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Znaczenie naszego zwycięstwa 

Dziś masy pracujące Związku Radzieckiego z uczuciem wielkiej dumy święcą 

dwudziestą rocznicę Rewolucji Październikowej.  

Ci spośród nas, którzy rozpoczęli swe świadome życie przed 1917 rokiem, widzą 

na własnym doświadczeniu wywołane przez Rewolucję Październikową 

gruntowne zmiany w naszym życiu. Pokolenie, które wyrosło w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat, uczestniczyło w ostatecznym rozgromieniu sił starej, 

burżuazyjno-obszarniczej Rosji i w stworzeniu nowego, socjalistycznego ustroju. 

W te dni we wszystkich naszych miastach i wsiach, w każdym żywym zakątku 

kraju myśli ludzi pracy zwrócone są do wydarzeo wielkiego dwudziestolecia 

Socjalistycznej Rewolucji, do jej świetnych zdobyczy i do jasnej przyszłości, która 

stanęła przed nimi otworem. 

Nie tylko robotnicy i chłopi Związku Radzieckiego, ale też ludzie pracy krajów 

kapitalistycznych i kolonij doznają w tych dniach radosnego uczucia z powodu 

zwycięstwa Rewolucji Październikowej. W nieustannym wzroście sił Związku 

Radzieckiego, w dokonującym się na ich oczach rozkwicie tych sił widzą oni, co 

mogą osiągnąd ludzie pracy zdobywszy władzę paostwową. Cokolwiek robiliby 

nasi wrogowie, wrogowie Rewolucji Październikowej, cokolwiek wymyślaliby w 

celu pomniejszenia jej znaczenia, prawda o naszej rewolucji —prosta, 

nieupiększona prawda o Związku Radzieckim — przenika wszędzie, przenika 

daleko poza granice ZSRR i zdobywa dla siebie wszystko, co jest świadome, 

wszystko, co jest zdolne do walki przeciw kapitalizmowi. Olbrzymia siła i 

międzynarodowe znaczenie Rewolucji Październikowej polega na tym, że 

rewolucja ta ziściła utajone marzenia ludzi pracy o wyzwoleniu się z jarzma 

wyzyskiwaczy i z niewolniczej pracy u kapitalistów i obszarników. Ziściła ona to, 

o czym marzyli najlepsi synowie ludzkości na przestrzeni wielu, wielu wieków. 

Upłynęło niejedno tysiąclecie, zanim nastąpiła tzw. „nowa era". Upłynęło jeszcze 

z górą 1900 lat „nowej ery", zanim wreszcie znalazła się siła, rewolucyjna 

organizacja, która powiodła masy pracujące w bój przeciwko kapitałowi, 

przeciwko władzy burżuazji i obszarników. W roku 1917 robotnicy wespół z 

chłopami rozgromili swych ciemiężycieli, zagarnęli władzę w swe ręce, 

ustanowili dyktaturę proletariatu w naszym kraju. 
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Rewolucję socjalistyczną przyśpieszyła pierwsza światowa wojna 

imperialistyczna. Doprowadziła ona do rozpaczliwego stanu robotników i masy 

ludowe nie tylko Rosji. Jednakże najsłabszym ogniwem światowego kapitalizmu 

okazała się wówczas stara, carska, burżuazyjno-obszarnicza Rosja. Z drugiej 

strony, najbardziej rewolucyjną klasą na świecie okazała się klasa robotnicza 

naszego kraju, która stworzyła partię bolszewicką pod kierownictwem wielkiego 

Lenina ... 

Z chwilą zwycięstwa Rewolucji Październikowej spełniły się marzenia mas 

pracujących i wszystkich najlepszych przedstawicieli ludzkości. Od tego czasu 

datuje się rywalizacja dwóch światów opartych na przeciwstawnych sobie 

zasadach, rywalizacja nowego społeczeostwa ze starym, rywalizacja socjalizmu z 

kapitalizmem. Rywalizacja ta przykuwa do siebie uwagę we wszystkich krajach. 

Podstawą starego społeczeostwa była własnośd prywatna, kiedy wszystkie 

środki produkcji należały do kapitalistów, bogaczy. Na tym opierała się władza 

kapitalistów, na potędze kapitału. Władza Radziecka zlikwidowała 

kapitalistyczny system gospodarki i zniosła prywatną własnośd narzędzi i 

środków produkcji, wprowadziwszy socjalistyczny system gospodarki i 

socjalistyczną własnośd. Środki i narzędzia produkcji stały się własnością bądź 

socjalistycznego paostwa, bądź naszych socjalistycznych kołchozów i spółdzielni. 

W obu wypadkach zaczęły one służyd nie interesom zysku poszczególnych osób 

kosztem innych, lecz interesom narodu, interesom mas pracujących. Nie jest to 

maleoka zmiana, lecz gruntowna przebudowa społeczeostwa, gruntowne 

przekształcenie jego podstawy ekonomicznej. 

Zniesienie prywatnej własności ziemi, zniesienie prywatnej własności fabryk i 

zakładów przemysłowych, zniesienie prywatnej własności kolei i domów 

mieszkalnych w miastach oraz inne tego rodzaju kroki doprowadziły do 

całkowitego zlikwidowania klas kapitalistycznych i wszystkich pasożytniczych, 

nie pracujących elementów w naszym kraju. Zniknęli u nas kapitaliści, 

obszarnicy, kułacy, kupcy i inni gnębiciele ludu. Nasze prawa nie zezwalały na ich 

istnienie i nie dopuszczały do nowego pojawienia się jakichkolwiek pasożytów. 

