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Zakończyliśmy pierwszy, wstępny etap prac nad projektem nowej Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Obecnie projekt ten wchodzi na tory dyskusji
ogólnonarodowej.
Jakie zadania mamy w tym okresie do spełnienia? Są to zadania niezwykle
ważne i odpowiedzialne.
Winniśmy jak najczynniej włączyć się do akcji uświadamiania masom pracującym
— jak wielką, przełomową, historyczną treść zawiera w sobie projekt nowej
Konstytucji, jakie znaczenie ma on dla całego narodu.
Konstytucja jest dokumentem o zasadniczym znaczeniu, ustala bowiem
podstawowe zasady ustroju społecznego i państwowego — zasady, którymi
kieruje się naród i państwo. Ujmuje ona prawa zasadnicze w formę niezwykle
zwartych, ścisłych, nader zwięzłych artykułów Konstytucji. Podstawowym więc
zadaniem dyskusji ogólnonarodowej jest spopularyzowanie, wyjaśnienie
najszerszym masom olbrzymiej wagi i rewolucyjnej treści politycznej i
społecznej, która zawarta jest w każdym artykule projektu Konstytucji, a
zwłaszcza w całokształcie tego dokumentu.
Czym jest w istocie swej ten projekt Konstytucji, czym winna stać się dla narodu
nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?
Nowa Konstytucja ma być ujętą w formę powszechnego prawa Wielką Kartą
zwycięskich osiągnięć i utrwalonych na zawsze zdobyczy społecznych polskiego
ludu pracującego, który stał się rzeczywistym gospodarzem swego kraju,
jedynym i wolnym twórcą losów narodu, gwarantem jego rosnącej siły,
niezawodną ostoją jego wielkiej przyszłości. W suchych na pozór artykułach
projektu Konstytucji zawarty jest w istocie ogólny wynik i bilans wiekowej
historii klasowych i wyzwoleńczych walk polskich mas ludowych, którym na
przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat przodowała polska klasa robotnicza —
walk długich i ciężkich, ale uwieńczonych zwycięstwem. Od rozpaczliwych walk i
buntów chłopskich, od walk najświatlejszych i postępowych ludzi z ciemnotą i
reakcją, od Konstytucji 3 maja 1791 r., konstytucji nie urzeczywistnionej, której
pamięć mimo to w ciągu półtora wieku naród czcił jako pierwszy wyłom — nikły
jeszcze i niepewny, ale podważający tyranię przywilejów magnacko-szlacheckich
— ciągnie się poprzez okres międzywojenny i okres okupacji hitlerowskiej usłana
setkami tysięcy ofiar spośród najlepszych, długa, znojna, pełna bohaterstwa i
poświęcenia droga walki o wolność, o prawa dla ludu, o władzę ludu.
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Nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowić będzie dla narodu
Wielką Kartę zwycięstwa w tej walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, o
zrzucenie kajdan obcej niewoli, o zrzucenie kajdan kapitalizmu, o
sprawiedliwość społeczną, o socjalizm.
Naszym zadaniem — członków Komisji Konstytucyjnej oraz wszystkich
przodujących działaczy i bojowników społecznych — jest uświadomić tę drogę i
to zwycięstwo masom pracującym i całemu narodowi w okresie obecnej dyskusji
ogólnonarodowej, aby ta Wielka Karta zdobyczy ludu polskiego stała się ich
nieodłączną własnością, aby podniosła na wyższy szczebel ich świadomość
narodową i społeczną.
Ponieśmy więc projekt Konstytucji w masy, wyjaśnijmy jego wielką, przełomową
treść całemu narodowi, aby został przez naród przyjęty jako jego prawo
najwyższe — prawo narodu wolnego i zwycięskiego, prawo narodu
przekształcającego swe życie i swoją historię w imię pomyślności własnej, w imię
pomyślności wszystkich narodów.
Niech nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przyjęta i
zatwierdzona przez naród polski, stanie się orężem i sztandarem w dalszej
naszej walce o całkowite wyzwolenie człowieka, o utrwalenie pokoju, o
zwycięstwo socjalizmu!
„Trybuna Ludu”
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