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Stalin... Imię to wyrosło na przełomie dwóch epok. 

Ginąca — doprowadziła do największego pognębienia człowieka. 

Nowa — rozpłomienia się coraz potężniejszym blaskiem zwycięstwa jego 

wolności. Imię Stalina jest symbolem tego zwycięstwa. 

W swym procesie rozwojowym społeczeństwo ludzkie rozdzieliło się 

wewnętrznie na klasy o przeciwstawnych interesach i dążeniach. Człowiek stał 

się niewolnikiem człowieka. Przemoc stała się regulatorem stosunków 

społecznych, przemoc mniejszości nad większością. Najważniejsze funkcje 

społeczne — wytwarzanie dóbr i odpowiadające im stosunki wytwórcze — 

podporządkowane żywiołowemu działaniu sił i praw rozwoju, rodziły przemoc. 

„Stosunki wytwórcze warunkują polityczne stosunki siły" (Engels). Klasy 

pasożytnicze zagarnęły w swe ręce wszystkie węzłowe ogniwa organizacji 

społecznej. Podporządkowały one swym ciasnym interesom klasowym zarówno 

ekonomikę społeczeństwa jak i jego formy polityczne, prawne, moralne, sferę 

duchowego życia i twórczości człowieka. W wyniku takiego układu — walka 

klasowa stała się jedyną siłą napędową, określającą charakter i kierunek 

procesów rozwoju społecznego. Bieg dziejów ludzkich mógł odbywać się tylko 

poprzez ostre starcia przeciwieństw, poprzez nieprzerwaną walkę wewnętrzną i 

zewnętrzną, poprzez niszczące i krwawe wojny, poprzez większe lub mniejsze 

bunty klas uciskanych i rewolucje. 

Ginąca epoka podziału klasowego i walki przeciwieństw społecznych znalazła 

swą końcową formę i kres w systemie kapitalistycznym. Istotę społeczną i 

działanie tego systemu oświetlił Marks swą genialną analizą naukową. Po raz 

pierwszy w dziejach nauki o społeczeństwie ludzkim odsłonięte zostały przez 

Marksa z genialną precyzją i jasnością prawa rządzące zjawiskami życia 

społecznego, rozwojem społeczeństw, ich historią i jej siłami napędowymi. 

Ale Marks, jako wielki uczony i genialny myśliciel, był również rewolucjonistą. 

„Filozofowie jedynie różnymi sposobami objaśniali świat, chodzi jednak o to, aby 

go zmienić" — pisał. Marks wyprowadził ze swej głębokiej naukowej analizy 

przeciwieństw kapitalizmu potężną rewolucyjną perspektywę dalszego rozwoju 

dziejów ludzkich. W ten sposób po raz pierwszy sformułowana została w sposób 

naukowy wielka rewolucyjna idea społeczna — socjalizm. Zapowiadała ona 
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narodziny nowej epoki w wyniku największych przeobrażeń rewolucyjnych, jakie 

mogła zrealizować tylko nowa klasa społeczna, zrodzona przez kapitalizm. Klasą 

tą jest proletariat przemysłowy. Tylko proletariat przemysłowy — klasa 

robotnicza — rozporządza zarówno obiektywnymi jak i subiektywnymi 

warunkami dla trwałego rozwiązania wszystkich przeciwieństw kapitalistycznego 

systemu społecznego. Tylko klasa robotnicza, nie skrępowana jakimikolwiek 

więzami własności, mogła rozwiązać podstawowe przeciwieństwo między 

społeczną formą wytwarzania dóbr a prywatną formą ich przyswajania, gdyż 

tylko ona mogła walczyć konsekwentnie o uspołecznienie środków i narzędzi 

pracy. 

Marksistowska idea rewolucyjna tym różniła się od wszystkich poprzednich idei 

społecznych, że opierała się na obiektywnych przesłankach naukowych. Była 

wolna od abstrakcyjnych, oderwanych od praktycznego życia utopii i przede 

wszystkim była wyrazem jedynej konsekwentnie naukowej metody 

materializmu dialektycznego i historycznego Marksizm przekształcił ideę 

socjalizmu z utopii, z abstrakcyjnego marzenia w naukę, w ścisłą teorię rewolucji 

społecznej. Lenin i Stalin dali tej teorii spiżowy fundament praktycznego 

sprawdzianu, wzbogacili ją nowymi doświadczeniami, rozwinęli dalej w 

warunkach jej realizacji. Na przestrzeni stulecia, brzemiennego w walki 

społeczne o skali niespotykanej, teoria rewolucyjna marksizmu-leninizmu 

wykazała całkowitą jedność z praktykę, potwierdzona została w pełni przez 

doświadczenia historyczne. W tym tkwi jej siła niezrównana i podstawa 

zwycięstwa. W tej jedności teorii z życiem i konkretnym przebiegiem dziejów 

znajduje najwspanialszy wyraz wielkość geniuszu twórców nauki i jednoczesnych 

realizatorów jej założeń: Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. 

I na odwrót: czyż pojawienie się na przestrzeni jednego stulecia czterech postaci 

obdarzonych tak potężną krynicą talentów i niezrównanych zalet nie tylko w 

zakresie myśli, ale i woli, nie tylko wiedzy, ale i charakteru, nie tylko teorii, ale i 

taktyki, nie tylko mądrości, ale i uczucia, nie świadczy z kolei o wielkości rodzącej 

się nowej epoki. 

Jednakże w tym przedziwnym zbiegu dziejowych procesów społecznych i 

kierujących nimi postaci nie ma oczywiście nic tajemniczego lub 

przypadkowego. Nowa epoka różni się od poprzedniej tak potężną skalą 
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kontrastów w układzie stosunków społecznych, taką ostrością walki klasowej, 

tak kolosalnym i dogłębnym charakterem przeobrażeń — że zrozumiałą staje się 

niezwykłość napięcia sił dynamicznych, towarzysząca procesom tego przełomu. 

Wielkie przeobrażenia społeczne wywierają potężny wpływ zarówno na masy 

jak i na jednostki. Niezwykłość talentów, którymi przyroda obdarza wyjątkowych 

ludzi, wyrasta w procesie tych przeobrażeń w zdumiewającą siłę i wielkość na 

miarę rodzącej się epoki. Olbrzymie masy ludzkie — przedtem niemal że 

bezwładne wobec tyranii i wyzysku warstw pasożytniczych — przeobrażają się 

pod przewodem organizujących je do działania sił rewolucyjnej partii klasy 

robotniczej w niepowstrzymaną potęgę, która zdolna jest pchnąć naprzód 

zahamowany bieg dziejów społecznych i nadać nu właściwy, postępowy 

kierunek. 

Marks i Engels stali się twórcami socjalizmu naukowego w okresie wielkiej 

„Wiosny Ludów", gdy ojczyzna ich — Niemcy — znajdowała się w okresie 

fermentu rewolucyjnego, który mógł w odpowiednich warunkach stać się 

ośrodkiem ogólnoeuropejskiego ruchu rewolucyjnego. Nadali oni ideom 

rewolucyjnym moc niezrównaną i niezłomną wspierając je na monumentalnej 

podstawie przodującej nauki. 

Lenin i Stalin stali się twórcami teorii i taktyki rewolucji proletariackiej w 

późniejszym etapie rozwoju kapitalizmu, gdy przerósł on w pasożytniczy kapitał 

monopolistyczny, tj. w imperializm. Ich ojczyzna — Rosja — weszła w okres 

opóźnionej rewolucji burżuazyjnej, która stała się prologiem największej w 

dziejach ludzkich rewolucji, rewolucji proletariackiej — dzięki ich genialnemu 

kierownictwu. Byli zwycięskimi wodzami tej rewolucji, która uczyniła z 

proletariatu rosyjskiego „awangardę międzynarodowego proletariatu 

rewolucyjnego", jak proroczo przewidział Lenin w swej broszurze „Co robić?" w 

roku 1902. 

Marks i Engels, Lenin i Stalin — to majestatyczne zjawiska tego samego procesu 

dziejowego, procesu kształtowania się nowej epoki wyzwolenia Człowieka, 

procesu jej narodzin i zwycięstwa. 

*** 
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Marks i Engels potężnym reflektorem przodującej nauki oświetlili tajemniczy 

dotąd i zawikłany mechanizm zjawisk i stosunków społecznych. Ich odkrycia 

teoretyczne były przełomem rewolucyjnym w nauce, w poglądach na świat i 

społeczeństwo ludzkie. Otwierały one dla rozwoju świadomości ludzkiej tę 

wielką, nową epokę, którą w ogniu walki klasowej wykuwały w praktyce 

społecznej w ciągu długich dziesięcioleci masy robotnicze. Płomienne idee 

marksistowskiej teorii socjalistycznej zapalały do czynu najofiarniejszych 

bojowników proletariatu i pobudzały najświatlejsze umysły przodujących ludzi w 

szeregu krajów świata. Podejmowali oni zadanie doprowadzenia idei socjalizmu 

do świadomości klasy robotniczej, której interesy i ostateczne wyzwolenie 

mogły się urzeczywistnić tylko przez zwycięstwo tej idei. 

Ale od uświadomienia celów walki proletariatu w umysłach jego przodującej 

części do urzeczywistnienia ich zwycięstwa przez obalenie kapitalizmu w wyniku 

słusznej strategii i taktyki politycznej jest jeszcze długi etap. Jest to — po 

pierwsze — długotrwały proces zespalania idei socjalistycznej z praktyką ruchu 

robotniczego za pośrednictwem partii rewolucyjnej, która staje na czele tego 

ruchu. Jest to — po wtóre — równoczesny proces kształtowania warunków 

umożliwiających coraz szerszy zasięg walki masowej oraz jej prawidłowy 

rozmach rewolucyjny poprzez właściwą strategię i taktykę. 

