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Towarzyszki i Towarzysze! 

To Plenum KC poświęcone jest wielkiemu i żywotnemu problemowi dla partii i 

sprawy budownictwa socjalistycznego: problemowi walki przeciwko wpływom 

obcej ideologii burżuazyjnej i rewizjonistycznej, o zakorzenienie ideologii 

proletariackiej we wszystkich dziedzinach i zawsze, a zwłaszcza w obecnych 

warunkach wrogiego okrążenia imperialistyczno-rewizjonistycznego kraju. 

Te problemy, na które natrafialiśmy bez przerwy, stały się ostatnio bardziej 

palące, dlatego zwróciły one szczególną uwagę partii i całych mas pracujących. 

Partia śmiało i z marksistowsko-leninowską pryncypialnością krytykowała wiele 

obcych przejawów, które pojawiły się w niektórych dziedzinach naszego życia 

społecznego w rezultacie wpływów starego społeczeostwa, a zwłaszcza presji 

świata kapitalistycznego i rewizjonistycznego. Środki podjęte dla zwalczania tych 

negatywnych zjawisk stanowią dalszy, ważny krok na drodze pogłębienia 

procesu rewolucjonizowania całego życia kraju. 

Mimo, że niewiele czasu upłynęło od chwili gdy partia postawiła te problemy 

przed całym narodem, z zadowoleniem da się stwierdzid, że przeprowadzona 

została ogromna praca i uzyskano dośd pozytywne rezultaty we wszystkich 

dziedzinach. Należy przede wszystkim zwrócid uwagę na głębokie zrozumienie, 

jednogłośną aprobatę i gotowośd wyrażoną z tej okazji przez komunistów, klasę 

robotniczą, młodzież i wszystkich pracowników. Obecnie wszędzie panuje 

ożywiona atmosfera debat i konfrontacji w celu krytykowania błędów, wykrycia 

niedociągnięd i obcych stanowisk w zakładach pracy, w instytucjach kulturalno-

artystycznych, w szkołach i rodzinach, dla określenia skutecznych dróg 

prowadzących do usunięcia ich. W miastach i we wsiach powstaje zdrowy duch 

mobilizacji do realizacji planu i wykonania zadao, dla umocnienia dyscypliny 

proletariackiej w pracy i ochrony mienia ludu. Wzrosła czujnośd ideologiczna i 

polityczna wobec wrogów wewnętrznych i zagranicznych i przysposobienie 

wojskowe dla obrony Ojczyzny. 

W takiej atmosferze rewolucyjnej zrodziło się szereg cennych inicjatyw w 

dziedzinie produkcyjnej, ideologicznej i kulturalnej. Są one konkretnym wyrazem 

właściwego zrozumienia sytuacji wewnętrznej i zagranicznej w jakiej żyjemy, 

wyrazem szczytnych cech moralnych zakorzenionych przez Partię w naszym 
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ludzie pracującym, stalowej jedności wokół Partii i jej słusznej linii 

marksistowsko-leninowskiej. Wszystko to jest zapowiedzią i gwarancją jeszcze 

większych sukcesów w przyszłości. Nie możemy jednak zadowolid się tym co 

zostało osiągnięte i nie wolno nam nawet pomyśled, że problemy ostatnio 

postawione przez Partię zostały całkowicie rozwiązane. Wprost przeciwnie 

należy zatrzymad się i wgłębid w niektóre dziedziny walki klasowej w celu 

zlikwidowania wszystkich wpływów obcej ideologii, zarówno dawnej jak i 

teraźniejszej, burżuazyjnej i rewizjonistycznej, dla dalszego umocnienia 

dyktatury proletariatu, dla dalszego i nieustannego postępu rewolucji i naszego 

budownictwa socjalistycznego. 

Towarzysze! 

Walka przeciwko obcej ideologii, o zakorzenienie ideologii socjalistycznej we 

wszystkich dziedzinach była zawsze jedną z głównych trosk w całej działalności 

Partii. Tę walkę uważała ona zawsze za jeden z podstawowych warunków dla 

nieustannego rozwoju rewolucji i budowy socjalizmu, dla kształtowania i 

hartowania nowego człowieka nowego społeczeostwa. Uważała ona ją również 

za konieczny warunek dla swojego istnienia i rozwoju jako partii marksistowsko-

leninowskiej, by byd zdolną do spełnienia swojego obowiązku narodowego jak i 

internacjonalistycznego. 

Narodziny rewizjonizmu i jego dojście do władzy w Związku Radzieckim i 

niektórych innych krajach, w których niedocenianie walki przeciwko wpływom 

ideologii burżuazyjnej było jednym z ważnych powodów upadku ustroju 

socjalistycznego i samej partii – umacnia w nas jeszcze bardziej słuszne 

przekonanie, że bez wytrwałej walki o wykorzenienie wpływów obcej ideologii, 

zarówno starych ideologii – feudalnej i drobnomieszczaoskiej jak i 

współczesnych – burżuazyjnej i rewizjonistycznej, bez ostatecznego zwycięstwa 

rewolucji socjalistycznej również na froncie ideologicznym, nie mogą byd 

zapewnione zwycięstwa w dziedzinie ekonomicznej i politycznej. 

Wszyscy jesteśmy świadkami ogromnych, posiadających historyczne znaczenie – 

sukcesów w zdecydowanej walce prowadzonej przez partię, na czele mas 

pracujących przeciwko ideologii burżuazyjnej i rewizjonistycznej, ideologii 

religijnej, patriarchalnej i feudalnej. Dokonano dużego skoku jakościowego w 
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dziedzinie pełnej emancypacji kobiet, podjęte zostały ważne kroki dla dalszej 

rewolucjonizowania szkoły, wykorzenienia biurokracji itd. Ogromne rezultaty 

uzyskane zostały w dziedzinie wychowania rewolucyjnego nowego człowieka, 

wśród pracowników powstał głęboki, ideologiczny pogląd socjalistyczny na 

pracę, własnośd, społeczeostwo i rodzinę. Hasło Partii «myślmy, pracujmy, 

walczmy i żyjmy jak rewolucjoniści» inspiruje i mobilizuje wszystkich naszych 

ludzi. 

VI zjazd Partii pogłębiając jeszcze bardziej ten proces rewolucjonizowania 

podkreślił potrzebę frontalnej walki nie tylko przeciwko pozostałościom 

konserwatywnym po przeszłości, ale szczególnie przeciwko niebezpiecznym 

wpływom dzisiejszej ideologii burżuazyjnej, rewizjonistycznej i liberalnej, która 

intensywnie i nieustannie wywiera na nas presję. Tę walkę na dwa fronty nazwał 

on zupełnie słusznie – decydującym warunkiem dla zapewnienia trwałego 

zwycięstwa w walce przeciwko obcym ideologiom. 

Zwycięstwa odniesione w walce przeciwko obcym przejawom i wpływom są 

duże. Ale nie możemy nie mied na uwadze, że w aktualnych warunkach 

okrążenia i wszechstronnej presji imperialistyczno-rewizjonistycznej jesteśmy 

bardzo daleko od tego, aby uważad iż jesteśmy uodpornieni na 

niebezpieczeostwa. Sukcesy odniesione przez naszą Partię w walce o 

zdemaskowanie imperializmu i rewizjonizmu w pionie politycznym i 

teoretycznym, zwłaszcza w wielkiej polemice ze współczesnym rewizjonizmem, 

nie mogą w żadnym wypadku skłonid nas do uważania, iż stanowią one 

jednocześnie barierę nie do przebycia dla penetracji obcej ideologii w różne 

dziedziny życia kraju i świadomości naszych ludzi. Faktem jest, że wrogowie 

wcale nie zaprzestali walki przeciwko nam. Zmienili oni tylko taktykę, 

koncentrując swoje starania zwłaszcza na froncie ideologicznym. Aby utorowad 

drogę ku zwyrodnieniu ludzi i naszego ustroju socjalistycznego, częściej i bardzo 

chętnie wykorzystują oni ogniska i ślady starych ideologii w świadomości 

pracowników, a zwłaszcza koncepcje i zwyczaje indywidualistyczne, 

drobnoburżuazyjne. Wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni zachęcają i popierają 

się wzajemnie w rożny sposób, wspólnie koordynują swoją działalnośd 

wymierzoną przeciwko władzy ludowej i socjalizmowi. 
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Z drugiej strony istnieją na świecie takie sytuacje, które same pobudzają do 

wielkiej mobilizacji dla zaostrzenia czujności i zgromadzenia wszystkich sił 

przeciwko ideologii i polityce, postawie i poczynaniom wroga. 

Dążenia pacyfistyczne i kapitulanckie przytłaczają atmosferę. Imperialiści 

amerykaoscy i rewizjoniści radzieccy usiłują szerzyd w Europie, Azji, Afryce i 

Ameryce ducha ugody i kompromisu. Kooczy się wojna w Wietnamie i rodzą się 

pogłoski, że również sytuację na Bliskim Wschodzie da się uregulowad w sposób 

pokojowy, mówi się o pewnego rodzaju zapewnieniu zmniejszenia liczby wojsk 

w Europie, szeroko reklamuje się rezultaty poprawy stosunków między wielkimi 

mocarstwami i głośno propagowane są częste spotkania i rozmowy między 

mężami stanu itd. Taka sytuacja może tworzyd opinię, że «wojna jest daleka, że 

na świecie nastaje spokój». 

Taktyka szerzenia tej psychozy rzekomego stanu pokoju, jako środek lepszej 

penetracji agresji wojskowej i ideologicznej, opiera się obecnie na szeregu teorii 

i doktryn, które imperialiści i rewizjoniści stworzyli specjalnie do tego celu. 

Mówią oni dużo na temat «pokojowego współistnienia», «obniżenia napięcia», 

«rozmów» itd. Są to nie tylko zwykłe hasła propagandowe, ale również 

mechanizmy ideologiczne, środki dla wywołania ogólnego nastroju fatalizmu 

wobec wydarzeo zachodzących na świecie, są to starania o przygotowanie 

narodów również ideologicznie do przyjęcia samowoli wielkich i losu jaki oni im 

wyznaczą. 

Imperialiści i rewizjoniści usiłują ten nastrój pacyfistyczny wprowadzid również 

przy pomocy komplementów i propozycji utrzymywania «normalnych 

stosunków», próbując nas przekonad, że nie grozi nam żadne 

niebezpieczeostwo, że możemy żyd bez trosk i byd zdemobilizowani. Ta 

szataoska i bardzo niebezpieczna taktyka zmierza do uśpienia czujności, do 

pobudzenia liberalizmu i rozwydrzenia. Musimy zdad sobie jasno sprawę z tego, 

że nawet jeśli istnieje aktualnie pewny spadek napięcia, to tylko między 

supermocarstwami imperialistycznymi, natomiast nie ma i nie może byd spadku 

napięcia między nimi a nami, między narodami z jednej strony, a imperialistami i 

socjalimperialistami z drugiej. Zdajemy sobie jasno sprawę z tego, że strategia 

imperialistyczno-rewizjonistyczna zmierzająca do gaszenia walk i ruchów 

rewolucyjnych, każdego oporu wobec ich hegemonii, do zniszczenia i zdławienia 
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każdej siły, każdego paostwa czy partii sprzeciwiającej się ich władzy, pozostała 

niezmienna. Zmianie może ulec tylko taktyka i stosowane środki, które są coraz 

liczniejsze i bardziej doskonałe. 

Umowy i współpraca między wielkimi mocarstwami, a zwłaszcza i przede 

wszystkim między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Związkiem Radzieckim, 

ulegające stałemu rozwojowi, nie mogą nie wyrazid i nie zakooczyd się wzrostem 

ich presji na małe, niezależne kraje, większymi staraniami o ingerencję w 

wewnętrzne sprawy suwerennych krajów, wzrostem walk o zmuszenie innych 

do przyjęcia ich dyktatu w sprawach stosunków międzynarodowych, rozwojem 

działalności na rzecz narzucenia narodom i narodowościom ich sposobu 

myślenia i bytu. Jest rzeczą oczywistą, że w takiej nowej sytuacji rośnie jeszcze 

bardziej wszechstronny imperialistyczno-rewizjonistyczny nacisk ekonomiczny, 

polityczny i wojskowy na nasz kraj, w celu stłumienia jedynego głosu w Europie 

śmiało podnoszącego się przeciwko ich agresywnej i ekspansjonistycznej 

polityce, zdzierającego dzielnie maskę ciemnym planom, demagogii i oszustwom 

supermocarstw, wymierzonym przeciwko narodom i rewolucji. 

Imperialiści i rewizjoniści pragnęli i pragną likwidacji socjalizmu w Albami. O tym 

wiemy. Jednakże musimy dobrze zdawad sobie sprawę z tego, że dla nas nie 

istnieje tylko bezpośrednie zagrożenie wojskowe, ale również groźba agresji 

ideologicznej. A ponadto, presja i walka ideologiczna ze strony wroga jest 

wstępnym przygotowaniem i zapowiedzią przyszłej napaści wojskowej. Nie 

możemy ani na chwilę zapomnied, że jesteśmy małym krajem i że wskutek 

naszej pryncypialnej postawy rewolucyjnej znajdujemy się w centrum 

wszechstronnej presji ideologicznej świata kapitalistycznego i 

rewizjonistycznego. Z drugiej strony nie możemy żyd odizolowani od świata 

zagranicznego, którego wpływy, przy pomocy różnych środków informacji i 

propagandy, które są dzisiaj bardziej masowe i doskonalsze niż kiedykolwiek, jak 

również kontaktów, których nie można uniknąd, penetrują nasz kraj i naszych 

ludzi wieloma kanałami. Dlatego partia wiele razy podkreślała, że obok 

poważnego przygotowania się pod względem wojskowym i ekonomicznym na 

każdą niespodziankę, należy podjąd wszystkie środki i zmobilizowad wszystkie 

siły dla rozgromienia również agresji ideologicznej wroga. W tej walce na śmierd 

i życie musimy mied na uwadze, że presja ideologiczna jest stała, że przeciwko 
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niej nie wystarczy tylko raz walczyd i zwyciężyd, ale trzeba walczyd i zwyciężad 

każdego dnia, miesiąca, stale. 

Istotą tej agresji ideologicznej i głównym celem wroga klasowego w dzisiejszych 

warunkach jest dla zwyrodnienia ustroju socjalistycznego, polityki wewnętrznej i 

zagranicznej partii i naszego paostwa, zachęcanie do liberalizmu we wszystkich 

dziedzinach. 

Właśnie taką drogą w Związku Radzieckim i kilku innych krajach osiągnięte 

zostały takie rezultaty kontrrewolucyjne, których imperializm nie zdołał osiągnąd 

nawet przy pomocy interwencji zbrojnej i agresji faszystowskiej. Pod hasłem 

liberalizmu zbryzgano błotem Stalina i jego dzieło i rozbito dyktaturę 

proletariatu. Pod tym hasłem utorowano drogę dla rewizjonistycznych reform 

ekonomicznych, które doprowadziły do likwidacji stosunków socjalistycznych w 

produkcji i zastąpienia ich nowymi stosunkami kapitalistycznymi. W życiu 

duchowym liberalizm stał się kluczem, który otworzył drzwi napływowi kultury i 

zwyrodniałego zachodniego stylu życia. Ponadto, pod tym samym hasłem 

odrzucono linię zdecydowanej walki przeciwko imperializmowi, której miejsce 

zajęła chruszczowowska polityka zbliżenia z Zachodem i wszechstronnej 

współpracy z imperializmem amerykaoskim. 

Liberalizm może się pojawid w różnych dziedzinach i formach. Ale niezależnie 

gdzieby się on nie pojawił jest w istocie wyrazem oportunizmu ideologicznego i 

politycznego, rezygnacją z konsekwentnej walki klasowej przeciwko wrogom 

zewnętrznym i wewnętrznym, przeciwko planom pozostałym po starym 

społeczeostwie i dzisiejszym wpływom obcej ideologii, jest przyjęciem 

pokojowego współistnienia i ideologii wroga. Zachęcając do liberalizmu 

wrogowie pragną abyśmy zrezygnowali z naszego pryncypialnego stanowiska i 

walki przeciwko współczesnemu rewizjonizmowi, ze zdecydowanej walki 

przeciwko imperializmowi oraz otwarli granice dla «swobodnej cyrkulacji ludzi, 

idei i kultur». Pragną oni szerzyd liberalne i anarchiczne znaczenie demokracji 

socjalistycznej, aby złamad dyscyplinę proletariacką w pracy, podminowad 

dyktaturę proletariatu. Życzą oni sobie, aby nasi pracownicy kultury i sztuki 

odrzucili partyjnośd proletariacką, aby utorowana została droga rozkwitowi 

różnych prądów dekadenckich, burżuazyjnych i rewizjonistycznych. Chcą oni, 

aby nasi ludzie, młodzież i wszyscy pracownicy, przyjęli zwyrodniałe sposoby 
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zachowania się, smaku i bytu, charakterystyczne dla rozkładającego się świata 

burżuazyjno-rewizjonistycznego. 

Znamienną cechą dzisiejszej dywersji ideologicznej burżuazji i rewizjonizmu 

przeciwko socjalizmowi jest wspólny front podstawowych prądów 

kontrrewolucyjnych, od znanej ideologii burżuazyjnej o charakterze wyraźnie 

antykomunistycznym do starego tradycyjnego oportunizmu, od współczesnych 

rewizjonistów do dzisiejszych prądów oportunistycznych, zwanych lewicowymi. 

Wszyscy oni, bez względu na to z jakiego stanowiska atakują marksizm-leninizm 

i socjalizm, z jakimi hasłami i «argumentami» występują przeciwko nim – 

posiadają taki sam wspólny cel, którym jest wskazanie, iż kapitalizm pokonał 

swoje sprzeczności, że społeczeostwo burżuazyjne uległo poprawie, że obecnie 

kapitalizm i socjalizm zmierzają ku temu samemu społeczeostwu, że nie ma 

miejsca dla walki klasowej, dla przewrotu rewolucyjnego, nie ma miejsca dla 

ideałów komunistycznych itd. 

Dla propagowania tej na wskroś reakcyjnej tezy, omamienia umysłów ludzkich, 

zdezorientowania ich psychiki i wprowadzenia zwyrodnienia burżuazja i 

rewizjoniści stworzyli wielki przemysł zatruwania opinii publicznej, który z uwagi 

na kapitał w niego włożony i ilośd zatrudnionych osób przekracza nawet 

największe gałęzie gospodarki. W ich dyspozycji znajdują się liczne środki 

masowego przekazu, z nim ściśle związana jest literatura i sztuka, moda i 

reklama, prasa i radio, film i telewizja. 

Ta potężna fala propagandowa obija się również o nasze Wybrzeże. Łączy się 

ona ściśle z niektórymi pozostałościami po przeszłości w świadomości 

pracowników, a zwłaszcza z przejawami indywidualizmu 

drobnomieszczaoskiego. Obydwie strony zasilają się wzajemnie, strona stara i 

nowoczesna jednoczą się we wspólny front walki przeciwko socjalizmowi i 

dyktaturze proletariatu. W rezultacie, również nasza walka przeciwko tym 

dwom złym rzeczom jest jedynym kompleksowym i nierozerwalnym frontem. 

Naszym obowiązkiem jest pokonanie wszelkimi siłami i środkami presji 

wpływów obcej ideologii, wywieranej właśnie w tych nowych okolicznościach 

zewnętrznych i wewnętrznych i kontratakowanie w sposób aktywny. Tę walkę 

musimy uważad za jeden z najważniejszych aspektów walki klasowej o 

zwycięstwo drogi socjalistycznej nad kapitalistyczną. 
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Powszechna dyskusja w Partii i wśród mas na temat walki przeciwko obcym 

wpływom i przejawom liberalizmu potwierdziła, że niepokój partii i 

pracowników był słuszny. W toku tej dyskusji pojawiły się liczne problemy o 

charakterze ideologicznym, które są związane z rozwojem na słusznej drodze 

literatury i sztuki, oświaty i kultury, z wychowaniem młodzieży, umocnieniem 

dyscypliny, z dalszym polepszeniem działalności samej Partii oraz wzrostem jej 

kierowniczej roli. Wszystkie te problemy musimy na tym plenum przeanalizowad 

w duchu krytyki i samokrytyki aby określid środki i drogi dla utrzymania żywej 

atmosfery rewolucyjnej i poprowadzenia jeszcze bardziej aktywnej walki Partii 

na wszystkich frontach. 

 

Umocnienie partyjności proletariackiej koniecznym warunkiem 

rozwoju we właściwym kierunku literatury i sztuki 

Partia zawsze troszczyła się o rozwój, we właściwym kierunku literatury i sztuki i 

uważała te dziedziny za mocne środki dla wychowania komunistycznego mas, 

zwłaszcza dla ich wyrobienia ideowo-estetycznego. Literatura i sztuka 

dotrzymywały kroku całemu rozwojowi życia kraju, pogłębianiu rewolucji 

ideologicznej i kulturalnej, przyczyniły się do kształtowania i wychowania 

nowego człowieka, do podniesienia na wyższy poziom naszej nowej kultury 

socjalistycznej. 

