadku paostwo proletariackie, 

socjalistyczne". Tylko tym ogólnym i abstrakcyjnym charakterem zagadnienia 

można objaśnid fakt, że przy badaniu kwestii paostwa socjalistycznego Engels 

zupełnie pomija taki czynnik, jak warunki międzynarodowe, sytuacja 

międzynarodowa. 

Stąd jednakże wynika, że nie można rozciągad ogólnej formuły Engelsa o losie 

paostwa socjalistycznego w ogóle na poszczególny i konkretny wypadek 

zwycięstwa socjalizmu w jednym, z osobna wziętym, kraju, który ma wokół 

siebie otoczenie kapitalistyczne, któremu zagraża najazd zbrojny z zewnątrz, 

który wobec tego nie może odrywad się od sytuacji międzynarodowej oraz musi 

mied do swego rozporządzenia i dobrze wyszkoloną armię, i dobrze 

zorganizowane organy karne, i mocny wywiad, a zatem musi posiadad swe 

dostatecznie silne paostwo — aby mied możnośd obrony zdobyczy socjalizmu 

przed napaścią z zewnątrz. 

Nie można żądad od klasyków marksizmu, których dzieli od naszych czasów 

okres 45—55 lat, żeby przewidzieli absolutnie wszystkie możliwe zygzaki historii 

w każdym poszczególnym kraju w dalekiej przyszłości. Śmiesznie byłoby żądad, 

żeby klasycy marksizmu opracowali dla nas gotowe rozwiązania wszystkich bez 

wyjątku zagadnieo teoretycznych, które wyłonid się mogą w każdym 

poszczególnym kraju po upływie 50—100 lat, po to, byśmy my, potomkowie 

klasyków marksizmu, mieli możnośd spokojnie wylegiwad się na piecu i 

przeżuwad gotowe rozwiązania. (Ogólny śmiech). Możemy jednakże i 

powinniśmy żądad od marksistów-leninowców naszej doby, żeby się nie 

ograniczali do wyuczenia się na pamięd pewnych ogólnych twierdzeo 

marksizmu, żeby wnikali w istotną treśd marksizmu, żeby nauczyli się brad pod 

uwagę doświadczenie dwudziestoletniego istnienia paostwa socjalistycznego w 

naszym kraju, żeby nauczyli się wreszcie, opierając się na tym doświadczeniu i 
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biorąc za punkt wyjścia istotną treśd marksizmu, konkretyzowad pewne ogólne 

twierdzenia marksizmu, precyzowad je i udoskonalad. Lenin napisał swą słynną 

książkę „Paostwo a rewolucja" w sierpniu 1917 roku, czyli na kilka miesięcy 

przed Rewolucją Październikową i stworzeniem Paostwa Radzieckiego. Lenin 

uważał za najważniejsze zadanie tej książki — obronę nauki Marksa i Engelsa o 

paostwie przed wypaczaniem i wulgaryzowaniem jej przez oportunistów. Lenin 

zamierzał napisad drugą częśd książki „Paostwo a rewolucja", w której chciał 

zreasumowad najważniejsze wyniki doświadczenia rewolucji rosyjskich 1905 i 

1917 roku. Nie ulega wątpliwości, że Lenin w drugiej części swej książki miał na 

względzie dalsze opracowanie i rozwinięcie teorii paostwa, opierając się na 

doświadczeniu istnienia Władzy Radzieckiej w naszym kraju. Lecz śmierd 

przeszkodziła mu wykonad to zadanie. Czego jednak nie zdążył zrobid Lenin, 

winni uczynid jego uczniowie. (Burzliwe oklaski). 

Paostwo powstało na gruncie rozłamu społeczeostwa na wrogie klasy, powstało 

po to, aby utrzymywad w karbach wyzyskiwaną większośd w interesie 

wyzyskującej mniejszości. Narzędzia władzy paostwa skupiały się przeważnie w 

armii, w organach karnych, w wywiadzie, w więzieniach. Dwie podstawowe 

funkcje cechują działalnośd paostwa: wewnętrzna (najważniejsza) — 

utrzymywanie w karbach wyzyskiwanej większości, i zewnętrzna (nie 

najważniejsza) — rozszerzanie terytorium własnej, panującej klasy kosztem 

terytorium innych paostw lub też obrona terytorium własnego paostwa przed 

najazdami innych paostw. Tak się rzecz miała za czasów ustroju niewolniczego i 

za czasów feudalizmu. Tak rzecz się ma w warunkach kapitalizmu. 