Nasz ustrój społeczny oparty jest na przyjacielskich stosunkach robotników i 

chłopów, którzy poprzez Rady Ludu Pracującego rządzą krajem i budują swe 

nowe życie. 



5 
 

Czyż nie na tym polegały podstawowe cele Rewolucji Październikowej? 

Niewątpliwie na tym. A zatem klasa robotnicza wraz z pracującymi chłopami 

ująwszy władzę w swe ręce rzeczywiście wykorzystała ją do zrealizowania 

podstawowych celów Rewolucji Październikowej. O ogromnym powodzeniu, z 

jakim realizowano te cele, o tym, cośmy już zdobyli, a co teraz jest już również 

zapisane w naszej ustawie zasadniczej —o tym wszystkim w prostych, lecz 

płomiennych słowach mówi uchwalona przez Związek Radziecki Konstytucja 

Stalinowska. Konstytucja Stalinowska mówi o zwycięskich sukcesach Rewolucji 

Październikowej, o tym, że nasza rewolucja w praktyce osiągnęła swój 

zasadniczy cel i utorowała sobie drogę do nowych wielkich zdobyczy. 

Stąd wzrost międzynarodowego znaczenia Rewolucji Październikom i 

stworzonego przez nią nowego ustroju. 

Podstawą nowego ustroju jest udział mas pracujących w rządzeniu paostwem. 

Bez tego nie mogło byd nawet mowy o jakichkolwiek sukcesach Władzy 

Radzieckiej. Jedynie dzięki temu, że w kraju naszym zwyciężyła dyktatura 

proletariatu i został zrealizowany demokratyzm wyższego typu, demokratyzm 

socjalistyczny, otwierający nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o udział 

wszystkich ludzi pracy w rządzeniu paostwem, jedynie dzięki temu istnieje i 

nieustannie krzepnie paostwo radzieckie. 

Demokratyzm ten nie jest podobny do demokratyzmu paostw burżuazyjnych. 

Kto tego nie zrozumiał, ten nie jest socjalistą, nie jest proletariackim 

rewolucjonistą, ten nie może byd świadomym zwolennikiem wyzwolenia mas 

pracujących z jarzma kapitału. 

W paostwach burżuazyjnych demokratycznego typu proklamuje się formalną 

równośd praw obywateli, ale jedni z nich byli i pozostają wyzyskiwani i uciskani, 

inni zaś — wyzyskiwaczami i ciemiężycielami swego ludu! Nawet w najbardziej 

demokratycznym kraju burżuazyjnym demokracja dla mas pracujących 

ograniczona jest ciasnymi ramami i tolerowana jedynie o tyle, o ile narusza to 

panującej sytuacji klas wyzyskiwanych. W krajach burżuazyjnych demokratyzm 

wykorzystywany jest przez panów sytuacji w ich interesach, każda zaś próba 

rozszerzenia praw politycznych ludzi pracy spotyka się z ciętym oporem. 
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Nasz ustrój oparty jest na czymś innym. Nasz ustrój staje się tym mniejszy, im 

aktywniej i wszechstronniej ludzie pracy uczestniczą w rządzeniu paostwem. 

Konstytucja Stalinowska dała nowy dowód, że stoimy na gruncie 

wszechstronnego rozwoju demokratyzmu ludzi pracy, że kroczymy drogą 

wzmożenia ze wszech miar udziału ludzi pracy w sprawach paostwa i w całym 

naszym życiu społecznym. O demokratyzmie naszego ustroju świadczy nie tylko 

zniesienie wszelkich ograniczeo w prawach wyborczych dla wszystkich obywateli 

Związku Radzieckiego, nie tylko całkowite równouprawnienie kobiety i 

mężczyzny, nie tylko całkowite równouprawnienie wszystkich narodów ZSRR i 

wzmożona pomoc paostwa dla zacofanych narodowości. O demokratyzmie 

naszego ustroju świadczy ponadto fakt, że Konstytucja nasza mówi o takich 

prawach ludzi pracy, jak prawo do pracy, prawo do odpoczynku, prawo do 

bezpłatnej nauki aż do studiów wyższych włącznie dla wszystkich ludzi pracy. 

Niczego podobnego nie ma w konstytucjach paostw burżuazyjnych, nawet w 

najbardziej demokratycznych spośród nich. O takich prawach ludzi pracy mówi 

tylko Konstytucja Stalinowska. Konstytucja zwycięskiego socjalizmu, Konstytucja 

socjalistycznego demokratyzmu. 

