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Towarzysze! 

Pewne sprawy partyjne, które pragnę poruszyd, nie są Wam nieznane. Chodzi o 

niektóre przejawy, które nie są zgodne z linią partii, muszą byd krytykowane, 

zwalczane i usunięte. Linia naszej partii jest słuszna, marksistowsko-leninowska. 

Jednakże podczas wcielania jej w życie i nadawania jej konkretnych kształtów, 

nie tylko prości ludzie, ale i niewłaściwie rozumiejący ją niektórzy pracownicy 

kadrowi, popełniają błędy. Dlatego staramy się unikad błędów, małych, czy też 

dużych, a jeśli do nich już doszło, to z miejsca poprawiajmy je kiedy są jeszcze 

małe, aby nie narastały i nie przekształciły się w poważne. Jest to jedna z 

dodatnich cech naszej partii, która gdy popełniła błędy, wykrywa je i podejmuje 

kroki w celu naprawy. 

Przede wszystkim musimy dobrze zrozumied, kto buduje socjalizm. Jest to jak 

uczy Lenin — wielka sprawa pryncypialna, która dla każdego w naszym kraju 

musi byd jasna. Ale to nie wystarcza, ważne jest, by dobrze wdrażad ją w życie. 

Kto buduje socjalizm, stawia pytanie Lenin? 

„...Ale socjalizmu nie może wprowadzid mniejszośd — partia. Mogą go 

wprowadzid dziesiątki milionów, kiedy nauczą się robid to same. Naszą zasługę 

widzimy w tym, że dążymy do dopomożenia masom, by wzięły się do tego 

natychmiast same, a nie uczyły się tego z książek, z wykładów” 1. 

Tak uczy Lenin i jego powiedzenie jest jasne, tylko musimy dobrze wcielid je w 

życie. Socjalizmu więc, nie może budowad mniejszośd, chodby nawet partia, 

socjalizm budują milionowe masy narodu pod przewodem partii, której 

posłannictwem jest uświadamiad je. 

Czy, nasza partia kroczy tą drogą czy też nie? Nasza partia szła i nadal idzie tą 

drogą w pełnym znaczeniu tego słowa. Nasza partia dobrze zrozumiała zadania 

walki narodowowyzwoleoczej, dlatego nie prowadziła jej sama, ale z narodem. 

Również po wyzwoleniu, gdy stanęła sprawa budowy socjalizmu, Komunistyczna 

Partia Albanii, właściwie rozumiejąc tezy Lenina o pracy nad budową socjalizmu 

nie ograniczyła się tylko do komunistów, lecz oświadczyła, że nowe 

społeczeostwo budowad będzie naród albaoski; dlatego mobilizowała masy i 

stanęła na ich czele kierując walką o realizację swojego programu. 



4 
 

Tą słuszną linię partii widzimy w każdej dziedzinie jej działalności. Weźmy 

chodby sam wkład pracy nad realizacją naszych planów pięcioletnich. Wszyscy 

wiemy, że kolejne plany opracowane zostały i szeroko dyskutowane z masami 

ludowymi, natomiast kierownictwo partii w każdym wypadku dokonywało 

syntezy wielkiej działalności komunistów i narodu, którzy mimo trudności z 

powodzeniem wykonywali swoje prace nad budową socjalizmu w naszym kraju. 

W każdym roku każdej pięciolatki podczas zmagao o budowę socjalizmu 

kierownictwo i cała partia wyciągały wnioski z tej działalności i walki; widziały, 

gdzie doświadczenie było dodatnie, a gdzie istniały błędy i niedociągnięcia, na 

czym trzeba się było oprzed po ukooczeniu jednej pięciolatki, przy 

opracowywaniu i realizowaniu drugiej, aż do chwili kiedy musieliśmy czynid 

nowy krok w piątej którą zaczęliśmy wcielad w życie. Kierownictwo w każdym 

przypadku przychodziło z pomocą i wskazaniami. Powyższe wskazania 

omawiane były z masami całego narodu, w drodze analizy dobrych i złych stron; 

pomagaliśmy masom i pobudzaliśmy je do stawiania wniosków, robienia uwag, 

wyrażania poglądów na temat tego, co należy najpierw a co później uczynid; o 

ile trzeba podnieśd łub obniżyd produkcję w tym lub innym sektorze etc, etc. W 

oparciu o tą olbrzymią pracę rodziły się dyskusje, tysiące wniosków i pytao; 

odbywały się zebrania z udziałem robotników, zespołów spółdzielni 

produkcyjnych, rad narodowych i komitetów wykonawczych, plenum komitetów 

partii, aż do specjalnych posiedzeo rządu i Komitetu Centralnego Partii. Tak było 

w przeszłości i tak postąpiliśmy również podczas opracowywania piątego planu 

pięcioletniego; podobnie dziad się będzie również w czasie jego realizacji. W 

wyniku tej zakrojonej na szeroką skalę pracy wynikły wnioski, które pomogły w 

sformułowaniu tez VI zjazdu i projektu dyrektyw nowej pięciolatki. Te ostatnie, 

po ich aprobacie przez Zgromadzenie Narodowe, przybrały formę ustawy. 

Ale walka o budownictwo socjalistyczne w ciągu nowej pięciolatki nie ogranicza 

się tylko do frontu ekonomicznej rozbudowy kraju. Wiąże się ona także z 

olbrzymią pracą nad wszechstronnym rozwojem politycznym, społecznym, 

oświatowym i kulturalnym, a także umocnieniem obrony Ojczyzny. Cała ta 

działalnośd rozwijała się na podstawie leninowskiej, przy aktywnym bojowym 

udziale mas całego narodu. 
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Dyrektywy VI-go zjazdu partii przedyskutowane zostały wszędzie z komunistami 

i masami bezpartyjnymi. Chodzi obecnie o to, by w sposób rewolucyjny zostały 

wcielone w życie przy aktywnym udziale narodu, klasy robotniczej, chłopstwa, 

naszej inteligencji ludowej inaczej nie byłoby sensu i nie dałoby się ich 

zrealizowad. 

Walka o wdrożenie w życie tych dyrektyw oznacza jednocześnie ich 

bezpośrednią kontrolę w praktyce. Ma to szczególne znaczenie. Nie możemy 

wychodzid z zasady, że dyrektywy partii, ponieważ są owocem wszechstronnej 

pracy dokonanej przy szerokim udziale mas narodu, muszą byd wszystkie bez 

wyjątku i bez żadnych niedociągnięd słuszne i łatwe do zrealizowania. W toku 

wcielania w życie dyrektyw pięciolatki natrafimy również na różne trudności, 

materialne i niematerialne, wskutek istnienia wszelkiego rodzaju braków; 

natrafimy na różne przeszkody, ponieważ istnieje walka klas, ponieważ to co 

nowe, krocząc naprzód, ściera się z tym, co stare; co usiłuje hamowad rozwój i 

dlatego to co nowe i silne atakuje przeszkody aż do ich likwidacji. W tej walce 

trzeba znaleźd najbardziej odpowiednie formy pracy celem pełnej realizacji 

dyrektyw. W żadnym wypadku nie możemy twierdzid, że skoro są dyrektywy 

partii to wszystko wykona się z zamkniętymi oczyma, bez wysiłku i walki. Byłoby 

wielkim błędem uważad, że nie ma komu hamowad pracy i walki bowiem w ten 

sposób negowalibyśmy walkę klas, sprzeczności, trudności i przeszkody 

wszędzie gdzie mamy trudności w kroczeniu naprzód. W życiu istnieją i istnied 

będą różne czynniki i ludzie, którzy celowo, lub niechcący przeszkadzają nam. Z 

tego powodu należy zorganizowad kontrolę realizacji dyrektyw. 

Gdy mówimy o kontroli realizacji mamy także na myśli kontrolę słuszności 

samych dyrektyw. W ogóle, dyrektywy naszej partii zawsze były i są słuszne, 

bowiem jej linia ogólna również była i jest słuszna. Pewnośd o słuszności linii 

wynika z jej zahartowania w przeszłości, obecnej i przyszłej walki rewolucyjnej, 

wierności marksizmowi-leninizmowi. 

W przeszłości nasza partia miała wiele przeżyd, lecz w każdym przypadku 

zajmowała stanowisko marksistowsko-leninowskie, walczyła w sposób 

rewolucyjny, zawsze zdecydowanie zwyciężała nad kontrrewolucjonistami, 

wytrwale pracowała nad pokonaniem trudności. Nasza partia od początku była 

partią rewolucyjną, składającą się z rewolucjonistów i dlatego odnosiła i będzie 
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odnosid zwycięstwa. Również obecnie nasza partia jest partią rewolucyjną i taką 

pozostanie i w przyszłości. 

Mimo tego w dyrektywach, uchwałach i różnych rozporządzeniach partyjnych i 

paostwowych pojawiły się także błędy, które były niesłuszne, nie w znaczeniu, 

że wpływały na zmianę ogólnej i słusznej linii partii, lecz w tej lub innej sprawie, 

odnośnie której nie znaleziono właściwego rozwiązania. W takich przypadkach, 

natychmiast po wykryciu błędów podjęte zostały odpowiednie kroki w kierunku 

ich naprawy. Dlatego w toku kontroli w praktycznym rozwoju linii partii, 

opracowanej dla budownictwa również w tym pięcioleciu, należy jak zawsze 

zwracad uwagę czy każda z dyrektyw jest słuszna. 

Na sprawę należy patrzed z punktu widzenia stosunku między mniejszością a 

większością. Partia wytycza dyrektywy, lecz dzięki niestrudzonej pracy narodu, 

pod przewodem partii, osiągnięte zostały sukcesy, powstały fundamenty 

socjalizmu w naszym kraju. Jeśli twierdzi się, że wszystkie te osiągnięcia 

zawdzięczamy partii i pomija się pracę narodu wtedy nie rozumie się słusznej 

linii partii, popełnia się błąd. Lenin powiedział że mniejszośd bez większości nie 

jest w stanie zrobid niczego, nie tylko z uwagi na to, że społeczeostwo 

socjalistyczne nie może zostad zbudowane tylko przez komunistów, lecz także z 

innego względu a mianowicie że tylko w oparciu o żywe doświadczenie mas 

może zostad opracowana słuszna linia partii, podobnie kierownictwo 

budownictwa socjalistycznego, da się kontrolowad, czy dyrektywy są słuszne, by 

uniknąd błędów. Jeśli będziemy twierdzili, że tę kontrolę sprawowad będzie 

wyłącznie partia i paostwo to popełnimy błąd, lecz jeśli powiemy, że 

kontrolowad będzie naród, i czasem zapomnimy nawet wspomnied o partii, nie 

popełnimy błędu, bowiem nasz naród jest ściśle związany z partią i jest 

jednocześnie najlepszym sędzią jej dzieła. 

Nasza partia nie popełniła i nie popełni w tym kierunku, mimo tego istnieją tacy, 

którzy by ukryd własne błędy mówią o sprawach i podejmują środki, które nie 

zgadzają się z linią partii. Duże znaczenie posiada sprawa w jaki sposób partia 

rozumie budowę socjalizmu. Socjalizm budowany jest przez masy ludowe, 

słusznośd linii partii zapewnia udział narodu. Również praca nad naprawą 

błędów prowadzona musi byd razem z narodem. Bez narodu nie można czynid 

niczego. Na tym polega jedna z wielkich zasad leninowskich, od których nigdy 
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nie odstąpiliśmy i nie odstąpimy. Niech gadają chruszczowowcy, toghatowcy i 

inne śmiecie rewizjonistyczne, niech krytykują oni nieśmiertelne nauki Marksa, 

Engelsa, Lenina i Stalina dotyczące partii i awangardy klasy robotniczej. Nauki te 

nie drgną jak nasza góra Tomor, są one prawdziwe i trwałe jak granitowa skała. 

Partia jest na czele, jest awangardą klasy robotniczej i właśnie to starają się 

odrzucid «teoretycy» rewizjonistyczni. Mimo to, leninowska teoria o partii jest 

słuszna, nie przydmią jej «teorie» śmieci rewizjonistycznych. 

