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Towarzysze! 

Dzisiejsze wspólne obrady Komitetów Centralnych Polskiej Partii Robotniczej i 

Polskiej Partii Socjalistycznej otwierają okres bezpośrednich przygotowao do 

Kongresu Zjednoczeniowego, który połączy obie partie i zjednoczy polski ruch 

robotniczy. Nadaje to dzisiejszym naszym obradom, towarzysze, szczególną 

wagę i określa ich charakter. 

Można by powiedzied, że kierownictwa obydwu partii rozpoczynają dziś wielkie 

dzieło zjednoczenia, otwierając dyskusję w swych organizacjach partyjnych nad 

podstawami ideologicznymi i statutowymi przyszłej zjednoczonej partii, 

ustalając termin Kongresu Zjednoczeniowego i wzywając swe organizacje, aby 

przystąpiły do wyborów swych delegatów na ten Kongres, który stanie się 

wielkim wydarzeniem historycznym w dziejach polskiej klasy robotniczej i 

doniosłą chwilą w dziejach narodu polskiego. 

Sądzę, że byłoby zbyteczne uzasadniad obszerniej niezwykłe i doniosłe znaczenie 

Kongresu Zjednoczeniowego partii robotniczych dla dalszego rozwoju Polski 

Ludowej. Było już na ten temat wiele wypowiedzi, a najdobitniejszą z nich 

będzie niewątpliwie sam Kongres. Któż zresztą potrafiłby mocniej wyrazid wagę i 

znaczenie Kongresu, niż uczyniła to polska klasa robotnicza, która na pierwszą 

wieśd o Kongresie zareagowała nowym potężnym zrywem pracy, podchwytując 

apel kopalni „Zabrze-Wschód” o przyśpieszenie wykonania planów produkcji i 

rozszerzenie ich przez dodatkowe osiągnięcia? Ta mobilizacja twórcza mas 

pracujących, która idzie poprzez zakłady pracy, kopalnie, huty, fabryki, 

warsztaty, instytucje, jest najlepszym potwierdzeniem stosunku tych mas do 

nowego etapu rozwojowego, w który wprowadza Polskę Ludową zjednoczenie 

klasy robotniczej. Masy pracujące zdają sobie sprawę, że bez zjednoczenia 

politycznego klasy robotniczej nie można byłoby utrwalid, pogłębid i rozwinąd 

tego historycznego przełomu rewolucyjnego, który Polska przeżywa od chwili 

wyzwolenia. 

Rozbicie ruchu robotniczego w okresie jego formowania się u schyłku ubiegłego 

stulecia wywołane było przenikaniem ideologii burżuazyjnej i agentur burżuazji 

do ruchu robotniczego. Wyodrębnienie w tych warunkach rewolucyjnego nurtu 
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było nie tylko uzasadnione, ale i konieczne dla uświadomienia politycznego i 

ideologicznego klasy robotniczej, dla jej oderwania się od rydwanu burżuazji. 

W walce dwóch przeciwstawnych sobie prądów ideologicznych — 

rewolucyjnego i reformistycznego — formował się stopniowo i usamodzielniał 

polityczny ruch klasowy proletariatu, który następnie krzepł, hartował się i 

umasowiał w ogniu wielkich doświadczeo bojowych — własnych i 

międzynarodowych. W ciągu paru dziesiątków lat, aż do Wielkiej Rewolucji 

Proletariackiej w 1917 roku, ruch ten nie wykraczał w Polsce poza ramy samej 

klasy robotniczej, nie doceniał podstawowego dla rewolucji znaczenia sojuszu 

robotniczo-chłopskiego i walk narodowo-wyzwoleoczych. Mimo swych wielkich 

błędów był to ruch rewolucyjny i — chociaż spóźniony ideologicznie — był to 

ruch najbliższy bolszewikom rosyjskim. W najbardziej rozwiniętych krajach 

kapitalistycznych Europy ruch robotniczy znajdował się wtedy pod przemożnym 

wpływem oportunizmu i reformizmu, a więc w stanie większego jeszcze 

opóźnienia ideologicznego — mimo formalnej jedności organizacyjnej. 