Nasi pisarze i artyści, kierując się naukami Partii, wierni marksizmowi-

leninizmowi, dali nam dzieła pełne inspiracji i zdrowej treści. Nasza sztuka o 

treści socjalistycznej i rewolucyjnej nosi pieczęd narodową, wyraża świadomośd 

naszego narodu w podniosłych chwilach historycznych jakie przeżyliśmy i 

przeżywamy. Taka sztuka podoba się masom i jest dla nich pokarmem 

duchowym. Naród szanuje i miłuje swoich pisarzy i artystów. 

Sukcesy literatury i sztuki jaskrawo dowodzą o ożywieniu się metody realizmu 

socjalistycznego, jej podstawowej zasady partyjności proletariackiej, 

zharmonizowania z duchem ludowym i narodowym, ze zdrową i realną tradycją. 

Rozwój sztuki całego życia duchowego naszego społeczeostwa nastąpił w walce 

przeciwko starym, i nowym obcym wpływom ideologicznym, konserwatywnym i 
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modernistycznym, zwłaszcza przeciwko wpływom burżuazyjno-

rewizjonistycznym. Specjalne znaczenie posiadały w tej walce wytyczne XV 

Plenum KC z 1965 roku. 

Jednakże w ostatnich latach, w rezultacie presji obcej ideologii, a zwłaszcza w 

rezultacie niedociągnięd charakteru subiektywnego, w literaturze, sztuce i 

kulturze zauważono niektóre jawne wpływy ideologii burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej, zajmowane było liberalne stanowisko wobec nich. Wyrządziły 

one szkodę rozwojowi naszej literatury i sztuki. We wszystkich 

przeprowadzonych dyskusjach zwrócono uwagę na niebezpieczeostwo jakie 

stanowią te obce przejawy, będące środkiem imperialistyczno-rewizjonistycznej 

dywersji ideologicznej dla zawrócenia literatury i sztuki ze słusznej drogi 

rewolucyjnej realizmu socjalistycznego, dla wyrwania jej ze zdrowego gruntu 

narodowego, dla odsunięcia jej od linii partii i jej słusznych orientacji. 

W szerzeniu tych poglądów główną rolę odegrała imitacja modeli zagranicznych, 

starych i nowych, dekadenckich i modernistycznych prądów, otwarte i 

mechaniczne kopiowanie współczesnej mody artystycznej, burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej, błędne pojmowanie procesów naszego rozwoju 

wewnętrznego, co wypływa również z luk w wyrobieniu politycznym, 

ideologicznym i zawodowym niektórych twórców. 

W niektórych utworach literatury i sztuki, dramatach, poezjach, poematach, 

nowelach, opowiadaniach, jakimś filmie wykrzywiona została rzeczywistośd. 

Różne sprzeczności i walka prowadzona przez Partię i naród przeciwko 

negatywnym zjawiskom, przeszkodom i trudnościom odzwierciedlone zostały 

nie z pozycji Partii, ale ze stanowiska sprzecznego ze stanowiskiem Partii. I tak, 

w wielu przypadkach, walka przeciwko biurokratyzmowi ukazywana jest w 

istocie w sposób błędny, organy naszej władzy przedstawiane są jako tonące w 

biurokratyzmie a masy pracujące całkowicie bezsilne w walce przeciwko 

biurokratom. W niektórych dramatach i innych utworach literackich, 

sprzeczności wśród społeczeostwa ujmowane są również w sposób wypaczony. 

W imię «tego co nowe» zmierza się do negowania teraźniejszości i walka między 

tym co stare a nowe ukazywana jest jako nieunikniona walka między 

pokoleniami. Obce wpływy doprowadziły nawet do tego że w niektórych 
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opowiadaniach przydmiewa się doniosłośd walki narodowo-wyzwoleoczej i 

bohaterstwo partyzantów. 

Wynikiem obcych wpływów jest również przesadne ujmowanie tematów 

intymnych, odstępowanie od wielkich problemów społecznych, ujmowanie 

tematu samotności człowieka gdy zamienia się on rzekomo w ślimaka, figę 

morską i inne bzdury, zjawiska związane z wpływem filozofii i estetyki 

egzystencjalizmu i prądami literackimi jak symbolizm itd. Te zjawiska, 

występujące w niektórych poezjach i opowiadaniach, w tekstach piosenek i 

niektórych pracach malarskich są sprzeczne z bojowym duchem rewolucyjnym 

w naszej literaturze i sztuce, z patosem obywatelskim i ich charakterem 

epicznym. 

W poezji pojawiła się skłonnośd stosowania ciemnych postaw wbrew tradycji tak 

bardzo wyraźnej w poezji albaoskiej. Niektórzy nieliczni młodzi poeci zaczęli 

stosowad w swoich poezjach hermetyzm. Jest to zupełnie obce dla naszej 

literatury, dla naszych ludzi i kraju socjalistycznego o demokracji proletariackiej. 

Ciemne pod względem treści i formy utwory są tworem chaotycznej myśli i 

uczud ludzi żyjących pod panowaniem reżimu kapitalistycznego, ucisku i wyzysku 

człowieka, ucisku narodowego i braku wolności wyrażania myśli. 

Tego rodzaju zjawiska zauważono również w muzyce lekkiej, zwłaszcza zaś w 

muzyce rytmicznej, gdzie powstały deformacje wyraźnej i melodyjnej linii i 

utorowano drogę dzikiemu rytmowi. Było to szczególnie widoczne na 11. 

festiwalu pieśni w Radiu i Telewizji. Cała nasza opinia społeczna z oburzeniem 

odrzuciła tę wulgarną muzykę, te ohydne pieśni i snobistyczną ich interpretację 

na scenie festiwalu. Zupełnie słusznie uważa i piętnuje ona te przejawy, jako 

obrazę najlepszych tradycji narodowych, ducha ludowego i partyjności naszej 

sztuki. 

Podobnie obce przejawy wystąpiły również w niektórych pracach malarskich, w 

inscenizacji niektórych utworów teatralnych lub oper, w okładkach książkowych 

itd. Takie odchylenia wpłynęły bezpośrednio ujemnie zarówno na formę jak i 

treśd naszej literatury i sztuki. 

Powyższe wypaczenia są sprzeczne z partyjnością w literaturze i sztuce, z jej rolą 

wychowawczą, ludowym i narodowym ich charakterem. Stawiają one barierę 
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między sztuką a narodem, pozbawiają wyrazistości naturę demokratyczną jaka 

powinna cechowad naszą sztukę, psują smak mas pracujących. 

Podstawowym powodem szerzenia tych obcych wpływów jest brak 

konsekwentnej i dalekowzrocznej realizacji i odstąpienie od słusznych orientacji 

partii dotyczących rozwoju frontalnej walki ideologicznej na dwa fronty, 

przeciwko konserwatyzmowi jak i liberalizmowi. Przez niektórych pracowników i 

kadry kierownicze sektora kultury, literatury i sztuki niedoceniane jest 

niebezpieczeostwo współczesnych wpływów ideologii burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej. Jako jedyne aktualne niebezpieczeostwo praktyczne uważane 

są tylko niektóre przejawy i stare tradycje o charakterze konserwatywnym, 

natomiast groźba liberalizmu uważana jest tylko jako możliwośd. Uproszczenie 

niebezpieczeostwa wypływów burżuazyjno-rewizjonistycznych, zwłaszcza gdy 

praktykowane jest przez ludzi «uczonych», intelektualistów, nie jest 

zapomnieniem, ale skłonnością, tendencją, która nie zwalczana rośnie i staje się 

niebezpieczną. Rozwydrzający wpływ liberalno-modernistyczny nie jest 

rosnącym niebezpieczeostwem, ale niebezpieczeostwem realnym. 

Niektóre elementy zakażone modernizmem dekadenckim, podając się za ludzi 

«kompetentnych», usiłowały pod maską walki przeciwko konserwatyzmowi 

utorowad drogę liberalizmowi antyproletariackiemu, obcym prądom 

burżuazyjno-rewizjonistycznym. Ci znajdowali się ciałem tutaj, zaś sercem i 

umysłem zagranicą. Na życie i rozwój naszego kraju patrzyli oni na opak, a prądy 

dekadenckie usiłowali oni przystosowad do naszej sytuacji. Powyższe elementy 

rzuciły tezę rozłamową, że prawdziwa literatura zaczyna się rzekomo w latach 

60-tych, oczerniając i negując w ten sposób poprzednią twórczośd artystyczną. 

W imię krytyki przeciwko konserwatyzmowi przesunięto ostrze walki przeciwko 

niektórym twórcom jako osobom, zwłaszcza przeciwko tym najstarszym, 

poważnie psując atmosferę społeczną w kołach literacko-artystycznych. 

Teorie przeciwko tak zwanemu konserwatyzmowi w różnych dziedzinach sztuki 

pojawiły się w różnych formach. W sztukach pięknych często pod postacią haseł 

walki przeciwko scholastycyzmowi, akademizmowi, naturalizmowi itd., nie tylko 

legalizowano, ale stawiano również za wzór, za model odwagi twórczej i 

nowatorstwa, utwory posiadające obce wpływy modernistyczne, stare i nowe, a 

nawet zapożyczenia z impresjonizmu i kubizmu. W muzyce konserwatyzmem 
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nazywana jest przewaga melodii, tak jak archaizmem i folkloryzmem nazywane 

jest opieranie się na twórczości muzycznej ludu. Ten tak zwany folkloryzm 

ukazywany jest często jako straszak i główna przeszkoda dla rozwoju muzyki 

stylizowanej. 

W ostatnich latach daje się odczud niedocenianie najlepszych tradycji muzyki 

ludowej, co widoczne jest również w jej niedostatecznym wykonaniu przez 

najlepszych artystów, a zwłaszcza w braku poważnej pracy nad przygotowaniem 

nowych talentów. To niedocenianie nie może byd rozpatrywane w oderwaniu od 

preferencji niektórych ludzi dla tak zwanej muzyki dynamicznej i rytmicznej, 

która jest rzekomo muzyką nowoczesną, ostatnim krzykiem mody, jedyną 

muzyką odpowiadającą podobno «wymogom czasu i młodzieży». Takiej muzyki 

nam nie potrzeba! Jest ona potrzebna tylko burżuazji rewizjonistycznej jako 

narkotyk dla oszołomienia mas, a zwłaszcza młodzieży. Nasza młodzież 

potrzebuje czystego pokarmu duchowego, naprawdę nowoczesnego, ale 

wyrobionego w szczytnych ideałach i zdrowym duchu. Nasi utalentowani 

kompozytorzy napisali i stworzyli wiele pięknych i oryginalnych utworów, w 

duchu rewolucyjnym, narodowym i nowoczesnym. Z aspiracją i miłością 

opiewają oni Ojczyznę i naród, przyrodę albaoską, życie socjalistyczne i 

najczystsze uczucia naszych ludzi. 

W spekulowaniu archaizmem, folkloryzmem itd., mamy do czynienia z jawnie 

pogardliwym stanowiskiem wobec folkloru, wobec wielkich jego walorów 

artystycznych i społecznych, wobec jego stosunku do sztuki stylizowanej. Takie 

właśnie stanowiska i teorie były jednym z powodów zejścia ze zdrowego gruntu 

narodowego i posłużyły za argumenty dla uzasadnienia tego zejścia. 

Wszystkiemu co dobre i ładne, lecz ludowe, ci pseudoteoretycy przylepiali 

pogardliwe etykiety, często nawet przez siebie niezrozumiałe, ponieważ były to 

współczesne terminy burżuazyjne stosowane w literaturze i sztuce, które sam 

bieg czasu rzucił do kanału. Ci tak zwani współcześni esteci przywiązywali wagę 

do formy, nie bacząc wcale na ideologię, politykę, treśd. 

Elementy o skłonnościach liberalnych niejednokrotnie utożsamiały 

konserwatyzm z tradycją. Dzieliły one w sposób mechaniczny dzisiejsze zjawiska 

literacko-artystyczne na «tradycyjne» i «nowatorskie». Taka plątanina i podział 

spraw toruje drogę negowaniu tradycji, jej zdrowych stron. Na tym gruncie 
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łatwiej szerzyły się obce wpływy. Ci ludzie nie mogli oczywiście opierad się na 

tradycji, którą uważali za regresję, ani również na tak zwanym nowatorstwie, 

który nazywali progresem. 

Partia nieustannie podkreślała potrzebę opierania się na zdrowych tradycjach i 

dalszego ich podtrzymywania. Ujawniła ona wielkie wartości najlepszych tradycji 

kulturalnych, ich ludowego ducha patriotycznego i demokratycznego. Ale dla 

nas tradycją jest nie tylko cenna tradycja literatury patriotycznej i rewolucyjnej, 

ale również obecna, trzydziestoletnia, niezwykle bogata i różnorodna tradycja 

literatury i sztuki realizmu socjalistycznego. 

Czy cenne, wartościowe utwory naszych znanych poetów, od pieśni z walki 

narodowo-wyzwoleoczej, «Epopei Balii Kombetar» — Szefaeta Musaraja, poezji 

Llazara Siliqi i innych, po bogatą twórczośd wielu młodych poetów, za jaskrawy 

przykład przeciwko zamieszaniu jakie dało się ostatnio zauważyd w poezji, 

słusznie poddane zostało surowej krytyce? Jak bardzo nasi poeci wnosili zawsze 

mocne i wspaniale słowo najlepszej poezji albaoskiej! Niedawno temu 

przeczytałem streszczenie ostatniej twórczości poetyckiej Dritero Agolli. Czy 

twórczośd tego poety nie jest nową tradycją, przykładem połączenia 

rewolucyjnego ducha socjalistycznego z duchem ludowym, narodowym, bogatej 

treści i wyraźnej formy, partyjności i wielkiego mistrzostwa artystycznego? 

W ostatnim okresie powstały liczne, cenne utwory literacko-artystyczne. W 

najlepszych powieściach Sterjo Spasse, Ismaila Kadare, Fatmira Gjaty i Jakowa 

Dzodzy, oraz w utworach innych pisarzy odzwierciedlona została z prawdziwie 

epiczną wielkością walka narodu o wyzwolenie spod ucisku obcych i wiekowego 

wyzysku, o budowę nowego społeczeostwa socjalistycznego, o wyrobienie i 

wychowanie nowego człowieka. Również dramaturdzy, filmowcy, wraz z 

utalentowanymi aktorami teatralnymi i filmowymi bardzo pięknie odzwierciedlili 

te kolosalne zmiany w dramatach, filmach i najlepszych swoich występach. Tę 

wielkośd i tego bohaterskiego ducha walki widad również w najwybitniejszych 

pracach naszych utalentowanych rzeźbiarzy i malarzy, jak Odhise Paskali, Kristaq 

Rama, Guri Madhi itd. Najpiękniejsze utwory należące do najróżniejszych rodzaj 

muzycznych, małe i duże, o zdrowej treści, wartości wychowawczej, wysokim 

poziomie zawodowym, skomponowali tacy kompozytorzy jak Czesk Zadeja, Tisz 

Daija, Fehim Ibrahimi itd. Zupełnie słusznie jesteśmy dumni z twórczości 
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literackiej i artystycznej, którą cechuje duch bojowy i prawdziwe mistrzostwo 

artystyczne. 

Zwracając uwagę na te duże osiągnięcia nie możemy nie zgodzid się z tym, że 

nasza krytyka i nauka literacko-artystyczna są dłużnikami jeśli chodzi o 

upowszechnienie tego nowego doświadczenia socjalistycznej kultury 

artystycznej, nowych sukcesów i tradycji literatury i sztuki realizmu 

socjalistycznego. Musimy walczyd o to, aby ta tradycja stała się własnością 

młodych twórców i szerokich rzesz miłośników sztuki, aby były one 

popularyzowane przy pomocy wydawnictw, wznowieo wydawnictw, nagrao, 

reprodukcji itd. Młodzi twórcy muszą uczyd i wychowywad się w ten sposób aby 

opierali się na uzyskanych wynikach i naszym nowym doświadczeniu, wzorowali 

się na tej bogatej tradycji socjalistycznej. Uniknięcie luk i niedociągnięd w tej 

dziedzinie służy również jako środek dla zagrodzenia drogi szerzeniu się obcych 

wpływów i imitowania tego co obce. 

Partia była i jest za nowatorską sztuką, za mocnym oparciem się na zdrowej 

tradycji, starej i nowej, na partyjności proletariackiej. Ale również i w tej sprawie 

były wypaczenia i teorie o charakterze liberalnym. Często, w sposób 

mechaniczny, wszystko wydaje się nowe, bez dokonania analizy klasowej i 

naukowej dla przekonania się co przedstawia, nazywane jest nowatorstwem, 

wywołując również zamieszanie teoretyczne, jak to miało miejsce przy słynnej 

dyskusji nad pozytywnym bohaterem w literaturze, przeprowadzonej w gazecie 

«Drita». Niejednokrotnie nowatorstwo uważane jest wyłącznie jako własnośd 

ludzi w młodym wieku. Niekiedy zaś nowatorstwo nie było widziane głównie i 

przede wszystkim w treści, ale tylko w formie. Właśnie w imię tego rodzaju 

«nowatorstwa» zalegalizowano także i te utwory formalistyczne i 

modernistyczne w poezji, muzyce lekkiej, malarstwie, reżyserii i scenografii, o 

których wyżej wspomniałem. W szczególny sposób spekulowano potrzebą 

udzielenia poparcia młodym, zachowania rzekomo dobrodusznego stanowiska i 

taktu wobec nich. Takie stanowisko wyrządziło szkodę tylko młodym, ponieważ 

w rzeczywistości pomaga się młodzieży nie rozpieszczając jej a zachęcając, gdy 

trzeba i krytykując, gdy jest to konieczne. 

Dla nas marksistów-leninowców nowe jest to co służy zniszczeniu wszystkiego 

co jest przestarzałe, regresywne i reakcyjne, wszystkiego co obce dla naszego 
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społeczeostwa i naszej ideologii, co służy zatwierdzeniu wszystkiego co 

postępowe i rewolucyjne, rozwojowi społeczeostwa socjalistycznego, jego bazy i 

nadbudowy, rozwojowi produkcji i życia duchowego. Zawsze patrzymy na treśd 

tego co nowe, a dopiero następnie na formę. W taki sam sposób patrzymy na to 

co nowe w dziedzinie literatury i sztuki. 

Nasza partia, będąca wielką i dzielną nowatorką, nieustraszoną rewolucjonistką, 

która zniszczyła i niszczy starzyznę po starzyźnie, przewodzi bezprzykładnej 

rewolucji w życiu materialnym i duchowym społeczeostwa, nigdy nie pozwoli się 

oszukad fałszywym nowatorstwem, zewnętrznym pięknem burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej kultury i sztuki, którym otaczają oni truciznę swoich idei 

reakcyjnych, szumnymi reklamami jakimi otaczają tak zwane nowatorstwa w ich 

kulturze. Nasza partia jest za prawdziwym, nowoczesnym rozwojem w całym 

naszym życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym, literackim i 

artystycznym. Ale nie ma to nic wspólnego z wprowadzającym zamieszanie 

modernizmem dzisiejszego świata kapitalistycznego i rewizjonistycznego. 

Liczne zboczenia przez nas krytykowane pochodzą z odstąpienia od ducha 

narodowego, z lekceważenia i negowania go. W imię tego co nowe, w imię 

aktualnych wymogów i tego, że żyjemy w Europie, zwolennicy liberalizmu zaczęli 

wypaczad orientację Partii odnośnie zróżnicowanego krytycznego stanowiska 

wobec obcej kultury i podają za nowe i nowatorskie ohydy dzisiejszej 

dekadenckiej kultury burżuazyjno-rewizjonistycznej. 

Wśród wielu burz i niekooczących się zaciekłych walk nasz naród stworzył 

kulturę i sztukę o wyraźnej postaci narodowej, stanowiącą nieocenione 

bogactwo. Te wartości postępowej sztuki naszego narodu są dla nas obiektem 

słusznej dumy, naszym wkładem w skarbiec postępowej kultury światowej. 

Skoro nasz naród na przestrzeni wieków chronił i rozwijał tę kulturę, wtedy na 

nas, pokolenia społeczeostwa socjalistycznego spada obowiązek prowadzenia z 

pasją bojownika komunistycznego walki o utrzymanie jej czystości i dalszy jej 

rozwój. 

Burżuazja imperialistyczna zawsze usiłowała oczerniad i likwidowad tradycje 

kulturalne małych narodów, ducha narodowego w jego kulturze i sztuce. Jest to 

jedna z dróg dla realizacji jej agresji kulturalnej i podporządkowania narodów. 
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Reakcyjny pogląd burżuazyjny na «umiędzynarodowienie» kultury i sztuki, 

zdania, że «przekroczona już została faza szkół krajowych», mają na celu 

zlikwidowanie kultur innych narodów. W takich warunkach staje się pilniejsza 

jeszcze walka o ochronę fizjonomii narodowej sztuki, bogactwa kulturalnego 

narodu. 