Mówimy, że partia jest awangardą klasy robotniczej. Co to znaczy? Wszyscy 

wiemy i widzimy codziennie, jak i gdzie pracuje klasa robotnicza. Walczy ona 

nieustannie, pracuje w kopalniach, fabrykach, na roli, placach budowy, przy 

budowie kanałów, itd., natrafia na trudności, zmuszona jest do wielu wyrzeczeo. 

Gdzie winna się znajdowad jej awangarda, partia? Ona musi stad na czele walki, 

pracy i produkcji. Musi ona znajdowad się tam gdzie jest honorowe miejsce dla 

komunistów inaczej nie może odegrad przodującej roli. Dlatego partia poleciła i 

stale zaleca, by przeważająca częśd komunistów udała się do produkcji i stali 

tam na czele pracy i walki, byli przykładem w tym kierunku. Musimy to mied 

zawsze na uwadze, w przeciwnym wypadku odstąpilibyśmy od linii partii, 

stalibyśmy się «panami», «komendantami». Komuniści powinni stad zawsze na 

czele tej klasy, która pracuje, pokonuje przeszkody i trudności. Wymaga to, aby 

kierownictwo partii, kierownictwo awangardy klasy robotniczej, zapewnione 

było tam, gdzie istnieją najtrudniejsze fronty walki i pracy. 

Nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie na tych frontach musi byd zapewnione 

kierownictwo partii? Aby do kooca zapewnid dokładną realizację jej dyrektyw, to 

znaczy, realizację dążeo, celów i aspiracji klasy robotniczej i chłopstwa. Czy to 

szlachetne dążenie może byd zapewnione jeśli większośd komunistów będzie 

urzędnikami skupionymi w biurach? Nie! Jeśli uważa się i postępuje w ten 

sposób, oznacza to, że uważa się i postępuje zgodnie ze starą i 

drobnoburżuazyjną mentalnością, według której zapewnienie kierownictwa 

partii ma rzekomo oznaczad zajęcie przez większośd komunistów kluczowych 

stanowisk i wydawanie zarządzeo, komenderowanie przez członków partii, oraz 

posłuszeostwo bezpartyjnych tym komendom. Nie, w ten sposób nie zapewnia 

się kierownictwa. Kierownictwo partii właściwie rozumie potrzeby administracji, 

lecz nie ma to nic wspólnego z nadmierną liczbą komunistów w aparacie władzy 
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ludowej, w organizacjach ekonomicznych lub organizacjach masowych. Nie 

należy uważad i postępowad tak jak to robią niektórzy, gromadząc jak najwięcej 

komunistów w biurach, co rzekomo ma zapewnid kierownictwo partii i paostwa 

itd. Jeśli u władzy znajdowad się będą sami komuniści, i to samo istnied będzie 

również w handlu, budownictwie, kulturze, we wszystkich ogniwach 

Budownictwa socjalistycznego, wtedy oczywiście nie będziemy trzymad się jak 

należy nauk leninowskich. 

Oto co mówi Lenin w innym miejscu na temat tego wielkiego i zasadniczego 

problemu: 

„Trzeba, by robotnicy zasiadali we wszystkich instytucjach paostwowych, by 

kontrolowali cały aparat paostwowy; muszą tego dokonad bezpartyjni robotnicy, 

którzy powinni wybierad swych przedstawicieli na bezpartyjnych konferencjach 

robotniczo-chłopskich. Trzeba przyjśd z pomocą komunistom, którzy uginają się 

pod brzemieniem będącym ponad ich siły. Musimy wprowadzad do tego aparatu 

możliwie jak najwięcej robotników i chłopów. Weźmiemy się do tego, zrobimy 

to i dzięki temu przepędzimy z naszych instytucji biurokratyzm. Trzeba, by 

szerokie masy bezpartyjne kontrolowały wszystkie sprawy paostwowe i same 

nauczyły się rządzid” 2. 

W tej sprawie musimy mied na uwadze także przyszłośd, kiedy dojdziemy już do 

komunizmu. Wtedy nie będzie już partii i paostwa, bowiem społeczeostwo samo 

będzie zarządzad. W tym celu, partia musi uczyd rządzid bezpartyjne rzesze 

społeczeostwa, z których sama się wywodzi, a więc klasę robotniczą, chłopstwo i 

wszystkich pracujących. 

Jeśli w ten sposób patrzymy na te sprawy, wtedy możemy twierdzid, że 

właściwie rozumiemy ideę iż większośd buduje socjalizm, że bez niej mniejszośd 

nie jest w stanie niczego dokonad. Musimy to dobrze zrozumied, tak samo jak 

musimy zrozumied, że kierownictwo partii, jak uczy Lenin jest konieczne, co 

poruszyłem przed chwilą. 

Jak wygląda ta sprawa w naszym kraju? Czy wszędzie istnieje właściwa proporcja 

między komunistami a kadrą bezpartyjnych? Czy w naszym aparacie 

paostwowym i administracyjnym, w aparacie gospodarczym i organizacji 

masowych prawie wszyscy muszą byd komunistami? Oczywiście, jeśli chodzi o 
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aparat partyjny sprawa przedstawia się trochę inaczej, od ludzi, którzy w nich 

pracują wymaga się aby byli komunistami. Bezpartyjni robotnicy mogą byd do 

nich przyjmowani w ograniczonej liczbie. Mimo tego są zadania, które w 

aparacie partyjnym mogą wykonywad pracownicy bezpartyjni, gdyż nie jest 

powiedziane, że np. tacy pracownicy jak szofer, portier, bibliotekarz i inni muszą 

byd członkami partii. 

Odpowiedzmy jednak na pytanie, które zadałem: jak ta sprawa wygląda u nas? 

Ogólnie nie jest źle, lecz należy przyznad, że nie jest tak jak powinno byd. 

Dlatego przed nami stoi zadanie ponownego rozpatrzenia niektórych spraw w 

tej dziedzinie. Ten problem stanowi nie tylko obecną troskę partii. Nasza partia 

nieustannie orientowała komunistów aby wysuwali się do pierwszych szeregów 

walki, a po wyzwoleniu aby znajdowali się tam gdzie są największe trudności w 

budowie socjalizmu i obronie osiągniętych zdobyczy. W ostatnich latach, 

zwłaszcza w związku z krokami podjętymi na rzecz rewolucjonizowania kadr, 

przeprowadzona została ogromna praca w tym kierunku i to jest jedną z 

największych zasług naszej partii. Marksiści-leniniści, bratnie partie 

komunistyczne w różnych krajach, uważają za coś nowego dla marksizmu-

leninizmu kroki aktualnie podjęte przez naszą partię dla zamknięcia drogi 

niebezpiecznym wpływom współczesnego rewizjonizmu, prawicowego 

oportunizmu. 

Współczesny rewizjonizm przyniósł wielki regres międzynarodowemu ruchowi 

komunistycznemu. Jaki jest ten regres, kto go spowodował i jak należy go 

pokonad? Albaoska Partia Pracy niewzruszenie trzymała się zasad 

marksistowsko-leninowskich partii, teorii Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina gdy 

zostały one zaatakowane przez zdrajców-współczesnych rewizjonistów. W 

trudnych warunkach powstałych dla światowego ruchu komunistycznego, nasza 

partia znalazła drogi i formy dla pokonania zaciekłych ataków wrogów nie tylko 

w propagandzie, ale także w konkretnych formach pracy. Wszystkie potężne 

ruchy rewolucyjne podjęte w naszym kraju, wśród nich także ruch na rzecz 

skierowania kadr do produkcji itd., itd., stanowią właśnie ten wkład o którym się 

mówi i który wnosi obecnie Partia. Nasza partia zawsze z troską patrzyła i z 

jeszcze większą troską patrzyd będzie na tę sprawę, bowiem w praktyce, w życiu 

nie zawsze i nie w każdym przypadku stosuje się jak należy nauki 
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marksistowsko-leninowskie. Osiągnie się to w 100 proc. Kiedy pozbędziemy się 

wszystkich skłonności drobnoburżuazyjnych, pozostałości wrogich ideologii, 

kiedy będziemy zawsze myśleli i działali jak rewolucjoniści, jak tego wymaga 

partia. Jeśli przejście komunisty do produkcji jest słuszne, leży w interesie partii i 

narodu, jeśli widzi się, że jest on do tego gotów i bez wahania udaje się tam 

gdzie go się potrzebuje, jeśli odpowiada on na apel partii, wtedy możemy 

powiedzied, że taki komunista jest członkiem awangardy. Jeśli w ten sposób 

będą podchodzili do tej sprawy wszyscy członkowie partii, będzie to bardzo 

pozytywne i oznaczad, iż partia i wchodzący we jej skład komuniści są na słusznej 

drodze. 

Lecz Jeszcze na słuszniejszej drodze będzie partia i Jej członkowie, kiedy 

komunista zatrudniony w administracji, bez wyznaczenia wytyczenia go sam 

zaproponuje kierownictwu: «Dlaczego mnie tu trzymacie? Nie mogę tu 

wysiedzied gdzie mnie zatrudniliście w administracji! Chcę pracowad w 

spółdzielni produkcyjnej». Takiemu człowiekowi uściśnijmy dłoo, gdyż nie tylko 

właściwie zrozumiał zasadę, lecz jest zdecydowany zrealizowad ją z własnej 

inicjatywy bez jakiegokolwiek słowa od góry. Bardzo dobrze postępuje także 

inżynier, który w ten sposób zwraca się do partii: «Tu w resorcie jesteśmy 

zbyteczni, lub tonę w papierach, towarzysze, nie chcę więcej siedzied w biurze, 

nie chcę byd pracownikiem administracyjnym, moje miejsce jest gdzie indziej, 

dlatego chcę pracowad na kolei, lub w elektrowni wodnej w charakterze 

inżyniera lub majstra», itd. Jest to bardzo pozytywne dla takiej osoby i partii. 

Przykładów takiej gotowości u nas nie brak, lecz w tym kierunku mamy jeszcze 

wiele do zrobienia. 

W związku z tym co powiedziałem, chciałbym przytoczyd kilka cyfr. W ogólnej 

liczbie kadr aparatu centralnego resortów komuniści stanowią 45,5 proc. A więc 

prawie połowę. Mimo tego, jeśli weźmiemy pod uwagę poszczególne resorty 

istnieją różnice. Np. w Ministerstwie Zdrowia około 56,9 proc. kadry to 

komuniści. Po co ci komuniści, zwłaszcza lekarze są tam potrzebni? Czy nie lepiej 

np. byłoby skierowad komunistę-lekarza do miejscowości Macukull, by służył 

społeczeostwu, zamiast siedzied w biurze ministerstwa w Tiranie? W aparacie 

Komisji Planowania Paostwowego 50,5 proc. kadry stanowią komuniści, w 

Ministerstwie Handlu 52,2 proc. 
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Na co potrzeba tylu komunistów powiedzmy Ministerstwu Handlu? Czy nie 

byłoby lepiej aby zatrudnieni w nim komuniści udali się jak najrychlej do bazy, 

tam gdzie prowadzona jest praktyczna walka o właściwe zaopatrzenie ludności i 

służenie jej jak najlepiej, o zlikwidowanie wielu niedociągnięd w tej dziedzinie i 

ochronę własności społecznej przed nadużyciami, a na ich miejsce zatrudnid w 

aparacie tego resortu więcej patriotów, ludzi bezpartyjnych? W bazie ci 

komuniści staliby naprawdę na froncie walki o socjalizm, tam gdzie wyłaniają się 

palące problemy wymagające rozwiązania i gdzie natrafia się na największe 

trudności jakie należy pokonad. 