Marks i Engels byli nie tylko twórcami nauki socjalistycznej, lecz również 

przywódcami ruchu robotniczego. Byli organizatorami tego ruchu w skali 

międzynarodowej. Zarówno Marks i Engels jak Lenin i Stalin uczyli, że teoria 

socjalizmu naukowego dopiero w zespoleniu z praktyką ruchu robotniczego 

może osiągnąć swój cel. I na odwrót. 

„Im większe jest żywiołowe ożywienie mas, im szerszy staje się ruch, tym jeszcze 

szybciej wzrasta zapotrzebowanie na jak najwięcej świadomości i w teoretycznej 

i w politycznej, i w organizacyjnej pracy ..."1 

Żywiołowy ruch robotniczy nie kierowany przez przodującą teorię naukową 

skazany jest na błądzenie po omacku, narażony jest na uleganie ideologii 

burżuazyjnej, staje się żerowiskiem oportunistów wszelkiej maści i agentur 

kapitalistycznych, nasadzanych celowo do tego ruchu. Możemy to stwierdzić 

                                                           
1
 W. I. Lenin, Dzieła wybrane, T. I, „Książka i Wiedza" 1949 r., str. 215. 
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dziś wyraźnie na przykładzie „trade-unionizmu" zachodnio-europejskiego i 

amerykańskiego. Od Manifestu Komunistycznego, w którym Marks w 

porywającym apelu formułował idee i program socjalizmu naukowego, minęło 

przeszło sto lat. Mimo to robotniczy ruch zawodowy w Anglii, Stanach 

Zjednoczonych i szeregu innych krajów kapitalistycznych, rozwijający się 

żywiołowo bez rewolucyjnego kierownictwa, stał się żerowiskiem bonzów 

związkowych i w niemałej mierze znajduje się w orbicie wpływów ideologii 

imperialistycznej, od których nie potrafi się dotąd uwolnić. Jak to wytłumaczyć? 

Oto jak wyjaśnił to zagadnienie Stalin w walce z „ekonomistami" i 

mieńszewikami w latach 1904—1905: 

„...nasze życie społeczne jest przepojone ideami burżuazyjnymi i dlatego 

znacznie łatwiej rozpowszechniać ideologię burżuazyjną aniżeli socjalistyczną. 

Nie należy zapominać, że jednocześnie nie śpią też ideologowie burżuazyjni, że 

na swój sposób podszywają się pod socjalistów i nieustannie usiłują 

podporządkować klasę robotniczą burżuazyjnej ideologii"2. 

Wiemy również dobrze z historii naszego polskiego ruchu robotniczego, jak w 

ciągu pół wieku z górą ideologowie burżuazyjni podszywali się w Polsce pod 

socjalistów i usiłowali podporządkować polską klasę robotniczą ideologii 

burżuazyjnej. Wiemy, jak trudna i uporczywa była i jest jeszcze do dziś dnia ta 

walka ideologiczna w międzynarodowym ruchu robotniczym, jak różnorodne 

formy przybiera, jak nawet po zwycięstwie klasy robotniczej usiłuje zatruwać 

jeszcze świadomość mas w postaci odchylenia oportunistycznego od 

ideologicznej i politycznej linii partii. 

Socjalizm naukowy wsączał się w żywiołowy ruch robotniczy w długotrwałym 

procesie coraz to bardziej zaostrzającej się walki klasowej, ujmując ten ruch 

żywiołowy w zorganizowane formy walki zarówno ideologicznej jak i politycznej. 

Organizacyjną formą „zespolenia ruchu robotniczego z socjalizmem" była 

rewolucyjna partia robotnicza. Marks i Engels usiłowali stworzyć taką partię w 

warunkach początkowego jeszcze rozwoju ruchu robotniczego. Ówczesny stan 

ruchu i warunki obiektywne narzucały im jednak konieczność skupienia 

głównego wysiłku na froncie walki o jasną, rewolucyjną ideologię ruchu, na 
                                                           
2
 J. W. Stalin, Dzieła, t. 1, „Książka i Wiedza" 1949 r., str. 115. 
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odcinku zasadniczych prac teoretycznych. W postaci tej ideologii rewolucyjnej 

dali oni klasie robotniczej i ludzkości wspaniałą busolę, która wskazywała 

niezawodny kierunek ruchu. Jak promienie słońca rozświetliła ona ukryty dotąd 

we mgle nieskrystalizowanych dążeń ceł walki i wskazywała jasną perspektywę 

zwycięstwa. 

Lenin i Stalin w okresie imperializmu i w odmiennych warunkach walki klasowej 

rozświetlali nową falą światła drogę walki. Wykuli oni dla ruchu robotniczego 

potężną i niezawodną broń w postaci partii rewolucyjnej nowego typu, partii 

leninowskiej. 

Pchnęli oni potężnie naprzód rozwój marksistowskiej teorii rewolucyjnej, 

uwzględniając cały dorobek wiedzy ludzkiej, uogólniając doświadczenia całego 

ruchu międzynarodowego i mając na oku również szczególne warunki walki w 

krajach opóźnionego rozwoju ekonomicznego, gdzie przeciwieństwa klasowe 

występowały ze spotęgowaną siłą. Genialni stratedzy — dali oni 

międzynarodowemu ruchowi robotniczemu nieocenione wzory teoretyczne i 

praktyczne strategii i taktyki rewolucyjnej, która jest warunkiem zwycięstwa. 

Oto jak określił towarzysz Stalin rolę i zadania strategii politycznej : 

„... strategia może przyśpieszyć albo opóźnić ruch, skierować go na drogę 

najkrótszą albo zepchnąć na drogę trudniejszą i bardziej bolesną, w zależności 

od walorów lub braków samej strategii"3 

Warunkiem słusznej strategii jest jej najściślejsza łączność z teorią i programem 

marksizmu. 

„Zadanie strategii politycznej polega przede wszystkim na tym, aby przyjmując 

za punkt wyjścia dane teorii i programu marksizmu oraz uwzględniając 

doświadczenie walki rewolucyjnej robotników wszystkich krajów, należycie 

wyznaczyć zasadniczy kierunek ruchu proletariackiego w danym kraju na dany 

okres historyczny"4 

Mistrzowskie stosowanie tych zasad strategii i taktyki przez Lenina i Stalina 

widzimy na przykładzie okresu historycznego o szczególnej ostrości walki 

                                                           
3
 J. W. Stalin, Dzieła, t. 5, „Książka i Wiedza" 1950 r., str. 183. 

4
 Tamże, str. 172. 
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klasowej i brzemiennego w przeciwieństwa i napięcia rewolucyjne, okresu, w 

którym kształtowała się nowa historia Rosji. 

Wśród socjalistycznych działaczy proletariackich w różnych krajach przez długi 

okres istniał z gruntu fałszywy pogląd, że rewolucja socjalistyczna może mieć 

widoki zwycięstwa przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętego 

kapitalizmu. 

Jak wiemy, ten pogląd leżał u podstaw trockizmu. Partia bolszewicka odrzuciła 

ten pogląd. Na VI Zjeździe partii w sierpniu 1917 roku towarzysz Stalin 

zwalczając poprawkę trockistowską, która uzależniała możliwość budownictwa 

socjalistycznego od zwycięstwa rewolucji proletariackiej na Zachodzie, mówił: 

„Nie jest wykluczona możliwość, że właśnie Rosja będzie krajem torującym 

drogę do socjalizmu [...] baza naszej rewolucji jest szersza niż w Europie 

zachodniej, gdzie proletariat stoi w zupełnym osamotnieniu oko w oko z 

burżuazją. U nas natomiast robotników popiera biedota chłopska ... Trzeba 

odrzucić przestarzały pogląd, że tylko Europa może wskazać nam drogę. Istnieje 

marksizm dogmatyczny i marksizm twórczy. Ja stoję na gruncie tego 

ostatniego"5. 

Marksizm twórczy umiał na każdym zakręcie historycznym oceniać stosunek sił 

społecznych oraz ich postawę w sytuacji rewolucyjnej, określając kierunek ruchu 

klasy robotniczej w oparciu o jej rewolucyjnych sojuszników. 

Jaki był plan strategiczny partii bolszewickiej w sytuacji rewolucyjnej 1905 roku? 

Rosja przedrewolucyjna i Polska nie należały — jak wiadomo — do krajów 

wysoko rozwiniętego kapitalizmu. Wprawdzie rozwój kapitalizmu w tych krajach 

w końcu XIX i początkach XX stulecia przybierał szybkie tempo, mimo to 

proletariat fabryczny stanowił jeszcze część niezbyt znaczną w stosunku do 

ogółu ludności przeważnie chłopskiej. Mimo to napięcie przeciwieństw 

społecznych występowało tu ze szczególną ostrością. Przyczyniało się do tego 

zacofanie polityczne wielkiego imperium carskiego, sprawiające, że nad 

rozwijającym się w szybkim tempie układem kapitalistycznym ciążyły poważne 

                                                           
5
 J. W. Stalin, Dzieła, t. 3, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 194—195. 
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pozostałości starego układu stosunków feudalnych i stare warstwy szlachecko-

obszarnicze wywierały decydujący często wpływ na politykę caratu. 