Walcząc o obronę ducha narodowego literatury i sztuki zawsze z całą siłą 

podkreślamy ich rewolucyjny i socjalistyczny charakter. Socjalistyczna treśd jest 

najbardziej charakterystyczną i najistotniejszą cechą naszej literatury i sztuki. Ta 

treśd posiada wyraźnie klasowy, proletariacki charakter. Jako taka musi ona byd 

realizowana w jedności z formą narodową, co widoczne jest także w praktyce 

naszej twórczości literacko-artystycznej. 

Również przy innych okazjach partia mówiła o naszym krytycznym stanowisku 

rewolucyjnym w stosunku do kultury zagranicznej, zarówno starej jak i 

współczesnej. Jesteśmy zmuszeni powrócid do tego problemu, ponieważ w 

praktyce, mimo właściwych orientacji Partii, istniały nieporozumienia i 

wypaczenia, które były jednym z powodów ożywienia się obcych wpływów. 

Dzisiaj, zjawiska rozkładu i zwyrodnienia kultury burżuazyjnej, są coraz 

wyraźniejsze. Jej «izmy», pojawiające się jak grzyby po deszczu są 

najwyraźniejszymi oznakami tego rozkładu. Każdego dnia pojawiają się «nowe» 

szkoły i szkółki, które przypominają liczne sekty religijne. Mimo tego posiadają 

one wspólną podstawę filozoficzną, jaką jest idealizm ze wszystkimi 

niekooczącymi się szczegółami. Jest to istotą również i tych prądów, które na 

pierwszy rzut oka wydają się protestami lewicowymi, radykalnymi przeciwko 

staremu społeczeostwu burżuazyjnemu, przeciwko jego kulturze i moralności. 

Pod maską sztuki, która rzekomo nie zna przesądów socjalnych i zaangażowao 

ideologicznych, powstaje kult czczej treści i ohydnej, okropnej formy. Głównymi 

bohaterami dekadenckiej sztuki modernistycznej są mordercy, prostytutki, a 

głównymi tematami jest rozpusta i patologia socjalna. Jej sztandarem jest 

irracjonalizm, pozbycie się «rozsądku». Jej ideałem jest prymitywizm człowieka 

jaskiniowego. Właśnie ta kultura odziana w zewnętrzny blask, której towarzyszy 

szumna reklama, traktowana w sposób handlowy oraz popierana i finansowana 

przez burżuazję napływa na ekrany kin i telewizji, do prasy i radia, do wszystkich 
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środków masowej propagandy i informacji. Jej celem jest przekształcenie 

prostego człowieka w biernego konsumenta zatrutych idei burżuazyjnych, 

sprawienie, aby ta konsumpcja stała się dla niego zwyczajem i potrzebą. Z tej 

kultury nie tylko nie mamy się czego uczyd, nie tylko nie mamy po co 

zaznajamiad z nią mas i młodzieży, ale musimy ją z pogardą odrzucid i 

zdecydowanie zwalczad. 

Ceniliśmy i cenimy wyłącznie rewolucyjną, postępową i demokratyczną sztukę 

zagraniczną, zarówno starą jak i współczesną. Również w przyszłości 

wykorzystamy ją w sposób krytyczny, ponieważ jest to potrzebne dla rozwoju 

kulturalnego mas, dla ich wychowania ideowo-estetycznego, dla wyrobienia 

gustu opierającego się wulgarnemu i zwyrodniającemu wpływowi burżuazyjno-

rewizjonistycznemu. 

Wszystko to wymaga troskliwej pracy z naszej strofy, pracy dojrzałej i 

zróżnicowanej, uniknięcia ksenofobii, liberalizmu lub sekciarstwa, braku 

postawy krytycznej i pragnienia nie narażania się. 

Partia zawsze była przeciwko wypaczaniu i niedocenianiu swoich wytycznych, za 

konsekwentną walką ideologiczną na dwa skrzydła, zarówno przeciwko 

liberalizmowi jak i konserwatyzmowi. Była ona i jest przeciwko wszelkiej 

spekulacji, która w imię walki przeciwko jednemu skrzydłu, lekceważy, lub 

puszcza w zapomnienie walkę przeciwko drugiemu. Dlatego dużym błędem 

byłoby gdyby ktoś uważał, że słuszna krytyka pod adresem przejawów 

konserwatyzmu nie ma podstaw i że konserwatyzm nie stanowi żadnego 

problemu dla literatury i sztuki. De facto, literatura i sztuka, na drodze swojego 

rozwoju, natrafiły i natrafiają oprócz wpływów dzisiejszej ideologii burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej również na spuściznę i różne skłonności o hamującym 

charakterze konserwatywnym, które pojawiają się zarówno w ich treści jak i 

formie. Charakter konserwatywny lub postępowy, regresywny lub reakcyjny 

jakiegoś dzieła literackiego zależy przede wszystkim od jego tendencji klasowej, 

od idei jakie on wnosi, od ideałów o jakie walczy. W tej dziedzinie konserwatyzm 

posiada własną specyfikę i przejawia się w różnych formach i sposobach, które 

myśl krytyczna, teoretyczna i literacko-artystyczna musi nieustannie wykrywad i 

zwalczad. 
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Partia zawsze wskazywała na szerokie podłoże polityczne, socjalne i ideologiczne 

konserwatyzmu. Dla nas, postawą konserwatywną jest taka postawa, która 

usprawiedliwia, popiera i broni wszystkiego co jest przestarzałe, występuje 

przeciwko postępowym zmianom, przeciwko temu co nowe, hamuje zryw 

rewolucyjny mas, ich wszechstronną emancypację, nasz postęp na drodze 

socjalizmu. Ze stanowiska takiego zrozumienia klasowego, z szerszego punktu 

widzenia politycznego i socjalnego, charakter konserwatywny posiadają nie 

tylko ideologie pochodzące sprzed wieków, ale również współczesna ideologia i 

kultura burżuazyjna i rewizjonistyczna, cały ich liberalizm i modernizm. 

Ogromną rolę we właściwym rozwoju kultury i sztuki odgrywa krytyka literacko-

artystyczna, rozwój poważnej i naukowej debaty na temat podstawowych 

problemów ideowo-estetycznych. Ale nasza krytyka literacko-artystyczna nie 

zawsze zajmuje wyraźne stanowisko odnośnie tych problemów, nie zawsze na 

czasie wykrywała ona negatywne zjawiska, zwłaszcza wpływy formalistyczne i 

modernistyczne, i w niektórych przypadkach usiłowała nawet teoretycznie 

uzasadnid obce przejawy. Należy jednocześnie podkreślid, że nie zawsze istniała 

odpowiednia atmosfera aby krytyka literacko-artystyczna swobodnie 

wypowiedziała swoje uwagi. 

Potrzebna nam jest krytyka naukowa i wykwalifikowana, którą cechowałby 

nieodzowny patos rewolucyjny, tak potrzebny dla wykrycia znamiennych 

wartości literatury i sztuki, jak również duch nieprzejednania wobec wypaczeo, 

pozbawiony wszelkich obcych przejawów dla jej rozwoju. Potrzebna nam jest 

krytyka, która śmiało i z wymaganą kompetencją wypowie swoje zdanie 

odnośnie każdego zjawiska literackiego i artystycznego. Ale zawodowa krytyka 

literacka nie jest jedynym sędzią działalności literacko-artystycznej. Zdanie 

czytelników, publiczności, całej opinii społecznej jest ostatecznie najlepszym 

sędzią tej twórczości. Tę prawdę muszą mied zawsze na uwadze zarówno twórcy 

jak i krytycy. 

Dla rozwoju myśli krytycznej i ideowo-estetycznej konieczne jest również 

podjęcie kroków w kierunku rozwoju pracy naukowo-badawczej w dziedzinie 

teorii i historii literatury i sztuki, estetyki, drogą umacniania istniejących 

komórek i powołując do życia nowe. Tej pracy nie da się z sukcesem 

przeprowadzid bez podjęcia szybkich kroków dla systematycznego 
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przygotowania nowych kadr naukowych w dziedzinie estetyki, teorii i historii 

literatury i sztuki, krytyków literackich i artystycznych. 

Krytyka, tak samo jak i literatura i cała nasza sztuka musi zawsze kierowad się 

zasadami metody realizmu socjalistycznego, które powstały w oparciu o 

światowe doświadczenie sztuki rewolucyjnej proletariatu, opracowane zostały 

przez estetykę marksistowsko-leninowską i znalazły swoje potwierdzenie 

również w praktyce literackiej i artystycznej naszego kraju. Te zasady są 

niezmienne i wiernośd wobec nich jest konieczna, ponieważ inaczej dostaniemy 

się w obce wpływy i odstąpimy od tradycji rewolucyjnych. Nowatorstwo nie ma 

nic wspólnego z deptaniem zasad, lecz wiąże się z ich właściwą realizacją. 

Twórczy rozwój realizmu socjalistycznego natrafił również na błędną 

interpretację teorii różnego pochodzenia. Pojawiły się one również w 

ujmowaniu problemu sprzeczności i bohatera w sztuce. Zdarzało się że 

sprzeczności naszego społeczeostwa ukazywane były bez wyjścia, w sposób 

ciemny i pesymistyczny, co jest typowe dla koncepcji burżuazyjno-

rewizjonistycznej. Nie zawsze ukazywano jak należy wyższośd, przewagę sił i 

ideałów socjalistycznych. Istniały również wypadki mieszania sprzeczności w 

naszym narodzie ze sprzecznościami między nami a naszymi wrogami. Prowadzi 

to do poważnych, zasadniczych błędów i na taką drogę chciał skierowad naszą 

sztukę Fadil Paczrami mówiąc że dośd zajmowaliśmy się walka «między nami a 

naszymi wrogami» i od tej pory winniśmy głównie mówid o walce «między 

nami». Zatem należy wrogów pozostawid w spokoju i jako takich traktowad 

naszych ludzi. 

Partia podkreśliła, że wykrywanie sprzeczności i odzwierciedlenie ich w sztuce, 

łącznie z krytyką negatywnych zjawisk, musi się odbywad w sposób właściwy, z 

pozycji partyjności proletariackiej, kierując się celem pokonania ich, aby 

społeczeostwo szło naprzód i nie utknęło w kleszczach sprzeczności. 

Z drugiej strony, te Teorie dotyczące bohatera pozytywnego, dla jego podziału 

na części, utożsamienia go ze wszystkim, wprowadzenia sztucznego podziału na 

bohatera tradycyjnego» i «bohatera nowatora», itd., nie są niczym innym jak 

tylko poglądami prowadzącymi do deheroizmu w literaturze i sztuce, do 

oderwania sie od życia i człowieka. Również schematyczne teorie dotyczące 
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bohatera, stworzone w sposób idylliczny i sentymentalny są równie szkodliwe i 

odsuwają sztukę od prawdy i rzeczywistości. Krytykując schematyczne ujęcie 

wyidealizowanego w sposób książkowy bohatera, bez oparcia się na naszej 

rzeczywistości, nie możemy jednocześnie w żadnym przypadku przyjąd nowego 

schematu bohatera wahającego się, który de facto jest jawnym wpływem 

burżuazyjno-rewizjonistycznym. Te poglądy i stanowiska nie mają nic wspólnego 

z naszymi zasadami, dowodzą one zamieszania teoretycznego. 

 

*** 

 

Były to niektóre problemy, które zaniepokoiły Partię, pracowników i wszystkich 

twórców i wiążą się z rozwojem, na właściwej drodze, naszej literatury i sztuki, 

w walce przeciwko wpływom obcej ideologii. W dyskusjach przeprowadzonych 

ostatnio wśród pracowników literatury i sztuki, w duchu zdrowej krytyki i 

samokrytyki, wyrażona została z całą siłą zdecydowana wola usunięcia 

stwierdzonych błędów i niedociągnięd. Zadaniem Partii jest dopomóc do 

spełnienia przez pisarzy i artystów z honorem doniosłych i szlachetnych 

obowiązków wobec narodu. 

Należy przyznad, że brak dostatecznego zainteresowania komitetów partyjnych i 

podstawowych organizacji tak ważnymi dziedzinami jak kultura i sztuka jest 

również jednym z powodów, iż przeciwko obcym przejawom i wpływom nie 

walczono od samego początku z wymaganą siłą i konsekwencją. Organizacje 

partyjne nie zajmują się problemami kultury, wszechstronnym wychowaniem 

pracowników literatury i sztuki w takim stopniu w jakim zajmują się innymi 

dziedzinami życia społecznego i ekonomicznego. Muszą one zawsze mied na 

uwadze, że literatura i sztuka rzeczywiście nie tworzą bezpośrednio dóbr 

materialnych, ale ich wpływ na masy jest duży i znajduje swoje wyraźne 

odzwierciedlenie nie tylko w nastroju duchowym pracowników, ale równie w 

pracy i produkcji. 

Brak było wytrwałej i konsekwentnej walki ze strony niektórych organów którym 

powierzono zajmowanie się realizacją linii partii w dziedzinie kultury i sztuki. 
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Sektory ideologiczne aparatu KC, nie dopomogły w należytym stopniu do tego, 

aby literatura i sztuka stawiły czoło obcym wpływom. Uległy one w pewnym 

stopniu teoriom liberalnym i nie zareagowały z odpowiednią siłą przeciwko 

zboczeniom z drogi wytyczonej przez partię. 

Potknięcia w literaturze i sztuce związane są również z niewystarczającą pracą 

Komitetu Partii okręgu Tirany, w którym działa przeważająca liczba pisarzy i 

artystów i obejmującą główne instytucje artystyczne kraju, gdzie bardziej niż 

gdziekolwiek rozpowszechniony jest duch liberalizmu. Szczególnie szkodliwy 

wpływ posiadał tu były sekretarz do spraw propagandy tow. Fadil Paczrami, 

który odnośnie problemów literatury i sztuki oraz stołecznych instytucji 

artystycznych narzucał swoją wolę nawet Komitetowi Partyjnemu m.st. Tirany. 

Fadil Paczrami posiadał obcy pogląd na te problemy, sprzeczny z linią partii, 

który widoczny jest także w jego twórczości literackiej. Swoimi skłonnościami 

wyraźnie liberalnymi, obcymi teoriami, negował on i zwalczał zdrowe tradycje 

literatury i sztuki, zachęcał do wprowadzenia sztucznego podziału wśród 

pokoleo twórców i sławił walkę między nimi, zachęcał i popierał szerzenie się 

obcych przejawów i wpływów modernistycznych. Swoimi skłonnościami 

liberalno-anarchicznymi, wyrażonymi w prawicowym ujmowaniu problemów i 

stosowaniu agresywnych metod z zarozumiałością i arogancją, posiadał on 

bardzo negatywny wpływ na Związek Pisarzy i Artystów i na życie literacko-

artystyczne stolicy. Antypartyjne poglądy Fadila Paczrami widoczne były nie 

tylko w braku realizacji linii Partii odnośnie walki na dwa skrzydła, ale również w 

jawnej sprzeczności z nią, ponieważ walczył on z obcego nam stanowiska jedynie 

przeciwko konserwatyzmowi. W rzeczywistości, jako dewiator prawicowy 

walczył on o utorowanie drogi liberalizmowi. Naruszył on normy partii w swojej 

pracy. Krytyki skierowane pod jego adresem przez komunistów, aparat i 

Sekretariat Komitetu Centralnego Partii nie były przez niego uwzględniane. 

Występując przeciwko linii Partii i przeciwko samej Partii, przesunął on na dalsze 

miejsce podstawowe organizacje sfery kultury i prowadził osobistą politykę 

kadr, zmierzając w ten sposób do tego, aby kierowaniem nie zajmowała się 

Partia, ale odpowiadający jemu ludzie. Fadil Paczrami i Todi Lubonia, jako 

elementy antypartyjne posiadali de facto te same cele i szli tą samą drogą z 

zamiarem zadania ciosu Partii i jej kierownictwu. 
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Dużą odpowiedzialnośd za zboczenie z linii Partii w literaturze i sztuce ponosi 

Ministerstwo Oświaty i Kultury, ponieważ niedoceniało ono groźby liberalizmu i 

cofało się w obliczu presji liberałów. Dlatego musi ono rozpatrzed swoją pracę w 

tej dziedzinie i podjąd kroki dla pełnej i ścisłej realizacji zadao w dziedzinie 

kierowania całym życiem kulturalnym i artystycznym kraju, bez najmniejszego 

ustępstwa wobec każdego, kto narusza linię Partii w sprawach naszej literatury, 

sztuki i kultury socjalistycznej. 

Szczególnie wielką odpowiedzialnośd za odstąpienie od linii Partii w dziedzinie 

literatury i sztuki ponosi Związek Pisarzy i Artystów, głównie towarzysze 

kierujący tym Związkiem. Liczne koncepty i teorie wyżej skrytykowane znalazły 

schronienie w działalności związku, w jego organach prasowych, a zwłaszcza w 

gazecie «Drita». Wysuwając roszczenia, że tylko oni znają problemy literatury i 

sztuki i ich specyfikę, główni towarzysze wchodzący w skład tego Związku nie 

tylko nie walczyli przeciwko obcym wpływom, ale często swoim stanowiskiem 

podsycali je. 

Związek Pisarzy i Artystów musi głęboko przeanalizowad swoją pracę, wykryd 

każde wypaczenie linii Partii w literaturze i sztuce, podjąd poważne i 

odpowiedzialne kroki aby nie pozwolid więcej na przejawy ideologii burżuazyjnej 

i rewizjonistycznej w swojej działalności. 

W celu zwalczania z sukcesem obcych wpływów i przejawów. Partia musi 

przeprowadzid ogromną pracę z pisarzami i artystami, nie tylko dla dalszego 

podniesienia ich poziomu ideowo-estetycznego, ale również po to, aby 

prowadzili intensywne życie ideologiczne, żyli blisko mas, byli ściśle związani z 

ich problemami i walką, aktywnie uczestniczyli w wielkich akcjach ekonomiczno-

społecznych pracowników. Kontakty z masami są bezwzględnie konieczne dla 

ludzi literatury i sztuki, ale nie należy ich pojmowad jako slogany, jako literatura, 

spacery, lecz jako praca na której opierad będą swoją twórczośd, która nie może 

wychodzid poza linię i normy Partii. W tym procesie następuje również 

hartowanie rewolucyjne twórców, zwalcza się intelektualizm i megalomanię, 

indywidualizm i zarozumiałośd drobnomieszczaoską, błędne mniemanie, że 

«przewyższamy innych», «że wolno nam tworzyd co chcemy i kiedy nam się 

podoba», nie podlegając żadnej dyscyplinie społecznej, żadnej kontroli i normie. 

W ten sposób również i błędy da się poprawid nie tylko słowami i samokrytyką, 
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ale twórczością, pracą, wolą i ze wzmożoną wiarą we własne siły i w słusznośd 

linii Partii. 

Organizacje Partii muszą poważnie pracowad nad stworzeniem zdrowej 

atmosfery działalności i stosunków społecznych wśród pracowników literatury i 

sztuki. One i sami pisarze i artyści muszą zdecydowanie walczyd przeciwko 

niezdrowym pasjom, przeciwko stronniczości przy osądzaniu twórczości danej 

osoby, co prowadzi do plotek, do szkodliwego podziału twórców na grupy. Nie 

można pozwolid na podział na «młodych» i «starych», tak jak nie można 

pozwolid i na to, aby szerzone były uwagi, że «To wy popełniliście błąd, my nie 

popełniliśmy błędu», «wy oskarżyliście nas jako konserwatystów, a teraz 

oskarżacie nas o liberalizm». Oczywiście, błędy i niedociągnięcia trzeba wykryd, 

poznad i krytykowad. Ale jak uczy nas partia, konieczne jest aby krytyka była 

zawsze słuszna, konstruktywna, a nigdy oczerniająca. Błędy, wszędzie gdzie się 

pojawiają należy zawsze rozpatrzed okiem partii i naprawid je wspólnymi 

staraniami. My komuniści nie naprawiamy błędów mszcząc się ze złością 

drobnomieszczaoską, ale naprawiamy je w duchu partyjności i pryncypialności 

komunistycznej. Ludziom trzeba udzielid pomocy i zachęty, a zwłaszcza zaś 

młodym twórcom, do których należy odnosid się serdecznie, z taktem i 

troskliwie, na słusznej drodze partii. 

Partia ma duże wymagania w tej dziedzinie, zwłaszcza wobec pisarzy i artystów 

komunistów, którzy muszą byd przykładem partyjności, pryncypialności, etyki 

komunistycznej i dyscypliny społecznej. Dla komunistów nie ma dwóch 

stanowisk, jednego w organizacji podstawowej a drugiego poza nią. Normy 

partii w polityce, pracy, życiu potrzebne są wszystkim i nikomu nie zezwala się 

na ich naruszanie lub unikanie. 