Kiedy więc nie jest konieczne wyznaczenie na pewne stanowisko pracy 

komunisty, skierujmy go tam, gdzie może on lepiej pracowad, do bazy, do 

produkcji, gdyż praca jest honorem dla wszystkich, zarówno dla komunisty, jak i 

każdego bezpartyjnego patrioty. Skoro tak jest, niechaj najpierw uda się członek 

partii tam gdzie istnieje najwięcej trudności, natomiast do aparatu 

administracyjnego należy przyjąd tylu komunistów ilu trzeba, nie więcej, by inne 

miejsca zajęli bezpartyjni. W ten sposób, gdy np. potrzebny jest naczelnik 

wydziału w pewnym resorcie, np. w Ministerstwie Oświaty, inny pracownik w 

Ministerstwie Handlu itd., zupełnie łatwo znaleźd ludzi odpowiednich patriotów, 

bezpartyjnych. 

My komuniści nie zostaliśmy przyjęci do partii dla zapewnienie sobie korzyści, 

wprost przeciwnie, mając zaszczyt byd członkiem jej szeregów posiadamy 

większe obowiązki wobec partii i narodu we wszystkich sprawach, począwszy od 

surowego przestrzegania praw partyjnych, jej norm itd., do należytego 

spełniania obowiązków obywatelskich, dając przykład pracownikom 

bezpartyjnym. 

Nie obawiajmy się, że postępując w ten sposób zaniechane zostaną badania w 

centrum. Również badania będą prowadzone, lecz tą pracą mogą się zupełnie 

dobrze zajmowad nie tylko komuniści, lecz wraz z nimi także pracownicy 

bezpartyjni, tacy jak Naum Stralla3, który był jednym z najbardziej 

wykształconych ludzi naszej gospodarki, człowiekiem uczciwym, zdolnym i 

patriotą i dlatego był jednym z najlepszych doradców partii i rządu. Takich ludzi 

jest obecnie wielu. Trzymajmy więc w resortach więcej takich ludzi zdolnych 

bezpartyjnych patriotów i skierujmy więcej komunistów do bazy, gdzie także 
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mogą prowadzid badania. Czyżby np. okręg Burel nie potrzebował 

doświadczonych komunistów dla prowadzenia badao? Oczywiście że tak. W jaki 

sposób prowadzone są te badania? Często ministerstwo wysyła pisemka w 

których żąda się formularzy od odpowiedniej sekcji okręgowego komitetu 

wykonawczego rady narodowej, w celu zapewnienia konkretnych danych dla 

przeprowadzenia badao. Oznacza to, że tych badao nie da się prowadzid bez 

bazy. Skoro tak jest, to dlaczego ma nie pracowad w bazie również ten kto 

zajmuje się tymi badaniami? W ten sposób badania będą lepsze, gdyż nie będzie 

się w nich opierało na pisemkach, lecz prowadzone one będą w oparciu o 

znajomośd z bliska życia narodu. 

Lecz istnieje jeszcze coś «lepszego» w związku z gromadzeniem komunistów w 

aparacie, a szczególnie tam, gdzie mówi się o linii mas. W ogólnej liczbie kadry 

aparatu centralnego i organizacji masowych w centrum komuniści stanowią 

55%, natomiast tylko w aparacie organizacji masowych w okręgach 63,1%. Lecz 

także między organizacjami masowymi istnieją różnice. I tak, w aparacie 

organizacji młodzieżowej w centrum i okręgach komuniści stawią 51,2%, w 

aparacie związków zawodowych 67,2%, w organizacji kobiet 65,8%. Zatem w 

organizacjach masowych, w których dniem i nocą, od świtu do zmierzchu 

nieustannie mówi się i propaguje że «należy oprzed się na masach», właśnie w 

tych organizacjach, które nazywamy organizacjami masowymi większośd ich 

aparatu stanowią członkowie partii. Dlaczego nie przyjmuje się tam ludzi 

bezpartyjnych? Czy konieczne jest aby w ich aparacie było aż tylu komunistów? 

Czego oni wszyscy szukają w administracji? Czemu nie kieruje się ich gdzie 

indziej i nie zastąpi ludźmi bezpartyjnymi? 

Przypatrzmy się teraz jak wygląda ta sprawa w radach narodowych, w 

organizacji Frontu Demokratycznego i w okręgowych sądach ludowych. Również 

i tu komuniści stanowią: w okręgowych i lokalnych radach narodowych 34,65%, 

natomiast w radach Frontu 31,73%. Sędziowie i ławnicy wybrani w 24 okręgach 

są w 51,9% komunistami. Zobaczcie jak wielu komunistów posiadamy także w 

tych organizacjach.  

W tych dniach zażądałem listy posłów wybranych do Zgromadzenia Ludowego i 

zauważyłem, że wśród nich komuniści stanowią duży procent. Po co taki wysoki 

procent komunistów w tym organie? Również dawniej członkami Zgromadzenia 
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były osoby bezpartyjne. Nawet w latach wojennych do Naczelnej Rady 

Antyfaszystowskiej Narodowo-Wyzwoleoczej wybrani byli wybitni patrioci 

bezpartyjni, którzy po wyzwoleniu byli posłami przez wiele kadencji. Tylko w 

ostatnich wyborach niektórych z nich nie wybrano, tak jak nie wybrano i wielu 

innych komunistów, nie dlatego, że nie miano do nich zaufania, lecz dlatego, iż 

uważano że, do tego wysokiego organu władzy należy wybrad także nowych 

ludzi. Jednakże wynika, że prawie wszyscy nowowybrani posłowie są członkami 

partii. Czyżby zawsze było konieczne, aby wybrany poseł lub radca, przodownik 

pracy, lub wzorowy spółdzielca musieli byd członkami partii, kiedy jest wielu 

wzorowych spółdzielców, nawet bohaterów pracy socjalistycznej, którzy są 

bezpartyjni i całkowicie zasługują na zaufanie? 

Nasuwa się pytanie: dlaczego istnieje coś takiego? Są tu liczne powody. Do partii 

przyjmowani są najlepsi ludzie. Będąc jednym z najlepszych, młody komunista, 

pełniąc również ważną funkcję w czasie gdy przyjmowany był do partii, nadal 

pozostaje na tym samym stanowisku. Wychodzi się więc z założenia by również 

kadry podnieśd do szeregu najlepszych ludzi i jako kryterium wybór ten jest 

słuszny, lecz przesadziliśmy w tym kierunku, starając się o jak największą liczbę 

komunistów. 

Również inny powód doprowadził nas do tego stanu. Często towarzysze 

kierownicy, organy i organizacje partyjne, przy wyznaczaniu kadr na ważne 

stanowisko, decydują o tej sprawie z za biurka, bo im tak łatwiej. Niekiedy zeszyt 

z listą kadry komunistów ma się pod ręką i dlatego, aby uniknąd kłopotów mówi 

się: po co mi awansowad pracownika bezpartyjnego, skoro mam całą listę 

członków partii, znam ich życiorysy i wiem także, że wszędzie gdzie pracowali, 

pracowali dobrze, są uczciwi itd. W ten sposób stawia się znak przy nazwisku 

jednego z komunistów i przenosi się np. z sieci handlu w Burel do Tirany. W ten 

sposób obsadzono wieloma komunistami odpowiedzialne stanowiska, 

natomiast inni, bezpartyjni, mimo że jest wśród nich wielu dobrych ludzi, nie są 

dobrze znani. Również to przyczyniło się do tego, że w aparacie 

administracyjnym pracuje więcej komunistów niż trzeba. 

Istnieją również tacy komuniści — a to jest jeszcze niebezpieczniejsze — którzy 

starają się o zajęcie zacisznego miejsca, wygodnego fotelu, na jakimś 

stanowisku. Ludzie, wyróżniający się takimi skłonnościami, wiedzą kogo klepad 
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po plecach i starają się wykorzystad okazję aby powiedzied dobre słowo i 

stworzyd w ten sposób opinię na własną korzyśd wśród naczelników, 

dyrektorów, szefów itd., aby zająd upragnione miejsce. Również z tego powodu 

dostało się do naszej administracji wielu komunistów. 

Istnieje w koocu jeszcze jeden powód niedostatecznego awansu kadr z szeregów 

bezpartyjnych: brak zaufania do nich. Lecz nabiera to ogromnego zasadniczego 

znaczenia. Musimy dbad aby partia była zawsze rewolucyjna, by była awangardą 

i naprawdę realizowała w życiu marksistowsko-leninowską zasadę ścisłej więzi z 

narodem, by nie tylko ją głosiła, lecz konkretnie i całkowicie wcielała w życie. 

Jak należy traktowad element bezpartyjny. Marksizm-leninizm uczy nas, że 

komunista ma traktowad ludzi bezpartyjnych na równi z samym sobą, że ma 

mied do nich zaufanie jak do braci. Jeśli komunista nie ma zaufania do ludzi 

bezpartyjnych, wtedy również bezpartyjny nie będzie miał zaufania do 

komunisty. Zaufanie jest więc wzajemne. 

Lenin uczy, że stosunki między członkami partii winny charakteryzowad się 

wzajemnym zaufaniem. Zaufanie komunistów do ludzi bezpartyjnych stwarza 

zaufanie bezpartyjnych do komunistów. To zaufanie powstaje drogą wzajemnej i 

pomocy i kontroli między członkami partii a bezpartyjnymi w toku codziennej 

działalności praktycznej. Posiada to ogromne znaczenie dla nas i każdej partii. 

Nasza partia ma wielkie zaufanie do mas ludowych i właśnie dlatego, że zaufanie 

to nie istnieje w słowach a w pracy, jest ona z nimi ściśle związana. Naród 

widział, że komuniści przelewali krew, ponieśli wielkie ofiary, zawsze z 

samozaparciem walczyli o jego interesy i dlatego darzy ich i partię ogromnym 

zaufaniem. Lecz tego wielkiego zaufania mas do partii należy strzec jak oka w 

głowie, bowiem ono właśnie decyduje o sile partii. Ta leninowska zasada była 

zawsze w centrum uwagi i przestrzegana przez partię w naszym kraju, dlatego 

partia i naród przysięgają się na siebie, mają pełne zaufanie do siebie. Jest to 

jasne dla wszystkich i nie podlega nawet dyskusji. Sprawa polega obecnie na tym 

aby w codziennych stosunkach w, stosunkach indywidualnych i w pracy partia 

zachowała i dalej rozwinęła tę wielką zasadę która zatryumfowała w naszym 

kraju. 
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Zaufanie komunistów do osób bezpartyjnych musimy widzied w sposób 

konkretny w pracy. Ty rzeczywiście jesteś członkiem partii i masz w kieszeni 

legitymację partyjną, lecz aby zasłużyd sobie na jej posiadanie musisz mied 

zaufanie również do tego kto jest bezpartyjny, kto nie ma legitymacji, jeśli dana 

osoba jest porządnym człowiekiem, wzorowym robotnikiem, człowiekiem 

uczciwym, o licznych walorach. Powródmy znowu do sprawy wyborów. Jeśli tak 

jest, wtedy dlaczego masz zaufanie tylko do tego kto jest członkiem partii, a nie 

także do tego, kto jest bezpartyjnym, a tak samo oddanym narodowi i partii, kto 

jeśli mu się powie «rzud się w ogieo» dla partii, gotów jest w każdej chwili do 

największego poświęcenia? Możliwe, że taki człowiek nie wstąpił do partii bo 

brak mu niektórych cech jako komunista, lecz jest on człowiekiem 

zdecydowanym i także wiernie realizuje linię, jak, że się tak wyrażę, 

«bezpartyjny bolszewik». Bezpartyjny patriota jest gotów udad się wszędzie 

gdzie się mu poleci, wykonad każde zadanie, niezależnie od tego jak trudne by 

ono nie było, nie dlatego, że łączą go więzi z tym lub innym komunistą, lecz 

dlatego, że jest on przekonany iż taką jest linia partii, wykonuje on polecenie w 

imię miłości do partii. Może się zdarzyd i tak, że ktoś powie: «Bardzo mi przykro, 

lecz mam pewien powód, nie mogę opuścid miasta, gdyż mam chorowitą żonę». 