Dla obalenia olbrzymiej machiny państwowego aparatu przemocy kierowanego 

przez carat niezbędna była mobilizacja wielkich sił społecznych. Kto i jak mógł 

natchnąć do działania te wielkie siły społeczne, zdolne do zadania decydującego 

ciosu despotycznej tyranii, aby zmienić układ stosunków społeczno--

politycznych na korzyść rewolucji? Wielką siłą społeczną były wielomilionowe 

masy chłopskie, cierpiące od ucisku szlachty, caratu i kapitalistów, buntujące się 

przeciwko temu uciskowi. Jedyną konsekwentną do końca, rewolucyjną silą 

społeczną był proletariat, który posiadał już swoją zorganizowaną awangardą — 

partię rewolucyjną. Kierownicy tej partii — Lenin i Stalin - wskazywali, że tylko 

partia proletariatu może i powinna stanąć na czele tych wielkich sił napędowych 

w rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. 

Odstępcy od marksizmu — mieńszewicy — przeciwstawiali temu leninowskiemu 

planowi strategicznemu oportunistyczny argument, że rewolucją burżuazyjną 

może kierować tylko burżuazją liberalna. Tymczasem zaś liberalna burżuazją 

bała się rewolucji i skłonna była do szukania kompromisu z caratem i szlachtą 

obszarniczą przeciwko rosnącej fali ruchu robotniczego. Było jasne — wbrew 

stanowisku mieńszewików — że tylko koalicja proletariatu z chłopstwem może 

zapewnić skuteczność szturmu na twierdzę carskiego samowładztwa. W 

warunkach wzbierającej fali rewolucji ludowej strategia bolszewicka wysunęła 

jako jedyną i słuszną zasadę: sojusz robotniczo-chłopski pod kierownictwem 

klasy robotniczej. Kierownictwo partii robotniczej w rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej nadawało tej rewolucji szczególny charakter i rozmach. Jasne 

było, że w razie zwycięstwa nie może się ona zatrzymać w pół drogi, że musi „iść 

dalej podnosząc sztandar powstania przeciw imperializmowi". 

Charakteryzując sytuację ówczesną towarzysz Stalin pisał: 

„...jedynie w Rosji istniała realna siła, która mogła rozwiązać sprzeczności 

imperializmu w drodze rewolucyjnej"6 

Tę siłę realną tworzył sojusz rewolucyjny proletariatu i chłopstwa pod 

hegemonią klasy robotniczej. Fakt, że klasa robotnicza stanowiła jeszcze 
                                                           
6
 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 17. 
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stosunkowo niezbyt znaczną część ludności, nie osłabiał perspektywy 

rewolucyjnej, ponieważ miała ona potężne rezerwy sił rewolucyjnych w masach 

ludowych, stanowiących olbrzymią większość społeczeństwa, posiadała 

sojusznika w wielomilionowych masach chłopskich i wśród narodów 

ujarzmionych przez carat, które pragnęły wyzwolenia od ucisku. 

„Ale z tego wynika - pisze dalej towarzysz Stalin — że rewolucja w Rosji nie 

mogła nie stać się proletariacką, że nie mogła nie przybrać charakteru 

międzynarodowego już od pierwszych dni swego rozwoju, że nie mogła zatem 

nie wstrząsnąć samymi podstawami imperializmu światowego"7. 

Rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w warunkach hegemonii klasy 

robotniczej zmienia szybko w razie zwycięstwa swój charakter przerastając w 

rewolucję proletariacką. Przybierając charakter rewolucji proletariackiej czyni 

ona zasadniczy wyłom w systemie imperializmu światowego, podważa jego 

nienaruszone dotąd podstawy, przekształca się w żagiew rozpalającą ogniska 

ruchów rewolucyjnych w innych krajach świata. Dowiódł tego nowy zakręt 

historyczny w krótkim okresie między lutym a październikiem roku 1917, który 

stał się ponownie niewzruszonym sprawdzianem słuszności planu 

strategicznego partii bolszewickiej. W oparciu o sojusz robotniczo-chłopski 

rewolucja burżuazyjno-demokratyczna przekształciła się w październiku 1917 

roku w zwycięską rewolucję proletariacką. 

Kierownictwo partii robotniczej w ruchu wyzwoleńczym mas ludowych jest 

fundamentem ogólnej leninowskiej strategii i taktyki w walce rewolucyjnej. 

Leninizm ujął podstawowe zasady idei hegemonii proletariatu, wysunięte przez 

Marksa i Engelsa, w rozwiniętą teorię, „w harmonijny system sprawowanego 

przez proletariat kierownictwa masami pracującymi miasta i wsi nic tylko w 

dziele obalenia caratu i kapitalizmu, lecz również w dziele budownictwa 

socjalistycznego w okresie dyktatury proletariatu"8. 

Głęboka i wyczerpująco rozwinięta przez Lenina i Stalina teoria hegemonii 

proletariatu i sojuszu robotniczo-chłopskiego stała się centralnym pionem 

strategii i taktyki partii bolszewickiej zarówno w okresie rewolucji 1905, 1917 

                                                           
7
 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 17. 

8
 J. W. Stalin, Dzieła, t. 10, „Książka i Wiedza" 1950 r., str. 102 
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roku jaki w okresie budownictwa socjalistycznego. Słuszność tej strategii i 

taktyki potwierdziła cała historia minionego okresu walk wyzwoleńczych. 

Problem rezerw rewolucyjnych, utajonych w masach ludowych, i kierownictwa 

ze strony klasy robotniczej walką wyzwoleńczą tych mas jest niezwykle aktualny 

i dzisiaj, pozostaje też aktualny, dopóki istnieć będzie ucisk i tyrania 

imperializmu. 

*** 

Z problemem tym wiążą się jak najściślej teoretyczne prace Lenina i Stalina oraz 

polityka partii bolszewickiej w kwestii narodowej. Imperializm w walce o 

dogodne rynki zbytu i źródła surowców podporządkowywał sobie coraz 

bezwzględniej słabsze narody, stosując równorzędnie z uciskiem ekonomicznym 

ucisk kulturalny, językowy, prawny, obyczajowy, moralny itp. Ten podwójny, 

narodowy i klasowy, ucisk mas pracujących narodów kolonialnych i 

uzależnionych od imperialistów budzi w masach tych nastroje protestu i oporu, 

jest źródłem ich walki wyzwoleńczej. 

W dziedzinie uzależnienia słabszych narodów jako podstawy wyzysku państwa 

imperialistyczne uciekają się do najbardziej perfidnych form oszustwa, 

przekupstwa, intryg jako środków politycznych. Usiłują one przekupić szczupłą 

warstwę burżuazji uciskanego narodu, aby przy jej pomocy umacniać zależność 

całego kraju od imperialistycznego władcy. Terror, ciemnota, zacofanie 

ekonomiczne i kulturalne mas pracujących narodów uzależnionych — 

uzupełniają metody rządzenia nimi. Wzmożony wyzysk krajów kolonialnych i 

półkolonialnych pozwala rządom imperialistycznym na podkarmianie z części 

zysku dodatkowego tzw. „arystokracji robotniczej", a przede wszystkim 

oportunistycznych wodzirejów ruchu politycznego i zawodowego w metropolii, 

wiążąc ich na śmierć i życie z rządami imperialistycznymi. 

Oportunistyczne partie II Międzynarodówki zamykały oczy na ucisk narodów 

kolonii i półkolonii. Wysługując się imperializmowi, usiłowały i do dziś dnia 

usiłują one otwarcie lub skrycie usprawiedliwiać wyzysk i grabież ludów 

ujarzmionych przez własne państwo imperialistyczne. Podsycały one 

nacjonalistyczne uczucia wśród mas pracujących własnej narodowości, gdy to 

było dogodne dla ich rządów. Rozpętywały nienawiść i szowinizm w czasie 
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pierwszej wojny światowej w stosunku do narodów po przeciwnej stronie frontu 

imperialistycznego. A dziś i równym zakłamaniem i obłudą szerzą poglądy 

kosmopolityczne, ułatwiając ekspansję światową imperializmu amerykańskiego. 

Kosmopolityzm jest dziś nową formą parawanu osłaniającego rosnące i coraz 

bardziej złożone metody wyzysku narodów uzależnionych od imperializmu, 

jakimi stają się dziś nawet narody formalnie samodzielne. 

Imperializm wiąże ze sobą metodami wyzysku ekonomicznego i ucisku 

politycznego narody krajów zależnych i kolonialnych, które stanowią olbrzymią 

rezerwę sił imperializmu. Rozwijająca się coraz szerzej walka wyzwoleńcza 

narodów uciskanych rozsadza siły imperializmu i zwęża jego bazę ekonomiczną. 

Stąd też Lenin związał ściśle zagadnienie wyzwolenia narodów uciskanych przez 

imperializm ze sprawą rewolucji proletariackiej. Lenin i Stalin dali najbardziej 

wszechstronną marksistowską analizę teoretyczną zagadnienia narodowego 

rozbijając fałszywe teorie burżuazyjne i reformistyczne w tej kwestii. Wykazali 

oni konieczność i obowiązek dla partii proletariackiej — walki o przekształcenie 

„krajów zależnych i kolonialnych z rezerwy imperialistycznej burżuazji w rezerwę 

rewolucyjnego proletariatu"9. Dowiedli, że „kwestia narodowa może być 

rozwiązana tylko w związku z rewolucją proletariacką i na gruncie tej 

rewolucji"10. 

Wspólny front rewolucyjny klasy robotniczej z ruchem wyzwoleńczym narodów 

uciskanych przeciw imperializmowi pod kierownictwem partii robotniczej — oto 

druga podstawowa forma hegemonii proletariatu w walce rewolucyjnej 

wszystkich uciskanych i wyzyskiwanych. 

