
Krzysztof Persak 

„TROSKLIWY OPIEKUN I ŚWIATŁY 
DORADCA POLSKI LUDOWEJ" 

- poprawki Józefa Stalina do Konstytucji 
PRL z 22 lipca 1952 roku 

W śród krajów, które po drugiej wojnie światowej znalazły się 
w sowieckiej strefie wpływów, Polska jako jedno z ostatnich 

państw przyjęła nową ustawę zasadniczą, wzorowaną na stalino
wskiej konstytucji ZSRR z 1936 roku. Wcześniej ustrój „demokra
cji ludowej" usankcjonowały konstytucje Jugosławii (31 stycznia 
1946 r .), Albanii (14 marca 1946 oraz 4 lipca 1950 r.), Bułgarii 
(4 grudnia 1947 r.), Rumunii (13 kwietnia 1948 r.), Czechosłowacji 
(9 maja 1948 r .), Węgier (20 sierpnia 1949 r .) i NRD (7 październi
ka 1949 r.) . Polscy komuniści natomiast najwyraźniej nie spieszyli 
się z opracowaniem nowej ustawy zasadniczej. Mimo, że jej uchwa
lenie było pierwszoplanowym zadaniem wyłonionego w wyborach 
19 stycznia 1947 r. Sejmu Ustawodawczego, przez pierwsze dwa 
lata kadencji parlamentu nie zostały podjęte żadne działania w tym 
kierunku 1

• W rezultacie w grudniu 1951 r. konieczne stało się 

1 Art. 3 ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947 r . o ustroju i zakresie działania 
najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. „malej konstytucji") stanowił, 
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przedłużenie kadencji Sejmu Ustawodawczego o szesc miesięcy, 
gdyż określony w „małej konstytucji" pięcioletni termin uchwalenia 
nowej ustawy zasadniczej nie został dotrzymany2

• 

W istocie rzeczy Sejm Ustawodawczy odegrał jedynie fasadową 
rolę w procesie uchwalania konstytucji PRL. Komisja Konstytucyj
na Sejmu zebrała się zaledwie czterokrotnie, a większość jej pod
komisji, powołanych w celu opracowania zagadnień szczegółowych, 
odbyła tylko po dwa krótkie posiedzenia=1

• Projekt konstytucji, 
przyjęty później z niewielkimi zmianami przez parlament, powstał 
poza Sejmem. Opracowały go gremia powołane przez władze PZPR, 
szczególną zaś rolę w jego przygotowaniu odegrali członkowie 
najściślejszej elity władzy - przewodniczący KC PZPR Bolesław 
Bierut i czołowy ideolog partii Jakub Berman. Podczas prac kon
stytucyjnych zasięgano też opinii „troskliwego opiekuna i światłego 
doradcy Polski Ludowej" Józefa Stalina~. 

Fakt, że sowiecki dyktator własnoręcznie wprowadził poprawki 
do projektu konstytucji PRL ma wymiar przede wszystkim sym-

iz „Zakres działania Sejmu Ustawodawczego obejmuje: a) uchwalenie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, b) ustawodawstwo, c) kontroli; nad działalnością Rządu 
i ustalenie zasadniczego kierunku polityki Paristwa" (Dz. U. 1947, nr 18, poz. 71). 

' Zob: Ustawa konstytucyjna z 15 XII 1951 r. o zmianie terminu opracowania 
projektu konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego (Dz. U. 1952, 
nr 1, poz. 1). 

" Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej, powołanej na mocy ustawy konstytucyj
nej z 26 V 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji Polski Ludo
wej (Dz. U. 1951, nr 33, poz. 2fi5J, odbyły sir; 18 lX i 13 XI! 1%1 r. oraz 23 I i 30 IV 
19fi2 r. Poszczególne podkomisj e zebrały sii; mi~·<lzy 20 a 27 XI 1951 r. oraz mir;dzy 
2:3 a 2fi IV 1952 r. Według zachowanych prntokolów (liczqcych 1-3 strnny maszyno
pisu I posiedzenia podkomisji trwały od 10 minut do 3 godzin (tylko w jednym 
przypadku czas posiedzenia wyniósł 6 ~godz.). Wii;ksze znaczenie miała Podkomi
sja Redakcyjna i Zaga<lnieri Ogólnych, ktc'>ra zebrała sii; sześciokrotnie ( 11 IX, 
lfi XI, 7 XI! HJ51 oraz li I, 18 I, 28 IV 19fi2J, a zwłaszcza wyłoniony na jej 
pierwszym posiedzeniu „zespc'il ściślejszy" w składzie: Bolesław Bierut, ,Jakub 
Berman, Leon Chajn, Franciszek Fiedler, Zygmunt Modzelewski, Józef Niećko 
i Stefan Rozmaryn. Materiały z posiedzeri Komisji Konstytucyjnej i jej podkomisji 
zob: AAN, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego RP, :J03. 