W takim wypadku, wobec osoby bezpartyjnej należy przymrużyd jedno oko i 

wziąd pod uwagę jego żądanie, nie tracąc wcale do niego zaufania. Inaczej 

należy postąpid z komunistą. Kiedy komunista usprawiedliwia się powiadając: 

«nie mogę opuścid miasta, bo mam chora żonę» wtedy trzeba odpowiedzied: 

«masz się natychmiast zgłosid na nowe stanowisko, bowiem również na wsi są 

chore kobiety, i tam rodzą one, tam również ludzie chorują na reumatyzm i inne 

choroby, po to właśnie istnieją szpitale, gdy zajdzie potrzeba przeprowadzi się 

leczenie. Czy tylko w Tiranie i w dużych miastach są chorzy tej kategorii?. W 

górach nie mieszkają chorzy ludzie? Co oni tam robią?» W stosunku do 

usprawiedliwieo komunisty trzeba byd surowym, albowiem komunista, jak nas 

uczy partia, powinien byd pierwszy do ofiar, a ostatni do pretensji. 

Sprawa polega więc na tym, aby umocnid i potwierdzid w życiu zaufanie do mas 

ludowych. Jest to wielką cechą naszej partii, którą należy zachowad, rozwinąd. 

Trzeba zdobyd sobie zaufanie nawet jednostki, bowiem rzeka składa sie z kropel 

wody. Cała ta wielka miłośd partii i narodu powstała dzięki przelanej krwi, 
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komuniści polegli i poświęcili się dla narodu, który zobaczył, że to są jego córki i 

synowie, najlepsi ludzie i dlatego trzeba to zaufanie zachowad i wzajemnie 

rozwijad. 

Ponadto sprawa nie polega tylko na tym ilu ludzi bezpartyjnych wybraliśmy do 

rad na wszystkich szczeblach, lecz również na tym, w jaki sposób ich 

aktywizujemy do spełnienia zadao nałożonych przez naród. Bowiem nie tylko 

mniej bezpartyjnych wybieramy do tych organów, ale ponadto, nawet kiedy ich 

wybierzemy, nie aktywizujmy ich jak należy. 

Podobała mi się dyskusja tow. Nika Treska, przewodniczącej Komitetu 

Wykonawczego Miejskiej Rady Narodowej Burrelu, która mówiła o kontaktach 

tutejszych radców z masami ich wyborców, o rozwiązywaniu przez nich 

problemów przy udziale ludności. To jest właśnie ta słuszna droga jaką partia 

wymaga stosowad, w ten sposób należy zawsze działad w tym kierunku. Mimo 

tego wiadomo, że nie aktywizujemy jak należy ani posłów, ani członków 

okręgowych rad narodowych ani też członków wiejskich rad narodowych. 

Popełniamy duży błąd nie aktywizując ich do pracy w kierowaniu paostwem i 

kontrolowaniu gospodarką. Są to setki i tysiące najlepszych ludzi narodu i 

dlatego w pierwszym rzędzie musimy ich nauczyd kierowania paostwem i 

gospodarką, utrzymywania stosunków z masami wyborców, zgłaszania do rad, 

wniosków propozycji i uwag, mówienia prawdy jak ona wygląda, bez ogródek i 

oportunizmu. Z pewnością istnieją i uczciwi urzędnicy administracyjni, gdyż nie 

można powiedzied, że wszyscy pracownicy aparatu administracyjnego są 

jednakowi. Jednakże faktem jest, że wśród nich są także oportuniści, są tacy, 

którym zależy na stanowisku, podlizują się przełożonym i gdy nie wykonują 

swoich obowiązków, starają się to ukryd. Natomiast radca, jako osoba wybrana 

przez naród, jeśli jest ściśle związany z masami, przenosi do rad ich głosy. 

Czy radcy posiadają kompetencje? Tak, nawet liczne. Dlaczego tedy nie damy im 

ich w praktyce? Wiele razy mówiliśmy o tym, w jaki sposób winny działad rady, 

lecz należy otwarcie przyznad, że nie aktywizuje się ich jak należy bowiem mamy 

większe zaufanie do ludzi zatrudnionych w aparacie rad jak do radców 

wybranych przez masy ludowe. Przyczyną tego jest fakt, że aparat komitetów 

wykonawczych rad narodowych posiada niepotrzebną liczbę ludzi 

mianowanych, zwłaszcza obecnie, pod pretekstem rozszerzenia ich kompetencji. 
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W wyniku tego aparat komitetów wykonawczych okręgowych rad narodowych 

dysponuje obecnie 120-130 ludźmi, a więc tyloma, ile posiada ministerstwo w 

okresie ostatnich «ostrzyżyn» w koocu 1965 r., natomiast tylko sekcja rolnictwa 

w miejskiej radzie narodowej dysponuje 15-20 osobami, sekcja oświaty również 

około 20 osobami itd. Skoro istnieje taki przerost aparatu, wtedy na co 

potrzebni są nam radcy, uważa przewodniczący komitetu wykonawczego rady 

narodowej, wice-przewodniczący, szef sekcji, lub nawet sekretarz okręgowego 

komitetu partyjnego? No to dobrze, zostali oni wybrani, zatem wystarczy, że 

przyjdą raz na kwartał do rady i tam niby złożą jakieś sprawozdanie, zorganizują 

jakąś uroczystą akademię z ich udziałem, na której można wygłosid nawet 

pewne sprawozdanie i na tym kooczy się cała robota. 

Towarzysze, czy postępując w ten sposób znajdujemy się na właściwej drodze? 

Sprawy aktywizacji ludzi z wyboru partia nie porusza tylko obecnie. Zwracała 

uwagę na tę kwestię już od dawna i radziła jak mamy postępowad. Radcy są 

bezpośrednimi przedstawicielami narodu, wybranymi przez naród. Partia, 

władza i naród uprawniają posła do telefonicznego powiadomienia dyrektora 

przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, że w tym dniu uda się 

przeprowadzid kontrolę w kilku jednostkach handlowych, jeśli np. stwierdzi on 

zaburzenia w sieci handlowej lub wyborcy skarżą się na kumoterstwo itd. 

Uprawnienia te posiada każdy poseł, niezależnie od tego czy jest to robotnik, czy 

inny pracownik. Partia uczy go postępowad w ten sposób, natomiast jego 

dyrektor ma obowiązek nie robid mu żadnych trudności, wprost przeciwnie jest 

zobowiązany pozwolid mu właściwie spełnid swoją funkcję jako poseł. W ten 

sposób 2-3 deputowanych, nie mam tu na myśli tylko posłów do Zgromadzenia 

Narodowego ale także osoby wybrane do okręgowych rad narodowych, jest w 

stanie zastąpid 20-30 pracowników zatrudnionych w aparacie komitetu 

wykonawczego. Gdzie pracują ci deputowani? Jeden zatrudniony jest w 

zakładzie obuwia, drugi w stolarni, trzeci w fabryce, w budownictwie itd. 

Wszyscy oni są przedstawicielami narodu, ludźmi produkcji, ludźmi klasy i 

dlatego, dzięki ich aktywizacji, można będzie wykonad wiele prac. 

Dużo mówiliśmy o kontroli klasy, lecz wydaje mi się, że sprawa nie jest już tak 

głośna jak była. Lecz kontrola klasy oznacza, że robotnicy mają udzielid pomocy 

partii w realizacji wysuniętej przez nią dyrektywy. Partia nie może żyd bez klasy, 
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tak jak klasa nie może odnieśd zwycięstw i szybko kroczyd naprzód bez partii. 

Dlatego właśnie ściśle współpracują ze sobą. 

Klasa robotnicza, jeśli zauważy, że partia doprowadziła do przerostu aparatu, 

zwraca uwagę, wskazuje na błąd i powiadamia, że jest on niepotrzebny w takich 

rozmiarach, że należy przeprowadzid czystkę, uprościd, gdyż wszyscy ci ludzie 

żyją kosztem klasy, która produkuje. Kontrola robotnicza po przestudiowaniu 

sytuacji, wysuwa propozycję, że np. tam gdzie zatrudnionych jest 22 

pracowników wystarczy 5, wśród nich 2 może byd komunistami a 3 

bezpartyjnymi, co wcale nie przeszkodzi w pracy. Od nich żąda się należytego 

spełniania obowiązków i jednocześnie klasa sama zobowiązuje się 

przeprowadzid po pewnym czasie ponowną kontrolę» w tym miejscu, co 

oznacza, że będzie pouczad ich jak należy pracowad i jeśli popełnione zostaną 

błędy, ukarze winnych. Musi byd jasne, że gdy mówi klasa, nie mówi 

biurokratyzm, wprost przeciwnie, gdy klasa milczy, biurokratyzm podnosi głowę. 

Kontrola klasy przyczynia się do wcielenia w życie dyrektywy, gwarantuje 

właściwą jej realizację. Przed tą kontrolą nie ma usprawiedliwieo, nie ma 

nieuzasadnionych pretekstów niektórych, którzy na koocu języka mają wykręt iż 

nie mogą przenieśd się z centrum do okręgu, lub z miasta do wsi bo zmarnują im 

się dom, bo syn, lub córka kontynuują studia itd. A partia? A praca? Te 

skłonności drobnoburżuazyjne będzie miała na celu kontrola robotnicza, która 

jak mi się wydaje nie jest traktowana bardzo poważnie i organizowana jest w 

pracy z pewnymi błędami. 

Nie możemy oddad władzy, która należy do klasy robotniczej. Kto jest u nas u 

władzy? Klasa robotnicza. Dlatego Lenin uczy nas, aby u władzy znajdowało się 

jak najwięcej ludzi klasy robotniczej, partyjnych i bezpartyjnych. Również to jest 

formą kontroli klasy robotniczej. Tę kontrolę wyłoniła potrzeba, walka o 

realizację linii partii. Kiedy prace nie idą dobrze, jak np. w handlu, dlaczego 

ukarad zwykłego sprzedawcę? A dyrektor, który stoi na czele instytucji co robi? 

Czy organizuje, kontroluje i pomaga jak należy podwładnym we właściwym 

spełnianiu obowiązków? Czy może należy on do takich, którzy gdy przychodzi 

kontrola robotnicza powiadają: «Oczywiście towarzysze robotnicy, wasza 

krytyka jest słuszna». Nie, to nie wystarczy. Nie wystarczy słownie potwierdzid 

uwagi robotników, lecz trzeba działad właśnie tak jak oni wymagają, bowiem oni 
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widzą wiele błędów i stanowisk biurokratycznych. Dyrektor powinien 

podziękowad kontroli robotniczej, spełnid jej polecenia, nie dopuścid do tego, 

aby po kontroli znowu przychodzili kontrolowad urzędnicy, którzy łagodzą 

sprawy, lub załatwiają je między sobą w ten sposób, że wpisuje się tylko jakąś 

notatkę do akt. Wprost przeciwnie, trzeba aby wszystko było na właściwym 

miejscu, by w razie ponownej kontroli robotniczej w handlu sytuacja była 

zupełnie inna, by zlikwidowane były błędy, by zastano zmiany na lepsze. W 

przeciwnym wypadku robotnicy zwrócą się do partii z żądaniem zwolnienia z 

pracy takiego dyrektora, gdyż on jest winien nie podjęcia kroków dla 

polepszenia sytuacji w jego sektorze, z żądaniem udzielenia mu nagany, lub 

przeniesienia do innej pracy. Żądanie robotników należy spełnid w krótkim 

okresie czasu, bo taka jest kontrola klasy a inaczej nie ma kontroli klasy, są tylko 

słowa. 

Rozrachunek przed masami ludowymi musimy mied zawsze na uwadze. 

Mówiłem na temat kontroli robotniczej prowadzonej u nas lecz zwródmy teraz 

uwagę co na ten temat mówi Lenin i postępujmy tak jak on nas tego uczy. 

Lenin uczy: 

„Należy zorganizowad regularnie nie tylko ogólne zebrania z masami robotników 

i chłopów, lecz również zebrania na których kadry kierownicze złożą 

sprawozdania ze swojej pracy przed masami robotników i chłopów. Podobne 

zebrania należy koniecznie zorganizowad nie rzadziej niż raz na miesiąc, aby 

masy bezpartyjnych robotników, i chłopów miały możnośd skrytykowad organy 

radzieckie i ich pracę. Sprawozdania powinni złożyd nie tylko komuniści lecz 

wszystkie kadry, na wszystkich odpowiedzialnych stanowiskach, przede 

wszystkim zaś ci, którzy pracują w organach handlu i gospodarki narodowej” 4. 