Zwycięska rewolucja proletariacka w roku 1917 rozwiązała zagadnienie 

narodowe na olbrzymim terytorium dawnej Rosji, w której znajdowało się pod 

uciskiem caratu kilkadziesiąt narodowości ekonomicznie i kulturalnie 

zacofanych. Narody te odzyskały dzięki rewolucji proletariackiej nie tylko pełne 

równouprawnienie, ale weszły do wielkiej rodziny narodów socjalistycznych i 

dzięki pomocy braterskiej, którą niosą sobie nawzajem wszystkie narody 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich — przeżywają dziś okres rozkwitu 

                                                           
9
 J. W. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 68. 

10
 Tamże, str. 67. 
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gospodarczego i kulturalnego, jakiego nie byłyby w stanie osiągnąć same w 

ciągu stulecia. 

„Nikt nie może przeczyć — pisał w roku 1929 towarzysz Stalin — że dzisiejsze 

narody socjalistyczne w Związku Radzieckim — rosyjski, ukraiński, białoruski, 

tatarski, baszkirski, uzbecki, kazachski, azerbejdżański, gruziński, ormiański i inne 

— różnią się zasadniczo od odpowiednich dawnych burżuazyjnych narodów w 

dawnej Rosji zarówno pod względem swego składu klasowego i oblicza 

duchowego, jak i pod względem swych społeczno-politycznych interesów i 

dążeń"11. 

Są to narody, wśród których nie istnieją już przeciwieństwa klasowe i nie ma 

podziału na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, w których przyjaźń i współdziałanie 

braterskie zastąpiły dawną nienawiść i nacjonalistyczną ciemnotę, w których 

wolni ludzie wzbogaceni zdobywaną wiedzą i przodującą nauką rozwijają swe 

talenty twórcze podnosząc wzwyż kulturę ojczystą i ogólnoludzką. „Klasa 

robotnicza i jej internacjonalistyczna partia są tą siłą, która spaja te nowe 

narody i kieruje nimi"12. 

Oto jak zwycięska rewolucja socjalistyczna rozwiązuje poprzez dyktaturę 

proletariatu kwestię narodową. 

Leninowska teoria i taktyka rewolucji proletariackiej napotykała wściekły opór 

ze strony oportunistycznych odłamów, operujących w ruchu robotniczym na 

przestrzeni całego niemal okresu jego rozwoju. Partie socjaldemokratyczne w 

zachodniej Europie nie rozumiały w ogóle konieczności walki o rezerwy 

rewolucyjne klasy robotniczej. Grzeszyły one pod tym względem (jak zresztą pod 

wieloma innymi) odstępstwem od marksizmu, ponieważ Marks i Engels w swych 

pracach podkreślali niejednokrotnie wagę rezerw rewolucyjnych klasy 

robotniczej, widząc te rezerwy w półproletariackich warstwach chłopskich i 

drobnomieszczańskich. Wiemy, że w tej dziedzinie również partia polskiego 

proletariatu — SDKPiL — pod wpływem Iuksemburgizmu popełniała poważne 

błędy, nie doceniając roli ruchów narodowo-wyzwoleńczych jako źródła rezerw 

rewolucyjnych proletariatu w jego walce z imperializmem. 

                                                           
11

 J. W. Stalin, Dzieła, t. 11, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 347. 
12

 Tamże, str. 348. 
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Stając na czele wszystkich uciskanych i wyzyskiwanych w walce o obalenie 

tyranii imperialistycznej, realizując w tej walce sojusz robotników z chłopstwem 

pracującym i masami ludowymi prowadzącymi walkę narodowo-wyzwoleńczą — 

partia proletariatu wznosi sztandar wyzwolenia w imieniu olbrzymiej większości 

społeczeństwa przeciwko jego znikomej mniejszości. Hegemonia klasy 

robotniczej zmierza do realizacji przez proletariat wielkiej misji rewolucyjnej 

polegającej na zmianie stosunków społecznych w interesie olbrzymiej większości 

ludzi na całym świecie i zbudowaniu społeczeństwa socjalistycznego. Oczyścić 

ludzkości drogę rozwoju i twórczego postępu przez zerwanie z niej kajdan 

klasowego ucisku i wyzysku, zbudować społeczeństwo bezklasowe — oto cel 

rewolucji proletariackiej, oto podstawowe i naczelne zadanie programowe 

dyktatury proletariatu. Poprzez dyktatura proletariatu realizują się dążenia 

wyzwoleńcze całego ludu pracującego, wszystkich uciskanych i wyzyskiwanych. 

Hegemonia proletariatu jest rewolucyjnym przeciwstawieniem się 

dotychczasowej hegemonii burżuazji, która narzuciła ludzkości dyktaturę 

imperializmu. Imperializm skupia pod swą władzą nie tylko potężne środki 

gospodarcze. Dysponuje on również aparatem państwowym i zespołem 

środków politycznych, w których wielostronne formy oszustwa splatają się na 

przemian z metodami bezlitosnego terroru i gwałtu. Przy pomocy oszustwa i 

gwałtu burżuazja imperialistyczna sprawuje swą hegemonię nad olbrzymią 

większością wyzyskiwanych i tyranizowanych przez nią ludzi. 

„Wszystkie dawne klasy, które zdobywały władzę, starały się zabezpieczyć 

uzyskane już przez się stanowisko życiowe przez podporządkowanie całego 

społeczeństwa warunkom swego bogacenia się ... — mówi „Manifest 

Komunistyczny" Marksa i Engelsa. — Wszelkie ruchy dotychczasowe były 

ruchami mniejszości lub w interesie mniejszości. Ruch proletariacki jest 

samodzielnym ruchem olbrzymiej większości w interesie olbrzymiej większości. 

Proletariat, najniższa warstwa obecnego społeczeństwa, nie może się podnieść, 

nie może się wyprostować nie wysadzając w powietrze całej nadbudowy 

warstw, stanowiących oficjalne społeczeństwo"13. 

                                                           
13

 K. Marks i F. Engels, Manifest Komunistyczny, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 44—45. 
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Wysadzając w powietrze całą nadbudowę społeczną, która strzegła i chroniła 

ustrój tyranii i wyzysku, głosząc, że jest to ustrój niezmienny i nienaruszalny — 

klasa robotnicza pomaga podnieść się i wyprostować wszystkim pognębionym i 

uciemiężonym, wszystkim dźwigającym jarzmo burżuazyjne-go ustroju 

społecznego. 

Towarzysz Stalin mówił w dziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej: 

„W przeszłości rewolucje kończyły się zazwyczaj zastąpieniem u steru rządów 

jednej grupy wyzyskiwaczy inną grupą wyzyskiwaczy. Wyzyskiwacze zmieniali 

się, wyzysk pozostawał. Tak działo się w czasach wyzwoleńczych ruchów 

niewolników. Tak działo się w okresie powstań chłopów pańszczyźnianych. Tak 

działo się w okresie znanych «wielkich» rewolucji w Anglii, we Francji, w 

Niemczech. Nie mówię o Komunie Paryskiej, która była pierwszą, pełną chwały, 

bohaterską, mimo to jednak nie uwieńczoną powodzeniem próbą proletariatu 

zwrócenia historii przeciw kapitalizmowi. 

Rewolucja Październikowa różni się zasadniczo od tych rewolucji. Stawia sobie 

ona za cel nie zastąpienie jednej formy wyzysku inną formą wyzysku, jednej 

grupy wyzyskiwaczy inną grupą wyzyskiwaczy, lecz zniesienie wszelkiego 

wyzysku człowieka przez człowieka, zniesienie wszelkich grup wyzyskiwaczy, 

ustanowienie dyktatury proletariatu, ustanowienie władzy klasy najbardziej 

rewolucyjnej ze wszystkich klas uciskanych, jakie dotychczas istniały, 

zorganizowanie nowego, bezklasowego społeczeństwa socjalistycznego. 

Właśnie dlatego zwycięstwo Rewolucji Październikowej oznacza zasadniczy 

przełom w historii ludzkości, zasadniczy przełom w losach dziejowych 

kapitalizmu światowego, zasadniczy przełom w ruchu wyzwoleńczym 

proletariatu światowego, zasadniczy przełom w sposobach walki i formach 

organizacji, w życiu codziennym i tradycjach, w kulturze i ideologii mas 

wyzyskiwanych całego świata"14. 

Rewolucja proletariacka, to znaczy rewolucja socjalistyczna, oznacza narodziny 

nowej ery w dziejach ludzkości, ponieważ wprowadza ona zasadniczy przełom w 

całokształcie stosunków społecznych, ekonomicznych, politycznych, 

kulturalnych i ideologicznych, wprowadza zasadniczy przełom w życiu mas 
                                                           
14

 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 str. 229—230. 
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pracujących i w życiu codziennym każdego człowieka. Rewolucja proletariacka 

— to rewolucja, w której proletariat obejmuje przewodnictwo w walce 

wszystkich uciskanych i wyzyskiwanych o nowy, lepszy ustrój społeczny, w walce 

o nową erę dziejów ludzkich. Formą polityczną stosunków społecznych w 

okresie przejściowym od starego do nowego ustroju, od kapitalizmu do 

socjalizmu, jest państwo dyktatury proletariatu. Dyktatura proletariatu jest 

szczególną formą „sojuszu między klasą proletariuszy a masami pracującymi klas 

drobnoburżuazyjnych, przede wszystkim masami pracującymi chłopstwa"15. 

Do socjalizmu — do społeczeństwa wolnego od ucisku człowieka przez 

człowieka — tęskniły masy ludowe od wieków i tęsknią dziś we wszystkich 

krajach świata, gdzie panuje imperializm. Ale jaką drogą dojść do wyzwolenia, z 

tego masy ludowe nie zdawały sobie sprawy. Nie szczędziły one swej krwi w 

walkach z despotyzmem feudalnej monarchii. Ileż tej krwi przelały one w 

rewolucjach, które utorowały drogę do władzy burżuazji w Anglii i Francji, w 

pozostałych krajach zachodniej Europy i w Ameryce? Mimo tej ofiarnej walki 

mas ludowych zmieniły się tylko formy ucisku, natomiast wyzysk ludu 

pracującego pozostawał nadal podstawą stosunków społecznych. 

