
Wiaczesław Mołotow 

Przemówienie inauguracyjne na 

XIX Zjeździe KPZR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

http://maopd.wordpress.com/ 

 

 

 

 

Przemówienie zostało wygłoszone 5 października 1952 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

Towarzysze! 

W imieniu Komitetu Centralnego Partii witam delegatów na XIX Zjazd partyjny, 

jak również naszych drogich gości, reprezentujących tu zagraniczne partie 

komunistyczne i inne bratnie partie klasy robotniczej. (Burzliwe, długotrwałe 

oklaski). 

Pierwsze nasze słowa winniśmy poświęcid dzisiaj tym, którzy w latach wojny z 

niemieckimi i innymi agresorami bronili bohatersko naszej radzieckiej ojczyzny i 

złożyli swe życie za naszą słuszną sprawę. Uczcijmy przez powstanie chlubną 

pamięd poległych w tej wojnie, którzy oddali swe życie w walce przeciwko 

faszyzmowi, o sprawę wolności i niezawisłości Związku Radzieckiego. (Wszyscy 

wstają). 

Brak dziś wśród nas niektórych wybitnych działaczy naszej partii. Zmarł 

Aleksander Sergiejewicz Szczerbakow, który kierował pracą polityczną w armii w 

trudnych latach wojny, i który znany jest partii, zwłaszcza jako wybitny 

kierownik moskiewskiej organizacji partyjnej. Nie ma wśród nas Michała 

Iwanowicza Kalinina, którego tak dobrze znał cały kraj i tak kochała nasza partia. 

Zmarł Andrzej Aleksandrowicz Żdanow, jeden z utalentowanych przedstawicieli 

stalinowskiego kierowniczego trzonu partii. Pamiętamy też innych zmarłych 

przyjaciół i towarzyszy, których życie było nierozerwalnie związane z partią: na 

znak głębokiego szacunku uczcijmy ich pamięd. (Wszyscy wstają). 

Poprzedni Zjazd naszej partii odbył się w 1939 roku. W minionym okresie zaszły 

wydarzenia o wielkiej doniosłości historycznej. 

Jak wiadomo, pokojową pracę naszego narodu zakłóciła wiarołomna napaśd 

niemieckiego faszyzmu na Związek Radziecki. Musieliśmy przerwad pracę nad 

wykonaniem zadao trzeciej pięciolatki. Wypadło nam przestawid się całkowicie 

na potrzeby wojny, podporządkowując wszystko sprawie rozgromienia wroga, 

który wtargnął na nasze terytorium. 

Druga wojna światowa była największą próbą dla młodego, wielonarodowego 

paostwa radzieckiego. Była ona jednocześnie wszechstronnym sprawdzianem 

słuszności polityki naszej partii. W latach wojny naród radziecki przeżył niemało 

trudnych dni i poniósł ciężkie ofiary. Ale w ogniu tych wydarzeo Związek 
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Radziecki nie osłabł i nie zachwiał się, lecz pod przewodem naszej partii jeszcze 

bardziej zahartował się i wzmocnił jako paostwo socjalistyczne, nabrał jeszcze 

większej ufności w swe siły, w niezwyciężonośd swojej wielkiej sprawy. 

Druga wojna światowa zakooczyła się klęską agresorów faszystowskich, co w 

rozmaity sposób wyzwoliło siły ruchu narodowo - wyzwoleoczego w Europie i 

Azji. W nowych warunkach, zwłaszcza wobec rozstrzygającej roli, jaką odegrał w 

tej wojnie Związek Radziecki, stał się możliwy dokonany w okresie powojennym 

zwrot szeregu krajów z kapitalistycznej drogi rozwoju na nową drogę, na drogę 

utworzenia i rozwoju paostw demokracji ludowej. Zapoczątkowany został przez 

to nowy etap w rozwoju socjalizmu międzynarodowego. 

Tym się tłumaczy, czemu w obecnych czasach wzmogło się kierownicze 

oddziaływanie ideowe naszej partii na wszystkie dziedziny życia kraju i dlaczego 

nasz naród darzy tak wielką miłością swoją partię — partię Lenina - Stalina. 

(Długotrwałe oklaski). 

Tłumaczy to także, dlaczego nasza partia, jej kierownictwo stalinowskie cieszy 

się dzisiaj tak wysokim autorytetem międzynarodowym, tak wielkim zaufaniem i 

szacunkiem mas pracujących innych krajów. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). 