Ale czy my postępujemy zgodnie z zaleceniami Lenina? Nie, nie postępujemy 

zupełnie tak! Wręcz przeciwnie, «aby nie tracid czasu» stworzyliśmy pewne 

formy pracy, które wydają się nam odpowiednie i praca idzie. I tak ogólne 

zebranie spółdzielni produkcyjnej zredukowaliśmy do minimum, zadawalając się 

tym, że mamy zgromadzenie i zebranie kierownictwa. Nie powinniśmy jednak 

zapomnied że zgromadzenie może iśd błędną drogą, zgadzad się z 

przewodniczącym, że na nim mogą byd wyznaczeni nieraz ludzie przypadający 
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do gustu przewodniczącemu lub sekretarzowi partii, że mogą byd wśród nich 

trzy lub cztery osoby zbyt bardzo zażyłe z kierownictwem itd. Dlatego lepiej jest 

złożyd sprawozdanie przed całą załogą spółdzielni i nauczyd ją, jak zaleca Lenin, 

by ludzie zabierali głos. Niech wszystko co czyni kierownictwo zostanie poddane 

osądowi mas, niechaj masy rozważą czy to jest słuszne i niech kierownictwo 

odpowiada przed masami. 

Przy niektórych istniejących formach, stwarza się możliwości, aby kierownik 

załagodził sprawę, a nawet ktoś może lekkomyślnie sądzid że po kumotersku 

może dogadad się także z pierwszym sekretarzem okręgu. Powoduje to 

koniecznośd, aby każdy komunista, będący kierownikiem zaopatrzenia, 

sprzedawcą, pracownikiem usług komunalnych, czy kimkolwiek innym, składał 

sprawozdanie ze swojej pracy, przypuśdmy raz na miesiąc, przed masami 

ludowymi. Należy stworzyd możliwośd, aby masy wypowiadały się o usługach, co 

myślą one o poszczególnych ludziach, wydawały oceny dotyczące pracy 

kierowników, do tego stopnia czy są oni godni zajmowanych stanowisk, czy też 

potrzeba ich usunąd, w wypadku jeżeli w dalszym ciągu powtarzają błędy i są 

niepoprawni. Gdy pewien pracownik lub kierownik popełni jakiś błąd w 

stosunku do ludności, należy go skrytykowad i uprzedzid, by nie robił tego w 

przyszłości. Jeżeli coś takiego powtarza się periodycznie, jak drugi raz złoży 

sprawozdanie przed masami o usunięciu braków, zobaczycie że nastąpi poprawa 

nie do poznania. Dlatego też trzeba tak uregulowad sprawy, aby przewodniczący 

spółdzielni produkcyjnej, dyrektor usług komunalnych lub inny pracownik 

składali od czasu do czasu sprawozdanie przed masami bezpośrednio 

zainteresowanymi ich pracą, by mówili przed nimi i wyjaśniali jak pracowali, 

bowiem po nich będą mówid masy o każdym z nich. Jeżeli będziemy robid tak w 

sposób periodyczny, jak stwierdzi się, że któryś z nich nie poprawia swoich 

błędów, ludnośd ma prawo powiedzied: radziliśmy raz, drugi, teraz wynoś się. 

Ktokolwiek bądź, jeżeli wie, że po miesiącu złoży sprawozdanie przed masami, 

będzie się zastanawiał nad swoim postępowaniem, postara się pracowad lepiej. 

Wówczas możemy mówid o skutecznej kontroli klasy robotniczej i o jej 

wynikach. 

Ale są także wypadki ,kiedy chociaż sprawy załatwia się słusznie, niektórzy 

czepiają się. Mówiono tu, jak sama ludnośd zdecydowała o podziale stypendiów. 
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Gdy postępuje się w ten sposób, wszystko rozwiąże się prawidłowo i nikt nie ma 

nic do powiedzenia. Mimo to jest czasem ktoś niezadowolony, i nawet w takich 

wypadkach powie: «to kumoterstwo». Jemu się wydaje, że partia nie wie jak 

postępowano w danej sprawie i puszcza słowa na chybił trafił, a nóż skorzysta 

coś na tym, w przeciwnym razie — nic nie traci. Takie formy pracy jakie wy 

zastosowaliście odnośnie stypendiów są demokratyczne, dlatego należy 

stosowad jak najwięcej takich form w każdej sprawie i niechaj nie decyduje tylko 

aparat administracyjny, powiedzmy tylko szef sekcji handlu, ponieważ jego 

może łaskotad ktoś zainteresowany w ukrywaniu niewłaściwego postępowania, 

by nie odzywał się, może ostatecznie wysład mu do domu pewną ilośd 

pomidorów z pierwszej produkcji, pewną ilośd brzoskwio lub winogron i jeżeli 

taki szef przyjmie, sądzi wówczas, że nie może on nie popierad go i nie da się tak 

postąpid, ludnośd nie zgadza się z takimi rzeczami a gdy zobaczy że ktoś 

postępuje niesłusznie pociąga go do odpowiedzialności. 

A czego uczy partia w sprawie kadr? Partia zaleciła, aby odnośnie wszystkich 

mianowanych kadr sięgad po opinię mas. Jeżeli stanie potrzeba mianowania 

jakiegoś dyrektora, najpierw zwródmy się do załogi z pytaniem: «Chcecie, 

towarzysze, tego człowieka na dyrektora?» Obecnie zdarzają się wypadki, że 

stawia się takie pytanie, lecz formalnie, ponieważ w rzeczywistości opinie mas 

«bierze się pod uwagę» na samym koocu. Najpierw spyta się daną osobę czy 

zgadza się z propozycją, potem zapada decyzja organu do której nomenklatury 

on należy, następnie komunikuje się ostatecznie urzędowi kadr a w koocu, gdy 

wszystko zostało załatwione, idziemy porozmawiad z robotnikami czy oni 

zgadzają się lub nie aby wyznaczyd tego człowieka na dyrektora. Nie trzeba 

jednak w ten sposób postępowad, decyzję należy podjąd po zasięgnięciu opinii 

robotników, po uzyskaniu ich aprobaty odnośnie proponowanego kandydata, 

trzeba zachęcid robotników do wypowiedzenia wszystkiego co o nim myślą, dad 

im możnośd wypowiedzied się czy można lub nie trzeba przyjąd kandydatury 

tego dyrektora. Słowem podczas tego zebrania powinna się toczyd debata, 

wymiana zdao. Gdy widad że przeważająca większośd wydała swój sąd o tym 

człowieku, wówczas poddaje się pod głosowanie. Ten sposób wybierania i 

mianowania kadr jest bardziej demokratyczny. Dopiero potem propozycja 

powinna byd rozpatrzona, na podstawie przedłożonej charakterystyki, przez 



22 
 

organ do którego nomenklatury on wchodzi, lecz charakterystyka ta powinna 

odzwierciedlad wszystko co powiedzieli robotnicy odnośnie kandydata. Ich 

słowa nie powinny pójśd w las, tak jak robi się dotychczas, że charakterystyka 

zawiera tylko to, co sądzi urzędnik, szef wydziału kadr. Trzeba skooczyd z 

podobną praktyką. Najlepiej człowieka znają ci, którzy żyją i pracują z nim na 

codzieo. Niezależnie od tego jak zdolnym by nie był kierownik kadr, nie może on 

znad każdego człowieka spoza biurka. 

Ktoś może powiedzied: «No dobrze, towarzysze, ale tak nie można. Są w tej 

sprawie przepisy, prawda?» Tak, odpowiadamy, są przepisy, ale to co my 

mówimy stanowi najlepszy przepis, najbardziej rewolucyjny, najsłuszniejszy i 

najbardziej demokratyczny i wcale nie biurokratyczny. Dlatego też, gdy prowadzi 

się dyskusję o mianowaniu jakiegoś odpowiedzialnego pracownika przez 

kolektyw, sekretarz organizacji podstawowej będąc obecny, powinien 

koniecznie zreferowad partii o tym co mówiono o kandydacie, nic nie ukrywad 

przed komitetem, w ten sposób, aby jego charakterystyka odzwierciedlała 

rzeczywistośd i aby podjęta decyzja była słuszna, obiektywna. 

Również gdy chodzi o wybranie jakiegoś członka rady narodowej potrzebna jest 

dyskusja mas o zaproponowanym kandydacie. W tym wypadku każdy ma prawo 

zaproponowad każdego, który wydaje mu się odpowiedni, wykładając mu w 

obecności wszystkich dobitnie jego ujemne cechy. Po nim może kto inny 

uzupełnid obraz jego osoby, zwracając jednak uwagę na niektóre cechy ujemne 

pominięte przez przedmówcę, podkreślając że nie stanowią one przeszkody dla 

jego wybrania, lecz chodzi o to żeby je znad i poprawid. Trzecia osoba może 

sądzid że inny kandydat jest jego zdaniem lepszy od tego o którym dyskutowano 

itd. Po szerokiej dyskusji przez zebranych o tym kto powinien byd wybrany, 

poddaje się kandydatury pod głosowanie. 

Taka procedura jest poprawna i demokratyczna, przynosząca nam dużo 

dobrego, albowiem w ten sposób segreguje się ludzi, nie pozwala się by do 

kierownictwa wybrany został ktoś, kto nie zasługuje na to. Ponieważ każdy 

obywatel w naszym kraju posiada prawo wypowiedzenia swojego, zdania, może 

się zdarzyd, że ktoś zaproponuje na kandydata nieodpowiedniego człowieka. W 

takim razie, każdy, komunista czy patriota bezpartyjny, ma obowiązek zabrad 

głos i wyjaśnid zebranym kim on jest, wskazad na jego plamy w życiu w wyniku 
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czego proponowana osoba nie jest człowiekiem godnym, itd., dlatego zwraca się 

do uczestników zebrania o odrzucenie jego kandydatury na radcę, natomiast 

tego kto wysunął kandydaturę skrytykowad ostro, ponieważ nie jest on w 

porządku skoro ubiega się o wybranie do rady podobnego człowieka. Jest to 

walka klas, walka niepozwalająca korzystad z naszej prawdziwej demokracji tym, 

którzy nie są w porządku, walka o stałą obronę interesów ludu i partii. 

Demokrację, zarówno w łonie partii jak i poza nią, należy słusznie zrozumied. W 

pierwszym rzędzie trzeba zrozumied, że przede wszystkim należy walczyd o 

przekonanie ludzi pod względem politycznym. Przekonanie polityczne nie rodzi 

się samo, nie spada z nieba, stanowi odrębny proces, wyrabia się poprzez 

nieustanną pracę polityczną z ludźmi w walce o realizację słusznej linii partii, 

osiąga się drogą wyjaśniania cierpliwie, mądrze, w sposób marksistowski, raz, 

drugi i trzeci raz, a jeżeli ktoś nie chce zrozumied, stosuje się również przymus. 

Z największą surowością powinniśmy traktowad wroga klasowego. Sprawa 

przekonao politycznych ściśle wiąże się z demokracją. Jeżeli rzeczywiście chcemy 

mied demokrację, to powinniśmy czynid starania o przekonani ludzi politycznie, 

inaczej zachodzi potrzeba przymusu, na to partia nie zezwala, albowiem stosuje 

ona linię przekonywania ludzi metodą demokratyczną. 