Nowy charakter wielkiego ruchu rewolucyjnego najszerszych mas pracujących i 

uciskanych, któremu przewodzi klasa robotnicza, przybrał ruch robotniczy pod 

kierownictwem Lenina, zwalczając konsekwentnie i do kooca oportunizm i 

reformizm. W ogniu trzech rewolucji — od burżuazyjno-demokratycznej 

rewolucji 1905 roku aż do zwycięskiej rewolucji proletariackiej w listopadzie 

1917 roku — klasa robotnicza pod genialnym kierownictwem Lenina stała się 

natchnieniem rewolucyjnym, wodzem i hegemonem milionowych mas 

pracujących chłopstwa i narodów ujarzmionych w walce o wyzwolenie 

narodowe i społeczne. W tym sojuszu z najszerszymi masami pracującymi i w 

codziennej walce o ich hasła demokratyczne klasa robotnicza pod 

kierownictwem Lenina zdołała stworzyd potężną, rewolucyjną, zwartą i masową 

organizację — partię polityczną nowego typu, nieugiętą w walce z reformizmem 

i oportunizmem, z obcymi klasowo wpływami ideologicznymi. 

Partia ta zdołała obalid i zdruzgotad potężną machinę carskiego aparatu władzy 

politycznej i obalid władzę burżuazji i obszarników, rozciągającą się na obszarze 

szóstej części globu, zdołała odeprzed napór licznych, śpieszących z pomocą 

kontrrewolucji rosyjskiej, interwencji zbrojnych imperializmu, zdołała 

przetrzymad wieloletnią blokadę sprzysiężonych przeciwko niej sił kapitalizmu 
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międzynarodowego i na gruzach starego ustroju ucisku i wyzysku zbudowad 

nowy ustrój społeczny — socjalizm. 

Olbrzymie doświadczenia rewolucyjne rosyjskiej klasy robotniczej i jej partii 

politycznej nowego typu, kierowanej przez wielkich jej wodzów, nauczycieli i 

teoretyków — Lenina i Stalina — stały się dorobkiem międzynarodowego ruchu 

robotniczego i podstawą rozwinięcia teorii rewolucyjnej, którą jest marksizm-

leninizm, to znaczy marksizm odpowiadający zmienionym warunkom walki 

klasowej we współczesnej epoce imperializmu. 

W oparciu o te doświadczenia, przyswajając sobie stopniowo w procesie 

zaostrzającej się codziennej walki podstawy teorii rewolucyjnej, w nieustannym 

ścieraniu się z sobą dwóch przeciwstawnych nurtów, rewolucyjnego i 

reformistycznego — rozwijał się polski ruch robotniczy w okresie niepodległości 

paostwowej Polski w latach 1918 — 1939. W twardych warunkach terroru i 

ofensywy faszystowskiej, w warunkach coraz trudniejszej walki mas 

robotniczych i chłopskich przeciwko systematycznemu spychaniu ich na coraz 

niższy poziom życiowy — rosło i wzmacniało się zrozumienie znaczenia sojuszu 

całego ludu pracującego miast i wsi, świadomośd wielkiej wagi jednolitego 

frontu klasy robotniczej i mas pracujących w starciach z faszyzmem. Walka ta 

oraz sukcesy budownictwa socjalistycznego w ZSRR przyśpieszały nie tylko gnicie 

i bankructwo kapitalizmu, ale demaskowały również coraz wyraźniej rolę 

oportunizmu i reformizmu jako agentury burżuazji i imperializmu w ruchu 

robotniczym. 

Barbarzyoski najazd hitlerowski na Polskę i Europę wysunął masy pracujące na 

czoło walki narodowo-wyzwoleoczej, która była równocześnie walką 

międzynarodowych sił ludowych z dziką nawałą faszyzmu. Gorący patriotyzm i 

dążenia rewolucyjne mas pracujących stworzyły nową podstawę dla szerokiej 

konsolidacji sił ludowych w walce o niepodległośd narodową i wyzwolenie 

społeczne. Dzięki pomocy i przyjaźni Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, którego armia wyzwoleocza rozbiła hordy hitlerowskie, Polska i 

inne uciemiężone narody nie tylko odzyskały wolnośd, ale mogły też wkroczyd 

na drogę głębokich społecznych przeobrażeo rewolucyjnych. Tylko w warunkach 

tych przeobrażeo rewolucyjnych polski ruch robotniczy mógł dojrzewad 

wewnętrznie dla pełnego zjednoczenia politycznego. 
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Historyczna droga rozwoju politycznego polskiej klasy robotniczej od „Wielkiego 