Spójrzcie nie tylko na Konstytucję. Weźcie zwykłe fakty. Weźcie taki fakt, jak 

społeczny stosunek do prostych ludzi pracy, chociażby do tych, których 

nazywamy stachanowcami fabryk, zakładów przemysłowych, kołchozów. W 

naszym kraju prości robotnicy i robotnice, prości kołchoźnicy i kołchoźnice, 

którzy dali dobre przykłady pracy w produkcji, zdobywają powszechną 

popularnośd i szacunek. W jakim kraju jest rzeczą możliwą, żeby wczoraj jeszcze 

nikomu nie znani stachanowcy spośród prostych robotników i chłopów tylko 

dlatego, że dali dobre przykłady pracy w fabryce lub w innym gospodarstwie 

społecznym, stawali się najpopularniejszymi ludźmi i ulubieocami całego 

narodu? Czyż coś podobnego możliwe jest w krajach burżuazyjnych, w których 

samą pracą robotnika nikt się właściwie nie interesuje, właściciel zaś, dla 

którego pracuje robotnik, interesuje się tylko jednym — zyskiem ciągnionym z 

tej pracy? 

W żadnym kraju burżuazyjnym nie można wyobrazid sobie takiej sytuacji, żeby 

prości ludzie pracy za swą dobrą pracę stawali się znani całemu ludowi. U nas 

zaś stało się to zwyczajem. Wszyscy wiemy, że nie dzieje się to ze szkodą dla 
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ludzi nauki i sztuki, nie dzieje się to ze szkodą dla budowniczych gospodarki i 

kultury. Wybitni przedstawiciele wszystkich gałęzi naszego budownictwa i 

wszystkich dziedzin twórczej działalności, cała nasza inteligencja pracująca 

otoczeni są troskliwością społeczeostwa i czynnie popierani przez paostwo. 

Pracując dla ludu, uczciwie kierując tą czy inną dziedziną pracy nasi kierownicy 

„mają wszelkie podstawy, by cieszyd się zaufaniem i miłością ludu", jak 

wskazywał towarzysz Stalin. Ustrój, w którym ludzie pracy dzierżą władzę i w 

którym człowiek pracy zajmuje honorowe miejsce w społeczeostwie, nie może 

nie cieszyd się sympatią mas pracujących wszystkich krajów. Międzynarodowe 

znaczenie nowego, radzieckiego ustroju wzrasta na naszych oczach. 

Dalej. Znana jest również rola paostwa radzieckiego w stosunkach 

międzynarodowych. Oparty na wielkiej przyjaźni narodów ZSRR zajmuje 

szczególną pozycję wśród innych paostw w największych wydarzeniach 

międzynarodowych. 

Wystarczy powiedzied o stanowisku Związku Radzieckiego w stosunku do 

walczącego o swe demokratyczne prawa i wolnośd narodu hiszpaoskiego. 

Związek Radziecki nie tylko nie ukrywał swego pełnego sympatii stosunku do 

republikaoskiej Hiszpanii, ale wręcz oświadczył, że uważa sprawę Hiszpaoskiej 

Republiki Demokratycznej za sprawę sobie bliską, za sprawę całej postępowej 

ludzkości. Jakże dalekie są od tego uczciwego stanowiska poparcia hiszpaoskiej 

demokracji rządy tych paostw, które skądinąd nie są od tego, by podawad się za 

kraje demokratyczne. 

Albo też weźcie wydarzenia w Chinach. Swoją sympatię do narodu chioskiego i 

swój stosunek do japooskiej agresji Związek Radziecki wyraził już przez zawarcie 

radziecko-chioskiego paktu o nieagresji. Ale nie znamy jeszcze ani jednego 

kroku, który uczyniłyby inne paostwa w celu przeciwdziałania niesłychanej 

agresji w stosunku do narodu chioskiego. Tu również Związek Radziecki wybija 

się z chóru paostw swym odrębnym stanowiskiem, swym uczciwym stosunkiem i 

szczerymi sympatiami dla narodu, który stał się ofiarą obcej agresji. 

Międzynarodowa polityka Związku Radzieckiego była we wszystkich tych latach 

niezmienna. Nikt nie wskaże bardziej wiernego i konsekwentnego zwolennika 

pokoju. Słuszne będzie stwierdzenie, że konsekwentne realizowanie polityki 



8 
 

pokoju i dążenie do utrwalenia pokojowych stosunków międzynarodowych jest 

wyrazem wiary naszego kraju we własne siły. Odbywa się u nas nieustanny 

wzrost gospodarki narodowej, nieustanny wzrost budownictwa kulturalnego i 

nie mamy żadnej potrzeby wszczynania zewnętrznych awantur. Niech zajmują 

się tym inni, jeśli już tak bardzo pali się im grunt pod nogami. Nie ukrywam 

jednak, że troszczymy się o Armię Czerwoną i jej potęgę i nie zapominamy o 

możliwości awantur zwłaszcza ze strony faszystów. 

Najważniejszą jednak rzeczą, w której przejawia się obecnie międzynarodowe 

znaczenie ZSRR, jest szczególny wpływ polityczny Związku Radzieckiego na 

umysły i nastroje mas pracujących innych krajów... 

Z doświadczenia dwóch dziesięcioleci Rewolucji Październikowej miliony 

robotników i chłopów nauczyły się wiele nowego, zaczęły inaczej oceniad swe 

siły, zaczęły wyzbywad się przesądów niewiary w możliwośd swego zwycięstwa 

— na tym polega najdonioślejsze i rzeczywiście międzynarodowe znaczenie 

naszego zwycięstwa. 

 

Rywalizacja z kapitalizmem 

Żeby zrozumied sukcesy socjalizmu w naszym kraju, trzeba porównad Związek 

Radziecki naszych dni z przedrewolucyjną Rosją. Czym był nasz kraj i czym się 

stał ? 