Ktoś może w tym kierunku starad się spekulowad na naszej prawdziwej 

demokracji usiłując korzystad z niej dla swoich wąskich interesów, lub dla 

spełnienia swoich osobistych zachcianek. Bywa że ktoś, chociaż jest 

robotnikiem, pisze do mnie o «podjęcie kroków wobec brygadzisty oddziału, bo 

pewnego dnia przychodząc do pracy nie przywitał się z nim i z tego powodu 

napisał nawet błyskawicę», lecz nie zadowala się tym i pisze do mnie, że nie 

zostały podjęte kroki wobec brygadzisty. Rozumie się że ten człowiek w ogóle 

nie jest w porządku. Nawet jeżeli brygadzista nie przywitał się z nim. Nie 

wiadomo o czym brygadzista mógł w danej chwili myśled, a więc jak możemy 

podejmowad środki wobec naszego człowieka za taki drobiazg? Jednak są ludzie 

w naszych szeregach, jak ów robotnik o wyraźnych pozostałościach 

drobnomieszczaoskich, przekraczających wszelką miarę. Podobny człowiek 

pragnie zemścid się zamiast zwrócid się do brygadzisty po koleżeosku i życzliwie 

zapytad dlaczego nie przywitał się z nim, a więc wyjaśnid sprawę, usunąd 

wszelkie niezadowolenie i zacieśnid przyjaźo. Jednak on czyni wszystko skoro 
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zwrócił się aż do mnie w takiej sprawie. Jest to, towarzysze, przykład 

nadużywania prawidłowych form demokratycznych naszego ustroju 

społecznego. 

W tym kierunku powinniśmy wykazad szczególną uwagę, powinniśmy również 

stad w obronie naszej praworządności, będącej sprawiedliwą marksistowsko-

leninowską praworządnością. To, oczywiście, powinno byd słusznie zrozumiane i 

odpowiednio wprowadzone w życie. W naszym kraju praworządnośd jest na 

słusznej drodze, nasze ustawy służą interesom mas i ustalane są z udziałem 

ludu. W naszej walce o wprowadzenie w życie naszych ustaw staramy się 

wychowad ludzi, chronid ludzi przed popełnianiem błędów, przed popadaniem w 

błędy typowe dla przeszłości, by uwolnid ich od starych pozostałości. 

Mimo tego da się zauważyd, że w naszym kraju popełnia się szereg przestępstw, 

zwłaszcza ze szkodą dla mienia socjalistycznego. Dlatego też, w tym kierunku 

powinna byd prowadzona szeroka działalnośd ideowo-polityczna ze strony partii, 

przez młodzież, rodziców oraz inne czynniki. Należy wykazad szczególną troskę o 

młodzież, szczególnie w większych miastach, gdzie dają się zauważyd, niezdrowe 

objawy, takie jak kradzież z kieszeni i inne wypadki, podczas gdy na wsi jest 

inaczej. Jednym słowem, powinniśmy wszędzie czynid starania celem głębokiego 

umocnienia, zwłaszcza wśród naszej młodzieży, świadomej dyscypliny, nie 

zezwalając w żadnym wypadku na liberalizm i anarchię. Objawy te powinniśmy 

zwalczad. 

To o czym wspomniałem powinno byd właśnie w ten sposób wprowadzone w 

życie, ale jak powiedziałem, aparat administracyjny nie powinien przeszkadzad, 

lecz pomóc. Należy zwalczad tych ludzi w aparacie, którzy się biurokratyzują i nie 

pozwalają by lud wypowiadał się swobodnie, krytykowad tych, którzy popełniają 

błędy i dokonują przestępstw. 

Biurokracja przeszkadza i zniekształca nawet samą informację. Również Komitet 

Centralny, bywa, że otrzymuje nieprawdziwe informację, które potrzebuje 

kierownictwo. Jaka informacja jest nam potrzebna? Czyżby interesowała nas nic 

nie mówiąca strona biurokratyczna i formalna sprawy? Nie, my nie chcemy ani 

biurokracji, ani formalizmu, wręcz przeciwnie, zwalczamy je, ale co gorzej nawet 
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komitet partyjny nie otrzymuje informacji o tych problemach, które zaprzątają 

umysły członków organizacji podstawowych. 

Komitet partii potrzebuje i jest bardzo zainteresowany wiedzied jak reaguje, na 

przykład, organizacja podstawowa spółdzielni Szoszaju, w tej czy innej sprawie, 

jak przedstawia się walka w jej łonie, jest czy nie ma tam dyskusji, jest krytyka i 

samokrytyka czy jej nie ma itd. Ponieważ gdy rozpatruje się tam jakieś 

zagadnienie, jeden może się zgadzad w tej sprawie, a ktoś może byd innego 

zdania itd., ktoś zapyta dlaczego tak postąpiono, bowiem lepiej byłoby przyjąd 

inne bardziej słuszne rozwiązanie, inny znów powiada dlaczego tak zrobiono itd. 

itp. Co otrzymuje komitet partyjny z całej tej debaty? Niejednokrotnie otrzymuje 

on tylko formalną informację, że «odbyło się zebranie organizacji partyjnej 

Szoszaj w przewidzianym czasie, rozpatrzono ten lub inny problem i 

postanowiono to lub owo, lecz wcale się nie mówi jaki przebieg miało zebranie, 

jakie były opinie i zdania itd. Nie, towarzysze Komitet Partyjny byłby bardziej 

zainteresowany dowiedzied się jak konkretnie przebiegała dyskusja na zebraniu 

organizacji w Szoszaj odnośnie rozpatrywanego problemu, gdzie ktoś postawił 

taką sprawę, inny ją skrytykował ponieważ nie postąpił w ten lub inny sposób, 

następnie głos zabrali dwaj inni, którzy skrytykowali ostatniego zwracając uwagę 

że krytykując nie stał na słusznych pozycjach partyjnych, tymczasem krytykę 

powinien był skierowad na inny problem. Z takiej formy informacji komitet 

partyjny mógłby przekonad się, że jest to naprawdę bojowa, aktywna 

organizacja partyjna, gdzie nie panuje zastój. Wyrabia się wówczas przekonanie, 

że skoro tak jest, skoro problemy stawia się prawidłowo, sprawy pójdą tam 

dobrze. Komitet będzie w ten sposób dobrze poinformowany jak walczą tam i 

reagują komuniści, jak zdolni i energiczni są tam członkowie partii, jak rozumieją 

marksizm-leninizm, demokrację, krytykę itd. 

Na tym polega, towarzysze, cała walka naszej partii w obronie jej słusznej linii i 

na tej walce prowadzonej w całej działalności powinna się opierad organizacja 

również gdy nadchodzi okres wyborów partyjnych. W okresie tej walki powinna 

byd wyłoniona osoba odpowiednia na przyszłego sekretarza organizacji w 

nowych wyborach, jeżeli dotychczasowy sekretarz nie wykonał należycie 

zadania oraz osoba odpowiednia na przewodniczącego itd. itp. Są to niektóre 

ważne sprawy wewnętrznego życia Partii o żywotnym znaczeniu także dla 
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kierownictwa, które baza ożywia. Postępując w ten sposób, wy, towarzysze z 

bazy, ożywiacie kierownictwo. Właśnie te strony wewnętrznego życia 

partyjnego trzeba koniecznie przedstawiad kierownictwu a nie stronę formalną. 

Jak jest w rzeczywistości? Wiele osób boi się poinformowad kierownictwo o tak 

ważnym aspekcie życia wewnętrznego organizacji partyjnej, aby ono się nie 

zaniepokoiło i nie powiedziało co tam się dzieje w Szoszaj? Nie, towarzysze, 

informując komitet partyjny o tym co powiedziałem udziela mu się pomocy i 

pozwala mu się zrozumied, że nic złego nie dzieje się w Szoszaj, wprost 

przeciwnie, rozwija się tam ożywione życie partyjne, pełne wymiany myśli w 

okresie kiedy komuniści podejmują uchwały i realizują je zjednoczeni, jak jeden 

mąż, niezależnie od tego, że wysunięte zostały różne uwagi. Jest to normalne. 

Jeśli postępuje się inaczej wtedy sytuacja jest nienormalna, nie kroczy się 

marksistowsko-leninowską drogą partii. Jeśli stwierdzi się, że w Szoszaj nie ma 

wymiany uwag, jeśli panuje tam przez dłuższy czas pozorny spokój, wtedy 

okręgowy komitet partyjny powinien się naprawdę zaniepokoid i poważnie 

zastanowid dlaczego tak jest i może dojśd do wniosku, że sytuacja nie jest tam 

dobra i dlatego musi poświęcid wiele uwagi, aby dopomóc i ożywid tę 

organizację. Lecz niektórzy towarzysze myślą inaczej i mówią: skoro jest spokój 

to oznacza, że istnieje tam jednośd, a więc sytuacja jest normalna. Nie 

towarzysze, w organizacjach partyjnych sytuacja jest właściwa tylko wtedy kiedy 

istnieje wymiana zdao, kiedy prowadzona jest krytyka i samokrytyka ze 

słusznego stanowiska partyjnego, kiedy wysuwa się uwagi odnośnie pracy, 

propozycje, wnioski itd., krótko mówiąc, kiedy wrze w nich życie, a nie kiedy 

panuje spokój. 

Jednak należy właściwie rozumied co powinno wrzed. Wewnątrz organizacji 

wszystko winno wrzed. Nawet gdy ktoś wystąpi i sprzeciwi się linii partii. Niech 

się sprzeciwi, niech wypowie swoje odmienne poglądy przed komunistami. Dla 

partii jest to lepsze, bo będzie wiedziała z kim ma do czynienia. To, co ktoś ma w 

głowie niech lepiej wyzna aniżeli ma to trzymad wewnątrz. W wypadku, kiedy 

ktoś sprzeciwi się linii partii, inni zdecydowani bronid jej wystąpią w jej obronie, 

udzielą danej osobie wyjaśnieo, lub wskażą jej właściwe miejsce. Zależy to od 

konkretnego przypadku. Dlatego walka w partii jest żywotna. Nie należy 

zapominad towarzysze, że posiada to nadzwyczajne znaczenie. 
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Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, gdyż partię musimy czynid coraz 

bardziej bojową. Nie może byd ona śpiąca i posłuszna niektórym osobom, lecz 

musi byd przekonana w sprawie ogólnych dyrektyw i teorii marksistowsko-

leninowskiej, musi je zrozumied, przyswoid sobie i walczyd na śmierd i życie o 

wcielenie ich w życie, bowiem stanowią one podstawę partii. Oznacza to, że 

partia musi byd bojowa, bo jeśli taką nie będzie, mogą zajśd niepożądane 

wydarzenia, mogące spowodowad postawienie jej w obliczu klasy. 

Co na ten temat powiedział Stalin? 

„Cóż począd, jeżeli partia sama zaczyna tak lub inaczej przeciwstawiad się klasie, 

naruszając podstawy prawidłowych stosunków wzajemnych z klasą, naruszając 

podstawy «zaufania wzajemnego»? Czy możliwe są w ogóle takie wypadki?  

Tak, są możliwe.  

Są one możliwe: 

1. Jeżeli partia zaczyna budowad swój autorytet w masach nie na własnej pracy i 

zaufaniu mas, lecz na swych «nieograniczonych» prawach; 

2. Jeżeli polityka partii jest wyraźnie niesłuszna, a partia nie chce zrewidowad i 

naprawid swego błędu; 

3. Jeżeli polityka partii jest w ogólności słuszna, lecz masy nie są jeszcze gotowe 

do jej przyjęcia, a partia nie chce lub nie umie zaczekad, aby masy miały 

możnośd z własnego doświadczenia nabrad przekonania o słuszności polityki 

partii, i usiłuje narzucid ją masom” 5. 

Pozwólcie że zatrzymam się na chwilę nad tym cytatem. Partia ma prawa, lecz 

nie ma praw nieograniczonych nad wszystkim, nie może ona postępowad 

według własnego upodobania. Partia ma prawo robid to czego pragnie naród, na 

co pozwalają prawa, jej linia marksistowsko-leninowska. Poza tym nie ma ona 

prawa działad. Jeśli przekracza ona te granice, wtedy komuniści wchodzą na 

błędną drogę. 

Za życia Lenina Partia Bolszewicka nie popadła w błędy. W okresie, kiedy na 

czele Komitetu Centralnego stał Stalin niektóre rzeczy wypaczone zostały przez 

biurokratów, lecz nie naruszono podstawowych zasad ogólnej linii partii. Zostały 
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one naruszone po śmierci Stalina, kiedy kierownictwo partii i paostwa 

uzurpowane zostało przez rewizjonistów chruszczowowskich. 