Dopiero twórcy socjalizmu naukowego, dopiero marksizm--leninizm wskazał 

masom ludowym rzeczywistą drogę wyzwolenia. 

Do społeczeństwa wolnego od walki klasowej można dojść tylko jedną drogą — 

drogą nieubłaganej walki klasowej, drogą rewolucji proletariackiej. Nie ma innej 

drogi wyjścia z systemu kapitalistycznej dyktatury klasowej i niewolnictwa 

imperialistycznego jak droga dyktatury proletariatu. 

Teorię i taktykę rewolucji proletariackiej w ogóle i dyktatury proletariatu w 

szczególności wypracowali i nakreślili Lenin i Stalin. W myśl tej teorii i taktyki 

organizowali oni siły do walki rewolucyjnej i kierownictwo tą walką. 

Dokoła pojęcia „dyktatury proletariatu" wytworzyło się wiele błędnych 

poglądów i nieporozumień, m. in. również u nas w Polsce. Dlatego celowe 

będzie powołać się na kilka określeń Lenina i Stalina, nie pozostawiających 

żadnych wątpliwości. 

                                                           
15

 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 153. 
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Dyktatura proletariatu — to władza rewolucyjna, opierająca się na przemocy 

nad burżuazją. Oto, co mówi Lenin: 

„Dyktatura proletariatu nie jest zakończeniem walki klasowej, lecz jest jej 

kontynuowaniem w nowych formach. Dyktatura proletariatu jest to walka 

klasowa proletariatu, który zwyciężył i wziął w swe ręce władzę polityczną, 

walka przeciw burżuazji zwyciężonej, ale nie unicestwionej, która nie przestała 

istnieć i nie przestała stawiać oporu, która spotęgowała swój opór"16. 

Należy zwrócić uwagę, że i u nas w Polsce po zwycięstwie władzy ludowej, w 

której hegemonem jest proletariat, walka klasowa nie zniknęła, lecz trwa w 

nowych formach, ponieważ klasy reakcyjne — zwyciężone, ale nie unicestwione, 

nie przestały stawiać oporu, a nawet potęgują ten opór, zmieniając jego formy. 

„Dyktatura proletariatu — mówi dalej Lenin — jest to szczególna forma sojuszu 

klasowego między proletariatem, awangardą ludu pracującego, a licznymi 

nieproletariackimi warstwami ludu pracującego (drobnomieszczaństwo, drobni 

posiadacze, chłopstwo, inteligencja itd.) lub ich większością, sojuszu przeciw 

kapitałowi, sojuszu mającego na celu całkowite obalenie kapitału, całkowite 

zdławienie oporu burżuazji i prób restauracji z jej strony, sojuszu mającego na 

celu ostateczne stworzenie i utrwalenie socjalizmu"17. 

Należy zwrócić uwagę, że i u nas w Polsce władza ludowa opiera się na sojuszu 

klasy robotniczej z nieproletariackimi warstwami ludu pracującego, sojuszu, 

którego cele nie różnią się od sformułowanych wyżej przez Lenina. 

I wreszcie: 

„Dyktatura proletariatu ... — pisał Lenin — to nie tylko przemoc wobec 

wyzyskiwaczy i nawet nie głównie przemoc. Ekonomiczną podstawą tej 

rewolucyjnej przemocy, rękojmią jej żywotności i powodzenia jest to, że 

proletariat reprezentuje i urzeczywistnia, w porównaniu z kapitalizmem, wyższy 

typ społecznej organizacji pracy. Na tym polega istota rzeczy. W tym tkwi źródło 

siły i rękojmia niechybnego, całkowitego zwycięstwa ..."18. 
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 W. I. Lenin, Dzieła, IV wyd. ros., t. 29, str. 350. 
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Na czym polega wyższy — w porównaniu z kapitalizmem — typ społecznej 

organizacji pracy? Na socjalistycznych formach władania środkami produkcji, na 

planowym regulowaniu procesów gospodarczych, na socjalistycznych metodach 

pracy, opartych o współzawodnictwo, niemożliwe w ustroju kapitalistycznym. 

Takie cele postawiła i urzeczywistnia budując fundamenty socjalizmu władza 

ludowa w Polsce. 

„Dyktatura proletariatu — mówi towarzysz Stalin — jest narzędziem rewolucji 

proletariackiej, jej organem, jej najważniejszym punktem oparcia, powołanym 

do życia po to, aby, po pierwsze, zdławić opór obalonych wyzyskiwaczy i 

utrwalić swe zdobycze, po drugie, doprowadzić rewolucję proletariacką do 

końca, doprowadzić rewolucję do zupełnego zwycięstwa socjalizmu"19. 

Dzięki zwycięstwu rewolucji proletariackiej i dyktatury proletariatu w ZSRR, 

dzięki pomocy Stalina i narodu radzieckiego — Polska i inne państwa, 

wyzwolone przez Armię Radziecką z przemocy imperialistycznych najeźdźców 

hitlerowskich, mogą realizować dziś funkcje dyktatury proletariatu w formie 

demokracji ludowej. 

Demokracja ludowa jest olbrzymim osiągnięciem historycznym, które naród 

nasz i narody krajów wyzwolonych przez Armię Radziecką zawdzięczają 

zwycięstwu dyktatury proletariatu w ZSRR, dokonanemu pod kierownictwem 

partii Lenina —Stalina. Demokracja ludowa, umacniając kierowniczą rolę 

polskiej klasy robotniczej, zapewni niezłomnie narodowi polskiemu zwycięstwo 

socjalizmu w Polsce. 

O zwycięstwie tym możemy mówić z tak głębokim przekonaniem i wiarą właśnie 

dlatego, że mamy przed sobą historyczne doświadczenie oraz wzór drogi i walki, 

którą kierowali Lenin i Stalin, a która doprowadziła do zwycięstwa socjalizmu w 

ZSRR. Doświadczenie historyczne ostatnich dziesięcioleci potwierdziło w pełni 

słuszność teorii marksizmu-leninizmu, potwierdziło ogromną doniosłość 

zgodności idei naukowej z praktyką rewolucyjną, kształtując zaś naszą 

świadomość w duchu wielkiej rewolucyjnej ideologii proletariatu — ideologii 

nowej epoki — dało nam niezawodną busolę w codziennej pracy praktycznej. 
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20 
 

Wielka Rewolucja Październikowa stworzyła epokowy zwrot w dotychczasowym 

rozwoju historii świata. Mierzyć jej znaczenie ramami narodowymi czy 

geograficznymi byłoby wielkim błędem. Nie oceniały jej bynajmniej w podobny 

sposób zjednoczone przeciw niej siły klasowe, broniące systemu 

imperialistycznego, w którym rewolucja proletariacka uczyniła potężny wyłom. 

„Wyobraźcie sobie — pisał w 1921 roku towarzysz Stalin — ogromny front 

społeczny od zacofanych kolonii do przodującej Ameryki, a następnie potężny 

wyłom w tym froncie, dokonany przez rosyjski oddział międzynarodowego 

proletariatu, wyłom, który zagroził istnieniu imperializmu, pomieszał wszystkie 

karty i wszystkie plany rekinów imperialistycznych i ułatwił, gruntownie ułatwił 

walkę międzynarodowego proletariatu z kapitałem — oto historyczne znaczenie 

Października 1917 roku. Od tej chwili partia nasza z siły narodowej przekształciła 

się w siłę w przeważnej mierze międzynarodową, a proletariat rosyjski z 

opóźnionego oddziału międzynarodowego proletariatu — w jego awangardę. 

Odtąd zadania międzynarodowego proletariatu sprowadzają się do tego, aby 

rozszerzyć wyłom rosyjski, wesprzeć wysforowaną naprzód awangardę, nie 

pozwolić wrogom otoczyć śmiałej awangardy i odciąć jej od bazy. Na odwrót, 

zadania międzynarodowego imperializmu sprowadzą się do tego, żeby 

zlikwidować, za wszelką cenę zlikwidować wyłom rosyjski. Oto dlaczego nasza 

partia, jeśli pragnie utrzymać władzę, musi czynić «maksimum tego, co można 

urzeczywistnić w jednym (swoim — J. St.) kraju dla rozwoju, poparcia, 

przebudzenia rewolucji we wszystkich krajach» (patrz „Rewolucja proletariacka 

a renegat Kautsky" Lenina)"20. 

W przytoczonej wyżej, głębokiej i dalekowzrocznej ocenie sytuacji sprzed 

dwudziestu ośmiu lat zawarta jest zarówno charakterystyka nowego układu sił 

klasowych w skali międzynarodowej jak i kierunku rozwojowego tych sił. 

Zadanie zlikwidowania wyłomu dokonanego we froncie imperialistycznym przez 

Rewolucję Październikową stało się odtąd osią polityki imperializmu 

światowego. 