W przedrewolucyjnej Rosji władza należała do kapitalistów i obszarników z 

carem na czele, którego wśród ludu nazywano „pierwszym obszarnikiem Rosji". 

Rosja była krajem zacofanym, przeważnie rolniczym. Przemysł był rozwinięty 

słabo i pod wieloma względami pozostawał w tyle za przemysłem innych 

paostw. Lenin powiedział o ówczesnej Rosji, że była ona „niewiarygodnie, 

niesłychanie zacofanym krajem, ubogim i na wpół dzikim, zaopatrzonym we 

współczesne narzędzia produkcji czterokrotnie gorzej od Anglii, pięciokrotnie 

gorzej od Niemiec, dziesięciokrotnie gorzej od Ameryki". Szczególnie zacofany 

był przemysł ciężki, który dostarcza tak potrzebnych produktów, jak węgiel, ropa 

naftowa, ruda, żelazo, maszyny, produkty chemiczne. Największe bogactwa 

naturalne były źle eksploatowane. A przy tym wszystkim w największych 
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gałęziach przemysłu głównymi gospodarzami byli nie Rosjanie, lecz obcy 

kapitaliści. Sprzęt dla fabryk i zakładów przemysłowych w większości wypadków 

zakupywano za granicą. We wszystkim przejawiało się przemysłowe zacofanie 

kraju. 

Na wsi niepodzielnie panowali obszarnicy i kułacy, policjanci i naczelnicy 

ziemscy. Mówiąc słowami Lenina, mieliśmy, co następuje: 

„Około 70 milionów dziesięcin ziemi w rękach 30 000 największych obszarników 

i mniej więcej tyleż w rękach 10 milionów zagród chłopskich — takie jest 

zasadnicze tło obrazu". 

Kilka milionów chłopów pozostawało w ogóle bez ziemi i nie obsiewało. 

Większośd chłopów cierpiała wskutek małorolności. Dwie trzecie wsi składało się 

z głodnej biedoty. Przytłaczająca masa biedoty i średniaków uprawiała skrawki 

własnej i dzierżawionej od obszarnika ziemi sposobami pradziadów, za pomocą 

sochy. W wielu miejscowościach rozpowszechniony był system odrobków 

paoszczyźnianych, tzn. uprawianie ziemi obszarniczej przez chłopów własnym 

ubogim inwentarzem. 

Rewolucja Październikowa dokonała się w czwartym roku wojny 

imperialistycznej, która zrujnowała gospodarkę narodową i doprowadziła ciężką 

sytuację mas ludowych do ostateczności. Do tego doszły wkrótce nowe klęski, 

ponieważ obszarnicy i kapitaliści przy pomocy obcych interwentów narzucili 

nam długotrwałą wojnę domową, która zabrała nam również ponad trzy lata. 

Wojna domowa pociągnęła za sobą ogromne ofiary. Pod koniec wojny domowej 

upadek przemysłu, kolei i rolnictwa doszedł do ostatecznych granic. Rolnictwo 

dawało jakieś dwie trzecie produkcji przedwojennej. Przemysł spadł jeszcze niżej 

i dawał w roku 1920 poniżej jednej szóstej produkcji przedwojennej. 

W warunkach takiego rozprzężenia Władza Radziecka przystąpiła do odbudowy 

gospodarki narodowej, do podźwignięcia rolnictwa i przemysłu, transportu i 

handlu. Zdawało się, że potrzebne będą długie lata. Wrogowie bolszewików 

tryumfowali. Jakiż, koniec kooców, był wynik ? Wynik był taki, że masy pracujące 

naszego kraju w krótkim terminie zwycięsko poradziły sobie z tym zadaniem. 
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Jeśli produkcja całego wielkiego przemysłu (w cenach lat 1926/27) równała się w 

1913 r. 11 miliardom rubli, a w roku 1920 spadła do 1,7 miliarda rubli, to w 

bieżącym, 1937 roku, osiąga ponad 90 miliardów rubli. A zatem w porównaniu z 

poziomem przedwojennym produkcja przemysłowa wzrosła już z górą 

ośmiokrotnie. Dodajcie do tego jeszcze jedno — wspomniany przedwojenny 

poziom produkcji przemysłowej osiągnęliśmy dopiero w roku 1926. A zatem z 

górą ośmiokrotny wzrost produkcji przemysłowej w stosunku do poziomu 

przedwojennego dokonał się u nas w ciągu zaledwie 11 ostatnich lat. Wszystkie 

gałęzie przemysłu rozwinęły teraz pracę całą parą. W wielu gałęziach 

przeprowadzono gruntowną rekonstrukcję na zasadach przodującej techniki 

współczesnej. Szereg największych gałęzi przemysłu zostało zbudowanych na 

nowo: w dziedzinie budowy maszyn, chemii, metalurgii itd. Przemysł 

przedrewolucyjnej Rosji stał na piątym miejscu wśród innych krajów, na 

czwartym — w Europie... Przemysł Związku Radzieckiego zajął pierwsze miejsce 

w Europie. 