Inaczej rozwijała się sytuacja u nas. Nasza partia była zawsze skromną i 

sprawiedliwą na swojej drodze. Mimo tego są ludzie, którzy popełniają błędy, 

lecz nie są oni ludźmi partii i jej linii. 

I tak na przykład, w pewnej zjednoczonej spółdzielni produkcyjnej Tirany 

sekretarz podstawowej organizacji partyjnej wydał rozkaż przeprowadzenia 

kontroli we wszystkich mieszkaniach chłopów bez wyjątku, aby dowiedzied się 

kto ukradł oliwki w spółdzielni. Kto upoważnił tego sekretarza do 

przeprowadzenia kontroli od domu do domu? Nikt! Jest to wielka obraza dla 

narodu i nadużywanie imienia Partii. Według naszych praw paostwowych nikt 

nie ma prawa wejśd do domu drugiego bez jego zezwolenia. Na kontrolę w 

domu drugiego, poza określonymi wypadkami nie pozwala ani partia ani prawo. 

Prawo do wejścia do domu jakiegoś obywatela ma tylko osoba upoważniona 

przez prokuratora, lecz również wtedy kontrola musi byd dobrze przemyślana, 

muszą istnied fakty, że dokonana została kradzież lub inne przestępstwo i tylko 

wtedy, wydane może byd polecenie przeprowadzenia kontroli. Natomiast 

niektórzy towarzysze komuniści, bez żadnego zastanowienia, błędnie uważając, 

że «partia może robid wszystko» kontrolują wszystkie domy wiejskie, gdyż 

jedna, lub dwie osoby dopuściły się kradzieży kilku kilogramów oliwek! Takie 

błędne i samowolne posunięcie podejmowane z wypaczonego punktu widzenia, 

że «partia może robid wszystko» prowadzi na drogę, o której mówi Stalin, na 

której partia stara się oprzed swój autorytet nie na własnej pracy, nie na 

zaufaniu mas, lecz na jej «nieograniczonych» prawach. 

Musimy jasno zdad sobie sprawę, że istnieje granica również w prawach partii. 

Nasza partia, będąc u władzy ustanowiła prawa, których nikt nie może naruszyd. 

Jeśli naruszy je sama partia, wtedy mamy do czynienia z poważnym błędem, 

bowiem powstaje taka sytuacja, że opiera się ona na swoim «nieograniczonym» 

autorytecie bez oparcia o naród. Stawianie partii przeciwka narodowi jest 

błędną drogą. Dlatego na takie przekroczenia nasza partia nigdy nie pozwoliła i 

nie pozwoli i podejmie surowe kroki przeciwko winnym, niezależnie od tego kim 

by oni nie byli. 
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Pewien spółdzielca z Elbasanu napisał do mnie list, którego treśd jest naprawdę 

niezwykle gorzka. Między innymi chce on wiedzied jak długo popełniad będzie 

błędy organizacja partyjna w spółdzielni Shirgjani, która wydała rozporządzenie, 

aby bydło chowane na działkach przyzagrodowych zostało sprzedane, lub ubite. 

Autor listu dziwi się jak można podejmowad takie postanowienia? Początkowo i 

nam nie chciało się wierzyd iż można było wydad tego rodzaju rozporządzenie i 

dlatego skierowaliśmy ludzi do zbadania sprawy. Co wynikło z kontroli? Okazało 

się, że takie rozporządzenie było wydane przez komitet wykonawczy okręgowej 

rady narodowej, przez biurokratów z działu rolnictwa. Kiedy zapytano dlaczego 

wydano to rozporządzenie w stosunku do tej spółdzielni usłyszano odpowiedz, 

że kierowano się myślą o przyszłości, gdyż ta spółdzielnia ma się stad 

spółdzielnią wyższego typu i dlatego, bydło chowane na działkach 

przyzagrodowych musi byd sprzedane, lub ubite. To postanowienie, jawnie 

sprzeczne z linią partii oburzyło spółdzielcę, który napisał do mnie list. Lecz w 

wyniku tej uchwały pogłowie bydła członków spółdzielni zmniejszyło się z 2400 

sztuk do 800. Kiedy dowiedziano się, że wydane rozporządzenie było niesłuszne 

zażądano sprawozdania ze strony komitetu wykonawczego, który powziął 

postanowienie sprzeczne z linią partii. Wystąpienie spółdzielców było słuszne. 

Podobne rozporządzenia wydawane w imieniu partii, lecz w rzeczywistości 

sprzeczne z jej linią są wrogie. Czy można takim ludziom pozwolid na podobne 

podłości? Nie, nie możemy nigdy na to pozwolid, bowiem w ten sposób 

przeciwstawilibyśmy partię masom. Dlatego, kto działa wbrew dyrektywom 

partii, przeciwko masom, musi natychmiast i bez wahania skierowany zostad 

przed masy, przyznad się, że tego błędu nie popełniła partia, lecz popełniliśmy 

go my, biurokraci, prosid o przebaczenie i miejsce do spania, o jakąś szmatę do 

okrycia się nocą i pracę na roli, a jeśli spółdzielnia ma mleko i mięso niechaj i on 

zje, a jak nie, niech czeka aż nastąpi produkcja. 

Nasuwa się pytanie: skąd pochodzą te niesłuszne rozporządzenia i dyrektywy? 

Rodzi je biurokratyzm i aby takich rzeczy nie było trzeba ostro walczyd przeciwko 

biurokratyzmowi i biurokratom, którzy popełniają podobne błędy w imieniu 

partii. Tacy ludzie szkodzą interesom ludu, szkodzą linii partii, zmuszają łudzi do 

zadania pytania jak długo popełniad będzie partia błędy. Nie, towarzysze, partia 

nie popełniła błędu, ona wcale nie powiedziała, że bydło chowane na działkach 
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przyzagrodowych musi byd sprzedane, nawet wtedy, gdy spółdzielnie będą 

wyższego typu. 

Istnieje dyrektywa aby zmniejszyd liczbę kóz, lecz również w tym kierunku należy 

działad rozumnie. Liczbę pogłowia kóz zmniejszymy tylko dlatego, że niszczą lasy 

i nie dają większych dochodów, lecz dopóki nie zastąpi się ich bydłem bardziej 

produkcyjnym należy się z tym wstrzymad. To zmniejszenie musi następowad 

stopniowo, aby nie zostawid dzieci bez wyżywienia. W ten sam sposób 

postąpimy jeśli chodzi o inne zwierzęta domowe chociaż jak wiadomo nigdy nie 

zlikwidujemy ich zupełnie, gdyż pewną ilośd bydła, zwłaszcza owce, hodowad 

będziemy także w przyszłości, aby pokonad istniejące i przyszłe 

zapotrzebowanie, zwłaszcza na wełnę, a również na mięso i z uwagi, że to 

pożyteczne zwierzę zużywa paszę nieprzydatną dla innego rodzaju bydła, 

przekształcając je w dobra materialne. 

W ten sposób partia radzi postępowad. Dlaczego tedy rozumiane są 

niewłaściwie jej dyrektywy? Jeśli w bazie jakiś instruktor niewłaściwie tłumaczy 

dyrektywy, wtedy komunista winien wystąpid i powiedzied: «Nie zgadzam się z 

tym, gdyż dobrze znam dyrektywę partii. Posiadam statut, który pozwala mi jako 

członkowi spółdzielni górskiej na hodowlę na mojej działce przyzagrodowej 1 

krowy albo 10 owiec, a ty każesz mi je ubid, dlatego ja nie zastosuję się do 

tego!» Jeśli wprowadzi się jakąś poprawkę do statutu komunista i każdy inny 

będzie o, tym wiedział, bowiem nie dojdzie do tego bez uprzedniego 

wysłuchania zdania spółdzielców z górskich rejonów Matu i z całej Albanii. W 

takim wypadku partia, jak zawsze, weźmie pod uwagę zdanie mas. Kiedy 

osądzad się będzie, iż nastał czas dalszego zmniejszenia liczby pogłowia bydła, 

zapytani zostaną o to spółdzielcy. Jeśli oni stwierdzą, że nie nadeszła jeszcze ku 

temu pora, że spółdzielnia nie jest jeszcze w stanie regularnie zaopatrywad 

spółdzielców w mleko, wtedy zmniejszenie liczby pogłowia nie nastąpi. 

Partia nie może działad wbrew woli narodu. Jeśli jej słuszna linia nie jest dobrze 

rozumiana nie należy narzucad jej realizacji. Partia musi nadal cierpliwie 

wyjaśniad swoją linię masom, nie śpieszyd się, aby nie przeciwstawid się 

narodowi. 

W tym zakresie Stalin uczy nas że: 
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„Największa partia może byd zaskoczona znienacka, największa partia może 

zginąd, jeśli nie weźmie pod uwagę nauk historii, jeśli nie będzie dzieo w dzieo 

wykuwad gotowości bojowej swej klasy. Byd zaskoczonym znienacka - to rzecz 

najbardziej niebezpieczna, towarzysze. Byd zaskoczonym znienacka - znaczy to 

stad się ofiarą «niespodzianek», ofiarą paniki w obliczu wroga. Panika zaś 

prowadzi do rozpadu, do klęski, do zguby”6. 

Te nauki Stalina musimy zawsze mied na uwadze w naszej pracy partyjnej.  

Może zdarzyd się, że partia wystąpi przeciwko klasie i da się zaskoczyd. Może to 

się zdarzyd nie tylko dużej partii, ale i małej. Możliwośd katastrofy przewidzianej 

przez Stalina również w dużej partii, jeśli zostaje ona zaskoczona, nie wyciąga 

nauki z historii itd., potwierdzona została na nieszczęście w Związku Radzieckim 

po jego śmierci. Partia Bolszewicka Lenina i Stalina nie była w gotowości 

bojowej. Zdaniem naszej partii gotowośd tę zapewnia się, jeśli przywiązujemy 

wagę nawet do niektórych spraw wydających się pozornie małymi. W tym 

kierunku musimy zawsze zachowad czujnośd. Kiedy partia traci gotowośd bojową 

w określonym momencie, zostaje ona zaskoczona przez wroga klasowego. W 

ten sposób pojawił się w Związku Radzieckim współczesny rewizjonizm, który 

reprezentował skorumpowany element biurokratyczny, wróg marksizmu-

leninizmu i rewolucyjnych norm leninowskich partii, znajdujący się wewnątrz 

partii i dojrzewający w niej jak rak. 

Historyczne doświadczenia, które jak uczy nas Stalin musimy mied zawsze na 

uwadze widzimy w Partii Bolszewickiej, która była rozbrojona w obliczu 

współczesnego rewizjonizmu właśnie dlatego, że w swojej pracy lekceważyła 

oparcie o masy. Stalin przewidział co może spotkad partię, która pod naciskiem 

zbiurokratyzowanego aparatu bardziej opiera się na swoich «nieograniczonych» 

prawach. Nie myślcie, że to obsunięcie się nastąpiło gwałtownie. Nie! Mamy tu 

do czynienia z całym procesem, z procesem regresywnym, w którym pod 

płaszczykiem jej wielkiego autorytetu wypaczały, biurokratyzowały i kostniały 

rewolucyjne normy partyjne, tak jak twardnieją tętnice u starców, u których 

oprócz ciężkich dolegliwości, miażdżyca może także niespodziewanie wywoład 

wylew krwi i zgon. Tragedia jaka powstała w Związku Radzieckim potwierdza, że 

Partia Bolszewicka psuła się od wewnątrz, podobnie jak jabłko, którego wnętrze 

zżera robak a z zewnątrz wygląda zdrowo i czerwone, chociaż koniec jest bliski. 
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Robakiem, który od wewnątrz zniszczył Partię Bolszewicką był biurokratyzm, 

skleroza, naruszenie norm leninowskich, co ukrywane było pod imieniem i 

autorytetem wielkiej partii Lenina i Stalina. 