Aby obalid kapitalizm — trzeba było nie tylko usunąd od władzy burżuazję, nie 

tylko wywłaszczyd kapitalistów, ale również zdruzgotad całkowicie paostwową 

maszynę burżuazji, jej starą armię, jej biurokratyczny aparat urzędniczy, jej 

policję, i postawid na jej miejsce nową, proletariacką paostwowośd, nowe, 

socjalistyczne paostwo. Jak wiadomo, bolszewicy tak właśnie postąpili. Z tego 

jednak bynajmniej nie wynika, że nowe paostwo proletariackie nie może 

zachowad pewnych funkcji dawnego paostwa, zmienionych stosownie do 

potrzeb paostwa proletariackiego. Tym bardziej nie wynika z tego, że formy 

naszego paostwa socjalistycznego nie mogą ulegad zmianie, że wszystkie 

początkowe funkcje naszego paostwa powinny byd całkowicie zachowane 
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również na przyszłośd. W rzeczywistości formy naszego paostwa zmieniają się i 

będą się zmieniały w zależności od rozwoju naszego kraju i zmian zachodzących 

w sytuacji zewnętrznej. 

Lenin ma całkowitą słusznośd, gdy mówi: 

„Formy paostw burżuazyjnych są nadzwyczaj różnorodne, lecz istota ich jest ta 

sama: wszystkie te paostwa tak czy owak są jednak w ostatecznym wyniku 

bezwarunkowo dyktaturą burżuazji. Przejście od kapitalizmu do komunizmu 

musi naturalnie dad ogromną obfitośd i różnorodnośd form politycznych, lecz 

istota rzeczy będzie przy tym nieodzownie ta sama: dyktatura proletariatu" 

(Lenin, „Paostwo a rewolucja", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 179—180). 

Nasze paostwo socjalistyczne od czasu Rewolucji Październikowej przeszło w 

swym rozwoju dwie główne fazy. 

Pierwsza faza — to okres od Rewolucji Październikowej do likwidacji klas 

wyzyskiwaczy. Główne zadanie tego okresu polegało na złamaniu oporu 

obalonych klas, na zorganizowaniu obrony kraju przed najazdem interwentów, 

na odbudowaniu przemysłu i rolnictwa, na przygotowaniu warunków do 

likwidacji żywiołów kapitalistycznych. Odpowiednio do tego paostwo nasze 

wypełniało w tym okresie dwie podstawowe funkcje. Pierwsza funkcja — 

zgniecenie obalonych klas wewnątrz kraju. Pod tym względem paostwo nasze 

zewnętrznie przypominało poprzednie paostwa, których funkcja polegała na 

dławieniu niepokornych, z tą jednakże zasadniczą różnicą, że paostwo nasze siłą 

zmuszało do uległości żyjącą z wyzysku mniejszośd w imię interesów pracującej 

większości, podczas gdy poprzednie paostwa dławiły wyzyskiwaną większośd w 

imię interesów żyjącej z wyzysku mniejszości. Druga funkcja — to obrona kraju 

przed najazdem z zewnątrz. Pod tym względem również przypominało ono 

zewnętrznie poprzednie paostwa, które także zajmowały się zbrojną obroną 

swych krajów, z tą jednakże zasadniczą różnicą, że paostwo nasze broniło przed 

najazdem z zewnątrz zdobyczy pracującej większości, podczas gdy poprzednie 

paostwa broniły w takich razach bogactw i przywilejów żyjącej z wyzysku 

mniejszości. Istniała tu jeszcze trzecia funkcja: praca gospodarczo-organizacyjna 

i kulturalno-wychowawcza organów naszego paostwa, mająca na celu rozwój 

młodych pędów nowego, socjalistycznego gospodarstwa i przerobienie ludzi, 
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wychowanie ich w duchu socjalizmu. Ta nowa funkcja nie zdołała się jednak w 

tym okresie poważnie rozwinąd. 