Próby likwidacji „wyłomu" podejmowane w latach 1919—1921 przez koalicję 

imperialistyczną „14 państw" skończyły się niepowodzeniem i musiały być 
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zaniechane, gdy front zaczął trzeszczeć w wielu ogniwach. Pozostawała wówczas 

nadzieja, że pierwsza w świecie dyktatura proletariatu nie utrzyma się wobec 

trudności zarówno wewnętrznych jak i organizowanych planowo przez 

otoczenie kapitalistyczne. Okazało się, że dyktatura proletariatu potrafiła nie 

tylko sproś lać wszystkim trudnościom, ale w walce z nimi umacniała się, 

hartowała, urastała w potęgę. W ciągu piętnastu lat z kraju zacofanego 

ekonomicznie uczyniła kraj kwitnący i społeczeństwo zwarte, rosnące, jednolite, 

rozwijające swą nową kulturę i gospodarkę socjalistyczną w tempie nie 

spotykanym dotychczas w dziejach. Wówczas misję likwidacji „wyłomu" podjęła 

najbardziej agresywna i buńczuczna „oś faszystowska", podszczuwana w tym 

kierunku skrycie przez rządy innych państw imperialistycznych. Próba skończyła 

się sromotną katastrofą i rozgromem agresorów, a „wyłom" we froncie 

rozszerzył się znacznie. Nie. ulega wątpliwości, że wszelkie nowe tego rodzaju 

próby musiałyby się skończyć ostatecznym załamaniem się całego frontu 

imperialistycznego. 

Siłą kierującą zwycięską rewolucją i utrwaleniem dyktatury proletariatu oraz jej 

wszystkimi zdobyczami była partia bolszewików. Towarzysz Stalin mówi w 

przytoczonej wyżej cytacie, ze od chwili zwycięstwa rewolucji „partia nasza z siły 

narodowej przekształciła się w siłę w przeważnej mierze międzynarodową". 

Jakże głęboko trafne okazały się te słowa w świetle doświadczenia minionego 

okresu, jakże trafnie odzwierciedlają dzisiejszą rolę WKP(b). Partia zbudowana 

przez Lenina i Stalina jest wzorem partii proletariackiej, która potrafiła skupić 

pod swym sztandarem wielomilionowe masy pracujące i zyskać wśród nich 

najwyższy autorytet i bezgraniczne zaufanie. Jest ona wzorom partii, która 

zawsze wysoko niosła sztandar internacjonalizmu, nie szczędząc sił, aby 

wzmacniać i rozszerzać związek mas pracujących całego świata. Rolę partii, 

uczucia i przywiązanie, jakie budzi ona w swych ofiarnych, zwartych, bojowych 

szeregach, wyraził towarzysz Stalin nad trumną Lenina, składając w imieniu 

partii wielką przysięgę porywającą do dalszych czynów: 

„My, komuniści — jesteśmy ludźmi szczególnego pokroju. Skrojeni jesteśmy ze 

szczególnego materiału. Stanowimy armię wielkiego stratega proletariackiego, 

armię towarzysza Lenina. Nie ma nic chlubniejszego ponad zaszczyt należenia do 
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tej armii. Nie ma nic chlubniejsze-go ponad miano członka partii, której twórcą i 

kierownikiem jest towarzysz Lenin"21 

Tak jak Lenin, strzeże towarzysz Stalin ponad wszystko czystości ideologicznej 

partii, uczy ją poznawać naukę marksizmu-leninizmu i wiązać ją z praktyką 

rewolucyjną. Uczy j:j walczyć z wszelkimi odchyleniami ideologicznymi, z 

oportunizmem, z sekciarstwem i frakcyjnością. Szczególną troską otacza sprawę 

jak najbliższej codziennej łączności organizacji partyjnej z bezpartyjnymi masami 

robotników i chłopów. Budzi w partii czujność rewolucyjną i przekazuje jej swoją 

wielką wiedzę stratega, umiejącego stosować elastyczną, przemyślaną taktykę w 

oparciu o dokładną analizę konkretnych warunków akcji. Pod kierownictwem 

towarzysza Stalina WKP(b) ani na chwilę nie traciła z oczu perspektywy 

międzynarodowej i związku swych zadań z wielką ideą wyzwoleńcza, która 

nurtowała coraz silniej w sercach i umysłach milionów ludzi uciskanych i 

wyzyskiwanych we wszystkich krają;. świata. Im silniej występowały skutki 

ogólnego kryzysu, którym dotknięty jest cały system gospodarki kapitalistycznej 

tym wyraźniejszy stawał się dla mas pracujących międzynarodowy charakter 

Rewolucji Październikowej, jej wielkie przełomowe i ogólnoświatowe znaczenie. 

Podkreślając nieustannie olbrzymie znaczenie teorii dla prawidłowego 

kierowania ruchem robotniczym, dla uniknięcia błędów w polityce, dla słusznej 

oceny wydarzeń i trafnego przewidywania ich rozwoju — towarzysz Stalin 

przestrzegał przed książkowym, doktrynerskim, sztywnym jej traktowaniem. 

„Opanować teorię marksistowsko-leninowską — znaczy to umieć wzbogacać tę 

teorię w nowe doświadczenie ruchu rewolucyjnego, umieć wzbogacać ją w 

nowe twierdzenia i wnioski, umieć ją rozwijać i posuwać naprzód nie cofając się 

przed tym, by — biorąc za punkt wyjścia istotę teorii — zastąpić niektóre już 

przestarzałe jej twierdzenia i wnioski nowymi twierdzeniami i wnioskami, 

odpowiadającymi nowej sytuacji dziejowej. Teoria marksistowsko-leninowska 

nie jest dogmatem, lecz wytyczną działania".22 

Po śmierci Lenina trockiści i prawicowi oportuniści pod pozorem obrony 

teoretycznych założeń marksizmu-leninizmu, które najwulgarniej wypaczali, 
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usiłowali podważyć wewnętrzną spoistość partii i wzbudzić nieufność do jej 

kierownictwa. Gdy zmieniająca się sytuacja wymagała zmiany planu 

strategicznego, gdy od etapu odbudowy gospodarczej partia przechodziła do 

planowego budowania społeczeństwa socjalistycznego — trockiści 

przeciwstawili wysiłkom partii „argumenty" o niemożności zbudowania 

socjalizmu w jednym kraju, zwłaszcza tak zacofanym ekonomicznie jak Rosja. 

Cóż było podłożem tej argumentacji, która okazała się nie tylko tchórzliwym 

panikarstwem i niewiarą w siły klasy robotniczej, ale i zamaskowaną dywersją, 

mającą na celu podważenie od wewnątrz państwa proletariackiego? Podłożem 

„teoretycznym" było fałszywe ujęcie istoty sojuszu robotniczo-chłopskiego po 

zwycięstwie rewolucji proletariackiej, fałszywe ujęcie istoty hegemonii klasy 

robotniczej w socjalistycznej przebudowie warunków życia szerokich 

proletariackich i półproletariackich warstw ludu pracującego. Towarzysz Stalin 

rozbił te usiłowania trockizmu, ujawnił ich obce klasowo, oportunistyczne 

podłoże i rozwinął dalej leninowską teorię o możliwości i konieczności budowy 

socjalizmu w ZSRR. Proces odpadania od imperializmu szeregu i owych krajów 

— pisał towarzysz Stalin — odbywać sio będzie tym prędzej i gruntowniej, im 

gruntowniej wzmacniać się będzie socjalizm w pierwszym zwycięskim kraju. 

Zadanie budowy socjalizmu postawione zostało przez towarzysza Stalina jako 

zadanie umacniania przesłanek rewolucji światowej. Stalinowski plan 

strategiczny nigdy nie tracił związku z sytuacją międzynarodową, z rolą ZSRR 

jako awangardy i hegemona światowego ruchu wyzwoleńczego. Ale 

rozszerzanie wyłomu w światowym froncie imperialistycznym proletariat ZSRR 

mógł przeprowadzić w ówczesnej sytuacji tylko budując socjalizm. 

Gdy partia przystąpiła do planowej przebudowy gospodarczej wysuwając hasło 

szybkiego uprzemysłowienia kraju w oparciu o nowoczesną technikę — 

prawicowi oportuniści we wspólnym bloku z niedobitkami trockistowskimi znów 

usiłowali posiać panikę i podważyć wewnętrzną spoistość partii, wysuwając 

zgniłe argumenty o nierealności planu socjalistycznej rozbudowy przemysłu, o 

niemożliwości socjalistycznej przebudowy rozdrobnionej gospodarki chłopskiej. 

Towarzysz Stalin rozbił te usiłowania i rozwinął dalej leninowską teorię o 

charakterze i zadaniach budownictwa socjalistycznego, o środkach 

socjalistycznej przebudowy wsi na podstawie kolektywizacji i mechanizacji 
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drobnego rolnictwa oraz wyrugowania elementów kapitalistycznych z 

gospodarki wiejskiej. 

Na „...szybkie tempo rozwoju naszego przemysłu jako klucz do rekonstrukcji 

rolnictwa na bazie kolektywizacji"23 wskazywał towarzysz Stalin w roku 1929. 

A w kilka miesięcy później pisał w artykule „Rok wielkiego przełomu": 

„Stajemy się krajem metalu, krajem automobilizacji, krajem traktoryzacji. I gdy 

posadzimy ZSRR na samochód, a chłopa na traktor — wtedy niechaj spróbują 

dogonić nas szanowni kapitaliści, chełpiący się swoją «cywilizacją». Zobaczymy 

jeszcze, które kraje będzie można wówczas «zaliczyć w poczet» zacofanych, 

które zaś do przodujących"24. 