Proletariatu” — pierwszej rewolucyjnej partii robotniczej — poprzez późniejsze 

rozbicie ruchu na dwa podstawowe nurty, które ścierały się z sobą na 

przestrzeni pięddziesięciu lat, aż do obecnego nowego etapu, w którym dojrzały 

warunki do całkowitego i ostatecznego zjednoczenia politycznego klasy 

robotniczej — to droga, która występuje dziś niezwykle jasno i pouczająco. 

Wskazuje ona, że w warunkach władzy burżuazyjnej nie może się dokonad pełne 

usamodzielnienie ideologiczne i polityczne najszerszych mas pracujących. Ustrój 

kapitalistyczny, uzależniając od siebie masy pracujące w sensie ekonomicznym, 

posiada również możliwości oddziaływania ideologicznego przez popieranie 

tendencji reformistycznych i oportunistycznych wewnątrz ruchu robotniczego. 

Oportunizm i reformizm są podstawową formą i najszerszym wyrazem 

podporządkowania politycznego części klasy robotniczej interesom kapitalizmu. 

Obalenie władzy burżuazyjnej podrywa korzenie ekonomiczne reformizmu i 

pozwala na szybsze przezwyciężenie jego wpływów ideologicznych na masy 

pracujące. 

Ale te wpływy ideologiczne nie znikają bynajmniej od razu i automatycznie z 

chwilą zdobycia władzy politycznej przez lud pracujący. Źródłem oportunizmu, 

wielkim rezerwuarem przeżytków ideologicznych ustroju kapitalistycznego są 

również szerokie warstwy drobnomieszczaoskie, które pozostają w nowym 

układzie sił społecznych i oddziaływają nadal na nowe stosunki społeczne. 

Nieustanna, uporczywa walka z przeżytkami ideologicznymi starego ustroju 

społecznego — to podstawowy warunek utrwalania, pogłębiania i dalszego 

rozszerzania rewolucyjnych osiągnięd klasy robotniczej i całego ludu 

pracującego. Wzmocnienie tej walki — oto zasadnicza platforma, na której 

urzeczywistnia się dziś całkowite i ostateczne zjednoczenie polityczne polskiej 

klasy robotniczej. 

Zjednoczona partia ma wzmocnid świadomośd i energię twórczą mas 

pracujących w celu utrwalenia, pogłębienia i rozszerzenia dotychczasowych 

zdobyczy społecznych ludu pracującego Polski, ma poprowadzid te masy do 

dalszej rozbudowy } umocnienia fundamentów socjalizmu. Te nowe zadania 

może wypełnid tylko partia o jasnej i zdecydowanej ideologii rewolucyjnej, 

partia nieubłaganej walki ze spuścizną ideologiczną starego ustroju, partia 
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stojąca twardo na gruncie teorii i praktyki marksizmu-leninizmu. Tylko taka 

partia potrafi natchnąd nowym zapałem twórczym szerokie masy pracujące 

miast i wsi, w zbudzid w całym narodzie wolę czynu i jasną świadomośd wielkich 

przeobrażeo demokratycznych w walce o sprawiedliwośd społeczną, 

świadomośd przemian, które torują narodowi nową — pewniejszą i wspanialszą 

— twórczą drogę rozwoju. 

W polskim ruchu robotniczym zachodzi dziś proces głębokiego, wewnętrznego 

przeobrażenia. Bez tego wewnętrznego procesu zjednoczenie ideowe klasy 

robotniczej byłoby tylko powierzchowne i złudne, zaś zjednoczona partia nie 

byłaby przygotowana do wypełniania zadao, które ją oczekują. W roku 1917 

Lenin mówił o swojej partii, że jest ona rozumem, honorem i sumieniem naszej 

epoki. Wiemy dziś, jak głęboka i trafna była ta ocena Lenina w stosunku do 

WKP(b).  