Druga faza — to okres od likwidacji kapitalistycznych żywiołów miast i wsi do 

zupełnego zwycięstwa socjalistycznego systemu gospodarki i uchwalenia nowej 

Konstytucji. Główne zadanie tego okresu — to organizacja gospodarki 

socjalistycznej w całym kraju i likwidacja ostatnich resztek żywiołów 

kapitalistycznych, organizacja rewolucji kulturalnej, organizacja całkowicie 

nowoczesnej armii dla obrony kraju. Stosownie do tego zmieniły się również 

funkcje naszego paostwa socjalistycznego. Odpadła — obumarła funkcja 

zbrojnego tłumienia oporu wewnątrz kraju, albowiem wyzysk został zniesiony, 

wyzyskiwaczy już nie ma i nie ma kogo zmuszad siłą do uległości. Zamiast funkcji 

uśmierzania pojawiła się w paostwie funkcja ochrony własności socjalistycznej 

przed złodziejami i grabieżcami mienia ludowego. Zachowała się całkowicie 

funkcja zbrojnej obrony kraju przed najazdem z zewnątrz, a zatem pozostała 

również Armia Czerwona, Flota Wojenna, jak również organy karne i wywiad, 

niezbędne do wyławiania i karania szpiegów, morderców, szkodników, 

nasyłanych do naszego kraju przez wywiad zagraniczny. Zachowała się i 

rozwinęła w całej pełni funkcja gospodarczo-organizacyjnej i kulturalno-

wychowawczej pracy organów paostwowych. Obecnie główne zadanie naszego 

paostwa wewnątrz kraju polega na pokojowej pracy gospodarczo-organizacyjnej 

i kulturalno-wychowawczej. Co się tyczy naszej armii, organów karnych i 

wywiadu, to ostrzem swym są one zwrócone już nie do wewnątrz kraju, lecz na 

zewnątrz, przeciwko wrogom zewnętrznym. 

Jak widzicie, posiadamy obecnie zupełnie nowe, socjalistyczne paostwo, nie 

napotykane dotąd w dziejach i znacznie różniące się swą formą i funkcjami od 

paostwa socjalistycznego pierwszej fazy. 

Rozwój nie może jednak zatrzymad się na tym. Kroczymy dalej, naprzód, ku 

komunizmowi. Czy paostwo zachowa się u nas również w okresie komunizmu? 

Owszem, zachowa się, jeżeli nie zostanie zlikwidowane otoczenie 

kapitalistyczne, jeżeli nie zostanie usunięte niebezpieczeostwo najazdu 

zbrojnego z zewnątrz. Przy tym rzecz zrozumiała, że formy naszego paostwa 

znowu się zmienią stosownie do zmian w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
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Nie, nie zachowa się i obumrze, jeżeli otoczenie kapitalistyczne zostanie 

zlikwidowane, jeżeli zastąpione zostanie otoczeniem socjalistycznym. Tak rzecz 

się ma z kwestią paostwa socjalistycznego. Druga kwestia — to kwestia 

inteligencji radzieckiej. 

W tej kwestii, podobnie jak w kwestii paostwa, istnieje w naszej partii pewna 

niejasnośd, pewna gmatwanina. 

Mimo zupełnie wyraźnego stanowiska partii w kwestii inteligencji radzieckiej, w 

partii naszej wciąż jeszcze pokutują poglądy wrogie w stosunku do inteligencji 

radzieckiej, nie dające się pogodzid ze stanowiskiem partii. Głosiciele tych 

niesłusznych poglądów mają, jak wiadomo, pogardliwy, lekceważący stosunek 

do inteligencji radzieckiej, traktując ją jako siłę obcą, a nawet wrogą wobec klasy 

robotniczej i chłopstwa. Wprawdzie inteligencja w okresie rozwoju radzieckiego 

zdążyła się gruntownie zmienid zarówno pod względem swego składu jak pod 

względem swego położenia, zbliżając się do ludu i uczciwie z nim współpracując, 

czym się zasadniczo różni od dawnej, burżuazyjnej inteligencji. Ale to, jak widad, 

tych towarzyszy nie obchodzi. W dalszym ciągu powtarzają starą śpiewkę, 

przenosząc niesłusznie na inteligencję radziecką poglądy i stosunki, jakie miały 

swe uzasadnienie za dawnych czasów, kiedy inteligencja znajdowała się w 

służbie obszarników i kapitalistów. 