W warunkach powojennych Związek Radziecki skupił swe siły na zadaniach 

odbudowy i dalszego rozwoju gospodarki narodowej, jak również na zadaniach 

utrzymania i utrwalenia pokoju między narodami. 

Na obecnym Zjeździe mamy omówid dyrektywy w sprawie piątego 

pięcioletniego planu rozwoju ZSRR. Wyniki ubiegłego roku, a także osiągnięcia 

gospodarcze bieżącego roku świadczą, że masy pracujące naszego kraju 

osiągnęły już znaczne sukcesy w dziedzinie wykonania olbrzymich zadao piątej 

pięciolatki. Ażeby zdążad pewnym krokiem naprzód, powinniśmy jeszcze 

bardziej stanowczo walczyd z istniejącymi w naszej pracy brakami, walczyd o 

przezwyciężenie nastrojów samouspokojenia i samozadowolenia 

biurokratycznego, gdziekolwiek by się ujawniły, pamiętając, że krytyka i 

samokrytyka jest bojowym, nieodzownym orężem komunisty, i że jest to nasza, 

radziecka metoda podnoszenia twórczej aktywności mas. 
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Uchwały Zjazdu natchną partię i cały naród radziecki nie tylko do wykonania, 

lecz do przekroczenia nowego planu pięcioletniego. Będzie to oznaczało dalsze i 

wszechstronne umocnienie potęgi paostwa radzieckiego oraz dalsze poważne 

podniesienie materialnego i kulturalnego poziomu życia narodu:, klasy 

robotniczej, chłopstwa kołchozowego, inteligencji radzieckiej. Tym samym, 

realizując pięciolatkę, naród radziecki osiągnie nowe doniosłe sukcesy na drodze 

stopniowego przejścia od socjalizmu do komunizmu. (Burzliwe oklaski). 

Nie zapominamy oczywiście i o tym, że Związek Radziecki żyje „w systemie 

paostw", że istnieje obóz imperialistyczny, który ma awanturnicze plany 

zaborcze, który zbroi się coraz bardziej, wznieca wszelkimi sposobami histerię 

wojenną i przygotowuje się do rozpętania nowej wojny światowej. Na czele tego 

agresywnego, antydemokratycznego obozu stoją reakcyjne koła rządzące 

Stanów Zjednoczonych, wykonujące wolę monopoli kapitalistycznych, które, 

ogarnięte nienasyconą żądzą zwiększenia zysków, dążą do ustanowienia siłą 

panowania nad światem. Właśnie koła rządzące USA ponoszą główną 

odpowiedzialnośd za zbrodniczą wojnę w Korei, za zabór wyspy chioskiej 

Tajwan, za przekształcenie Niemiec zachodnich i Japonii w paostwa zależne, jak 

również za utworzenie na Zachodzie i Wschodzie agresywnych sojuszów 

wojskowych, w rodzaju bloku północno-atlantyckiego, wymierzonych przeciwko 

paostwom miłującym pokój — Związkowi Radzieckiemu, Chioskiej Republice 

Ludowej i krajom demokracji ludowej. 

Nic jednak nie może przesłonid poważnego osłabienia światowego systemu 

kapitalistycznego, jakie nastąpiło w ostatnich latach, zwłaszcza gdy w okresie 

powojennym odpadł od tego systemu szereg paostw o łącznej liczbie 600 

milionów mieszkaoców. Nic też nie może przesłonid niezdolności krajów 

kapitalistycznych do opanowania narastającego niebezpieczeostwa nowego 

kryzysu ekonomicznego i dalszego wzrostu masowego bezrobocia, co prowadzi 

zarazem do pogłębienia sprzeczności i tard między tymi paostwami i do 

nieuniknionego zaostrzenia się walki klas w tych krajach. Żadne wysiłki 

podżegaczy wojennych i zgrai ich pismaków, starających się przywdziad maskę 

pokojowości i jednocześnie otumanid czytelników prasy burżuazyjnej przez 

szerzenie oszczerstw o agresywności Związku Radzieckiego, nie zdołają 

zatuszowad faktu, że właśnie agresywne koła obozu imperialistycznego raz po 
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raz zagrażają wolności i niezawisłości narodowej narodów, zagrażają pokojowi i 

bezpieczeostwu międzynarodowemu. Im bardziej odsłania się kruchośd i 

niepewnośd dalszych perspektyw oraz słabośd wewnętrzna współczesnego 

kapitalizmu, który znajduje się w stadium ogólnego kryzysu i coraz 

intensywniejszego staczania się do reżimu faszystowskiego, tym bardziej 

agresywne stają się główne mocarstwa obozu imperialistycznego i ich zbójecka 

propaganda nowej wojny. 