Jesteśmy całkowicie przekonam, że nasi pisarze i artyści wszyscy twórcy i 

pracownicy kultury i sztuki, walcząc przeciwko obcym wpływom, jak zawsze, 

jeszcze bardziej zacieśnią swoje szeregi wokół Partii, z którą są oni ściśle, 

nierozerwalnie związani. Dzięki pomocy partii i swoim rewolucyjnym staraniom, 

wyplenia oni chwasty, które wyrosły w naszym życiu literacko-artystycznym i 

kulturalnym i śmiało poprowadzą naprzód wielką sprawę kultury, literatury i 

naszej sztuki socjalistycznej. 
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Poruszając na tym plenum obce wpływy ideologiczne i ich przejawy w literaturze 

i sztuce, musimy raz jeszcze podkreślid, że ogólnie ciało naszej literatury i sztuki 

jest zdrowe, że rozwijały się one na właściwej drodze, inspirowały się linia. 

Partii, interesami narodu i socjalizmu. Potwierdza to żywa rzeczywistośd rozwoju 

naszej literatury i sztuki w ogóle, a konkretnie, również ostatnio. 

Dobre utwory naszych pisarzy i artystów podobają się masom i są przez nie 

śledzone z ogromnym zainteresowaniem. Przyczyniły się one do ogólnego 

wychowania młodzieży i całego narodu. Tego rodzaju twórczośd wzbogaciła 

złoty skarbiec nowej literatury i sztuki socjalistycznej, jest niezwykle cennym 

odzwierciedleniem twórczości duchowej narodu albaoskiego, jej treści 

patriotycznej, postępowej i demokratycznej. Ukazując chlubną epokę walki 

narodowo-wyzwoleoczej, ogromnych przemian rewolucyjnych i budowy 

socjalizmu, aktywnie uczestnicząc w tych wspaniałych bitwach, nasza 

współczesna literatura i sztuka na pewno będą źródłem natchnienia dla młodych 

pokoleo i tych którzy po nich nadejdą. 

Jesteśmy pewni, że tak jak dotychczas, również w przyszłości nasi pisarze i 

artyści inspirowad się będą w swojej działalności naszą wspaniałą 

rzeczywistością socjalistyczną, bohaterską walką naszego narodu, klasy 

robotniczej i chłopstwa pracującego, szczytnymi ideałami rewolucyjnymi Partii. 

Będą oni zawsze czerpad natchnienie z wiekowej walki naszego narodu o 

wolnośd i oświatę, z jego tradycji demokratycznych i postępowych, z 

niewyczerpanego źródła jego doświadczenia i rozwoju artystycznego. Kierując 

się wielką zasadą partyjności komunistycznej, pisarze i artyści na pewno dadzą 

nam jeszcze godniejsze utwory ujmujące bohaterską walkę prowadzoną obecnie 

przez partię i nasz naród o sprawę rewolucji i socjalizmu, utwory jasne i 

zrozumiałe dla mas, o szczytnych ideałach socjalistycznych, wyraźnym obliczu 

narodowym, o coraz doskonalszym poziomie artystycznym. 

 

Kształtujmy poglądy rewolucyjna na gust, zachowanie i sposób życia 

Rewolucja socjalistyczna przyniosła gruntowne zmiany w życiu duchowym 

społeczeostwa i naszych ludzi, w świadomości, psychologii i sposobie ich życia. 

Partia otoczyła troska kształtowanie i hartowanie nowego człowieka w 
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światopoglądzie marksistowsko-leninowskim, wysokim duchu patriotyzmu i 

internacjonalizmu proletariackiego, kolektywizmu socjalistycznego, w duchu 

poświęcenia i bohaterstwa, w nowych poglądach na pracę i życie, w szczytnych 

ideałach rewolucyjnych. Możemy mówid dziś o bogatym życiu narodu, życiu, 

które rozwija się w czystości, z zapałem, które charakteryzuje się dużą 

wiernością wobec sprawy rewolucji i socjalizmu, o czynach bohaterskich, 

wybitnych cechach moralnych, zdrowym smaku. Jest to proces skomplikowany i 

ciągły, który rozwija się poprzez klasową walkę ideologiczną przeciwko każdemu 

obcemu wpływowi. Nasza partia walczyła nieustannie i frontalnie przeciwko 

wszystkim ideologiom klas wyzyskujących. 

Lecz w ostatnich latach, gdy zadano silny cios poglądom i starym przesądom 

religijnym, feudalnym i patriarchalno-konserwatywnym, została pozostawiona 

na stronie i zlekceważona walka przeciwko dzisiejszym poglądom ideologii 

burżuazyjnej i rewizjonistycznej, przeciwko pojawieniu się ich w naszym życiu. 

Ujawniły się koncepcje i stanowiska liberalne, które utorowały drogę niektórym 

szkodliwym zjawiskom, które zaczęły ujawniad się u niektórych ludzi, a zwłaszcza 

wśród młodzieży. 

Tych wpływów o których mówiliśmy w odniesieniu do literatury i sztuki nie 

możemy rozpatrywad w oderwaniu od niektórych obcych przejawów, które dały 

się zauważyd w guście pewnej części młodzieży w zachowaniu i w ich 

niegodziwych czynach. To, jak i nieustanna presja z zewnątrz, są podstawowymi 

przyczynami rozpowszechnienia obcego i wulgarnego smaku w odniesieniu do 

muzyki i sztuki, stosowania mody brzydkiej i ekstrawaganckiej, zachowywania 

się w przeciwieostwie do etyki socjalistycznej i pozytywnych tradycji narodu. 

Zupełnie słusznie nasza opinia społeczna ostro napiętnowała importowanie 

mody długich włosów, ubiorów ekstrawaganckich, odgłosów muzyki dżungli, 

chamstwa, bezwstydnego zachowywania się itd. Jeśli nie będzie się zwalczad w 

zarodku wpływów i przejawów burżuazyjno-rewizjonistycznego stylu życia, to 

torowad będą one drogę zwyrodnieniu ludzi, co jest tak bardzo niebezpieczne 

dla sprawy socjalizmu. 

Wszechstronnego rozwoju duchowego i postawy moralnej naszego młodego 

człowieka nie można pojąd bez ukształtowania zdrowego smaku ideowo-

estetycznego, poczucia piękna w sztuce, naturze, pracy i życiu. Sprawa smaku 
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nie jest zwykłą sprawą osobistą poszczególnych osób, o którym rzekomo nie 

można w ogóle dyskutowad. Mimo, że posiada on elementy indywidualne, ma 

zawsze charakter społeczny, kształtowany jest pod bezpośrednim wpływem 

stosunków gospodarczo-społecznych, ideologii i kultury, psychologii społecznej. 

Z tego wynika wyraźnie również jego charakter klasowy. Dlatego nasz smak w 

swojej istocie jest przeciwieostwem smaku burżuazyjno-rewizjonistycznego. 

Nasz smak komunistyczny jest wyrobiony w ideale rewolucyjnym, w prostocie 

proletariackiej, w szlachetnych uczuciach, w czystych cechach moralnych. 

Walcząc przeciwko napływowi niskich i banalnych smaków burżuazyjno-

rewizjonistycznych, walczyliśmy jednocześnie i nadal walczymy przeciwko 

przestarzałym i anachronicznym gustom feudalno-burżuazyjnym związanym ze 

starym stylem życia, oraz ze zwyczajami i tradycjami patriarchalnymi i 

zacofanymi. Popieramy każdą naturalną ewolucję smaku w warunkach 

szybkiego rozwoju socjalistycznego, nowe wymagania jakie stawia ten rozwój, w 

duchu naszej ideologii marksistowsko-leninowskiej i naszych zdrowych tradycji 

narodowych. Jesteśmy przeciwko tym stanowiskom konserwatywnym, które nie 

rozumieją tego procesu i traktują go jako zjawisko negatywne i wywołane 

obcymi wpływami. 

Ukształtowanie zdrowego smaku o wyraźnej treści socjalistycznej wymaga 

również wszechstronnego rozwoju kulturalnego młodego człowieka, a zwłaszcza 

systematycznej pracy na rzecz jego wychowania ideowo-estetycznego. Cele te 

osiąga się również za pośrednictwem nieustannej walki przeciwko płytkości 

wąskiego horyzontu kulturalnego, o głębsze poznanie wybitnych wartości 

kultury narodowej i światowej. 

U nas dziś stworzone zostały wielkie możliwości do nieustannego podnoszenia 

poziomu kulturalnego i ideowo - estetycznego mas pracujących, a zwłaszcza 

młodzieży. Oprócz szkół wzrosła znacznie liczba specjalnych instytucji 

kulturalno-artystycznych, jak i inne środki masowej propagandy, które 

odgrywają pierwszorzędną rolę w tym procesie. Lecz te środki, które istnieją w 

najdalej położonym kraocu naszego kraju nie są wykorzystywane w sposób 

intensywny i wykwalifikowany. 
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Komitety partyjne i organy paostwowe powinny starad się nieustannie o 

podnoszenie poziomu ideowego i artystycznego działalności instytucji 

kulturalnych i walczyd przeciwko wszelkim skłonnościom do potraktowania tej 

działalności tylko jako zwykły środek rozrywkowy, oddalając się od ich 

podstawowego celu wychowawczego.  

Musimy również zwrócid uwagę na to, że obce przejawy przeniknęły zwłaszcza 

do instytucji kulturalnych i artystycznych. Obce wpływy liberalno-

modernistyczne od twórczości literacko-artystycznej przedostały się również na 

scenę teatrów, estrad, na ekrany kin i telewizji, uwidoczniły się w różnej 

działalności klubów, domów kultury i świetlic. W wielu instytucjach 

kulturalnych, również w terenie, zauważono skłonności do lekceważenia 

opierania się na zdrowych tradycjach narodowych i ludowych w działalności 

kulturalnej. Praca rozpoczęta na rzecz oczyszczenia programów od obcych 

wpływów, ożywienia i nasilenia działalności instytucji kulturalno-artystycznych 

powinna byd ciągła i nasilad się nieustannie. Koniecznym jest podnoszenie 

wymagao odnośnie rozszerzenia i podniesienia jakości całej pracy kulturalnej, 

aby służyła ona lepiej komunistycznemu wychowaniu mas. 

Niepokojące zjawiska miały miejsce również w sposobie zachowania i stylu 

życia. Zauważono liczne wypadki naruszania dyscypliny społecznej w pracy i 

szkole, spotkano się z lekceważeniem moralności socjalistycznej i praw 

paostwowych, naruszaniem porządku publicznego i zakłócaniem spokoju 

osobistego, przejawy niemoralności, spotkano się z ignorowaniem obowiązków 

społecznych, które posiadają ludzie jako pracownicy, obywatele, rodzice i 

członkowie rodziny. Zwłaszcza u niektórych młodych dały się zauważyd zjawiska 

bardzo negatywne, jak porzucanie szkoły, opuszczanie pracy, ulicznictwo, 

kradzieże itd. Wszystko to ożywiło skłonności pasożytnicze, skłonności 

indywidualistyczne do wyciągnięcia korzyści kosztem społeczeostwa, jak również 

niesłuszne pretensje. Nosiciele tych obcych przejawów, którzy żyli poza walką 

narodu, byli najbardziej predysponowani do czynów chuligaoskich i przestępstw, 

ponieważ wiadomo jest, że pasożytnictwo i skłonności do wyciągania korzyści 

osobistych są źródłem moralnego zwyrodnienia ludzi. 

Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę co dzieje się w świecie kapitalistycznym i 

rewizjonistycznym, to u nas te zjawiska są dośd ograniczone. Lecz nasze zdrowe 
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społeczeostwo niepokoją i zawsze powinny niepokoid takie zjawiska, nawet gdy 

są one nieliczne, gdy dotyczą tylko jednej osoby, ponieważ walczymy o 

zachowanie czystej i zdrowej świadomości i postaci moralnej każdego 

pracownika, o zachowanie w czystości całego naszego społeczeostwa 

socjalistycznego. 

Na ożywienie tych przejawów negatywną rolę odegrały niektóre wypaczone 

teorie o charakterze jawnie liberalnym. Ich istota polega na jednostronnym, 

całkowicie błędnym, z pozycji burżuazyjno-rewizjonistycznej pojmowaniu 

szerokiej demokracji, która istnieje w naszym społeczeostwie socjalistycznym, 

walki o emancypację ludzi, a zwłaszcza kobiet, stosunku między prawami i 

obowiązkami, między wolnością osobistą i dyscypliną społeczną. 

Dla nas marksistów-leninowców, styl życia jest niepodzielną częścią całego życia 

społecznego, socjalistycznego, które rozwija się w ścisłej więzi z całą naszą 

rewolucją, zgodnie z ideologią socjalistyczną i z normami moralności 

komunistycznej. W ten sposób rozumiemy również dobrobyt materialny i świat 

duchowy człowieka, oraz afirmowanie jego indywidualności, jak również 

emancypację i szczęście osobiste, życie rodzinne. Rewolucyjny ideał 

komunistyczny jest jeden i on przewodzi nam w całej działalności i naszym życiu. 

Dla nas zupełnie obcym jest burżuazyjno-rewizjonistyczne pojmowanie życia, 

którego najbardziej typowym przejawem jest indywidualizm i niepohamowany 

egoizm, pustka i marnośd, pogoo za luksusem i zaspokajaniem wszystkich 

zachcianek, rozwydrzenie i zwyrodnienie, pasożytnictwo i przestępczośd, które 

stały się nieuleczalnymi plagami moralnymi i socjalnymi dzisiejszego 

społeczeostwa kapitalistycznego i rewizjonistycznego. 

I styl życia ulega stałemu rozwojowi w zależności od wszystkich przeobrażeo 

społecznych, gospodarczych i kulturalnych, od wzrostu ogólnego dobrobytu. 

Zwłaszcza szybkie przeobrażenia socjalno-demokratyczne, wzrost liczby miast i 

nowych ośrodków mieszkalnych, wzrost liczby klasy robotniczej, wszechstronny 

rozwój, zwłaszcza socjalno-kulturalny wsi, podział rodziny patriarchalnej, wielki 

rozwój oświaty i kultury, ewolucja psychologii społecznej doprowadziły do 

gruntownych zmian w stylu życia. 
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Bardzo ważną rolę w tym kierunku odegrały zakrojone na szeroką skalę akcje 

ideologiczne przeciwko religii, wstecznym zwyczajom i przestarzałym tradycjom, 

które zaatakowały liczne koncepcje i praktyki anachroniczne. Temu 

pozytywnemu i rewolucyjnemu rozwojowi towarzyszyły narodziny nowych 

problemów, wzrost wymagao mas w życiu materialnym i duchowym, zwłaszcza 

odnośnie kultury i wychowania. Aby zaspokoid te wymagania w sposób 

stopniowy, odpowiednio do warunków i realnych możliwości, koniecznym jest 

rozszerzenie naszego poglądu na życie kulturalne, we wszystkich jego 

przejawach, począwszy od intelektualnego rozwoju człowieka aż do środowiska 

w którym on żyje i pracuje. 

Z drugiej strony, Partia atakuje wszystkie te dążenia i starania, które w imię 

walki przeciwko konserwatyzmowi, wymagao czasu, młodzieży, w imię wolności 

i demokracji pragną wprowadzid u nas ducha korupcji i zwyrodnienia 

burżuazyjnego. Obecnie masy pracujące i młodzież przystąpiły do walki 

przeciwko temu wpływowi korupcyjnemu, przeciwko każdemu stanowisku 

liberalnemu, które toruje drogę dla jego penetracji. Walka ta prowadzona jest 

poprzez rewolucjonizowanie opinii społecznej, zaostrzanie jej czujności i 

wrażliwości. Liberalnych stanowisk wobec obcych wpływów nie można usunąd 

bez walki przeciwko objawom obojętności w opinii społecznej, przeciwko 

pasywności, tolerancji, lekceważeniu. Te ostatnie są jawnymi, typowymi 

stanowiskami drobnomieszczaoskimi i nie mają nic wspólnego z rewolucyjnym 

duchem nieprzejednania komunistycznego wobec każdego zjawiska 

negatywnego i obcego przejawu. 

Lecz faktem jest, że spotykamy się z indyferentyzmem, nie tylko w szeregach 

pracowników, lecz również komunistów i kadr. Jak mogą milczed i patrzed 

obojętnie nasi ludzie, na naruszanie norm moralności komunistycznej i praw 

paostwowych, na niszczenie i nadużywanie własności narodu, gdy widzą, że 

niektórzy młodzi nie pracując chcą żyd kosztem rodziny i społeczeostwa, gdy 

stykają się z czynami chuligaoskimi, niemoralnymi, włóczęgostwem, objawami 

mody i obcego stylu życia? Poglądy że «ma się tym kto zająd, co to mnie 

obchodzi, dlaczego mam popsud sobie stosunki z kolegą czy sąsiadem» są nam 

zupełnie obce i trzeba je zwalczad. 
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Musimy stworzyd duszącą atmosferę przeciwko każdemu naruszeniu ideologii, 

moralności, naszego ustawodawstwa, stworzyd jednolity front wychowania, 

który reprezentowałby wspólne starania szkoły, wszystkich środków kultury i 

masowej propagandy, organizacji społecznych, rodziny, całej opinii społecznej. 

Rezultaty osiągnięte w walce, jaką prowadzi obecnie Partia i masy przeciwko 

wpływom i obcym przejawom są ważnym krokiem naprzód. Lecz zadaniem partii 

jest. by opierając się na tych rezultatach kontynuowad walkę przeciwko 

liberalizmowi na wszystkich frontach, zakorzenid w świadomości mas koncepcje 

rewolucyjne, aby stały się one częścią ich światopoglądu. 

Pracę na rzecz komunistycznego wychowania pracowników, ukształtowania 

gustu i ich zachowania komunistycznego, zwycięstwa moralności socjalistycznej i 

nowego stylu życia, traktujemy i powinniśmy zawsze traktowad jako bardzo 

ważny aspekt walki klas na froncie ideologicznym. Z tego punktu widzenia 

powinniśmy oceniad całą działalnośd wychowawczą, która prowadzona jest pod 

przewodem Partii, całą aktywnośd jej dźwigni i różnych środków 

wychowawczych i kulturalnych. 

W komunistycznym wychowaniu mas, szczególnie dużą rolę odgrywają prasa i 

radio-telewizja, które włożyły wybitny wkład w polityczne, ideologiczne i 

kulturalne wychowanie mas oraz na rzecz ich zorganizowania i zmobilizowania 

do walki o socjalistyczne budownictwo kraju. 

Czystośd ideologiczna była i pozostanie podstawową zasadą naszej prasy 

ludowej i partyjnej. Lecz ostatnio w niektórych organach, jak w gazecie «Drita» i 

«Zeri i Rinis», w czasopiśmie «Nendori» i «Ylli», w niektórych wydaniach Domu 

Wydawniczego «Naim Fraszeri» ukazał się cały szereg utworów literacko-

artystycznych i artykułów krytycznych zawierających idee, koncepcje i obce 

teorie, o skłonnościach liberalnych, z modernistycznymi i innymi oznakami 

dekadenckimi, niezgodne z naszą ideologią i kulturą. Wywołały one zamieszanie 

w umysłach, uczuciach i smaku mas pracujących, a zwłaszcza młodzieży. 

Ustępstwa jakie miały miejsce w różnych organach prasowych przyniosły bardzo 

dużo szkody, ponieważ za ich pośrednictwem obce wpływy burżuazyjno-

rewizjonistyczne, wprowadzone przemytem, nie tylko, że jakby to powiedzied 
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zdobyły «prawo obywatelstwa», lecz rozpowszechniły się szybko i w sposób 

masowy we wszystkich kategoriach ludności. 

W organach prasowych musi byd realizowana konsekwentnie linia i dyrektywy 

partii. Każde pismo, każdy materiał wydrukowany na stronach gazet, czasopism i 

książek musi byd przepojony ideologią marksistowsko-leninowską, służyd 

wszechstronnemu, komunistycznemu wychowaniu mas, ukształtowaniu nowego 

człowieka społeczeostwa socjalistycznego. Prasa, tak jak do dziś, powinna dawad 

natchnienie masom do szczytnych celów budownictwa socjalizmu i obrony 

Ojczyzny. Powinna ona podnosid bojowy duch rewolucyjny i atakowad z całą siłą 

różnorodne obce wpływy bez względu na ich pochodzenie. Powinna ona 

demaskowad system burżuazyjny i rewizjonistyczny, ich antyludową i agresywną 

politykę, ich ideologię i kulturę dekadencką, ujawniad, plagi socjalne i 

wszechstronny rozkład ich systemu. 

Wiadomym jest jak ważne miejsce zajmuje radio i telewizja w systemie 

propagandy partii. Nasze radio-telewizja, pod kierunkiem partii z roku na rok 

robi coraz większe postępy. W ogólności cała ta działalnośd charakteryzowała się 

staraniami komunistów i wszystkich pracowników o podniesienie roli tej 

instytucji w życiu politycznym, kulturalnym i artystycznym kraju, w 

propagowaniu linii i marksistowsko-leninowskiego stanowiska partii, postępu 

socjalistycznej Albanii. 