Zjednoczona partia polskiej klasy robotniczej, wzorując się na wielkich 

doświadczeniach WKP(b) i przyswajając sobie głęboką naukę marksizmu-

leninizmu, może stad się i stanie się niewątpliwie „rozumem, honorem i 

sumieniem” nowego etapu dziejów, który przeżywa naród polski. Zależy to tylko 

od .stanu wewnętrznego” samej partii. 

„We wszystkich podstawowych zagadnieniach naszej polityki wewnętrznej i 

zagranicznej — mówił Stalin — kierownicza rola należała do partii. I tylko 

dlatego mieliśmy sukcesy w naszej polityce wewnętrznej i zagranicznej. Dlatego 

zagadnienie składu partii, jej poziomu ideologicznego, kadr partii, jej 

umiejętności kierowania w stawianiu zagadnieo budownictwa gospodarczego i 

radzieckiego, jej ciężaru gatunkowego w klasie robotniczej i wśród chłopstwa, 

wreszcie jej stanu wewnętrznego w ogóle — jest podstawowym zagadnieniem 

naszej polityki” 1. 

W naszych obecnych warunkach słowa te nabierają szczególnej aktualności. 

Zagadnienia „stanu wewnętrznego” zjednoczonej partii, jej składu, jej kadr, jej 

poziomu ideologicznego, jej umiejętności kierowania sprawami budownictwa 

gospodarczego i paostwowego, jej roli, wagi i autorytetu wśród mas pracujących 

— winny stad się podstawową troską, naczelnym problemem naszych wysiłków 

organizacyjnych, naszej polityki. Jest to również czołowe zadanie akcji 
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przygotowawczej do Kongresu Zjednoczeniowego, którą rozpoczyna dziś 

połączone plenum Komitetów Centralnych obu partii. 

Im pełniejsza i głębsza będzie krytyka i samokrytyka błędów ideologicznych, im 

bardziej zdecydowana i ostra będzie walka z odchyleniami od zasadniczej linii 

partii — tym wyższy będzie poziom ideowy partii, tym lepszy jej stan 

wewnętrzny, tym większy jej autorytet wśród mas pracujących. 

Akcji przygotowawczej do Kongresu Zjednoczeniowego towarzyszyd będzie 

dalsza akcja oczyszczania szeregów partyjnych od elementów obcych i 

przypadkowych, które przedostały się do obu partii w okresie ich masowego 

wzrostu, przy osłabieniu czujności ideologicznej i braku istotnych wymagao, 

jakie stawiad musi awangarda rewolucyjna wobec własnych swych szeregów. O 

przebiegu tej akcji oczyszczającej będzie mowa w specjalnym punkcie porządku 

dziennego, poświęconym tej sprawie. Pragnę zwrócid uwagę, że akcja 

przygotowawcza do Kongresu Zjednoczeniowego nie tylko nie powinna osłabid 

akcji oczyszczającej, ale przeciwnie — nadad jej głębsze tło ideowe, podnieśd jej 

poziom, powiązad ją z dyskusją programową i statutową, z zadaniami, które 

wysuwa przed partią, przed klasą robotniczą i masami pracującymi nowy etap 

rozwojowy. 

Wobec tej wyjątkowej uwagi i aktywności twórczej, którą ujawniają masy 

pracujące naszego kraju w okresie przygotowao do Kongresu Zjednoczeniowego 

i w związku z tym zjednoczeniem, obie partie muszą jeszcze bardziej wzmóc swą 

aktywnośd i swój wysiłek propagandowy. 

Należy uświadomid całej partii, klasie robotniczej i masom pracującym wielkie 

znaczenie zjednoczenia klasy robotniczej jako przejścia do dalszej rozbudowy 

gospodarczej Polski, do budowy fundamentów socjalizmu, to znaczy rozbudowy 

unarodowionej i planowej gospodarki opartej o wyższe podstawy techniczne i 

organizacyjne, o nowe, nie spotykane w dawnych warunkach tempo wzrostu sił 

wytwórczych i wzrostu produkcji. 