Ludzie, którzy włączają się do tego regresywnego procesu zwyrodnienia starają 

się wykorzystad prestiż partii dla własnych interesów i obłudnie wysławiają jej 

imię. Lecz można poznad tych, którzy ze szczerego, serca sławią imię partii i ludzi 

zamaskowanych, którzy pod szyldem partii ubóstwiają siebie i swoje «ja». Są 

również gdzieniegdzie ludzie, którym powierzono pracę partyjną i dużo mówią o 

partii. Dlaczego postępują oni w ten sposób? Pragną oni dodad sobie ważności i 

mocno biją się w piersi twierdząc, że są «wysłannikami partii», dając do 

zrozumienia, że trzeba się dobrze zastanowid w rozmowie z nimi, słuchad ich i 

postępowad jak oni każą. Jest to stanowisko niewłaściwe, antyrewolucyjne, 

właściwe dla biurokratów. Ci ludzie skłonni są umniejszad swoje błędy i 

niedopatrzenia a nawet je ukryd, aby z nich nie robiono problemu. Przed kim 

ukrywają oni błędy? Przed tymi którzy krytykują je, podejmują kroki w kierunku 

ich niezwłocznego naprawienia. Właśnie takich ludzi boją się ci biurokraci. 

Linia partii jest linią klasy robotniczej. Odzwierciedla ona aspiracje i starania tej 

klasy o wykonanie zadao we wspólnej pracy i walce. W życiu ta linia jest jeszcze 

lepiej rozumiana, wyrabiana i przygotowywana przez samą partię, i masy. Kto 

odrywa te czynniki od siebie, odchodzi od linii partii. Właśnie ci ludzie, którzy 

odchodzą od linii partii, mają skłonnośd odrywania tych czynników, starają się 

uniknąd kontroli partii, ukrywad się przed jej normami i regułami, za 

autorytetem partii, chwaląc się «ja» jestem autorytetem. Ci ludzie zamiast 

opamiętad się słuchając uwag mas starają się ukryd swoje błędy, dyskutowad 

błąkając w obłokach, wymagając aby ich słuchano, bo podobno mają rację. Aby 

ukryd swoje błędy i uniknąd krytyki skierowanej przeciwko nim, starają się 

utożsamiad siebie z partią, broniąc własnej osoby. Kiedy widzą, że nie unikną 

krytyki głośno podkreślają, że «nie należy krytykowad partii», że «partia jest 

nieomylna» itd. 

Takie stanowisko jest bardzo szkodliwe, rodzi strach przed wystąpieniem z 

krytyką. We wsi okręgu Kruja, członkowie rady narodowej udali się do domu 

pewnej wieśniaczki zabijając na jej podwórku kozę w oparciu o fakt, że była ona 

ponad normę zezwoloną dla członków spółdzielni. Prawdą jest, że nie była ona 
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w ogóle członkinią spółdzielni, lecz na działce jaką otrzymała do własnej 

dyspozycji od spółdzielni hodowała ona więcej bydła od liczby pogłowia jaką 

mają prawo posiadad członkowie spółdzielni. Postępowanie tej chłopki było 

oczywiście niesłuszne, lecz zamiast przekonad ją o tym, «wysłannicy partii udali 

się do jej domu, zabrali staruszce kozę i na jej oczach zabili kozę twierdząc, że 

taki jest rozkaz partii. Kiedy partia powiedziała że należy w ten sposób 

postępowad? Są to błędy popełnione przez niektórych ludzi wykorzystujących 

władzę dla własnych celów, a nie przez partię. Z tych arbitralnych przedsięwzięd, 

rodzi się, jak już powiedziałem, strach przed wystąpieniem z krytyką. Takie 

posunięcia wypływają z niesłusznej koncepcji niektórych ludzi, którzy jak 

podkreślił Stalin uważają, że partia opiera się na swoich «nieograniczonych» 

prawach. Ktoś może sobie pomyśled: «Skoro partia ma prawo robid wszystko, 

wtedy co ja mam krytykowad? Siła jest w rękach partii, jeśli pisnę słówko będę 

stracony». Błędy niektórych jednostek wymierzone są przeciwko linii partii. Jeśli 

zezwoli się na wzrost liczby takich przypadków, jeśli pozwoli się swobodnie 

działad tym, którzy uważają, że partia ma «nieograniczone» prawa, stanie się to, 

co stało się z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, pojawi się samowola, 

podejmowane będą słuszne i niesłuszne ataki, pod pretekstem, że rzekomo 

«broni się partii», «chronimy jej autorytet». W rzeczywistości samowola 

prowadzi do oderwania partii od klasy, od mas, do jej rozbrojenia i osłabienia i w 

koocu do jej likwidacji. To co przewidział Lenin o partii, która daje się zaskoczyd, 

nasza partia musi mied zawsze na uwadze. Nasza partia jest mocną partią 

chroniąca jak oka w głowie norm, partią, która o te normy stale walczyła i będzie 

walczyd. Mimo tego gdzieniegdzie istnieją również przejawy negatywne, 

tendencje niektórych biurokratów lub jakiejś niedojrzałej jednostki, i właśnie to 

należy zwalczad w odpowiednim czasie, już w chwili pojawienia się tego i jak 

najszybciej. 

W koocu chciałbym podkreślid, byśmy niezachwianie kroczyli na naszej drodze 

marksistowsko-leninowskiej, tak jak to określił VI zjazd Partii, przede wszystkim 

w kierunku dalszego umocnienia Partii. Dyrektywy tego zjazdu należy uważnie 

studiowad, musimy się w nie wgłębiad nieustannie, kierowad się nimi w naszej 

pracy codziennej, musimy się kierowad nimi i innymi materiałami partii, 

będącymi wielkim skarbcem doświadczenia. Te materiały pomogą nam jeszcze 
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lepiej zrozumied leninowską teorię o partii i fałszywe teorie «komunistyczne» 

współczesnych rewizjonistów o partii, które nie są niczym innym, jak tylko teorią 

likwidacji partii i dyktatury proletariatu. 

Jak wiecie, po zdradzie rewizjonistów radzieckich i ich naśladowców, 

międzynarodowy marksistowsko-leninowski ruch komunistyczny przystąpił do 

zaciekłej walki na śmierd i życie z nimi. Nasza partia stoi na czele tej walki, którą 

musimy poprowadzid do kooca i dlatego w naszym kraju wojsko i naród muszą 

byd nie tylko wyposażeni w broo, ale także w kunszt wojenny. Lecz my, 

członkowie partii i cały nasz naród, musimy się przede wszystkim uzbroid w 

naszą niezłomną broo, w teorię marksizmu-leninizmu. Tę teorię znajdziemy w 

dziełach klasyków i w żywym, długoletnim i bojowym doświadczeniu naszej 

partii. Z tej przyczyny żywe życie organizacji partyjnych, komitetów partii 

wszystkich szczebli musi byd uważane za ważny i stały obowiązek. Przykładając 

pierwszorzędne znaczenie do przygotowania ideologicznego i bojowego partii, 

będąc uświadomionymi i uzbrojonymi nie damy się nigdy zaskoczyd, lecz wprost 

przeciwnie, zawsze znajdowad się będziemy w awangardzie, na honorowym 

miejscu w walce przeciwko wrogom klasy, tak wewnętrznym jak i zagranicznym, 

przeciwko imperializmowi i rewizjonizmowi, do naszego ostatecznego 

zwycięstwa. 

Żywe i bojowe życie w podstawowych organizacjach i komitetach partii, wspólna 

walka rewolucyjna wyborców i wybranych, praca aparatu partyjnego, wspólna 

walka całej partii w granicach norm rewolucyjnych, demokracji i centralizmu 

demokratycznego, wszystko to posiada żywotne znaczenie i musi byd bez 

wahania realizowane przy pomocy walki, bez obaw i pochlebstwa. 

Pochlebstwo jest niezgodne z naturą komunisty, wszędzie gdzie jest on 

zatrudniony, w centrum czy bazie. Wybrani przywiedzieni zostali do wszystkich 

instancji przez wyborców, lecz obydwie strony, wyborcy i wybrani, współpracują 

i walczą o realizację linii partii, bez wahao i wzajemnego pochlebstwa. Taka 

współpraca rewolucyjna nie znosi obaw, pochlebstwa lub strachu. Tylko w ten 

sposób broni się partii i jej linii marksistowko-leninowskiej. Takie stanowisko jest 

mocnym ciosem jakiego udziela nasza partia ideologiom reakcyjnym, 

burżuazyjnym, imperialistycznym, antymarksistowskim i rewizjonistycznym. 
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Normy partii leninowskiej zwalczają w sposób wyrafinowany rewizjoniści różnej 

maści, których celem jest likwidacja partii typu marksistowsko-leninowskiego, 

zwycięstwo kapitalizmu i imperializmu, porażka klasy robotniczej. Rewizjoniści 

atakują wszelkimi sposobami leninizm w zasadach budowy partii i jej normach, 

czyniącymi ją bojową, żywą awangardą klasy robotniczej. Rewizjoniści włoscy 

posuwają się aż tak daleko, że bezczelnie kłamią mówiąc, że Marks nie był za 

utworzeniem jednej partii klasy robotniczej, zatem ich zdaniem, Lenin wypaczył 

idee Marksa. W ten sposób rewizjoniści występują przeciwko Leninowi, lecz 

uważnie, maskując swoją walkę antyleninowską. 

Fakty dowodzą czegoś wręcz przeciwnego. Związek Komunistyczny 

zorganizowany przez Marksa i Engelsa był partią proletariatu. W licznych 

pracach pisali oni zwłaszcza na temat potrzeby zorganizowania partii 

komunistycznej w celu pokierowania walką klasy robotniczej. Tego rewizjoniści 

nie mogą zaprzeczyd. Jest to jasne jak słooce. Z drugiej strony rewizjoniści 

twierdzą, że Lenin nie tylko odbiegł od idei Marksa, lecz również zdeformował je 

umożliwiając powstanie biurokracji itd., itd., czyli oskarżają Lenina o to samo co i 

Stalina. 

Wszyscy znamy historię Partii Bolszewickiej i leninowską teorię o partii i jej 

zasadach, o dyscyplinie i wszystkich innych normach, bez których nie może 

istnied prawdziwa partia marksistowsko-leninowska, nie może rozwijad się 

rewolucja, a proletariat nie może ustanowid własnej dyktatury. Wszystko to 

potwierdziła historia. 

Czego pragną w ostatecznej analizie współcześni rewizjoniści? Wyszukują oni i 

propagują niektóre teorie, które Lenin bezlitośnie zwalczał. Według nich, klasa 

robotnicza na zachodzie osiągnęła rzekomo wysoki stopieo rozwoju i dlatego nie 

musi byd zorganizowana i charakteryzowad się mocną dyscypliną. Według nich, 

linię partii, jej kierowniczą rolę sprowadzają oni wbrew temu, co powiedział 

Lenin, do zera. Według rewizjonistów, komitety partyjne na fabrykach 

kapitalistycznych mogą dziś odgrywad pewną rolę podejmowaniu przez 

robotników walki tylko o zaspokojenie żądao ekonomicznych a nie również i 

politycznych. Te i inne teorie potępił i zniszczył w swoim czasie Lenin. Dlatego 

propaganda współczesnych rewizjonistów i wszystkich innych wrogów 

socjalizmu, tak ostro skierowana przeciwko marksizmowi-leninizmowi, ma na 
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celu odsunąd klasę robotniczą i masy pracujące znajdujące się pod jej 

kierownictwem od drogi rewolucji i socjalizmu. 

W naszym kraju, niezależnie od błędów w pracy, linia partii oparta jest na 

zasadach leninowskich. Jej dyrektywy są opracowywane, realizowane i 

potwierdzane w jedności partia-klasa, partia-naród, zgodnie z tezami i 

leninowską teorią o partii. Nasza partia przechodzi nieustanny rozwój 

rewolucyjny i stale walczy o stosowanie nowych metod i coraz bardziej 

rewolucyjny styl. Budzi to zaufanie do słusznej linii marksistowsko-leninowskiej 

naszej partii również w przyszłości. 
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