Za dawnych, przedrewolucyjnych czasów, w warunkach kapitalizmu inteligencja 

rekrutowała się głównie spośród klas posiadających — szlachty, 

przemysłowców, kupców, kułaków itp. W szeregach inteligencji byli również 

ludzie pochodzący ze środowiska mieszczan, drobnych urzędników, a nawet 

chłopów i robotników, lecz nie odgrywali oni i nie mogli tam odgrywad roli 

decydującej. Na ogół biorąc, inteligencja była na utrzymaniu klas posiadających i 

obsługiwała je. Dlatego też zrozumiała jest nieufnośd przechodząca nieraz w 

nienawiśd, jaką żywiły ku inteligencji rewolucyjne żywioły naszego kraju, przede 

wszystkim zaś robotnicy. Wprawdzie dawna inteligencja wydala spośród siebie 

poszczególne jednostki, a nawet dziesiątki śmiałych i rewolucyjnych ludzi, którzy 

stanęli na stanowisku klasy robotniczej i na zawsze związali swe losy z losami 

klasy robotniczej. Lecz ludzi takich wśród inteligencji było zbyt mało i nie mogli 

oni zmienid oblicza ogółu inteligencji. 



55 
 

Zupełnie inaczej jednak rzecz się ma z inteligencją po Rewolucji Październikowej, 

po rozgromieniu cudzoziemskiej interwencji zbrojnej, zwłaszcza po zwycięstwie 

uprzemysłowienia i kolektywizacji, gdy zniesienie wyzysku i ugruntowanie się 

socjalistycznego systemu gospodarki stworzyło realną możliwośd nadania 

krajowi i wcielenia w życie nowej Konstytucji. Najbardziej wpływowa i 

wykwalifikowana częśd starej inteligencji już podczas pierwszych dni Rewolucji 

Październikowej oddzieliła się od pozostałej masy inteligencji, wypowiedziała 

walkę Władzy Radzieckiej, zaczęła uprawiad sabotaż. Poniosła ona za to 

zasłużoną karę. Została rozbita i rozproszona przez organy Władzy Radzieckiej. 

Później większośd ludzi ocalałych z tej grupy zwerbowana została przez wrogów 

naszego kraju w charakterze szkodników, szpiegów; tym samym wykreślili oni 

siebie z szeregów inteligencji. Druga częśd starej inteligencji, mniej 

wykwalifikowana, lecz bardziej liczna, długo jeszcze dreptała w miejscu 

wyczekując „lepszych czasów", później jednak machnęła widad ręką i 

postanowiła przystad na służbę do paostwa, postanowiła pogodzid się z Władzą 

Radziecką. Większa częśd tej grupy starej inteligencji zdążyła się już zestarzed i 

zaczyna ubywad z szeregów. Trzecia częśd starej inteligencji, przeważnie jej częśd 

szeregowa, która posiadała jeszcze mniej kwalifikacji niż częśd poprzednia, 

przyłączyła się do ludu i poszła za Władzą Radziecką. Musiała się ona jeszcze 

dokształcad i rzeczywiście zaczęła się dokształcad w naszych wyższych 

uczelniach. Ale, jednocześnie z tym męczącym procesem różniczkowania i 

rozłamu wśród starej inteligencji, odbywał się burzliwy proces formowania, 

mobilizacji i skupiania sił nowej inteligencji. Setki tysięcy młodych ludzi, którzy 

wyszli z szeregów klasy robotniczej, chłopstwa, inteligencji pracującej, poszło do 

wyższych uczelni i szkół technicznych i powróciwszy ze szkół zapełniło 

przerzedzone szeregi inteligencji. Wleli oni w inteligencję nową krew i ożywili ją 

po nowemu, po radziecku. Z gruntu zmienili oni oblicze inteligencji na wzór i 

podobieostwo swoje. Resztki starej inteligencji roztopiły się w łonie nowej, 

radzieckiej, ludowej inteligencji. Powstała w ten sposób nowa, radziecka 

inteligencja, ściśle związana z ludem i gotowa w swej masie służyd mu wiarą a 

prawdą. 
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W rezultacie mamy obecnie liczną, nową, ludową, socjalistyczną-inteligencję, 

różniącą się z gruntu od dawnej, burżuazyjnej inteligencji zarówno pod 

względem swego składu, jak pod względem oblicza społeczno-politycznego. 