W warunkach życia robotników zaszła gruntowna zmiana. Jeszcze 10 lat temu 

mieliśmy półtora miliona bezrobotnych. Ale już od kilku lat nie ma u nas 

bezrobocia, nie ma bezrobotnych. I dzieje się to w czasie, kiedy w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki jest 9—10 milionów bezrobotnych, w Niemczech ponad 

3 miliony bezrobotnych, w Anglii — 2 miliony bezrobotnych... Liczba robotników 

zatrudnionych w przemyśle i ich płaca robocza w naszym kraju nieustannie 

wzrasta. Jeszcze w 1928 r. ogólny fundusz płacy roboczej wynosił niewiele 

ponad 8 miliardów rubli, a w bieżącym, 1937 r., wynosi ponad 80 miliardów 

rubli, tzn. wzrósł mniej więcej dziesięciokrotnie. 

Wiecie, że w związku z dwudziestą rocznicą Rewolucji Październikowej 

ogłoszono dekret rządu o podniesieniu płacy roboczej nisko opłacanym 

robotnikom, w którym to celu specjalnie wyasygnowano 100 milionów rubli na 

ostatnie 2 miesiące tego roku i 600 milionów rubli na rok 1938. Tymczasem we 

wszystkich krajach kapitalizmu: i w Niemczech, i we Włoszech, i w Japonii i w 

Stanach Zjednoczonych, i w Anglii w ciągu ostatnich lat płaca robocza 

robotników nie wzrosła, lecz spadła. 
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Wszystko to wymownie świadczy o tym, że sukcesy wzrostu przemysłu Związku 

Radzieckiego, jak również inne sukcesy socjalizmu prowadzą do zasadniczej 

poprawy sytuacji mas robotniczych. 

W naszej gospodarce rolnej dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna i 

organizacyjna. W ciągu ostatnich kilku lat gospodarka rolna została 

przebudowana jako wielka gospodarka socjalistyczna na zasadzie kołchozów i 

sowchozów. Ustrój kołchozowy odniósł ostateczne zwycięstwo. Ośrodki 

maszynowo-traktorowe obsługują swymi maszynami z nielicznymi wyjątkami 

wszystkie kołchozy. Liczba traktorów w gospodarce kołchozowej i sowchozowej 

osiągnęła 450 tysięcy, a moc ich wynosi teraz ponad 8 milionów koni 

mechanicznych. Kombajnów jest już na polach ponad 120 tysięcy. Oprócz tego 

w kołchozach i sowchozach pracuje około 120 tysięcy samochodów 

ciężarowych. 

Oprócz gruntów, które dawniej znajdowały się w rękach chłopów, Władza 

Radziecka przekazała chłopom ponad 150 milionów hektarów byłych gruntów 

obszarniczych, rządowych i klasztornych. Wzrasta urodzajnośd pól kołchozowych 

i sowchozowych. W tym roku zebraliśmy około 7 miliardów pudów ziarna, co się 

jeszcze dotychczas w naszym kraju nie zdarzało. Znacznie wzrosły zbiory 

bawełny i buraków cukrowych. Na całym froncie rolniczym toczy się walka o 

podniesienie urodzajności, o zwiększenie wydajności pracy rolniczej. 

W przedrewolucyjnej Rosji większośd chłopstwa składała się z głodnej biedoty. 

Jeszcze dziesięd lat temu obliczaliśmy, że co najmniej jedną trzecią wsi stanowi 

biedota. Obecnie nie mamy już biedoty na wsi. Biedniacy wraz z całą pracującą 

wsią budują w kołchozach nowe, rzeczywiście dostatnie i rzeczywiście kulturalne 

życie... 

Niechaj więc chłopi i robotnicy porównują, po czyjej stronie jest prawda w 

rywalizacji pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem. Niech robotnicy i chłopi 

wyciągają z tego swoje wnioski. Prawdopodobnie wnioski te nie będą korzystne 

dla kapitalizmu, ale będą za to korzystne dla naszego ustroju. 

Ogólne odbicie wzrostu gospodarczego Związku Radzieckiego widzimy we 

wzroście dochodu narodowego kraju. Wiadomo, że w carskiej Rosji dziewięd 

dziesiątych ludności składało się z ubogiej i nieposiadającej masy, na którą 
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przypadała mniej więcej czwarta częśd dochodu narodowego. Innymi słowy, 

dziesiąta częśd ludności składająca się z ludzi bogatych zagarniała do swych 

kieszeni pozostałe trzy czwarte dochodu narodowego. Od tego czasu sytuacja 

gruntownie się zmieniła. Teraz cały dochód narodowy wpływa do rąk ludu 

pracującego, przy czym 99 procent dochodu narodowego wpływa do rąk 

robotników, urzędników i chłopów zatrudnionych w gospodarce socjalistycznej, 

a tylko jedna setna dochodów przypada na gospodarzy indywidualnych i nie 

zrzeszonych w spółdzielnie chałupników. W porównaniu z okresem 

przedwojennym ogólna suma dochodu narodowego wzrosła w tym roku 

pięciokrotnie. Takie są fakty, o których należy wiedzied. 

Kilka słów o wzroście naszego kraju pod względem kulturalnym. 

Oto najważniejsze liczby. Ogólna liczba uczących się we wszystkich zakładach 

naukowych wzrosła z 8 milionów w roku 1914 do 38 milionów w roku ubiegłym. 