Należy uświadomid całej partii, klasie robotniczej i masom pracującym, że 

zjednoczenie partii robotniczych oznacza podniesienie roli i znaczenia partii w 

klasie robotniczej, a wraz z tym roli klasy robotniczej wśród mas pracujących 

oraz roli i znaczenia całego ludu pracującego w narodzie i paostwie. Tylko 
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zjednoczona partia robotnicza, która nakreśla jasne kierunki i perspektywy 

rozwojowe, przewiduje prawidłowo bieg wydarzeo, organizuje wysiłek twórczy 

mas pracujących, przejawia najgłębszą troskę o potrzeby materialne i kulturalne 

ludu pracującego, umie zabezpieczyd stały i systematyczny wzrost dobrobytu i 

kultury narodu — podniesie wysoko swój autorytet wśród milionów prostych 

ludzi, pozyska ich całkowitą ufnośd i uznanie. 

Należy uświadomid całej partii, klasie robotniczej i masom pracującym, że 

zjednoczenie partii robotniczych stwarza nową podstawę konsolidacji 

wszystkich stronnictw obozu demokratycznego i całego narodu na podstawie 

budownictwa ustroju pełnej sprawiedliwości społecznej — ustroju 

socjalistycznego. Program budownictwa socjalistycznego — to program 

usunięcia z życia społecznego wszelkich przejawów krzywdy i wyzysku, to 

program wyciągnięcia milionowych mas chłopstwa pracującego z nędzy, 

ciemnoty i upośledzenia gospodarczego i kulturalnego, to program 

przezwyciężenia przeciwieostwa między wsią i miastem, to program zniesienia 

podziału ludzi na uprzywilejowanych i upośledzonych, to program oparcia 

rozwoju społecznego na dążeniach postępowych człowieka i nowoczesnych 

podstawach nauki, to program walki o pokój i braterstwo narodów, o 

unieszkodliwienie ciemnych sił wstecznictwa i zwyrodniałych dążeo 

imperializmu. 

Walka o realizację tych zasad — zasad pełnego wyzwolenia człowieka i 

podniesienia jak najwyżej jego godności, jego najszlachetniejszych pobudek 

moralnych i etycznych, jego dążeo i natchnieo twórczych — może i powinna 

zjednoczyd naród polski, który w olbrzymiej swej większości żywił uznanie dla 

tych zasad i nieraz dowiódł w swych dziejach gotowości do najwyższych 

poświęceo dla ich urzeczywistnienia. 

Należy uświadomid całej partii, klasie robotniczej i masom pracującym, że 

przynależnośd do partii — to nie przywilej, lecz najwyższy obowiązek społeczny, 

obowiązek poświęcenia wszystkich sił sprawie ogólnorobotniczej i 

ogólnonarodowej, sprawie wyzwolenia człowieka, sprawie socjalizmu. Członek 

partii musi byd wzorem najofiarniejszego bojownika swojej klasy i gorącego 

patrioty swego narodu, winien byd opiekunem, doradcą i przewodnikiem mas 

pracujących w swym środowisku, cieszyd się pełnym zaufaniem zarówno 
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towarzyszy jak i bezpartyjnych prostych ludzi, którzy winni czud w nim i widzied 

swego orędownika. 

Wreszcie należy uświadomid wszystkie organizacje partyjne, że przystępując do 

wyboru delegatów na Kongres Zjednoczeniowy winny dokonad tego wyboru 

spośród najlepszych, najświatlejszych, najbardziej oddanych partii i ludowi 

pracującemu towarzyszy, winny wybrad tych, którzy są „rozumem, honorem i 

sumieniem” swojej organizacji partyjnej. Kongres Zjednoczeniowy — to wielki, 

uroczysty i przełomowy moment w dziejach polskiego ruchu robotniczego, a 

więc również w przeżyciach każdego towarzysza i każdego człowieka pracy. 

Otwierając okres przygotowao do Kongresu, uczyomy wszystko, aby ten Kongres 

wypadł godnie, aby stał się naszą chlubą, aby stał się wspaniałym świadectwem 

dotychczasowych bohaterskich dziejów polskiej klasy robotniczej i wstępem do 

nowych twórczych osiągnięd i zwycięstw. 

„Głos Ludu” 

5 listopada 1948 r. 

 

Przypisy: 

1. J. W. Stalin, Dzieła, t. 7, „Książka i Wiedza” 1950 r., str. 341. 

 

 