 Oportunistyczne obawy i zgniłe argumenty kapitulantów obalała klasa 

robotnicza ZSRR przekraczając plany, rozwijając współzawodnictwo, 

przyśpieszając tempo budownictwa, które prawicowcy i trockiści uważali za 

nieosiągalne. Szybkie uprzemysłowienie kraju podnosiło z kolei na nogi wieś i 

przyśpieszało przebudowę gospodarki chłopskiej przestawiając ją na tory 

wielkiego zespołowego rolnictwa, wykorzystującego w pełni nowoczesne 

techniczne i agronomiczne metody gospodarowania. W ślad za przełomem w 

przemyśle dokonywał się wielki przełom w życiu i w pracy milionowych mas 

chłopskich, w rozwoju gospodarczym i kulturalnym wszystkich narodów 

wchodzących w skład ZSRR. W wyniku zwycięskich pięciolatek zmieniało się 

gruntownie oblicze narodów radzieckich, rosła niepowstrzymanie oświata, 

nauka i kultura. W roku 1936 w referacie o projekcie konstytucji ZSRR towarzysz 

Stalin stwierdził: ,,... mamy teraz całkowicie ukształtowane wielonarodowe 

państwo socjalistyczne, które przetrzymało wszystkie próby, którego trwałości 

mogłoby pozazdrościć każde państwo narodowe w każdej części świata"25. 

Rozwój ekonomiki kraju w drodze planowego budownictwa socjalistycznego 

przekształcił ZSRR w kraj przodujący, w samodzielny i potężny bastion przemysłu 

„niezależny od kaprysów kapitalizmu światowego". Rozwój kolektywnej 

gospodarki rolnej stworzył podstawę ekonomiczną i organizacyjną dla usunięcia 
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różnic w rozwoju kulturalnym między wsią i miastem, podniesienia poziomu 

życia mieszkańców wsi do poziomu bytu i kultury mieszkańców miast. 

Wzmocniło to moralno--polityczną jedność całego społeczeństwa radzieckiego. 

Wszystkie te wyniki razem wzięte podniosły warunki obronności kraju, 

umożliwiły zaopatrzenie Armii Radzieckiej w nowoczesny sprzęt wojenny i w 

rezultacie zapewniły jej zwycięstwo w najbardziej trudnym i decydującym 

okresie — w okresie wojny z najazdem hord hitlerowskich. 

*** 

Całe życie i działalność praktyczna towarzysza Stalina, tak samo jak wszystkie 

jego prace teoretyczne, przepojone są najgłębszym internacjonalizmem 

rewolucyjnym. Jak Lenin, wczuwał się towarzysz Stalin w tętno światowego 

ruchu rewolucyjnego i tak samo jak Lenin — żywo reagował na wszystkie jego 

przejawy i problemy. Swą mądrą, wnikliwą radą pomagał poszczególnym 

partiom w ramach Międzynarodówki Komunistycznej przełamywać trudności, 

usuwać przeszkody, wyprostowywać przegięcia czy odchylenia lub wahania 

ideologiczne. Polski ruch robotniczy, któremu przewodziła Komunistyczna Partia 

Polski, a w czasie wojny — PPR, wiele zawdzięcza głębokim, troskliwym radom i 

pomocy towarzysza Stalina. W procesie swego dojrzewania ideologicznego i 

organizacyjnego KPP, kierując bohaterską walką polskiego proletariatu, nie 

uniknęła poważnych kryzysów w wyniku odchyleń w kierownictwie partyjnym 

od linii politycznej Międzynarodówki Komunistycznej. Towarzysz Stalin brał 

kilkakrotnie osobiście udział w komisji polskiej powołanej przez egzekutywę MK 

dla rozwiązania powstałych problemów. Jego uwagi nosiły zwykle charakter 

zasadniczych rozważań teoretycznych lub organizacyjnych, były one 

zastosowaniom nauk marksizmu-leninizmu do konkretnych spraw, jakie 

wysuwało życie. Tego rodzaju pomoc miała wielkie znaczenie dla rozwoju partii 

w organizację bojową nowego typu, taką, jaką była WKP(b), w organizację 

wierną niezłomnie i do końca zasadom marksizmu-leninizmu. 

Dzięki zwycięstwu Rewolucji Październikowej ruch robotniczy w większości 

krajów kapitalistycznych otrząsnął się z oportunistycznych tradycji II 

Międzynarodówki i stanął twardo na gruncie ideologii marksistowsko-

leninowskiej. Państwo proletariackie stało się bazą i ośrodkiem światowego 
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ruchu rewolucyjnego, „którego ruch ten przedtem nigdy nie miał i wokół 

którego może on się teraz skupiać organizując jednolity front rewolucyjny 

proletariuszy i narodów uciskanych wszystkich krajów przeciw 

imperializmowi"26. 

Jako wódz światowego ruchu rewolucyjnego, towarzysz Stalin wskazywał 

masom pracującym całego świata swą nauką, swym doświadczeniem i 

przykładem partii, którą bezpośrednio kierował, przykładem WKP(b) — jasną i 

słuszną drogę walki. 

Gdy po przewrocie hitlerowskim w Niemczech wzmogły się dążenia agresywne 

państw faszystowskich, ZSRR nie szczędzi wysiłków, aby przeciwstawić dążeniom 

państw napastniczych inicjatywę bezpieczeństwa zbiorowego w ramach Ligi 

Narodów. Pod mądrym kierownictwem towarzysza Stalina ZSRR broni 

konsekwentnie pokoju i przeciwstawia się polityce monachijskiej, zachęcającej 

państwa faszystowskie do wojny. Wreszcie, widząc bezowocność wysiłków 

zabezpieczenia pokoju wespół z państwami zachodnimi towarzysz Stalin zaleca 

czujność wobec usiłowań wplatania ZSRR w konflikty — i wzmacnianie więzów 

przyjaźni z masami pracującymi zainteresowanymi w zachowaniu pokoju. 

Znamiennym przykładem postawy internacjonalistycznej i dalekowzrocznej 

perspektywy jest przemówienie towarzysza Stalina w dwa tygodnie po napaści 

hitlerowskiej na ZSRR — 3 lipca 1941 roku. 

„Celem tej powszechnej Wojny Narodowej przeciwko ciemięzcom 

faszystowskim jest nie tylko usuniecie niebezpieczeństwa, które zawisło nad 

naszym krajem, ale również udzielenie pomocy wszystkim narodom Europy 

jęczącym pod jarzmem faszyzmu niemieckiego"27. 

W chwili gdy kilkaset dywizji hitlerowskich, zebranych z całej Europy i 

przygotowywanych w ciągu dwóch lat do napaści, wtargnęło na ziemię 

radziecką podchodząc aż pod stolicę kraju — towarzysz Stalin przewiduje 

spokojnie przebieg wojny i stawia przed narodem radzieckim wielkie zadani.. 

międzynarodowe — wyzwolenie wszystkich narodów Europy od jarzma 

hitlerowskiego. 
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 J. W. Stalin, Dzieła, t. 10, „Książka i Wiedza" 1950 r., str. 244. 
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 Stalin, O Wielkiej Wojnie Narodowej Związku Radzieckiego, „Książka i Wiedza" i „Prasa Wojskowa" 1951 r., str. 12. 
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Ileż nieugiętej woli, ileż dalekowzrocznej przenikliwości umysłu zawiera ta 

spokojna, przewidująca postawa w chwil; niewątpliwie ciężkiej dla narodu! 

W wielkim, twórczym i genialnym umyśle towarzysza Stalina łączyła się głęboka 

wiedza polityczna z nauką i doświadczeniem niezrównanego wojskowego 

dowódcy. Nie jest to, sądzę, sprawą przypadku. Strategia i taktyka walk 

politycznych ma wiele wspólnego ze strategią i taktyką wojskową. 

Doświadczenie wojskowe towarzysza Stalina kształtowało się w procesie wojny 

domowej, w czasie której partia stawiała go na najbardziej zagrożonych i 

odpowiedzialnych odcinkach frontu. Jego cechą wybitną jest właśnie to, że umie 

uogólniać każde doświadczenie w jasne teoretyczne wnioski. „Bitwy, w których 

wojskami radzieckimi kierował towarzysz Stalin, stanowią najwybitniejsze wzory 

wojennej sztuki operacyjnej"28 — czytamy w „Życiorysie". Był zarówno 

praktykiem wojny jak i jej teoretykiem, ponieważ jest głębokim myślicielem. 

Wojna współczesna — to przede wszystkim nauka i organizacja, jedna z dziedzin 

nauki społecznej. 

Towarzysz Stalin w dziedzinie problemów społecznych jest niewątpliwie 

największym uczonym i największym organizatorem, jakiego zna świat 

współczesny. Naród radziecki i wszystkie narody Europy zawdzięczają 

towarzyszowi Stalinowi zwycięstwo w ostatniej wojnie, rozgromienie hord 

hitlerowskich, wyzwolenie z niewoli. 

Naród polski zawdzięcza mu ponadto, że Wojsko Polskie brało ramię w ramię z 

niezwyciężoną Armią Radziecką i przy jej boku czynny udział w tej wojnie. Dzięki 

towarzyszowi Stalinowi, dzięki jego wysokiej ocenie zalet bojowych naszego 

narodu, dzięki jego życzliwej troskliwości i wspaniałomyślności powstało Wojsko 

Polskie w trakcie wojny, zostało zaopatrzone w nowoczesny sprzęt wojenny, 

hartowało się w bitwach i zdobywało doświadczenie wojenne. 

Naród polski zawdzięcza towarzyszowi Stalinowi wielki historyczny zwrot w 

stosunkach między Polską a ZSRR. 

Towarzysz Stalin był promotorem i realizatorem zasadniczego przełomu w 

stosunkach między narodami: rosyjskim, ukraińskim i białoruskim a narodem 

polskim. 
                                                           
28

 Józef Stalin, Krótki życiorys, „Książka i Wiedza" 1950 r., str. 246. 
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Rachunek krzywd wyrządzonych Ukraińcom i Białorusinom ze strony polskich 

klas posiadających w ciągu kilku wieków ucisku ziem ukraińskich i białoruskich 

został wyrównany podczas ostatniej wojny przez ustalenie sprawiedliwej 

granicy, opartej na zasadach etnograficznych, tworzącej dziś nie mur obcości, 

lecz granicę łączącą bratnie, głęboko zaprzyjaźnione narody. 