Mimo wszystko należy podkreślid, że w ostatnim roku, zwłaszcza w programach 

muzycznych, kulturalnych i artystycznych radio-telewizji nastąpiło stopniowe 

osłabienie ducha rewolucyjnego, treści socjalistycznej i charakteru narodowego. 

Uwidoczniło się to w kopiowaniu obcych sposobów i form budowy i nadawania 

różnych programów telewizyjnych, w nadawaniu bez żadnego kryterium 

politycznego i ideowo-estetycznego piosenek zagranicznych, w zachęcaniu do 

opracowywania i propagowaniu piosenek nowoczesnych, imitujących muzykę 

zachodnią. W ten sposób programy radio-telewizji zaczęły się oddalad od 

duchowych wymagao szerokich mas pracujących, zwłaszcza młodzieży, i stawały 

się przenośnikami obcego smaku i moralności, co podobało się tylko pewnej 

kategorii snobów. Ten produkt obcy dla życia, dla naszej ideologii i kultury 

wyrażony został w sposób syntetyczny podczas XI Festiwalu radio-telewizji. 
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Wielką odpowiedzialnośd za to zboczenie z linii partii w radio-telewizji ponosi 

towarzysz Todi Lubonia, były dyrektor tej instytucji, który jako prawicowy 

odchyleniowiec manifestował i popierał poglądy wyraźne liberalno-

oportunistyczne, nowoczesny smak estetyczny, oraz wprowadził w życie obce 

metody kierowania. Starał się on nadad radio-telewizji zwykły kierunek 

informacyjny i kulturalno rozrywkowy, który był przeciwieostwem orientacji KC 

Partii odnośnie jego charakteru politycznego, ideologicznego i kulturalno-

wychowawczego. Todi Lubonia również jako byłego sekretarza KC Partii w 

okręgu Korczy, jak i jako dyrektora radio-telewizji cechowała zarozumiałośd. 

Krocząc tą samą drogą antypartyjną co Fadil Paczrami i posiadając te same cele 

przeciwko partii, był przeciwko linii partii i pracował nad jej wypaczeniem. 

Wykluczył on podstawową organizację radio-telewizji od kierownictwa 

ideologicznego, politycznego i organizacyjnego tą instytucją, realizował osobistą 

politykę kadr, skupiając wokół siebie ludzi, których uważał za odpowiednich do 

realizowania jego poglądów i gustu. W ten sposób wyrządził on dużą szkodę 

działalności tej ważnej instytucji i w ogólności pracy partii na rzecz ideowo-

estetycznego wychowania mas, zwłaszcza młodzieży. 

Partia podjęła kroki w celu likwidacji obcych wpływów w radio-telewizji. 

Sytuacja tam uległa poprawie, lecz pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, by 

radio, a zwłaszcza telewizja zrealizowały w pełni wielkie zadania, jakie 

powierzyła Partia temu wielkiemu ośrodkowi propagandystycznemu i 

kulturalnemu na rzecz wszechstronnego wychowania mas i ukształtowania jej 

cech, jako telewizji rewolucyjnej, socjalistycznej i albaoskiej. 

Cechy te nasza młoda telewizja ukształtuje nie poprzez imitowanie i kopiowanie 

programów i form przekazywania od obcych telewizji. Wyraźna linia 

demarkacyjna powinna oddzielad naszą telewizję od telewizji krajów 

burżuazyjno-rewizjonistycznych. Drogą jej rozwoju jest droga partii, narodu, 

socjalizmu i rewolucji. 

Partia i rząd popierad będą i zachęcad jak zawsze starania pracowników radio-

telewizji o wprowadzenie tego co nowe, ładne, różnorodne do programów, aby 

przedstawiały szybki i dynamiczny rozwój naszego społeczeostwa, programów, 

które odpowiadałyby wymaganiom oświatowo-kulturalnym i wyrabiającemu się 

nieustannie smakowi estetycznemu mas pracujących a zwłaszcza młodzieży. 
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Wszechstronne doskonalenie komunistycznego wychowania młodego pokolenia 

związane jest również z pracą szkoły, nauczycieli i profesorów. W ostatnich 

latach walcząc o realizację orientacji partii na rzecz dalszej jej rewolucjonizacji, 

nasza szkoła zrobiła ważny krok naprzód. Wraz z niespotykanym umasowieniem 

szkoły uwidaczniają się coraz bardziej starania o realizację ideologicznej osi 

marksistowsko-leninowskiej w całej pracy oświatowo-wychowawczej, o 

realizację jedności nauczania z pracą produkcyjną oraz wychowaniem fizycznym 

i wojskowym, rewolucjonizacją metod nauczania i wychowania, o dalszą 

demokratyzację życia szkolnego. Naprawdę duży wkład pracy włożono i nadal 

pracuje się na rzecz opracowania i ulepszenia nowych tekstów szkolnych. 

Mimo wszystko ogólna wydajnośd pracy oświatowo-wychowawczej szkoły nie 

zaspakaja nadal naszych wymagao. W szkołach i na uniwersytecie są duże 

niedociągnięcia, zarówno zespołu pedagogicznego, jak i ze strony uczniów i 

studentów. Ministerstwo Oświaty i Kultury nie wykonało jak należy swoich 

zadao w tym kierunku. Będąc obciążone pracami związanymi z reorganizacją 

szkoły według uchwał Komitetu Centralnego Partii, zaniedbało i nie śledziło jak 

należy głównej sprawy tej reorganizacji, umocnienia strony wychowawczej 

szkoły. W działalności szkoły jest jeszcze dużo formalizmu i to uwidacznia się 

szczególnie w jej działalności wychowawczej. 

Ideowo-estetyczne i etyczno-moralne ukształtowanie uczniów i studentów jest 

jednym z podstawowych aspektów wychowania komunistycznego, które jest 

realizowane słabo w naszej szkole. Nie jest tu mowa tylko o tych słabostkach, 

które da się zauważyd w tej dziedzinie w nauczaniu odpowiednich przedmiotów, 

lecz zwłaszcza o niewystarczającej pracy realizowanej w ramach nauczania i 

poza nim, w celu rozwinięcia i poszerzenia horyzontu kulturalnego uczniów i 

studentów, ukształtowania ich smaku ideowo-estetycznego, krytycznego 

stanowiska wobec różnych wartości kulturalnych, ukształtowania nowych cech 

moralnych i wychowania obywatelskiego. 

Nie można nie zauważyd, że walka o demokratyzację życia szkolnego, o dalszą 

aktywizację uczniów i studentów, o prawidłowe stosunki między nauczycielem, 

uczniami, i studentami, o prawidłowe stosunki między nauczycielem i uczniem, 

nie prowadzona jest w ścisłej więzi z umocnieniem dyscypliny proletariackiej w 

życiu szkoły. Miały tu miejsce liczne ustępstwa, wyraźny duch braku 
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odpowiedzialności i liberalizmu. Organizacje młodzieżowe bardzo często kładły 

nacisk w sposób jednostronny na «prawa» młodzieży, nie rozpatrując ich w 

jedności z obowiązkami. Organy oświatowe osłabiły również znacznie słuszne 

wymagania regulaminów szkolnych i wielu nauczycieli i profesorów zajęło 

stanowisko pasywne i konformistyczne. Kładąc nacisk w sposób jednostronny na 

zwalczanie skłonności konserwatywnych w metodach pracy wychowawczej, nie 

były zwalczane w dostatecznym stopniu stanowiska indyferentne i liberalne. 

Wszystkie te poważne przyczyny wpływają na jeszcze niską dyscyplinę naukową 

i pedagogiczną pracy w szkole. 

Obecnie w szkole walczy się przeciwko tym niedociągnięciom i słabostkom. Lecz 

w żadnym wypadku nie powinniśmy zadawalad się tymi słusznymi krokami, 

które podjęte zostały w celu szybkiej poprawy sytuacji. A tym bardziej musimy 

uważad by kroki te nie nabrały tylko zwykłego charakteru administracyjnego. 

Bez rezygnowania ze słusznych kroków organizacyjnych i administracyjnych na 

rzecz zaprowadzenia porządku i umocnienia dyscypliny w szkole, a nawet 

walcząc z uporem o ich pełną realizację konieczna jest dalsza praca w celu 

znalezienia bardziej przestudiowanego i perspektywicznego rozwiązania tych 

problemów. Program partii dotyczący dalszej rewolucjonizacji szkoły nie może 

zostad w pełni zrealizowany bez nasilenia walki o podniesienie wydajności i 

jakości całej jej działalności, bez gruntownego udoskonalenia całego systemu jej 

pracy wychowawczej. Najbardziej pilnymi i aktualnymi problemami tej sfery jest 

umocnienie wychowania ideowo-estetycznego, wychowania obywatelskiego, 

smaku i zachowania komunistycznego, ducha społecznej dyscypliny 

komunistycznej. 

Pragnę zatrzymad się przy szerszym omówieniu pracy organizacji młodzieżowej. 

Jako dźwignia i rezerwa bojowa partii w ciągu całego swego istnienia odgrywała 

ona bardzo dużą rolę w wychowaniu i mobilizowaniu młodego pokolenia do 

budowy i obrony ojczyzny. Partia zawsze powierzała organizacji młodzieżowej 

odpowiedzialne zadania, która zawsze usprawiedliwiła w pełni to zaufanie swoją 

walką i wytrwałą pracą w służbie narodu i rewolucji. 

Mimo wszystko, nie wolno nam nie widzied niedociągnięd w pracy Związku 

Albaoskiej Młodzieży Pracy, wypaczeo i błędów, które stwierdzone zostały 
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szczególnie w tych ostatnich latach, i które są bezpośrednio związane z tymi 

obcymi, liberalnymi, modernistycznymi zjawiskami, które krytykuje dziś partia. 

Organizacje młodzieżowe, zwłaszcza w szkole, lecz również na wsiach i w 

ośrodkach pracy, nie stały jak należy na wysokości zadania, ze względu na 

niedociągnięcia kierownictwa młodzieży, wśród nich również towarzysza Agim 

Mero, gdy był pierwszym sekretarzem KC Związku Młodzieży. Towarzysz Agim 

należy do młodej kadry, jest dobrym towarzyszem, lecz zszedł na liberalizm, stał 

się zarozumiały stworzył niewłaściwy pogląd na młodzież, osłabił normy 

kierujące życiem organizacyjnym tej organizacji. I po przeniesieniu go na 

uniwersytet zachował on niektóre błędne koncepcje liberalne co do praw 

studentów, nie kładąc należytego nacisku na ich obowiązki. Lecz sprawą 

pozytywną jest to, że towarzysz Agim na kilku zebraniach partyjnych przyznał się 

do tych błędów i obecnie pracuje nad ich naprawą. 

Wykrycie przez organizacje młodzieżowe błędów popełnionych i samokrytyka, 

jest dobrym znakiem, który wskazuje, że pod kierownictwem partii, bardzo 

szybko uzdrowią, one swoją sytuację i staną na czele zapału młodzieży jako jej 

oddziały bojowe. Lecz z tych popełnionych błędów cała partia, kadry i bojowa 

młodzież muszą wyciągnąd naukę by nie dopuścid do ich powtórzenia. 

Kierownictwo młodzieży nie zrozumiało i nie zrealizowało prawidłowo 

dyrektywy partii prowadzenia jednoczesnej walki na dwóch skrzydłach. Stało się 

to źródłem wielu błędów w pracy organizacji młodzieżowej. Walcząc słusznie 

przeciwko patriarchalizmowi i konserwatyzmowi, które hamują rozwój energii 

twórczej młodzieży, nie ocenione zostało jak należy niebezpieczeostwo 

wpływów ideologii burżuazyjnej i rewizjonistycznej. A nawet liczne objawy i 

negatywne zjawiska zostały usprawiedliwione i pomniejszone powiedzeniem, że 

nie ma powodu do niepokoju i że są one przejściowe związane z wiekiem 

młodzieży. Mimo, że mówi się iż nie należy zwracad uwagi na słowa, lecz czyny, 

kierownictwa młodzieżowego nie niepokoiły słabe rezultaty w szkołach, fakt, że 

tysiące młodych powtarzało rok lub opuszczało szkołę, że młodzież robotnicza i 

spółdzielcza opuszczała pracę, że przestępczośd wśród młodzieży rosła 

nieustannie itd. 
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W kierownictwie młodzieży uwidoczniły się skłonności do coraz większego 

zajęcia się prawami i wymaganiami młodzieży, które według poleceo partii miały 

byd rozpatrywane z uwagą. Lecz jednocześnie, nie zauważano i nie podkreślano, 

że młodzież powinna wykonywad z dokładnością również obowiązki odnośnie 

nauki i pracy, że nie ma czekad by wszystko dano jej gotowe, lecz powinna sama 

dużo pracowad by stworzyd warunki dla ożywionego życia kulturalnego, 

sportowego i rozrywkowego, ponieważ powinna ona szanowad i starad się 

wykorzystywad środki, jakie dało jej do dyspozycji paostwo. 

Młodzież należy wychowywad tak, by ona w pierwszym rzędzie była aktywna i 

bojowa i aby nie doszło do tego, na przykład, by za swoje złe wyniki w nauce, 

obwiniała pedagogów, mówiąc że są niezdolni, by za nie wykonanie planów na 

akcjach zrzucała winę na techników i kierowników itd. Powinna ona walczyd 

przeciwko zadowoleniu z siebie, zarozumiałości, które prowadzą, że pracuje się 

dla zyskania rozgłosu. 

Innym poważnym błędem jest lekceważenie pracy wychowawczej wśród 

młodzieży, nawet po przeanalizowaniu Historii Partii, zrezygnowanie ze 

zorganizowanych form wychowywania młodzieży, uważając że z uczniami robi 

to szkoła, że w ośrodkach pracy młodzież wychowywana jest w organizacjach 

związkowych, natomiast na wsi przez Front Demokratyczny. 

Objawy liberalizmu miały miejsce również w życiu wewnętrznym Związku 

Młodzieży, naruszając normy i metody jego pracy. Bardzo słuszna dyrektywa 

Partii, zwalczania przejawów biurokratyzmu, skostniałych form, o prowadzenie 

elastycznej pracy z młodzieżą, interpretowana została w sposób liberalny. 

Zrozumiana ona została jako wyzwolenie organizacji od wszelkiego koniecznego 

porządku, co prowadzi do naruszenia kilku najbardziej podstawowych norm 

określonych w statucie Związku Młodzieży. De facto, zebrania odbywały się 

coraz rzadziej, natomiast frekwencja pogarszała się nieustannie, życie 

podstawowych organizacji i instancji, jak również więzi między nimi zaczęły 

osłabiad się. 

Za słabości, które ujawniły się w jej pracy organizacyjnej, poza kierownictwem 

młodzieżowym, wielką odpowiedzialnośd ponoszą również organizacje i 

komitety partyjne, wszyscy komuniści. 
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Komitet Centralny Partii zupełnie słusznie podkreślał nieustannie potrzebę 

pozostawienia większej inicjatywy i samodzielności organizacjom 

młodzieżowym. Lecz czy oznacza to, że partia powinna troszczyd się mniej o 

młodzież, że nie konieczne jest nieustanne kierowanie organizacjami Związku 

Albaoskiej Młodzieży Pracy? W partii znajduje młodzież siłę, orientację i 

natchnienie. Najlepsze kadry Partii winny mówid młodzieży o dyrektywach i 

uchwałach podejmowanych przez Partię. Nie powinno się również zdarzyd, że 

również kandydat, który dopiero co przyjęty został do partii z szeregów 

młodzieży, oddalał się od organizacji młodzieżowej, albo nie udzielał jej żadnej 

pomocy. 

Musimy zawsze pamiętad, że młodzież była i pozostanie obiektem całej 

działalności wroga. Dlatego trzeba ją nieustannie hartowad i kształtowad jako 

młodzież rewolucyjną, mówiąc jej o przeszłości, przeprowadzonej walce i 

pokonanych trudnościach, rzucając ją do akcji, aby poważnie zaangażowad ją w 

pracy, dopóki uczy się w nauce, a następnie, gdy wstąpi ona w życie, w pracy 

produkcyjnej, lub w pracy jaka zostanie jej wyznaczona. W całej pracy partii nad 

ogólnym umocnieniem sytuacji, specjalne miejsce musi zająd umocnienie 

Związku Albaoskiej Młodzieży Pracującej, umocnienie pracy z młodzieżą w 

ogóle. Należy troszczyd się o to, aby szkoły, instytucje artystyczne i kulturalne, 

wszystkie środki propagandy, sport itd., zostały lepiej postawione w służbie 

wychowania rewolucyjnego młodzieży. 

Młodzież, jak zawsze tak i tym razem właściwie pojęła i wciela w życie, ze 

wszystkich swoich sił, rady i nauki Partii. Jest to kolejny dowód ścisłej więzi 

młodzieży z Partią. Obecnie sprawa polega na tym, abyśmy pogłębili pracę z 

młodzieżą, dla lepszego zrozumienia, również pod względem ideologicznym, 

tych problemów, aby przystąpiła ona w jeszcze szerszym zakresie i aktywniej do 

walki klasowej, do nauki teorii marksistowsko-leninowskiej, nauki i techniki, do 

pracy i akcji na rzecz budowy socjalizmu, do przysposobienia fizycznego i 

wojskowego, dla obrony kraju i w oparciu o tę zdrową bazę umocnimy ją jako 

niepokonaną siłę rewolucyjną w walce jakiej przewodzi Partia o budowę 

socjalizmu w naszym kraju. 
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O właściwe zrozumienie centralizmu i demokracji  
w kierowaniu gospodarką 

 
Dotychczas mówiliśmy o problemach literatury i sztuki oraz wychowania 

ideowo-estetycznego i moralnego mas. Ale front walki przeciwko liberalizmowi, 

jak to potwierdziła również przeprowadzona dyskusja, jest o wiele szerszy. Z 

podobnymi zjawiskami spotykamy się również w innej ważnej dziedzinie, takiej 

jak gospodarka. 

Ogólną cechą naszej gospodarki jest jej szybki i nieprzerwany rozwój. Również w 

tych dwóch ostatnich latach średnie tempo wzrostu produkcji wynosiło 10,5 

proc. czyli było wyższe niż przewidywano w planie pięcioletnim. Dynamiczny 

wzrost produkcji utrzymywał się również w rolnictwie. Dotychczasowe sukcesy 

oraz mobilizacja i entuzjazm pracowników jaskrawo wskazują, że również w 

bieżącym roku zrealizowane zostaną wyznaczone zadania. 

Dotychczasowe zdobycze są rzetelną podstawą dla spełnienia zadao, które 

wyłania historyczna potrzeba budowy socjalizmu dla pokonania skutków jakie 

narzuca nam okrążenie imperialistyczno-rewizjonistyczne. Ale patrząc na naszą 

pracę krytycznym okiem zauważymy w praktyce kierowania i zarządzania 

gospodarką anomalie i błędy, które nie są ani nowe ani też nieznane. 

Wielokrotnie zaobserwowano jednostronne stanowiska i ustępstwa wobec 

zadao, odpowiedzialności i praw paostwowych, osłabienie kontroli i żądania 

sprawozdawczości, uśpienie czujności rewolucyjnej i walki klas. Podobne 

przejawy, posiadające charakter liberalny, nie mogą nie wpływad negatywnie na 

tak ważną sprawę jak dyscyplina planu i pracy, rachunkowośd i kontrolę 

pieniężną, normowanie wynagrodzeo, zarządzanie wspólną gospodarką 

socjalistyczną itd. 

Oczywiście, że błędy i anomalie w dziedzinie gospodarki nie wypływają ani z 

naszego systemu kierowania ani też z polityki ekonomicznej partii, której 

podstawowe zasady były i pozostają słuszne, czego dowiódł czas, sama 

rzeczywistośd. Wypływają one z wpływów i presji wywieranej na naszych ludzi 

przez okrążenie kapitalistyczno-rewizjonistyczne, ze starej mentalności 

drobnomieszczaoskiej, z wąskiego rozumienia dyrektyw Partii. 
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W niektórych sprawach związanych z kierowaniem i zarządzaniem gospodarki 

ujawnia się liberalizm, który bardziej zakrawa na pewnego rodzaju woluntaryzm 

i subiektywizm. Nierzadko natrafia się na lekceważenie praw ekonomicznych, 

nie ma się na uwadze ich wymogów w odpowiednich organach paostwowych i 

ekonomicznych. Gdy tylko wydajnośd pracy określona została w nowej 

metodologii planowania jako wskaźnik rachunkowy, zaczęto na nią mniej 

zwracad uwagę. W rezultacie, w wielu przedsiębiorstwach, okręgach i 

ministerstwach zaczęły pojawiad się oznaki przekroczeo planowanej siły 

roboczej, uważając za rzecz normalną ponadplanowe zatrudnienie. Stąd 

pochodzi i inne zjawisko negatywne, że podczas gdy fundusz płac jest 

przekraczany, plan produkcji jest w niektórych przedsiębiorstwach nie w pełni 

wykonywany, powodując w ten sposób dysproporcje między wzrostem siły 

nabywczej a funduszem towarowym potrzebnym do jej pokrycia. Brakiem 

właściwej uwagi na wymogi praw ekonomicznych tłumaczy się osłabienie 

rachunkowości i kontroli podstawowych funduszy i środków obrotowych, 

niewystarczająca troska o wyliczenie do kooca i szczegółowo opłacalności 

ekonomicznej we wszystkich dziedzinach produkcji, każdego wydatku i 

inwestycji, kierując się zdaniem «przystąpmy do produkcji a resztę załatwi się 

później». W niedocenianiu dźwigni ekonomicznych tkwi zniesienie przez pewien 

okres i osłabienie kontroli funduszu płac i inwestycji. 