A zatem liczba ta wzrosła 4,7 razy. W takich republikach, jak Uzbecka, Tadżycka, 

Turkmeoska, Kirgiska, liczba uczących się wzrosła kilkadziesiąt razy. Szkoła 

podstawowa obejmuje teraz wszystkie dzieci. Liczba uczących się w szkołach 

średnich wzrosła 18-krotnie w porównaniu z okresem przedrewolucyjnym. 

Liczba uczących się w wyższych zakładach naukowych wzrosła niemal 

pięciokrotnie. Obecnie w naszych wyższych zakładach naukowych uczy się 540 

tysięcy studentów. Przy tym oprócz bezpłatnej nauki we wszystkich szkołach, w 

tej liczbie również w szkołach wyższych, ponad 440 tysięcy studentów wyższych 

zakładów naukowych i około 600 tysięcy uczących się w specjalnych szkołach 

średnich (technikum, fakultety robotnicze itp.), tzn. ponad milion uczących się w 

wyższych i średnich szkołach, otrzymuje stypendia paostwowe. 

Szeroko rozwinęły się ogólnokształcące szkoły dla dorosłych, w których pobiera 

naukę około 9 milionów ludzi. Oprócz wymienionych 38 milionów uczących się 

6,3 miliona ludzi kształciło się na rozmaitych specjalnych kursach dla robotników 

i kołchoźników, a w instytucjach typu przedszkoli odbywało się kształcenie 

przygotowawcze 4,3 miliona dzieci. 

Liczba gazet, wydawnictwo książek i ich nakłady wzrosły wielokrotnie. 

Szczególnie szybko wzrasta nakład gazet i wydawnictwo książek w językach 

narodowych. Za Władzy Radzieckiej rozpoczął się prawdziwy rozkwit kultury 
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narodowej tych narodów, które znajdowały się dawniej w ciężkiej, upośledzonej 

sytuacji. O ogromnym wzroście budownictwa kulturalnego świadczy zwiększenie 

się wydatków na oświatę. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki na oświatę, 

biorąc ogólnie, wzrosły 33-krotnie. Osiągają one w bieżącym, 1937 roku liczbę 

ponad 18 miliardów rubli. 

Niech zmierzą się z tymi faktami kraje burżuazyjne. Żaden z tych krajów nie 

może przeciwstawid tym liczbom chod trochę dostrzegalnej poprawy sytuacji w 

dziedzinie kultury, znajdzie się natomiast niemało takich, które w ciągu 

ostatnich 10—20 lat poszły nie naprzód, lecz wstecz w swym budownictwie 

kulturalnym. 

Na czym są oparte te sukcesy ustroju radzieckiego ? 

Na tym samym, na czym opierają się wszystkie inne sukcesy Rewolucji 

Październikowej. Opierają się one przede wszystkim na słusznej polityce partii 

bolszewików, która kieruje całym budownictwem socjalistycznym. We 

wszystkich sukcesach socjalizmu, we wszystkich naszych zwycięstwach widzimy 

wszechpotężną siłę leninizmu. Zwyciężyliśmy dzięki wierności leninizmowi. Tego 

uczył nas i uczy towarzysz Stalin... 

Sukcesy naszej sprawy zdobywaliśmy w bojach z wrogami rewolucji, z wrogami 

leninizmu. 

Obcy nam ludzie i wszelkiego rodzaju burżuazyjni renegaci, prowokatorzy i 

szpiedzy, jak Trocki, Ryków, Bucharin, którzy wśliznęli się do partii, przypuszczali 

zaciekłe ataki, aby zepchnąd nas ze słusznej linii, aby doprowadzid do kapitulacji 

partii- przed trudnościami pierwszej rewolucji proletariackiej. Tacy byli nie tylko 

trockiści, ale też wszyscy ci prawicowcy, lewacy, zinowjewowcy, bucharinowcy i 

inne antyleninowskie grupki. 

Zanim wymietliśmy ich z szeregów bolszewickich, musieliśmy przez wiele lat 

prowadzid ogromną pracę wyjaśniającą w partii i w klasie robotniczej, uczynid 

niemało kroków zmierzających do ochrony jedności partyjnej i oczyszczenia 

naszych szeregów ze wszystkich tych agentów burżuazji. Rewolucja wykazała, że 

do partii wśliznęło się niemało takich obcych ludzi, niektórzy zaś spośród nich 
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byli nawet wręcz nasłani do naszych organizacji jeszcze przez carską ochranę, jak 

również przez obce wywiady. 

Mieliśmy przed sobą następujące główne zadanie: utrzymad sojusz klasy 

robotniczej z chłopstwem, zapewniwszy przy tym takie tempo rozwoju 

przemysłu socjalistycznego, który był siłą kierowniczą całego budownictwa 

socjalistycznego, aby w najkrótszym terminie wyprowadzid kraj z głębokiego 

zacofania, z zacofania ekonomicznego, z zacofania technicznego, z zacofania 

kulturalnego i militarnego. Dyktowała nam to wprost wewnętrzna, a szczególnie 

międzynarodowa sytuacja. Dziś, w dwudziestą rocznicę Rewolucji 

Październikowej, możemy z całą pewnością, bez przechwałek powiedzied: w 

zasadzie zadanie to z powodzeniem rozstrzygnęliśmy. W przeciwnym razie nie 

moglibyśmy teraz powiedzied, że uporaliśmy się już z ustalonym w swoim czasie 

planem technicznej rekonstrukcji w decydujących gałęziach gospodarki 

narodowej. Nie zwyciężyłby u nas również ustrój kołchozowy, stanowiący 

największą zdobycz drugiego dziesięciolecia naszej rewolucji. 