Do starej przedrewolucyjnej inteligencji, która służyła obszarnikom i 

kapitalistom, całkowicie dawała się zastosowad stara teoria o inteligencji, teoria, 

która wskazywała na to, że nie można ufad inteligencji i trzeba z nią walczyd. 

Obecnie teoria ta przeżyła się już i nie odpowiada naszej nowej, radzieckiej 

inteligencji. W zastosowaniu do nowej inteligencji potrzebna jest nowa teoria, 

wskazująca na koniecznośd przyjaznego stosunku do inteligencji, troszczenia się 

o nią, szacunku dla niej i współpracy z nią w imię interesów klasy robotniczej i 

chłopstwa. 

Zdaje się, że to jest zrozumiale. 

Tym bardziej zdumiewające jest i dziwne, że po tych wszystkich gruntownych 

zmianach w położeniu inteligencji mamy jeszcze, jak się okazuje, w partii ludzi 

usiłujących zastosowad starą teorię, skierowaną przeciwko inteligencji 

burżuazyjnej, do naszej nowej, radzieckiej inteligencji, będącej co do swej istoty 

inteligencją socjalistyczną. Ludzie ci, jak się okazuje, utrzymują, że robotnicy i 

chłopi, którzy niedawno jeszcze po stachanowsku pracowali w fabrykach i 

kołchozach, a potem posłani zostali do wyższych uczelni, aby otrzymad 

wykształcenie, przestają byd przez to prawdziwymi ludźmi, stają się ludźmi 

gorszego gatunku. Wynika więc, że wykształcenie— to rzecz szkodliwa i 

niebezpieczna. (Śmiech). My chcemy zrobid ze wszystkich robotników i 

wszystkich chłopów ludzi kulturalnych i wykształconych i z czasem uczynimy to. 

Ale zdaniem tych dziwnych towarzyszy takie poczynanie kryje w sobie wielkie 

niebezpieczeostwo, bo z chwilą gdy robotnicy i chłopi staną się kulturalni i 

wykształceni, może im grozid niebezpieczeostwo zaliczenia do ludzi gorszego 

gatunku. (Ogólny śmiech). Nie jest wykluczone, że ci dziwni towarzysze z czasem 

mogą się stoczyd na pozycje wychwalania wstecznictwa, nieuctwa, ciemnoty, 

obskurantyzmu. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Teoretyczne zwichnięcia nigdy 

do niczego dobrego nie doprowadzały i doprowadzid nie mogą. 

Tak ma się rzecz z zagadnieniem naszej nowej, socjalistycznej inteligencji. 

 



57 
 

*** 

 

Nasze zadania w dziedzinie dalszego wzmocnienia partii: 

1.  Systematycznie polepszad skład osobowy partii podnosząc poziom 

uświadomienia członków partii i przyjmując do szeregów partii w trybie doboru 

indywidualnego tylko towarzyszy wypróbowanych i oddanych sprawie 

komunizmu; 

2.  Zbliżyd kierownicze organy do pracy dołowej po to, by ich pracę kierowniczą 

uczynid coraz bardziej operatywną i konkretną, coraz mniej sprowadzającą się 

do posiedzeo i coraz mniej kancelaryjną; 

3.  Scentralizowad sprawę doboru kadr, troskliwie wychowywad kadry, starannie 

zapoznawad się z zaletami i wadami pracowników, śmielej wysuwad młodych 

pracowników na odpowiedzialniejsze stanowiska, postawid tak sprawę doboru i 

rozmieszczenia kadr, aby odpowiadała wymaganiom politycznej linii partii; 

4. Scentralizowad sprawę propagandy i agitacji partyjnej, szerzej rozwinąd 

propagandę idei marksizmu-leninizmu, podnieśd poziom teoretyczny i hart 

polityczny naszych kadr. 