Komisja Planowania, Ministerstwo Finansów i inne resorty muszą gruntownie i 

w sposób krytyczny rozpatrzed dotychczasową praktykę swojej pracy. Organy 

finansowe muszą umocnid kontrolę finansową wydatków budżetowych w 

dziedzinie gospodarki i w innych dziedzinach, w celu podniesienia ich 

skuteczności. Główne resorty muszą również wyznaczyd konkretne kroki dla 

dalszego umocnienia rachunkowości, dla podniesienia ich rentowności w ogóle, 

a zwłaszcza w gałęziach i przedsiębiorstwach które nie nadążają za planem, lub 

pracują ze stratami. W ubiegłym roku 208 przedsiębiorstw nie wypracowało 

planowanego zysku, lub przekroczyło planowane straty. W ostatnich trzech 

latach, wydostawało się z zacofania średnio 100-110 przedsiębiorstw rocznie, 

podczas gdy 90-100 innych pozostawało w tyle za planem. Również resorty 

muszą zwiększyd swoje wymagania odnośnie podniesienia wydajności pracy i 

racjonalnego zatrudnienia siły roboczej, zwłaszcza w dziedzinie produkcji 
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pomocniczej i społeczno-kulturalnej, nieustannie doskonalid normowanie, 

wzmagając pracę i jej organizację. 

Nasz kraj jest małym krajem, ale postawił on sobie wielkie cele i zadania pełnej 

budowy społeczeostwa socjalistycznego. Jeśli weźmiemy również pod uwagę 

znane czynniki polityczne i ekonomiczne, wypływające z okrążenia 

kapitalistyczno-rewizjonistycznego, wtedy stanie się wyraźniejsza koniecznośd 

tak wysokiej normy akumulacji, ogromnych inwestycji i szybkiego tempa 

naszego budownictwa socjalistycznego, potrzeba ustanowienia 

wszechstronnego, surowego reżimu oszczędnościowego. 

Liczne dane i fakty świadczą o tym, że pozostałości w świadomości ludzi i obce 

wpływy burżuazyjno-rewizjonistyczne skłaniające do kierowania się wąskim 

interesem danej chwili, interesem resortu, lokalnym i grupy, nawet jeśli jest on 

sprzeczny z interesem ogólnym i perspektywicznym, utorowały drogę w 

codziennej praktyce wielu wypaczonym posunięciom, które hamują właściwe i 

rewolucyjne połączenie tych interesów. 

Wąskie patrzenie, nie okiem politycznym, na interesy lokalne i resortowe, 

skłania niektóre kadry do występowania z żądaniem dodatkowych inwestycji, 

siły roboczej i materialnej, niemożliwych do wykonania przez naszą gospodarkę 

lub nieusprawiedliwionych odpowiednim wzrostem produkcji, wydajności pracy 

i dochodu. 

Liczne przedsiębiorstwa i kierownicze organy w centrum i okręgach, w toku 

opracowywania planów wysuwają wiele powodów i obliczeo dla uzasadnienia 

tej lub innej inwestycji. Ale gdy nie wysechł jeszcze atrament na podpisach 

zatwierdzających te plany zaczynają się starania o zmianę funduszy, lub 

zastąpienie jednego obiektu drugim, zupełnie nie przewidzianym w planie. W 

ubiegłym roku, 9 okręgów, jak Tirana, Durres, Korcza, Fier, Gjirokastra itd., 

ubiegało się o dodatkowe fundusze, o około 30 proc. wyższe od pierwotnie 

zatwierdzonych. Tylko dwa okręgi, Peszkopiji i Gramszu wystąpiły w czwartym 

kwartale ubiegłego roku o zwiększenie, lub zmniejszenie funduszy dla 65-

obiektów. Nie można dłużej pozwolid na to, aby inwestorzy, projektanci i 

wykonawcy lekceważyli zatwierdzone plany i zmieniali fundusze wyznaczone na 

każdy obiekt jak również przekraczali granice finansowe. 
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Zdarza się i inaczej. Zaczyna się pracę w oparciu o zobowiązanie, że wykona się 

ją własnymi siłami, a następnie występuje się z żądaniami i naciskami w 

najwyższych organach rządowych w celu otrzymania materiałów i urządzeo z 

importu, stawiając w ten sposób paostwo przed następującą alternatywą: 

spełnienia tych żądao, lub przyjęcia jako faktu dokonanego zamrożenie funduszy 

finansowych i materialnych w obiekcie nieskooczonym. 

Istnieją przedsiębiorstwa, okręgowe komitety wykonawcze i resorty centralne, 

które jak gdyby nigdy nic żądają, lub zatrzymują dla siebie większe ilości 

materiałów od tych, które są potrzebne, lub planowane. Jakim prawem 

Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa zużyło w 1972 r. bez upoważnienia rządu, w 

swoich przedsiębiorstwach ilości nafty większe od planowanej, podczas gdy nie 

wykonano planu zaopatrzenia wielu przedsiębiorstw innych resortów. Takie 

posunięcia są nie tylko jawnym naruszeniem dyscypliny planowania i wymogów 

praw ekonomicznych, ale dowodzą również liberalnego rozumienia sytuacji 

politycznej i ekonomicznej, wewnętrznej i zagranicznej, w jakiej żyjemy i 

walczymy o budowę socjalizmu. Na te sprawy trzeba więc spojrzed gruntownie, 

partyjnym okiem politycznym. Krytykowane przez nas zjawiska nie tylko 

przynoszą szkody i zakłócenia w gospodarce, ale bardzo źle wpływają również na 

świadomośd ludzi. Dlatego tym szkodliwym praktykom trzeba zagrodzid drogę 

raz na zawsze i podjąd środki, aby się one w przyszłości nie powtórzyły.  

Nasza klasa robotnicza pracuje i wykonuje swoje zadanie wśród nieustannie 

rosnącego entuzjazmu i wysoką świadomością. Te jej wspaniałe cechy są 

widoczne we wspaniałych rezultatach jakie osiąga nasz kraj w dziedzinie 

socjalistycznego uprzemysłowienia, w postępie rolnictwa, rozwoju kultury, 

nieustannym wzroście dobrobytu, i poprawie bytu. Powyższe cechy są ogólną 

charakterystyką dla większości pracowników. Ale są i pracownicy pozostający w 

tyle, którzy wskutek swojego pochodzenia społecznego, niewielkiego stażu 

pracy, lub innego powodu nie wyzbyli się jeszcze wielu koncepcji 

drobnomieszczaoskich, nie zdobyli jeszcze prawdziwych cech klasowych. Zdarza 

się, że niektórzy kierownicy zajmują wobec nich stanowisko sentymentalne, co 

jest obce duchowi rewolucyjnemu i pryncypialności. W toku dyskusji 

przeprowadzonych w zakładach pracy i produkcji wysunięto krytyczne uwagi 

odnośnie tej sprawy. Dlaczegoż to trzeba utrzymywad niskie normy pracy, które 



44 
 

da się łatwo przekraczad, bez większego wysiłku i dlaczego w wyniku tego 

poszczególni robotnicy i spółdzielcy mają ciągnąd od społeczeostwa więcej niż 

im się naprawdę należy? Komu służy sztuczne i bezpodstawne podnoszenie 

zaszeregowania pracowników, rzekomo w celu zniesienia wyraźnych różnic 

między zarobkami robotników danego przedsiębiorstwa, lub gałęzi? Mimo, że 

podjęte zostały decyzje odnośnie nie podnoszenia zarobków pracowników 

administracyjnych do czasu przeprowadzenia wyznaczonych badao, niektóre 

resorty, w dążeniu do podniesienia poborów pracowników administracyjnych 

występują do rządu z propozycją podniesienia ich przedsiębiorstw do wyższej 

kategorii. Takie dążenia należy atakowad jako szkodliwe dla gospodarki, jako nie 

do przyjęcia dla naszego społeczeostwa socjalistycznego. 

Obce przejawy w gospodarce są nierzadko rezultatem braku właściwego 

zrozumienia i realizacji stosunku między centralizmem a demokracją, 

jednolitego kierowania i linii mas. Doprowadziło to do tego, że nie żąda się 

sprawozdawczości i brak jest surowej kontroli wykonywania zadao, że narusza 

się w sposób jawny dyscyplinę. Są to również najwidoczniejsze i najbardziej 

powszechne skutki liberalizmu w gospodarce. 

Komitet Centralny niejednokrotnie domagał się wykonania planu nie tylko pod 

względem ilościowym, ale również planu każdego asortymentu, zgodnie z 

wymaganym standardem i warunkami technicznymi. Ogólnie z roku na rok, 

zauważyd można znaczną poprawę, rosną starania o surowe przestrzeganie 

planu paostwowego i jego wymogów, zauważono słuszniejsze zrozumienie 

potrzeby realizacji do kooca wszystkich wskaźników planowania i produkcji. 

Jednakże w praktyce zdarza się, że produkcja prowadzona i realizowana jest 

wyłącznie w globalnych cyfrach, zaś kilka tysięcy ton chromu i węgla, kilka 

tysięcy metrów materiałów włókienniczych i kilka tysięcy par obuwia 

wyprodukowano wbrew warunkom technicznym i standardom, obciążając 

gospodarkę towarami niechodliwymi, przekraczając normatywy i produkując 

braki. Mimo, że w strukturze towarów rynkowych odczuwa się jeszcze braki, na 

początku bieżącego roku przedsiębiorstwa handlowe wyprodukowały ponad 

normatyw towarów wartości około 250 milionów leków. Niechodliwe artykuły 

włókiennicze, konfekcja i obuwie mają tendencję wzrostu. Chociaż w ostatnich 2 

latach dokonano przeceny niechodliwych towarów na sumę 46 milionów leków, 
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produkcja artykułów niskiej jakości nadal kontynuowana jest w niektórych 

przedsiębiorstwach. 

Ludzie niesumienni, spekulując na naszej demokracji socjalistycznej, poważnie 

łamią dyscyplinę pracy. Przychodzą i wychodzą oni z pracy kiedy im się chce, 

obijają się po zakładzie pracy, zupełnie nie zważając na regulamin pracy. W 

ubiegłym roku około 3000 robotników było każdego dnia nieobecnych w pracy 

bez usprawiedliwienia; tysiące chłopów nie stawiało się do pracy, zaś jedna 

czwarta spółdzielców przepracowała mniej niż 200 dniówek obrachunkowych, 

podczas gdy w rolnictwie liczne prace nie są wykonywane na czas i nie posiadają 

odpowiedniej jakości. Godziny pracy nie są całkowicie wykorzystywane nawet w 

administracji paostwowej. 

Są tacy, którzy sprzeciwiają się staraniom kierowników partyjnych, 

paostwowych i gospodarczych o wprowadzenie porządku i dyscypliny w imię 

demokracji i linii mas. Centralizm demokratyczny wymaga, jak to wyjaśnił Lenin i 

zawsze podkreślała nasza Partia, aby postanowienia podejmowane były 

wspólnie, po dyskusji i wymianie zdao, w sposób jak najdemokratyczniejszy i w 

duchu rewolucyjnym. Ale po podjęciu decyzji, każdy powinien odpowiadad za 

swoje zadanie, przestrzegad dyscyplinę planu, dyscyplinę techniczną i dyscyplinę 

pracy. W żądaniu sprawozdania centralizm demokratyczny przechodzi przez 

nierozłączne działanie jednolitego kierownictwa, posłuszeostwa rozkazom 

zwierzchnika, kierownika który jest powiernikiem paostwa, znajdującej się u 

władzy klasy, dla konsekwentnej i właściwej realizacji polityki ekonomicznej 

Partii. Każde inne stanowisko-liberalne i sentymentalne, jest obce i szkodliwe. 

Im bardziej rosną prawa i kompetencje, tym bardziej rosną również obowiązki i 

odpowiedzialnośd każdego za ich wykonanie. 

W ostatnich miesiącach, gdy klasa robotnicza przystąpiła do surowej krytyki 

wykrytych błędów i niedociągnięd zauważono, że wszędzie zapanował większy 

porządek, w znacznym stopniu umocniła się dyscyplina pracy, kontrola i 

sprawozdawczośd, wzrosła mobilizacja i zdecydowana wola osiągnięcia 

wyznaczonego celu. Czy to nie dowodzi, że istnieją wszystkie możliwości i 

wszystkie warunki obiektywne i subiektywne dla szybkiego i zdecydowanego 

usunięcia trudności, podniesienia całej pracy na wyższy poziom, stałego postępu 

naszej gospodarki w szybszym i niepowstrzymanym tempie? 
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Klasa robotnicza jest pod każdym względem podstawą naszej budowy 

socjalistycznej, jej decydującym czynnikiem. Do niej należy kierowanie, 

sprawowanie kontroli i wywieranie swego wpływu, zarówno w ogólnych ramach 

paostwowych jak i bezpośrednio, we wszystkich ogniwach gospodarki i 

organizacji paostwowej. Rezultaty osiągnięte w tej dziedzinie są widoczne. 

Walka Partii przeciwko biurokratyzmowi nie byłaby tak szeroka i głęboka, gdyby 

klasa robotnicza nie powstała z tak wielką odwagą, gdyby nie podjęła ona swojej 

masowej i bezpośredniej kontroli wszędzie i nad każdym. Dlatego jest absolutnie 

konieczne, abyśmy tę kontrolę rozszerzyli i umocnili również w walce przeciwko 

przejawom liberalizmu w gospodarce. Jak podkreśliła partia, kontrola robotnicza 

musi obejmowad wszystkie dziedziny naszej działalności społecznej. Musi się 

ona również rozwijad wśród samej klasy robotniczej w formie samokontroli. Im 

mocniejsza i bardziej nieprzejednana będzie walka klasowa w jej szeregach 

przeciwko liberalizmowi i każdemu innemu przejawowi obcej ideologii, tym 

skuteczniejsza będzie również kontrola robotnicza od dołu do góry, w samym 

przedsiębiorstwie i poza nim. 

Przykładanie wagi do bezpośredniej kontroli robotniczej nie wyklucza, ani też 

nie zastępuje kontroli paostwowej, która jest nieodłącznym atrybutem 

kierowniczej działalności organizacyjnej dyktatury proletariatu. Jednakże 

ostatnio, w różnych ogniwach aparatu paostwowego i gospodarki, istniały 

również oznaki zaniechania żądania sprawozdania i braku stawiania przed 

odpowiedzialnością. Ta skłonnośd, tak szkodliwa jak i niebezpieczna, utorowała 

drogę obcym stanowiskom i posunięciom w zarządzaniu gospodarką, duchowi 

ustępstw i łamaniu dyscypliny w wykonywaniu obowiązków i do pewnego 

stopnia zachęcając w tym kierunku. 

Praktyka dowodzi, że antypaostwowa działalnośd ekonomiczna nie tylko 

niezwykle rzadko zgłaszana jest w odpowiednich organach, ale również winni 

nie są stawiani przed większą odpowiedzialnością, nie podejmuje się wobec nich 

kroków administracyjnych i zajmuje się wobec nich łagodne, oportunistyczne 

stanowisko. Dlaczego nie jeden kierownik gospodarczy zamyka oczy na 

niszczenie przez ludzi nierzetelnych mienia socjalistycznego, na branie więcej niż 

się należy i przywłaszczanie sobie mienia paostwowego. Czy on nie rozumie, że 
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takie liberalne stanowisko przynosi ogromną szkodę interesom socjalizmu i 

samym tym, którzy dopuszczają się tych szkód i nadużyd? 

Należy również stwierdzid, że organy sprawiedliwości nie zawsze należycie 

spełniły swój obowiązek realizowania ustawodawstwa ekonomicznego odnośnie 

każdego wykroczenia antysocjalistycznego. Szły one na ustępstwa, wykazywały 

sentymentalizm i brak zdecydowania, dopuszczając w ten sposób do 

powtórzenia się niektórych wykroczeo szkodliwych dla gospodarki i naszego 

społeczeostwa. 

Partia zawsze zalecała nam, abyśmy ani na chwilę nie zapomnieli iż nasze 

budownictwo socjalistyczne rozwija się w walce klas, sprzecznościach, 

trudnościach i przeróżnych przeszkodach. Ich pokonanie wymaga umocnienia 

dyktatury proletariatu, organizacji, porządku, dyscypliny i odpowiedzialności. 

Dlatego kontrola paostwowa, właściwie połączona z kontrolą robotniczą musi 

ulec umocnieniu we wszystkich ogniwach, w centrum i terenie, we wszystkich 

jej formach administracyjnych, prawnych, finansowych, bankowych itd. Musi 

ona byd systematyczna, głęboka i skuteczna dla zwalczania obcych przejawów 

oraz uniknięcia błędów i niedociągnięd. 

Podstawową zasadą naszego budownictwa socjalistycznego jest opieranie się na 

własnych siłach. Ta zasada głęboko zakorzeniła się w sercu i we krwi naszych 

pracowników, których cechuje niezłomna wiara we własną energię, inicjatywę i 

czyn rewolucyjny. Robotnicy, spółdzielcy, kadry inżynieryjno-techniczne i 

kierownicy gospodarki, śmiało realizując zasadę opierania się na własnych 

siłach, z honorem spełnili wielkie i skomplikowane zadania i pokonali wszystkie 

trudności. Tę wielką zasadę i tego ducha rewolucyjnego wyrażono również w 

toku realizacji zadao piątej pięciolatki. Wszystkie zakłady pracy od wielkich 

obiektów do najmniejszych oddziałów produkcyjnych dołożyły starao o 

uproszczenie projektów i prac, budowy nowych maszyn i mechanizmów w kraju, 

ograniczenie importu. Opieranie się na własnych siłach wyraża się zwłaszcza w 

ogólnym wzroście ducha twórczego, racjonalizacji i oszczędności, we wzroście 

współzawodnictwa dla budowania i produkowania szybciej, lepiej i taniej. Nie 

ulega wątpliwości, że doświadczenie zdobyte w tym kierunku ulegnie 

wzbogaceniu i będzie brane pod uwagę, zwłaszcza przy opracowywanie projektu 

szóstego planu pięcioletniego na lata 1976-1980. 
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Popadlibyśmy w niewybaczalny nastrój zadowolenia z siebie, gdybyśmy za 

osiągnięciami nie widzieli również obcych przejawów, które pojawiły się w 

sprawie właściwego zrozumienia i realizacji zasady opierania się na własnych 

siłach. W imię przekroczenia planu produkcyjnego zużywa się ponadplanowe 

ilości surowców i materiałów, wyzyskując w tym celu, wbrew przepisom, 

rezerwy produkcyjne. Mimo zaleceo KC i rządu, że walka i starania zespołów 

pracowniczych winny koncentrowad się przede wszystkim i ponad wszystko na 

przekroczeniu planu produkcji tych artykułów, dla których surowiec zapewniany 

jest w kraju i nie jest deficytowy, w wielu przypadkach sprawa przedstawia się 

inaczej. Dlaczego zezwala się, że możliwości powstałe w rezultacie obniżki norm 

konsumpcji materiałów deficytowych, lub importowanych wykorzystuje się dla 

przekroczenia planu produkcji, a nie dla zwiększenia rezerw operatywnych, na 

co Partia zawsze zwraca uwagę? Ci kierownicy gospodarki i te organizacje 

partyjne, które zezwalają na takie posunięcia, nie zrozumiały istoty zasady 

opierania się na własnych siłach, jak również specjalnych warunków 

spowodowanych okrążeniem imperialistyczno-rewizjonistycznym. 

Takim samym okiem należy również patrzed na przypadki i ludzi, którzy 

potrzebując maszyny i urządzenia, stając w obliczu każdego problemu jaki należy 

rozwiązad w przedsiębiorstwie, spółdzielni, okręgu, lub resorcie, nie 

zastanawiając się dłużej, wybierają najkrótszą drogę i kierują swój wzrok ku 

zagranicy, gotowi są ubiegad się o walutę, lub wyjazd z kraju, rzekomo w celu 

zapoznania się z postępowym doświadczeniem, zamiast oprzed się na 

możliwościach krajowych i naszym doświadczeniu, zamiast dołożyd starao o 

rozwiązanie własnymi siłami wyłaniających się problemów. Niepokojącym jest 

zwłaszcza fakt, że takie skłonności popierają bez głębszego zastanowienia się 

również kadry w kierowniczych organach ekonomicznych i paostwowych. 