Nie znaczy to jednak, że zagadnienie rywalizacji z kapitalizmem jest już dla nas 

rozstrzygnięte. Zagadnienie to nie tylko że nie jest rozstrzygnięte —nie można 

go nawet całkowicie rozstrzygnąd bez zwycięstwa socjalizmu w innych krajach. 

Marksizm uczy nas, że po obaleniu wyzyskiwaczy walka klasowa nie tylko nie 

słabnie, lecz przeciwnie, przybiera o wiele ostrzejsze formy. Tym bardziej 

dotyczy to pierwszego paostwa budującego socjalizm w wrogim, 

kapitalistycznym otoczeniu. Nie trudno jest, zdaje się, zrozumied, iż w tym 

wypadku całe zewnętrzne otoczenie i każdy kraj kapitalistyczny z osobna 

wspierają wrogie socjalizmowi siły. 

Nie tylko my porównujemy swój rozwój z sytuacją w krajach kapitalizmu. Robią 

to również nasi wrogowie z obozu imperializmu. Z tego porównania wyciągamy 

swoje praktyczne wnioski, oni zaś wy ciągają inne wnioski, przeciwstawne. 

Jedno jest jasne: kapitalizm sam nie złoży broni wobec sukcesów socjalizmu w 

naszym kraju. Sukcesy te wywołują w obozie burżuazji szaloną wściekłośd, która 

przechodzi we wściekłośd rozpaczy. Musimy liczyd się z tym jako z faktem... 

Dziś główna rywalizacja z kapitalizmem toczy się w dziedzinie gospodarczej — i 

dlatego głównym miernikiem w tej rywalizacji jest wydajnośd pracy. Pamiętamy 
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również tutaj leninowskie wskazanie, że „wydajnośd pracy to w ostatecznym 

rachunku rzecz najważniejsza, najdonioślejsza dla zwycięstwa nowego ustroju 

społecznego"... 

W ciągu samego tylko 1936 roku — pierwszego roku po rozpoczęciu się ruchu 

stachanowskiego — wydajnośd pracy w naszym wielkim przemyśle wzrosła o 21 

procent. W naszym kraju, w którym nie ma kryzysów, nie ma przeszkód do 

stałego wzrostu wydajności pracy. Przeciwnie, dopiero teraz możemy 

powiedzied, że kadry robotników w zakładach przemysłowych zbudowanych w 

ciągu ostatnich lat przeszły już pewien okres kształcenia technicznego i mogą 

teraz dad prawdziwy wzrost wydajności pracy. Te nadzieje w zupełności się 

ziszczą, jeśli nasze kadry gospodarcze, inżyniersko-techniczne i zawodowe 

naprawdę zrozumieją swoje zadania, usuną hamujące pracę przeszkody 

biurokratyczne i wezmą się poważnie do zorganizowania pracy stachanowców. 

Wielkie możliwości ma również nasze rolnictwo. Niemało jest obecnie w 

kołchozach ludzi, którzy dobrze opanowali nie tylko traktor, ale też i kombajn. 

Wystarczy powiedzied, że jeszcze cztery lata temu kombajnem z MTS zbierano w 

ciągu roku zboże przeciętnie z 70 hektarów, podczas gdy już w ubiegłym roku 

przeciętna osiągnęła 350 hektarów, tzn. w ciągu 3 lat wzrosła pięciokrotnie. 

Wyciągnijmy z tego wszystkiego praktyczne wnioski, a przede wszystkim 

stwierdźmy, że na sposób socjalistyczny pracuje u nas tylko ten zakład, który 

daje dobrej produkcji nie mniej, lecz więcej niż taki sam zakład poza granicami 

ZSRR. Nasze kadry odniosły już duże sukcesy w dziedzinie opanowania techniki. 

Sukcesy te muszą w fabrykach i zakładach przemysłowych znaleźd wyraz w 

wysokiej wydajności pracy, godnej społeczeostwa socjalistycznego. Wtedy 

zostanie przesądzony wynik walki na głównym froncie rywalizacji z 

kapitalizmem. 

Po bolszewicku rozwinąd walkę o wysoką wydajnośd pracy w przemyśle, w 

transporcie i w rolnictwie — oto decydujące zadanie... 

 

O perspektywach 
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...Rewolucja Październikowa oznaczała początek burzenia światowego 

kapitalizmu, innymi słowy — początek rewolucji proletariackiej. 

A zatem rewolucja światowa już się rozpoczęła. Rozpoczęła się ona jednak nie w 

drodze skruszenia od razu całego łaocucha, lecz w drodze rozpadu 

poszczególnych ogniw kapitalizmu. Pierwszym takim ogniwem okazała się 

burżuazyjno-obszarnicza Rosja, którą zastąpiło paostwo socjalistyczne. 