Obozowi reakcji i agresji przeciwstawia się drugi obóz — międzynarodowy obóz 

obrony pokoju i demokracji. Na czele tego miłującego pokój demokratycznego 

obozu z natury rzeczy stoi Związek Radziecki, broniący niezłomnie i niezmiennie 

polityki zachowania i utrwalenia pokoju między narodami. (Długotrwałe oklaski). 

W związku z tym nie można nie zaznaczyd, że najważniejszym wynikiem drugiej 

wojny światowej jest historyczny fakt, iż Związek Radziecki wyszedł ostatecznie 

ze stanu izolacji międzynarodowej. Obecnie sprawy pokoju i demokracji bronią 

wespół ze Związkiem Radzieckim kraje demokracji ludowej, Chioska Republika 

Ludowa, Niemiecka Republika Demokratyczna. Ponadto obrona pokoju i 

demokracji opiera się obecnie na potężnym międzynarodowym ruchu obrooców 

pokoju, który jednoczy setki milionów ludzi, a wśród nich wiele milionów 

obrooców pokoju w krajach kapitalistycznych. 

Walcząc o zapewnienie pokoju my, ludzie radzieccy, nie zapominamy ani na 

chwilę, że konieczna jest należyta czujnośd i gotowośd do aktywnego odparcia 

wszelkiej agresji ze strony wojowniczego obozu imperialistycznego. Bez tego nie 

można bronid naprawdę sprawy zachowania i utrwalenia pokoju. Kierujemy się 

przy tym znanym wskazaniem towarzysza Stalina, które stało się podstawą walki 

narodów o sprawę pokoju: 

„Pokój będzie zachowany i utrwalony, jeżeli narody ujmą w swe ręce sprawę 

zachowania pokoju i będą broniły jej do kooca. (Burzliwe, długo nie milknące 

oklaski). Wojna może stad się nieunikniona, jeżeli podżegaczom wojennym uda 

się omotad siecią kłamstw masy ludowe, oszukad je i wciągnąd je do nowej 

wojny światowej".  

Obecny Zjazd partyjny będzie świadectwem, jak bardzo wzrosły i okrzepły siły 

Związku Radzieckiego, ojczyzny zwycięskiego socjalizmu. Wykona on też swe 
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główne zadanie — oświetlenia mocnym światłem marksizmu-leninizmu dalszych 

dróg do nowych i jeszcze chlubniejszych zwycięstw socjalizmu w naszym kraju i 

do dalszego, jeszcze szerszego i potężniejszego zespolenia międzynarodowych 

sił demokratycznych w imię obrony pokoju na całym świecie. (Długotrwałe 

oklaski). 

Partia nasza przychodzi na XIX Zjazd tak potężna i zespolona jak jeszcze nigdy. 

(Długotrwałe oklaski). Sztandar naszej partii, owiany chwałą stoczonych bojów i 

wielu zwycięstw, wznosi się wysoko w górę i wzywa nasz naród naprzód, do 

zwycięstwa komunizmu. (Długotrwałe oklaski). Imię wodza naszej partii, imię 

Stalina, wyraża najlepsze nadzieje i dążenia całej postępowej ludzkości. 

(Burzliwa, długo nie milknąca owacja. Wszyscy wstają). Niech żyje partia Lenina - 

Stalina! (Burzliwe oklaski). Niech żyje XIX Zjazd partyjny! (Burzliwe oklaski). 

Niech żyje i cieszy się zdrowiem przez wiele lat nasz ukochany, wielki Stalin! 

(Burzliwa, długo nie milknąca owacja. Wszyscy wstają. Grzmią okrzyki: „Niech 

żyje wielki Stalin", „Towarzyszowi Stalinowi — hura!", „Chwała wielkiemu 

wodzowi partii i narodu, towarzyszowi Stalinowi!", „Niech żyje nasz ukochany 

Stalin!"). 

 