Oprócz szkody ekonomicznej, wydawania bez żadnej potrzeby waluty, wyrabia 

się niechcąco lub celowo u naszych ludzi błędny pogląd, szerzy się ducha 

demobilizacji, pokładania nadziei w imporcie i rozrzutności, gdy mowa jest o 

pieniądzach paostwowych. 

Rząd podjął środki i wyznaczył również fundusze na to, aby nasi ludzie mieli 

możnośd zapoznania się w ten lub inny sposób z osiągnięciami nauki i techniki za 

granicą. Ale te fundusze należy wydawad jak najracjonalniej, trzeba uczyd się 
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głównie tych rzeczy, które są najbardziej potrzebne naszej gospodarce, które da 

się zastosowad w warunkach naszego kraju i posiadają szybki i wyraźny efekt 

ekonomiczny. W tym znaczeniu należy zagrodzid drogę inicjatywie tych osób. 

które nie znając naszej rzeczywistości i naszych możliwości, tylko dlatego, że 

widziały coś w jakiejś książce, przedkładają sprawozdania i «wielkie projekty» 

nie zastanawiając się, że na realizację tego potrzeba kilkaset tysięcy, a nawet 

milionów dolarów. 

Analiza tych niedostatków i niedociągnięd dowodzi, że w poważnym stopniu są 

to również rezultaty ustępstw wielu kierowniczych kadr w terenie i centrum. 

Deptanie praw i norm regulujących całą działalnośd naszego społeczeostwa, 

które wynikają z naszej ideologii marksistowsko-leninowskiej jest 

niedopuszczalne dla wszystkich. Ale gdy nie przestrzegają ich kadry, wyrządza 

się ogromną szkodę gospodarce i całej pracy Partii. Dlatego nasze kadry, 

pochodzące z mas i wyrobione w ideologii marksistowsko-leninowskiej, 

zahartowane w kuźni Partii, muszą właściwie rozumied i oceniad rolę ich 

odpowiedzialności, wyciągnąd właściwe wnioski i zadania dla siebie i mas i 

każdego dnia poddawad ocenie świadomości klasowej całą swoją działalnośd. 

Ustanowienie wszędzie i we wszystkim porządku i dyscypliny proletariackiej jest 

przede wszystkim, sprawą świadomości, wychowania, przekonania i hartu mas 

pracujących, sprawą organizacji i ścisłego przestrzegania praw i norm 

paostwowych. W tym znaczeniu rodzi się również potrzeba, aby i Związki 

Zawodowe rozpatrzyły i udoskonaliły swoją pracę. Postępy w tym kierunku są 

znane. Ale również niedociągnięcia w tej dziedzinie należy uwypuklid, rozpatrzed 

i zdecydowanie zwalczad. 

W działalności Związków Zawodowych zauważyd można uczucie 

samozadowolenia, co ożywiło niektóre przejawy formalizmu w ich pracy. 

Podstawowym zadaniem Związków Zawodowych jest wychowanie klasy, 

podniesienie jej świadomości politycznej i ideologicznej, organizacja i 

mobilizacja pracowników w walce o budowę socjalistyczną, ich aktywny udział w 

rządzeniu krajem. Związki Zawodowe nie powinny ulegad naciskom 

zmierzającym do tego, aby zajęły się one bieżącymi sprawami ekonomicznymi w 

planie techniczno-administracyjnym, ponieważ oddaliłoby to je, jak się to 

zdarzyło w kilku przypadkach, od realizacji ich głównych zadao. Z uwagi na to. 
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organizacje związkowe nie powinny zadawalad się samymi ogólnymi rezultatami 

pracy klasy robotniczej w produkcji, ale muszą poważnie walczyd również 

przeciwko każdej obcej postawie w stosunku do pracy i własności, do łamania 

dyscypliny, psucia i nadużywania wspólnego mienia, produkowania artykułów 

niskiej jakości, utrzymywania niskich norm itd., co jest także wyrazem braku 

efektywnej pracy wychowawczej.  

Z drugiej strony, związki zawodowe muszą patrzed na pracownika nie tylko w 

jego stosunku do pracy, ale również w jego życiu społeczno-rodzinnym, jako na 

obywatela i rodzica. Robotnik musi byd wzorowym nie tylko w fabryce i pracy, 

ale również poza nią. w domu, na ulicy, w towarzystwie itd. 

Rozwiązanie tych zadao wymaga gruntownej i zróżnicowanej pracy. Nie znosi 

ona ani formalizmu ani pracy pełnej rozgłosu. Walcząc o scalenie się z masami, 

organy związków zawodowych nie powinny w żadnym wypadku ulegad presjom 

drobnomieszczaoskim robotników, lub poszczególnych grup nieuświadomionych 

robotników, ale muszą walczyd o podniesienie świadomości mas do zadao 

historycznych klasy. Partia podkreśliła, że klasę robotniczą musimy brad taką 

jaką jest. W jej szeregach znajdują się ludzie, którzy nie zdobyli jeszcze 

prawdziwych cech klasy, którzy naruszają przepisy o pracy i normy społeczne. 

Dlatego, Związki Zawodowe, nigdy nie rezygnując z metody przekonywania i 

wychowywania, jako jedynej metody w całej ich działalności, muszą walczyd o 

respektowanie i surową realizację praw paostwowych i obowiązujących 

przepisów. Z drugiej strony, muszą one lepiej i bardziej zdecydowanie bronid 

podstawowych interesów klasy robotniczej. W tych ramach trzeba zwalczad 

każde wypaczenie biurokratyczne, które narusza prawa pracowników, 

zdecydowanie występowad przeciwko każdemu kto narusza prawa paostwowe, 

niezależnie od tego czy to będzie kierownik czy robotnik. 

Od Związków Zawodowych wymaga się zwłaszcza usuwania błędów i dalszego 

udoskonalania pracy wychowawczej nad hartowaniem ideowo-politycznym 

klasy robotniczej. Obok umocnienia systemu wychowania robotników, należy 

ożywid również życie polityczne w organizacjach związków zawodowych, lepiej 

powiązad pracę wychowawczą z problemami jakie wyłania praktyka, szeroko 

rozwinąd ducha nieprzejednania wobec błędów, krytykę i samokrytykę w 

organizacji. Cała ta praca musi służyd bujnemu rozwojowi socjalistycznego 
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współzawodnictwa pracy, umocnieniu inicjatyw i akcji polityczno-

ideologicznych, ekonomicznych, kulturalnych i społecznych, do czego należy 

użyd najróżniejszych form. 

Dyskusje ostatnio przeprowadzone wokół tych problemów były nową zachętą 

dla organizacji partyjnych i masowych, dla organów gospodarczych i organów 

władzy, dla wszystkich pracowników miast i wsi, aby zastanowili się oni głęboko 

i w zdrowym duchu krytyki i samokrytyki napiętnowali wszelkie obce przejawy, 

skłonności liberalne w gospodarce, podjęli środki i umocnili walkę przeciwko 

nim. 

Na terenie całego naszego kraju, w miastach i we wsiach, wśród klasy 

robotniczej i chłopstwa pracującego, krytyka niedociągnięd przekształciła się w 

mobilizującą siłę oraz wywołała entuzjazm i optymizm. Ogólny postęp zauważyd 

można we wszystkich sektorach gospodarki. Wszędzie widoczna jest znaczna 

poprawa w pracy i realizacji zadao. Dotychczasowe rezultaty są dośd 

zachęcające. Plan paostwowy realizowany jest z sukcesem. Gdy podczas 

pierwszych dwu miesięcy tego roku wielu przedsiębiorstwom brakowało do 

realizacji planu, w koocu maja plan produkcji przemysłowej za pięd miesięcy 

wykonany został w 101 procentach, a za pierwsze półrocze przewiduje się jego 

realizację w 101,4 proc. Wszystko to dowodzi wysokiej świadomości politycznej 

naszych pracowników, naszej klasy robotniczej i chłopstwa spółdzielczego, 

którzy swoim czynem wprowadzają w życie linię i słuszną postawę Partii. Ale te i 

wszystkie inne rezultaty muszą byd jedynie uważane za nowy, zachęcający zryw 

w tej nieustannej walce jaką Partia i wszyscy pracownicy winni bez przerwy 

kontynuowad dla postępu gospodarki i całego budownictwa socjalistycznego 

kraju. 

 

Organizacja partyjne i komuniści winni stad na czele walki przeciwko 

przejawom obcej ideologii 

 

Partia nigdy nie ukrywała błędów i niedociągnięd, nie wahała się ona śmiało i 

otwarcie piętnowad je przed komunistami i narodem. Postępowała ona w ten 
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sposób w przeszłości i tak samo postępuje i dziś. Nasza krytyka wcale nie 

przydmiewa sukcesów i wspaniałych zwycięstw Partii we wszystkich dziedzinach 

budowy socjalizmu w kraju. Są one kolejnym dowodem powagi partii, jej siły, jej 

ścisłych więzi z narodem. Autorytet Partii i zaufanie narodu do niej nigdy nie 

były tak wielkie i trwałe jak dziś. 

Linia Partii była i jest słuszna, rewolucyjna, marksistowsko-leninowska, ale jej 

dyrektywy odnośnie niektórych ważnych spraw poruszonych w tym 

sprawozdaniu nie zawsze były właściwie rozumiane i realizowane, istniały nawet 

wypaczenia. Wszystko to miało miejsce przed oczyma wielu komunistów, kadr, 

organizacji i komitetów Partii. Ale dlaczego pozwolono na taki stan rzeczy? 

Dlaczego niektórzy towarzysze kierowali się jednostronną interpretacją 

dyrektyw Partii? Dlaczego nie doceniono wielu obcych przejawów i osłabiono 

walkę przeciwko nim? Głównego źródła złą należy doszukiwad się w liberalizacji 

poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw. I to zło musimy 

wykorzenid od podstaw. 

Liberalizm nie spada z nieba, jest on produktem presji ideologicznej 

wewnętrznych wrogów, mającej na celu podważenie władzy ludowej i 

socjalizmu. Ale przejawy tego zjawiska a zwłaszcza stopieo w jakim jest ono 

rozpowszechnione zależy od pracy Partii, od pojmowania jego 

niebezpieczeostwa i walki Partii o wychowanie i wyrobienie rewolucyjne 

komunistów i pracowników. Fakt, że to zjawisko nigdy nie było powszechną 

chorobą w naszej Partii i jaskrawo dowodzi o czujności i należytej walce. Mimo 

tego. na przejawy liberalizmu w życiu społeczeostwa, które dzisiaj krytykujemy, 

musimy patrzed mając jednocześnie na względzie przejawy liberalizmu widoczne 

w samym życiu Partii i w jej działalności. Ale należy zaznaczyd, żre ten problem 

potraktowano na zebraniach podstawowych organizacji w sposób 

niewystarczający.  

W czym wyraża się liberalizm w życiu Partii?  

Przede wszystkim w fakcie, że w wielu podstawowych organizacjach nie zawsze 

panuje poczucie pełnej odpowiedzialności całej organizacji i poszczególnych 

komunistów za realizację linii Partii we wszystkich dziedzinach życia. W 

niektórych dziedzinach, np. oświaty, kultury i sztuki podstawowe organizacje 
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partyjne nie zawsze spełniały swoją kierowniczą rolę, nie zawsze stały na czele 

prac. Nie zajmowały się ono podstawowymi problemami działalności tych 

instytucji, nie posiadały wpływu i kontroli dla właściwego zrozumienia i należytej 

realizacji linii Partii. W tej dziedzinie szkodę wyrządziły również błędne 

koncepcje, że problemy kultury i sztuki są sprawami należącymi głównie do 

specjalistów i że organizacje partyjne nie mają po co mieszad się do tych spraw. 

Nie ulega wątpliwości, że zdania specjalistów trzeba słuchad i respektowad, 

ponieważ wywodzą sie oni z narodu i są ludźmi Partii wychowanymi w jej 

naukach. Ale podstawowa organizacja w każdym przypadku ponosi pełna 

odpowiedzialnośd za właściwa realizację linii Partii. Komuniści nie muszą znad 

szczegółowo stron technicznych i artystycznych, ale obrona linii jest ich 

podstawowym obowiązkiem. Fachowcem od linii Partii musi byd każdy 

komunista. Faktem jest. że gdy organizacje partyjne instytucji kulturalno-

artystycznych poważnie zaangażowały się do analizy pracy tych instytucji, 

okazało sie, że są one zupełnie zdolne głęboko potraktowad i właściwie 

rozwiązad również problemy o treści ideowo-estetycznej w ich dziedzinie 

działalności. 

Konieczne jest aby głęboko zrozumied i właściwie realizowad w praktyce, że 

umocnienie kierowniczej roli podstawowych organizacji jest stałym i żywotnym 

obowiązkiem Partii, ponieważ za ich pośrednictwem spełniana jest jej 

kierownicza rola. Poprawa jest duża, ale są jeszcze takie organizacje, które 

prowadza letnie życie partyjne. Codzienna rutyna i praktyka sprawia, że niektóre 

podstawowe organizacje zajmują się sprawami bieżącymi, jak np. kalendarzem 

rolniczym, zaniedbując przy tym podstawowe problemy ideowo-polityczne 

wychowania ludzi. 

Istnieją również takie organizacje, które nawet wtedy, gdy rozpatrują problemy 

ideowo-polityczne. lub ekonomiczne, bardzo często nie traktują ich politycznie, 

nie wgłębiają się w powody ideologiczne jeśli zauważone zostają błędy, i nie 

określają właściwych kroków dla ich likwidacji, nie pracują jak należy dla 

otwarcia pracownikom perspektywy. 

Liberalizm w życiu wewnętrznym podstawowych organizacji wypływa również z 

braku realizacji norm Partii. Nie wszystkim znany jest dobrze Statut, w którym 
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zawarte są normy i zasady Partii. Właśnie stad wypływa brak bojowej krytyki i 

samokrytyki, niewystarczająca troska i odpowiedzialnośd za zebrania partyjne, 

niedociągnięcia w żądaniu sprawozdania z pracy itd. 

Jeśli chodzi o sprawę uchwał to w wielu wypadkach istnieją niedociągnięcia. 

Istnieją nawet organizacje podstawowe, które w ogóle nie podejmują uchwał, 

zaś inne podejmują je w ogólnikowej formie. Sprawia to, że komuniści nie są 

aktywni, nie wyciągają wniosków i w rezultacie, również dyscyplina Partii 

pozostawia wiele do życzenia. W ten sposób kontrola realizacji obowiązków 

ulega znacznemu osłabieniu.  

Widoczną zmianę na lepsze zauważyd można było teraz, gdy w podstawowych 

organizacjach partyjnych dyskutowano nad ostatnimi materiałami partyjnymi. 

Na zebraniach tych organizacji stawiano wiele ważnych problemów, 

przeprowadzono na nich głęboką analizę pracy. Komuniści otwarcie i odważnie 

dyskutowali, składali samokrytykę, krytykowali obce przejawy i zjawiska. 

Wstrząsnęło to wieloma organizacjami, stawiając je na zdrowym stanowisku 

rewolucyjnym. 

Ale musi nas tu zaniepokoid pewna sprawa. Dlaczego zezwala się na 

nagromadzenie wielu spraw, dlaczego usiłuje się na jednym zebraniu rozwiązad 

wiele spraw, dlaczego trzeba czekad na zachętę z góry dla poruszenia 

niepokojących nas problemów? Wielu komunistów zauważyło obce przejawy w 

literaturze i sztuce, w szkołach i zakładach pracy, a nawet u własnych dzieci. Ale 

niektórzy zajęli postawę obojętną, nie podnieśli głosu, nie wystąpili przeciwko 

nim, czekając aż ktoś inny te sprawy rozwiąże, a ponadto byli również tacy, 

którzy godzili się z tymi przejawami. 

Taka postawa nie jest postawą rewolucyjną i nie godzi się z normami Partii. 

Partia wymaga nie tylko od każdego komunisty, ale również od każdego 

pracownika wypowiedzenia w sposób otwarty, bez strachu, własnego zdania, 

reagowania i działania, jeśli widzi on. że deptane są i wypaczane dyrektywy 

Partii i prawa dyktatury proletariatu w przypadku stwierdzenia nadużywania 

wolności i demokracji proletariackiej.  

Liberalizm pojawił się również w pracy Partii w niewłaściwym rozumieniu 

awangardowej roli komunisty w realizacji swoich obowiązków. W wielu 
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podstawowych organizacjach partyjnych od komunisty nie żąda się 

sprawozdania z wykonywania przez niego obowiązków jako bojownika 

politycznego, działacza społecznego, z jego działalności zawodowej; nikt nie pyta 

się o to, czy wyróżnia się on wśród pracowników bezpartyjnych czy świeci 

przykładem osobistym i czy inspiruje pracowników bezpartyjnych, u boku 

których pracuje, do rzetelnej pracy na rzecz wykonania zadao. 

Komunista, niezależnie od tego czy jest nim robotnik, chłop, wojskowy, 

urzędnik, czy intelektualista, musi byd płomiennym bojownikiem o obronę i 

realizację linii Partii. Żaden komunista, niezależnie od tego jaki zawód posiada, 

nie może byd inaczej traktowany niż inni. Nie da się tego wytłumaczyd żadną 

specyfiką pracy, lub dziedziny. Są komuniści, zwłaszcza w dziedzinie kultury i 

sztuki, którzy wysuwają najróżniejsze roszczenia i w odróżnieniu od reszty, nie 

rozliczają się ze swojej pracy, obrażają się jeśli są krytykowani i próbują mścid 

się. Są też niektórzy komuniści, zatrudnieni w instytucjach centralnych, którzy 

redukują pracę partyjną do udziału w zebraniach podstawowych organizacji i 

uważają, że są w porządku, jeśli właściwie wykonują swoje funkcje paostwowe. 

Nie wystarcza aby komunista był rzetelnym i przykładnym pracownikiem. Te 

cechy muszą go również charakteryzowad w całej jego działalności, w całym jego 

życiu. Jak mogą spełniad awangardowa rolę i byd przykładem dla innych 

komuniści, których dzieci są chuliganami, stosują się do ekstrawaganckiej mody i 

gustu burżuazyjnego? Postad komunisty jest wszędzie i zawsze taka sama. 

W szeregach partii, w rezultacie obcych wpływów, przyjęd dokonanych niekiedy 

bez zdrowych kryteriów, niewystarczającej pracy wychowawczej znajdują się 

komuniści pozbawieni aktywności, którzy nie wykonują obowiązków partyjnych i 

swoją postawą niewłaściwie wpływają na masy, obniżają postawę moralną i 

rewolucyjną komunisty. Ci komuniści muszą się pozbyd ospałości, trzeba ich 

krytykowad i udzielid im pomocy, aby poprawili się w walce i pracy. Wobec tych, 

którzy w dalszym ciągu wloką się trzeba podjąd środki aż do wykluczenia ich z 

Partii ponieważ zarażają oni życie partyjne, hamują jego rewolucjonizację. 

Partia wychowała całą armię kadr oddanych sprawie socjalizmu i rewolucji, 

narodowi i marksizmowi-leninizmowi. Kadry są wielkim skarbem Partii i narodu. 

Na ich barkach spoczywa wielki ciężar, rozwiązali oni z sukcesem i rozwiązują 
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wielkie problemy budowy socjalizmu i obrony Ojczyzny. Również w przyszłości 

Partia musi wykazywad nieustanną troskę o kadry, aby były one zawsze czyste 

politycznie i ideologicznie, ściśle związane z masami, zdecydowanymi 

bojownikami o postęp i umocnienie naszej socjalistycznej Ojczyzny. 

Gorzkie doświadczenie Związku Radzieckiego dowiodło, że niebezpieczeostwo 

spowodowane osłabieniem ducha rewolucyjnego kadr jest wielkie. Pokazało 

ono również że możliwośd zwyrodnienia kadr pochodzi z dwóch stron, z ich 

biurokratyzacji i liberalizacji. Obydwa te zjawiska są ściśle ze sobą związane i 

wpływają na siebie wzajemnie. 