Wyrównany został również dzięki towarzyszowi Stalinowi rachunek 

wielowiekowych sporów i wzajemnych krzywd między narodem polskim a 

narodem rosyjskim, sporów, któro były zręcznie wykorzystywane przez siły 

forsujące niemiecką ekspansję na Wschód wbrew istotnym interesom obydwu 

narodów. 

Dzięki towarzyszowi Stalinowi Polska Ludowa, odrodzona w nowych granicach, 

oparta o Odrę, Nysę i Bałtyk, jest organizmem państwowym narodowo 

jednolitym, o zdrowej strukturze gospodarczej, o wielkich możliwościach 

rozwojowych. 

Po wyzwoleniu się z więzów kapitalistycznych, hamujących rozwój Polski, po 

położeniu kresu penetracji imperialistycznej, która skrzywiała i wypaczała 

rozwój Polski, zagrażając jej niepodległości, suwerenność Polski jest 

zabezpieczona. Toteż zasługi towarzysza Stalina zarówno w dziele wskrzeszenia 

Polski jak i zabezpieczenia jej rozwoju, siły i rozkwitu są wiekopomne. 

Dlatego towarzysz Stalin otaczany jest tak głęboką czcią i miłością w Polsce przez 

wszystkich ludzi pracy, przez wszystkich szczerych patriotów. 

Znikają urazy antyrosyjskie związane z okresem ucisku carskiego i podsycane po 

Rewolucji Październikowej przez obszarników i burżuazję, a w szczególności 

przez piłsudczyznę i jej zbrodnicze rządy faszystowskie. 

Dziś socjalistyczna kultura narodów radzieckich, a przede wszystkim narodu 

rosyjskiego, jest bodźcem do rozwoju socjalistycznej kultury polskiej opartej na 

najlepszych tradycjach narodu polskiego. 

Dzięki tak głębokiemu przełomowi i dokonywającym się przeobrażeniom 

politycznym, gospodarczym i kulturalnym zostało zapoczątkowane 

przekształcanie się narodu polskiego z narodu szlachecko-burżuazyjnego w 

naród socjalistyczny, o ileż bardziej zwarty niż poprzednio, o ileż bardziej prężny, 



29 
 

twórczy dzięki likwidowaniu sprzeczności klasowych — naród tworzący 

Rzeczpospolitą bardziej powszechną i bardziej wspaniałą niż kiedykolwiek w 

swych dziejach. 

Towarzysz Stalin jest nie tylko zwycięzcą w wojnie, jest on również twórcą 

pokoju. Już w czasie wojny uzgadniał on zasady trwałego powojennego 

współżycia narodów, niezależnie od ich ustroju, na konferencjach w Moskwie i 

Jałcie. Po zakończeniu wojny, w Poczdamie walczył skutecznie o utrzymanie 

zasady trwałego pokoju demokratycznego. Państwa imperialistyczne wkrótce 

sprzeniewierzyły się zasadom, które podpisały, weszły na drogę organizacji 

paktów wojennych, odbudowują w Niemczech zachodnich nową bazę agresji. 

W wyzwolonych przez Armię Radziecką krajach demokracji ludowej rozwija się 

przyjazna współpraca narodów między wszystkimi tymi krajami i ZSRR. Jest to 

współpraca twórcza i owocna dla wszystkich. Nie ma w tym współżyciu 

wzajemnym podziału na kraje wielkie i małe, jest ono oparte na wzajemnym 

poszanowaniu, na wzajemnej wymianie towarów i usług, na wzajemnej pomocy 

i współdziałaniu. W pierwszych latach trudności żywnościowych i gospodarczych 

wszystkie kraje demokracji ludowej zwracały się do towarzysza Stalina z prośbą 

o pomoc i towarzysz Stalin nigdy pomocy tej nie odmawiał. W roku 1945 i 

częściowo w 1946 Polsce zagrażał głód. Związek Radziecki przyszedł nam z 

pomocą żywnościową. Brakowało nam wielu surowców i maszyn, aby 

uruchomić w pełni przemysł — towarzysz Stalin spieszył nam zawsze z przyjazną 

pomocą. Jest to nie tylko pomoc materialna, ale również kulturalna, polityczna i 

ideologiczna. Towarzysz Stalin mówił: „O przyjaźni rzeczywistej świadczą nie 

słowa, lecz czyny". Kraj nasz doświadcza bardzo wielu przejawów przyjaźni i 

pomocy za strony towarzysza Stalina, który ze szczególną życzliwością i troską 

odnosi się do naszych spraw i potrzeb, podobnie jak do potrzeb innych 

zaprzyjaźnionych krajów. Jest to wyrazem jego ideowego stanowiska, tego 

samego stanowiska, które przebijało w jego przemówieniu w roku 1941 o 

obowiązku niesienia pomocy w wyzwoleniu narodom ujarzmionym. Jest to 

wyrazem wielkiej idei międzynarodowego braterstwa i przyjaźni, którą głosi i 

urzeczywistnia marksizm-leninizm. 

Czy doświadczenia klęsk imperializmu, bankructwo jego zakusów, aby siłą 

zbrojną powstrzymać postępowy rozwój dziejów społecznych, któremu otwarła 
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drogę Wielka Rewolucja Proletariacka, zmieniły kierunek polityki imperializmu? 

Nie, gdyż klasy pasożytnicze nie mogą wyzbyć się swej chciwości, swych dążeń 

grabieżczych, swej ideologii wyzysku i przemocy. Jakże gorączkowo i chorobliwie 

szamocą się one dziś — gdy idea wyzwolenia społecznego rozszerza się i rośnie 

pobudzając do walki uciemiężone narody — w nieprzytomnym lęku o swe 

istnienie i w nieprzytomnej nienawiści do ZSRR! Pogłębiający się ogólny kryzys 

kapitalizmu jest nieodłączny od samego systemu gospodarczego, który wciąż 

rodzi nowe przeciwieństwa i zaostrza stare. Wijąc się w sprzecznościach 

imperializm szuka nieprzytomnie ratunku w przygotowaniach wojennych, 

intrygach, koalicjach i nie cofa się przed zbrodniczymi planami podżegaczy 

wojennych, dla których pogrążenie ludzkości w nową katastrofę występuje tylko 

jako miraż nowych grabieży. Ale agresywnym i szaleńczym dążeniom 

imperializmu przeciwstawia się dziś nie tylko zorganizowana część proletariatu 

międzynarodowego. Przeciwstawiają się im setki milionów ludzi we wszystkich 

krajach świata. Rośnie i wzmaga się idea wałki o pokój. Imię Stalina jest 

natchnieniem i sztandarem w walce o pokój dla setek milionów ludzi. Towarzysz 

Stalin walczył o pokój gromiąc hordy hitlerowskie. Walczył o pokój budując 

socjalizm. Dziś jest wodzem światowego obozu walki o pokój i niepodległość 

narodów uciskanych przez imperializm, walki o nowego człowieka, o 

przezwyciężenie wpływów burżuazyjnych w świadomości ludzkiej. 

*** 

Sędziwy pisarz duński — Martin Andersen Nexö — pisał dziesięć lat temu: 

„Przyszłość należy do idei, której najpiękniejszym wcieleniem jest Stalin". 

Ideą tą jest socjalizm — budowanie nowego, lepszego, szczęśliwego świata. 

Marksizm przeobraził ideę tę w naukę, leninizm porwał masy pracujące do 

walki, aby przekształcić ją w czyn w ogniu rewolucji, stalinizm wydobył z mas 

niewyczerpane zasoby twórczej, rewolucyjnej energii i pracy, wcielił ją w 

budownictwo socjalistyczne, zapewnił socjalizmowi zdecydowaną i wciąż 

rosnącą w świecie przewagę. 

W zdumiewającym umyśle towarzysza Stalina skoncentrowały się doświadczenia 

stuletniej walki rewolucyjnej proletariatu i potężne wzloty myśli jego genialnych 

poprzedników. Wielki uczeń Marksa, Engelsa i Lenina rozwinął wszechstronnie 
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ich osiągnięcia teoretyczne wzbogacając je własnymi doświadczeniami 

historycznego okresu budownictwa socjalistycznego i drugiej wojny światowej, 

która — największa z wojen ludzkich — była decydującym starciem dwóch 

ustrojów i dwóch epok. Wyprowadził zwycięsko socjalizm z tego starcia i 

przekształcił go w potęgę niezwyciężoną. Jest wodzem i natchnieniem partii, 

którą tworzył wraz z Leninem, partii, która zbudowała socjalizm, najsilniejszej 

partii światowego proletariatu, jego stalowej i niezłomnej awangardy. 

Dla klasy robotniczej całego świata imię Stalina wiąże się jak najściślej z wiarą w 

zwycięstwo — zwycięstwo sprawy robotniczej, w zwycięstwo nowej epoki w 

dziejach ludzkich. Właśnie zwycięstwo sprawy robotniczej jest początkiem tej 

nowej epoki. Dzięki zwycięstwu sprawy robotniczej imię Stalina, wyrosłe w 

walce klasowej, przeobraziło się w zdobycz ogólnoludzką: stało się ono potężną 

ostoją nowej ery dziejowej — ery Socjalizmu. 

Dlatego dziś siedemdziesiąta rocznica urodzin towarzysza Stalina budzi 

wzruszenie w sercach olbrzymiej większości ludzi pracy na całym świecie. 

 

 