Od tego czasu rewolucja proletariacka, jako najbardziej postępowe zjawisko 

naszych czasów, stała się ostoją wszystkich prawdziwie postępowych ruchów 

mas ludowych, chociażby nawet nie czysto komunistycznych. Znajduje w niej 

teraz oparcie zarówno walka o demokratyczne prawa mas pracujących 

przeciwko faszystom, jak i walka o niezależnośd narodową słabych krajów 

przeciwko imperialistycznym agresorom. Wśród krajów kapitalistycznych nie ma 

już takich, które byłyby pewną ostoją postępu. Postępowośd staje się dla 

zniedołężniałego kapitalizmu rzeczą coraz bardziej obcą. Najwybitniejsze 

miejsce w obronie interesów wszystkiego, co postępowe, w obronie interesów 

kultury i wolności narodowej należy teraz do pierwszej rewolucji socjalistycznej. 

Wszystko, co postępowe, wszystko, co uczciwie demokratyczne, ciąży w tę 

stronę, ostatecznie tracąc nadzieje pokładane w kapitalizmie. Tak więc w 

procesie rozwoju dziejowego kapitalizm dobiega swego kooca, ustępując 

miejsca narastającej rewolucji socjalistycznej... 

Komunizm zaczął przenikad do naszego życia od chwili zwycięstwa Władzy 

Radzieckiej. Od tego czasu minęło 20 lat socjalistycznego przeobrażania kraju. 

Do czegóż doszliśmy ? Jaki jest ogólny wynik ? 

Stworzyliśmy społeczeostwo socjalistyczne, w którym nie ma miejsca dla 

wyzyskiwaczy, nie ma miejsca dla wyzysku. Zostało stworzone społeczeostwo 

nowego, wyższego typu. W stosunkach pomiędzy dwiema klasami naszego 

społeczeostwa, pomiędzy robotnikami a chłopami-kołchoźnikami, nie tylko nie 

ma wrogości i nie dających się pogodzid sprzeczności, lecz przeciwnie, dokonuje 

się proces ich zbliżenia pod względem warunków życia, rozwoju kulturalnego, 

ich dążeo do komunizmu. 

Lud nasz żyje po nowemu, gdyż socjalizm przeniknął do wszystkich komórek 

naszego ustroju. To nowe życie uskrzydla ludzi pracy, rodzi w nich wciąż nowe 
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siły. Z młodzieży, z naszych dzieci wyrasta pokolenie, które z powodzeniem 

podoła gigantycznym i wciąż wzrastającym zadaniom społeczeostwa 

socjalistycznego... 

...w naszym kraju powstała nie spotykana dawniej wewnętrzna moralna i 

polityczna jednośd narodu, moralna i polityczna jednośd społeczeostwa 

socjalistycznego. 

Takiej jedności narodu nie znał i nie zna żaden kraj kapitalistyczny. 

Społeczeostwo kapitalistyczne rozdzierają wewnętrzne sprzeczności. Panująca 

tam mniejszośd, wyzyskująca góra, jest zawsze oderwana i przeciwstawna 

narodowi, przeciwstawna wyzyskiwanym masom. Burżuazja zazwyczaj 

wyzyskuje na szeroką skalę niebezpieczeostwo zewnętrzne w celu 

cementowania swego ustroju. Ale i ten kaftan w naszych czasach pęka u niej we 

wszystkich szwach. W oczach wszystkich kapitalizm stacza się w przepaśd... 

Moralna i polityczna jednośd mas ludowych Związku Radzieckiego wykuta 

została w doświadczeniach bohaterskiej walki z klasami burżuazyjno-

obszarniczymi i z obcymi interwentami. Okrzepła ona na gruncie sojuszu 

robotników i chłopów w dziele podźwignięcia gospodarki narodowej. Ale 

dopiero po stworzeniu społeczeostwa socjalistycznego, w którym zamknięte są 

wszystkie drzwi dla wyzyskiwaczy i dla wszelkiego wyzysku człowieka przez 

człowieka, zaczęła przejawiad się ta nowa moralno-polityczna jednośd narodu, 

która jest największą siłą. Taka moralna i polityczna jednośd, przesiąknięta 

głębokim internacjonalizmem, ostatecznie zespoli w jedną całośd narody i 

narodowości Związku Radzieckiego. Będą w niej widziały pierwowzór swej jasnej 

przyszłości również narody innych krajów. 

Moralno-polityczna jednośd narodu w naszym kraju posiada również swe żywe 

uosobienie. Mamy imię, które stało się symbolem zwycięstw socjalizmu. 

Imię to jest jednocześnie symbolem moralnej i politycznej jedności narodu 

radzieckiego. Wiecie, że imię to brzmi — Stalin! 

Mówiąc o naszych perspektywach mamy na myśli przede wszystkim pokojowy 

rozwój naszego kraju. No, a jeśli pokój zostanie naruszony, jeśli pies zerwie się z 

łaocucha i rzuci się na nas, na nasz dom, co na to powiemy? Odpowiemy: niech 
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wróg odczuje wówczas siłę moralnej i politycznej jedności społeczeostwa 

socjalistycznego! 

W tych dniach nasze uczucia i myśli najlepiej wyrazi się w prostych, zrozumiałych 

dla ludzi pracy wszystkich krajów słowach: 

Niech żyje Rewolucja Październikowa! 

Wyżej wznieśmy sztandar Marksa — Engelsa — Lenina — Stalina! 

 