Należy stwierdzid, że w toku dyskusji ostatnich materiałów partyjnych, w 

podstawowych organizacjach nie poświęcono należytej uwagi analizie pracy 

kadr w związku z potępionymi przejawami liberalizmu. Zupełnie słusznie 

krytykowano obce zjawiska w gospodarce, w kulturze i sztuce, w życiu Partii i 

społeczeostwa itd. Czy ma to związek z pracą kadr? Czy odpowiedzialnośd 

ponosi tylko robotnik, który okazał się niezdyscyplinowany, lub próbuje 

utrzymad niskie normy, albo rolnik, nie stawiający się do pracy, lub uczeo 

opuszczający lekcje? Nie, winę ponoszą, również kadry, ponieważ one zezwoliły 

na pojawienie się tych obcych nam rzeczy i nie walczyły przeciwko nim. Doszło 

do tego, ponieważ nastrój liberalizmu, ustępstw i tolerancji pojawił się nawet 

wśród samych kadr. To powinno Partię zaniepokoid najwięcej, ponieważ wpływ 

poglądów stanowiska i postępowania kadr jest na masy ogromny. Jeśli ktoś z 

kadry idzie na jakieś ustępstwo, wykazuje liberalną postawę wobec jakiegoś 

stanowiska, wtedy inni pozwalają sobie na więcej. Jeśli ktoś z kadry, niezależnie 

do powodów, sam depcze przepisy, normy Partii pisane i niepisane, kieruje się 

kumoterstwem, lub rządzi własnością spółdzielczą jak własnym gospodarstwem, 

wtedy nie ma co się dziwid, jeśli i inni działają podobnie. Fakty dowodzą, że obce 

wpływy istnieją także wśród kadry i że jej świadomośd pokrywa kurz. Ten kurz 

trzeba zetrzed. Chodzi o to, aby nie czyniono tego rzadko i przy okazji, ale 

codziennie, tak jak czyścimy ubranie, codziennie. 

Nasza kadra musi byd zawsze w porządku wobec praw paostwowych i norm 

partyjnych, musi byd przykładem w pracy i życiu osobistym, słuchad głosu mas i 

żyd wśród nich. Partia zawsze zaleca aby kadra regularnie składała sprawozdanie 
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przed masami ze swojej działalności i aby masy sprawowały nieprzerwaną 

kontrolę nad pracą, zachowaniem i postawą kadry. 

Mając na uwadze rolę i wagę kadry na właściwy bieg pracy we wszystkich 

dziedzinach i ogniwach, należy zdecydowanie zwalczad przejawy liberalizmu i 

subiektywizmu, które nie rzadko zauważyd można w wyborze i mianowaniu 

kadry, gdy wydaje się o kimś osąd w rezultacie przypadkowego spotkania, lub 

dyskusji na zebraniu, gdy panują skłonności i smak niektórych kierowników, 

którzy chcą mied podwładnych na własne podobieostwo, skłonnych zrobid 

wszystko co chce zwierzchnik, lub gdy o wyborze kadry decydują stosunki 

rodzinne, pokrewieostwo, przyjaźo itd. 

Szczególną troskę należy poświęcid surowej realizacji dyrektyw Partii odnośnie 

cyrkulacji kadr i ich udziału w pracy produkcyjnej, ponieważ i tu natrafiono na 

przejawy liberalizmu. Należy odrzucid usprawiedliwienia, przeszkody i trudności, 

wysuwane gdy stoi się w obliczu cyrkulacji lub pracy produkcyjnej kadry pod 

pretekstem specyfiki i specjalnego charakteru niektórych rodzajów pracy i 

rzekomej niemożliwości zastąpienia niektórych ludzi, co jest de facto przejawem 

koncepcji intelektualistycznych i technokratycznych. 

W tym sprawozdaniu mówiliśmy wyżej o błędach i niedociągnięciach w pracy 

organizacyjnej mas, a zwłaszcza młodzieży i Związków Zawodowych. Oczywiście, 

za te niedociągnięcia odpowiedzialnośd ponoszą same organizacje masowe i ich 

kierownicze organy, ale jeszcze większą odpowiedzialnośd ponosi sama Partia, 

która kieruje i przewodzi tym organizacjom. Rzeczywistością jest taka, że żadna 

organizacja ani też żaden komitet partyjny nie złożył Komitetowi Centralnemu 

sprawozdania, lub informacji o sytuacji w organizacji młodzieżowej. Skoro 

dyrektywy Partii dotyczące pracy z młodzieżą były zawsze jasne i słuszne, 

dlaczego komitety i organizacje partyjne pozwoliły na ich deptanie i 

wypaczanie? Dlaczego pozwoliły one na to aby organizacje młodzieżowe nie 

zbierały się przez szereg miesięcy, nie uczęszczały na plenarne posiedzenia i 

konferencje młodzieżowe, aby przyjęcia w poczet organizacji młodzieżowych 

były formalne, osłabiła ideowo-polityczna praca wychowawcza? 

Z tego należy wyciągnąd nauki. Fakt, że organizacje masowe posiadają centralne 

i terenowe zarządy wcale nie wyklucza obowiązku i odpowiedzialności 
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organizacji i komitetów partyjnych w dziedzinie kierowania tymi organizacjami. 

Partia jest za rozwojem inicjatywy i samodzielności organizacji masowych, ale 

muszą się one rozwijad zgodnie z linią i pod przewodem Partii. Jesteśmy 

przeciwko kurateli i metodom dyktatu ale jednocześnie jesteśmy przeciwni 

każdemu rozluźnieniu kierownictwa partii nad organizacjami masowymi. Tak jak 

w całym życiu kraju, kierownicza rola Partii wzrosła i umocniła się także w 

organizacjach masowych. 

Wygląda na to, że w wielu organizacjach i komitetach partyjnych nie ma jeszcze 

właściwego zrozumienia miejsca i roli organizacji masowych, problemów 

niepokojących te organizacje oraz różne warstwy i kategorie pracowników, 

których one reprezentują. Dlatego również troska i pomoc udzielana im przez 

organizacje partyjne nie są na pożądanym poziomie. Nie otwiera się im 

horyzontów, nie analizuje się dyrektyw Partii i nie ma pożądanej kontroli nad 

całą ich działalnością. 

W toku ostatniej dyskusji nad materiałami Partii, wysunięto wiele uwag na 

temat aktywizacji komunistów w organizacjach masowych. Na zebraniach 

Frontu brak wielu komunistów. Liczni młodzi, wstępując w poczet partii zrywają 

więzi z organizacją młodzieżową. Mamy tysiące towarzyszek-komunistek, ale nie 

działają one dostatecznie w organizacji kobiet. Są również komuniści, którzy 

wykręcają się od wyboru ich do kierowniczych organów organizacji masowych. 

Mamy tu do czynienia z poważnym zjawiskiem, z przejawem indyferentyzmu i 

pewnego rodzaju poczuciem wyższości i zarozumiałości powstającym u 

niektórych komunistów wkrótce po wstąpieniu w poczet członków partii. 

Wygląda na to, że nie jest głęboko rozumiana zarówno potrzeba istnienia więzi 

Partii z masami jak i tego, że komunista musi byd wybitnym aktywistą 

społecznym. Praca społeczna jako praca bezpłatna jest elementem komunizmu i 

właśnie tu winien się wyróżniad przede wszystkim komunista. 

Specjalną troskę musi poświęcid Partia wychowaniu aktywu organizacji 

masowych, od pracy którego w dużym stopniu zależy działalnośd tych 

organizacji. Te organizacje są potężną armią aktywistów społecznych 

pracujących niestrudzenie i z oddaniem dla sprawy Partii i są niewyczerpanym 

źródłem wzrostu szeregów partii i przygotowania jej kadr. 
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Jak już podkreśliliśmy przy innych okazjach, kierownictwo partyjne jest głównie 

kierownictwem polityczno-ideologicznym. Oznacza to, że Partia musi rozwijad 

szeroką pracę ideowo-polityczną dla właściwego zrozumienia jej dyrektyw i 

uczynienia pracowników świadomymi ich realizacji. Jest tu bardzo szerokie pole 

dla pracy Partii, pole o decydującym znaczeniu. Liczne błędy i niedociągnięcia, 

które są przez nas krytykowane, wypływają właśnie z nieodpowiedniego 

poziomu tej pracy, z jej jednostronności i powierzchowności, z braku powiązania 

jej z życiem, z jej formalizmu i charakteru czysto ogólnikowego. Jeśli istniało 

wąskie i jednostronne zrozumienie okrążenia geograficznego, kapitalistycznego i 

rewizjonistycznego, centralizmu i demokracji, kontroli paostwowej i kontroli 

robotniczej, praw i obowiązków, emancypacji kobiet, jeśli istniały wypaczenia i 

niezrozumienie niektórych kwestii literatury i sztuki, świadczy to, że w wieli 

przypadkach, dyrektywy partii nie są w pełni i wszechstronnie analizowane, 

teoretycznie i praktycznie, i dlatego zdarza się, że nie są one wcielane w życie jak 

należy w codziennej działalności komunistów i pracowników, notuje się wahania 

w tę i tamtą stronne, ujmowana jest jedna strona sprawy i zaniedbuje się drugą. 

Takie jednostronne zrozumienie i przechodzenie z jednej strony na drugą, z 

konserwatyzmu na liberalizm i odwrotnie, ma u nas realne podstawy również w 

drobnomieszczaoskim charakterze odziedziczonym po przeszłości, którego nie 

możemy uważad za całkowicie zlikwidowany. 

Drobnomieszczanin skłonny jest zostawid jeden problem i zająd się drugim, 

chwycid się jednej strony i zlekceważyd drugą, przerzucid się z jednej 

kraocowości w drogą. Ideologia i psychologia drobnomieszczaoska, głęboko u 

nas zakorzeniona, jest podstawą zarówno dla starych ideologii patriarchalnych, 

feudalnych i religijnych, jak i dla współczesnych ideologii burżuazyjno-

rewizjonistycznych, jest pomostem łączącym konserwatyzm z liberalizmem, 

ożywia je i karmi. 

Oznacza to, że komitety i organizacje partyjne muszą się bardziej jeszcze wgłębid 

w problemy ideologiczne i więcej się nimi zająd, ponieważ widzimy, że w 

praktyce, dyrektywy Partii nie są do kooca analizowane i dokładnie rozumiane, 

problemy i zjawiska nie są dogłębnie analizowane pod względem ideologicznym 

i politycznym. Tylko nieliczne sprawy tego rodzaju są poruszane i dyskutowane, 

często pochłania je rutyna pracy poświęconej rozwiązywaniu niewielkich, 
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codziennych spraw. Tu musimy się doszukiwad również jednego z głównych 

błędów pracy Partii poświęconej sprawom, które dyskutujemy. Jeśli nie 

zrozumie się głęboko tego błędu trudno będzie naprawid krytykowane błędy i 

niedociągnięcia i sprawy nie będą się miały dobrze. 

Konieczne jest ukształtowanie słusznego poglądu na pracę Partii w ogóle, a jej 

pracę wychowawczą w szczególności. Mimo ogromnej roli jaką odgrywa 

wychowanie, nie można go w żaden sposób absolutyzowad. W rzeczywistości 

przecenianie pracy wychowawczej i świadomości doprowadziło w wielu 

wypadkach do osłabienia środków organizacyjnych, administracyjnych, 

technicznych i ekonomicznych, co było powodem różnych przejawów 

liberalnych w stanowisku wobec pracy i własności, nauki, wykonywania zadao, 

organizacji kontroli, żądania rozrachunku itd. 

Praca Partii jest niezwykle kompleksowa, ponieważ takie samo jest i życie jakim 

ona kieruje i któremu przewodzi. Oznacza to, że różnych problemów nie da się 

rozwiązad apelując tylko do świadomości ludzi, a nawet samego wychowania nie 

da się osiągnąd przy pomocy pogadanek i konferencji. W życiu rozwiązanie 

problemów następuje dzięki kompleksowi środków politycznych i 

ekonomicznych, oświatowych i kulturalnych, organizacyjnych i 

administracyjnych. W tym kompleksie następuje i samo wychowanie ludzi, 

kształtuje się ich świadomośd rewolucyjna. 

Obowiązkiem Partii jest podnieśd masy do poziomu swojej świadomości. Ale 

musimy byd realistami i mied na uwadze osiągnięty stopieo świadomości mas. 

Nie możemy mieszad go ze stopniem świadomości awangardy, żądad od nich 

tego co możemy i powinniśmy żądad od najbardziej postępowej części klasy i 

mas, zorganizowanej w Partii. Tego nie trzeba zapominad ani na chwilę. Musimy 

to mied na uwadze ilekrod stawiamy nowe zadania, ponieważ inaczej awangarda 

wyprzedzi masy, oderwie się od mas, co prowadzi do ciężkich skutków. 

Tak jak cała praca Partii, również i jej dyrektywy stanowią jedną całośd i nie 

można ich nigdy rozpatrywad w oderwaniu od siebie. Błędem byłoby uważad, że 

poprzednie dyrektywy Partii dotyczące walki przeciwko biurokratyzmowi i o 

rozwój demokracji, o kontrolę robotniczą i przeciwko samowoli, o właściwe 

stosunki, jakie winny istnied między Partią, klasą a masami, o rewolucjonizację 



61 
 

szkoły, wojska itd. teraz odpadają i nie są już ważne. Stanowisko partii jest 

konsekwentne i w jej dyrektywach nie ma sprzeczności. Błędną praktyką w 

metodzie pracy byłoby uważad, że gdy ukazuje się nowa dyrektywa, uchwała, 

lub przemówienie to wszystkie poprzednie nie mają znaczenia. Prowadzi to do 

pracy w formie kampanii i do jednostronnego patrzenia na sprawy. 

Dlatego również walka przeciwko liberalizmowi i konserwatyzmowi musi byd 

prowadzona we właściwy sposób. Elementy konserwatywne pragnęłyby, aby 

walka przeciwko liberalizmowi prowadzona była z ich stanowiska, zaś elementy 

liberalne usiłowały wykorzystad walkę przeciwko konserwatyzmowi do szerzenia 

liberalizmu. Jedynym słusznym w tej sprawie jest stanowisko. że walka zarówno 

przeciwko liberalizmowi, jak i przeciwko konserwatyzmowi może się z sukcesem 

rozwijad wyłącznie wtedy, jeśli kierujemy się pryncypialnym poglądem 

marksistowsko-leninowskim. 

Jeśli ten problem nie zostanie właściwie zrozumiany, istnieje niebezpieczeostwo, 

że obecnie, gdy walczymy przeciwko przejawom ideologii burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej i poglądom liberalnym, możemy popełnid błędy, zająd 

stanowisko sekciarskie, sztywne i ekstremistyczne. Zwracamy na to uwagę, 

ponieważ są niektórzy, nawet pracownicy kadrowi, którzy uważają, że nadszedł 

czas aby przycisnąd śrubę, aby podjąd środki administracyjne, którzy pragną 

ożywid arogancję i samowolę i zastąpid nimi pracę przekonywującą i 

wychowawczą Partii. 

Jeśli chodzi o niedociągnięcia w pracy Partii, ważne zadania stoją również przed 

aparatem KC Partii, przed wszystkimi jego komórkami. Aparat ma w swojej 

pracy widoczną poprawę i dobre rezultaty. Ale przejawy liberalizmu i szerzenie 

się obcych poglądów wskazują na to, że istnieją także niektóre niedociągnięcia. 

Często, zajmując się bieżącymi sprawami, aparat KC nie poświęcał wymaganej 

troski realizacji, w szerszym zakresie, polityki partii w różnych sektorach Na tę 

sprawę wpłynął brak głębokiej i wszechstronnej analizy dyrektyw Partii, 

zwłaszcza w aspekcie politycznym i ideologicznym, jak również brak organizacji i 

systematycznej, wykwalifikowanej kontroli nad realizacją uchwał Partii. Tak jak 

przed wszystkimi organizacjami i komitetami Partii również przed różnymi 

sektorami aparatu KC staje zadanie skutecznego polepszenia stylu i metody 

pracy. 
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Sprawy poruszane na tym Plenum są ściśle związane z wielkim i kardynalnym 

problemem, z właściwym zrozumieniem i rozwojem walki klas. Partia już dawno 

wyjaśniła, że walka klas jest jedną z głównych sił napędowych naszego 

społeczeostwa socjalistycznego, jest szeroką walką prowadzoną we wszystkich 

dziedzinach, zarówno przeciwko wrogom zewnętrznym, jak i wśród narodu i 

Partii, że w aktualnych warunkach, walka klasowa w dziedzinie ideologicznej 

nabiera szczególnego znaczenia. 

W naszym kraju walka klas rozwijała się należycie i dlatego udaremnione zostały 

wszystkie plany wrogów i rewolucja osiągała stały postęp. W tej walce umocniła 

i zahartowała się Partia, umocniła się dyktatura proletariatu, utrwaliła jednośd 

Partii z klasą i masami pracującymi, wzrosła świadomośd rewolucyjna narodu. 

Ale to nie oznacza, że w rozumieniu i rozwoju walki klasowej nie ma błędów i 

niedociągnięd. W praktyce natrafiliśmy na liczne płytkie poglądy, wąskie i 

jednostronne, na łagodzenie walki klasowej i niedocenianie wrogów, na brak 

głębokiej znajomości ich aktualnej taktyki, na stanowiska nacechowane 

indyferentyzmem i oportunizmem. 

Stwierdzono liczne braki w pracy nad przysposobieniem wojskowym. Na 

dwiczeniach notowano wiele nieobecności i przejawy formalizmu, zarówno ze 

strony uczestników jak i oficerów prowadzących je. Obecnie to zadanie 

posiadające pierwszorzędne znaczenie jest lepiej rozumiane, ponieważ udział w 

dwiczeniach kształtował się ostatnio wszędzie powyżej 90 proc. W niektórych 

okręgach, prace na rzecz obrony które odkładane były przez całe lata, zostały 

wykonane dzięki akcjom przez kilka dni. To zainteresowanie i ta mobilizacja 

muszą istnied i wzrastad także w przyszłości. 

W dziedzinie czujności wobec wewnętrznego wroga klasowego zanotowano w 

niektórych przypadkach posunięcia wprost niewybaczalne. Z dyskusji wynika, że 

zajęto oportunistyczne stanowisko wobec elementów o złej postawie 

politycznej. Były przypadki, że do osób, które dopiero co wyszły z więzienia po 

odsiedzeniu kary za wrogą działalnośd, udali się z wizytą nawet komuniści, w 

celu złożenia «życzeo». W rejonach granicznych żądano kiedyś od każdego 

nieznanego przechodnia dokumentów do kontroli, obecnie, w wielu 

przypadkach, nikt się tym nie interesuje, itd. 
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Prowadzenie walki klasowej, pełny lub płytki pogląd na nią, rozwijanie jej 

frontalnie, lub jednostronnie, właściwa jej realizacja w duchu rewolucyjnym, lub 

osłabianie jej oraz godzenie się na ustępstwa — oto żywotna sprawa od której 

zależy los socjalizmu. Nasi wrogowie marzą o tym, abyśmy uśpili czujnośd i 

wygasili walkę klas. Ale my musimy umacniad czujnośd i konsekwentnie rozwijad 

walkę klasową dla obrony zdobyczy i budowy mocnej i niepokonanej Albanii 

Socjalistycznej, dla dobra narodu i sprawy komunizmu. 

 

*** 

 

Poruszonych problemów Partia nie wymyśliła, ale były one powodem niepokoju 

samej klasy robotniczej i wszystkich pracowników. Partia nie zrobiła nic innego, 

jak tylko uogólniła te niepokoje wyrażone przez klasę i masy w różnych formach 

i przedstawiła im je wskazując na ich niebezpieczeostwo i drogi prowadzące ku 

usunięciu negatywnych zjawisk zauważonych w zdrowym życiu naszego 

społeczeostwa socjalistycznego.  

W tych miesiącach przeprowadzona została przez Partię ogromna praca. 

Dyskusja nad tymi problemami stała się prawdziwą szkołą dla wychowania 

komunistów i mas. Ale nie można uważad, że teraz wszystko zostało już 

rozwiązane i skooczyło się. Tego rodzaju sposób myślenia byłby błędny. Walka 

przeciwko przejawom obcej ideologii nie jest kampanią ale długą i nieprzerwaną 

walką. Partia, klasa robotnicza, wszyscy pracownicy muszą prowadzid ją bez 

przerwy. Jeśli nasza czujnośd ulegnie osłabieniu, te, lub inne obce przejawy 

ulegną ponownie ożywieniu. Pustki ideologicznej nie ma i nie może byd. 

Walka jaką prowadzimy przeciwko przejawom obcej ideologii i liberalnej 

postawie wobec niej wzbogaca doświadczenie Partii, jej metodę i styl pracy. 

Również w przyszłości problemy, które nas niepokoją otwarcie postawimy przed 

masami i rozwiążmy je wraz z nimi, tak jak dotychczas. Nie należy w żadnym 

wypadku poprzestad ta długich dyskusjach, musimy podejmowad konkretne 

kroki i surowo przestrzegad ich realizacji. Pobudźmy masy i poddajmy 

działalnośd Partii, komunistów i pracowników otwartej krytyce i samokrytyce. 
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Całe to doświadczenie posłuży nam do utrzymania zawsze wysoko ducha 

rewolucyjnego w Partii i wśród mas, ich czujności i gotowości bojowej, zapału i 

mobilizacji w pracy dla pomyślnej realizacji wielkich zadao jakie stoją przed 

nami, umocnienia niepodległości, obrony Ojczyzny i rozwoju gospodarki i 

kultury narodowej, dla poprowadzenia nieustannie naprzód sprawy rewolucji i 

socjalizmu. 

 