 

*** 

 

Towarzysze! Kooczę swój referat sprawozdawczy. 

Nakreśliłem w ogólnych zarysach drogę, jaką przebyła nasza partia w okresie 

sprawozdawczym. Wyniki pracy partii i jej Komitetu Centralnego w tym okresie 

są znane. Były w niej braki i błędy. Partia i jej KC nie ukrywały ich i starały się je 

naprawid. Są też poważne sukcesy i wielkie osiągnięcia, które nie powinny nas 

przyprawiad o zawrót głowy. 

Najważniejszym wynikiem jest to, że klasa robotnicza naszego kraju przez 

zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka i ugruntowanie ustroju 
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socjalistycznego dowiodła całemu światu słuszności swojej sprawy. Jest to 

główny wynik, ponieważ umacnia on wiarę w siły klasy robotniczej i jej 

niechybne ostateczne zwycięstwo. 

Burżuazja wszystkich krajów twierdzi, że lud nie może obejśd się bez 

kapitalistów i obszarników, bez kupców i kułaków. Klasa robotnicza naszego 

kraju dowiodła czynem, że lud może z powodzeniem obejśd się bez 

wyzyskiwaczy. 

Burżuazja wszystkich krajów twierdzi, że klasa robotnicza, po zburzeniu starych 

porządków burżuazyjnych, nie będzie w stanie zbudowad czegoś nowego na 

miejsce starego. Klasa robotnicza naszego kraju dowiodła czynem, że jest 

najzupełniej w stanie nie tylko zburzyd stary ustrój, ale również zbudowad nowy, 

lepszy, socjalistyczny ustrój, przy tym taki ustrój, który nie zna ani kryzysów, ani 

bezrobocia. 

Burżuazja wszystkich krajów twierdzi, że chłopi nie mogą wkroczyd na tory 

socjalizmu. Chłopstwo kołchozowe naszego kraju dowiodło czynem, że z 

powodzeniem może wkroczyd na tory socjalizmu. 

Rzecz najważniejsza, do której dąży burżuazja wszystkich krajów i jej 

reformistyczne pachołki —polega na tym, żeby wykorzenid w klasie robotniczej 

wiarę we własne siły, wiarę w możliwośd i niechybnośd jej zwycięstwa i tym 

samym utrwalid na wieki niewolę kapitalistyczną. Albowiem burżuazja wie, że 

jeżeli kapitalizm nie został jeszcze obalony i wciąż jeszcze istnieje, to zawdzięcza 

on to nie swym zaletom, ale temu, że proletariat nie ma jeszcze dośd wiary w 

możliwośd swego zwycięstwa. Nie można powiedzied, że starania burżuazji w 

tym kierunku nie odniosły żadnego skutku. Przyznad należy, że burżuazji i jej 

agentom wśród klasy robotniczej udało się do pewnego stopnia zatrud duszę 

klasy robotniczej jadem zwątpienia i niewiary. Jeżeli sukcesy klasy robotniczej 

naszego kraju, jeżeli jej walka i zwycięstwo posłużą do tego, by zagrzad ducha 

klasy robotniczej krajów kapitalistycznych i wzmocnid w niej wiarę we własne 

siły, wiarę w swoje zwycięstwo, to partia nasza może powiedzied, że pracuje nie 

nadaremnie. Nie ulega wątpliwości, że tak się właśnie stanie. (Burzliwe, 

długotrwale oklaski). 

Niech żyje nasza zwycięska klasa robotnicza! (oklaski). 
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Niech żyje nasze zwycięskie chłopstwo kołchozowe! (oklaski). 

Niech żyje nasza inteligencja socjalistyczna! (oklaski). 

Niech żyje wielka przyjaźo narodów naszego kraju! (oklaski). 

Niech żyje Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików! 

(oklaski) 

(Wszyscy delegaci wstają, stojąc urządzają towarzyszowi Stalinowi długotrwałą 

owację. Gorące oklaski. Okrzyki: „Hura! Niech żyje towarzysz Stalin! Cześd 

wielkiemu Stalinowi — hura! Cześd naszemu drogiemu Stalinowi!"). 

 