·• Zapożyczam tu je<len z tytułów, jakim obdarzała Stalina polska propaganda. 
Listi; 33() podobnych określeii zestawił R. Kupiecki , ,.Natchnieni<' 111ili011.1iw". Kult 
,Jiiz1fa Stalina 111 J>ol.m• 1.94./ - !l>!)(i, Warszawa I !J!):J , s. 2:38-2fi0 . 
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boliczny. Wiele jego innych bezpośrednich ingerencji w bieżące 
decyzje polityczne i gospodarcze polskiego kierownictwa miało 
większe znaczenie praktyczne. Jednak zatwierdzenie projektu kon
stytucji PRL przez głowę państwa sowieckiego było jaskrawym 
dowodem niesuwerenności Polski i jej podległości wschodniemu 
mocarstwu. 
Dostępne źródła wskazują, że Bolesław Bierut zwracał się do 

Stalina z prośbą o opinię w sprawie konstytucji nie raz, ale 
przynajmniej dwukrotnie - jesienią 1950 r. oraz rok później. 

By poznać znaczenie i miejsce tych konsultacji w kontekście 

prac nad projektem konstytucji, musimy cofnąć się do roku 1949 
i przypomnieć najważniejsze etapy przygotowań konstytucyj
nych". 

21 maja 1949 r . Sekretariat KC PZPR podjął uchwałę o powoła
niu dwóch komisji do opracowania zasad nowej konstytucji Rzeczy
pospolitej Polskiej - roboczej („A") oraz ideologicznej („B")6

. Od 
początku obie komisje, którym przewodniczył minister sprawied
liwości Henryk Świątkowski, zbierały się wspólnie. W ciągu roku 
odbyły 21 posiedzeń i 30 czerwca 1950 r. uchwaliły pierwszy projekt 
konstytucji, którego ostateczne zredagowanie zlecono Stefanowi 
Rozmarynowi. Na kolejnym posiedzeniu komisji, 20 października, 
przedstawił on gotowy projekt, zaznaczając, że przy jego redagowa-

'' Cenny opis prac na<l przygotowaniem konstytucji PRL dal M. Rybicki, 
Geneza i przygotowanie Konstytucji PRL z 1952 ro/w, „Dzieje Najnowsze" 1983, 
nr 4, s. 81-116. Artykuł ten został przedrukowany w pracy zbiorowej: Konstytucje 
Polshi. Studia monograficzne z d zi1:jów polshiC'go konstytucjonalizmu, red. 
M. Kallas, Wa rszawa HlHO, t. 2, s . 3 11-:343. Autor był członkiem jednej z dwóch 
komisji powołanych przez Sekretariat KC PZPR do opracowa nia projektu kon
stytucji, nie znal jednak przebiegu prac w gronie członków ścisłego kierownictwa 
partii. Ważnym uzupełnieniem jego rozprawy jest artykuł I. Paczyńskiej, Nieznan<' 
aspchty pracy nad Konstytw:ją z 1952 ro/w, „Studia Historyczne" HJH6, z. :i, 
s. 358-370. Wykorzystała ona materiały z kancelarii Bolesława Bieruta. Istnienie 
tych opracowar1 pozwala zr·ezygnować tu ze szczegółowego przedstawienia prac nad 
projektem konstytucji PRL i skupić si9 na tych wqtkach , które wi<JŻ<J si9 z popraw
kami Stalina. 

n AAN, KC PZPR, Vll/2, Protokół nr 20 posiedzenia Sekretariatu KC PZPR, 
21 V Hl4!J. 
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niu konsultował s ię z Bolesławem Bierutem „w sprawie nazwy, 
struktury i zakresu Rady Państwa i Prezydenta"7

. Prawdopodobnie 
właśnie tę wersję projektu, datowaną 8 września 1951 r ., Bierut 
omawiał ze Stalinem. 

W papierach Bolesława Bieruta zachowało się kilka wyrwanych 
z notesu kartek z notatkami do rozmowy z sowieckim przywódcą8 . 

Na jednej z nich widnieje adnotacja „Rozmowa 3 XI 1950 - Soczi", 
można więc przypuszczać, że rozmowa na temat konstytucji odbyła 
się również tego dnia. W pierwszym punkcie sporządzonej po 
rosyjsku notatki dotyczącej zagadnień konstytucyjnych Bierut za
pisał „nazwa - PSR", co zapewne oznacza proponowaną nazwę 
państwa: Polska Republika Socjalistyczna. W drugim punkcie po
stawił pytanie: „czy zachować stare symbole?". Kolejne pytania 
dotyczyły spraw o podstawowym znaczeniu politycznym: kierow
niczej roli PZPR i miejsca innych partii w systemie politycznym, 
rozdziału kościoła od państwa oraz suwerenności państwa i sojuszu 
ze Związkiem Radzieckim. W swojej notatce Bierut przytoczył 
artykuł 4 projektu konstytucji, który dotyczył tej ostatniej kwestii: 
„PSR jest suwerennym państwem w rodzinie państw socjalistycz
nych, którym przewodzi ZSRR. Nierozerwalny sojusz z ZSRR, 
z państwami demokracji ludowej i ze wszystkimi siłami demo
kratycznymi świata jest warunkiem rozwoju, postępu i umacniania 
PSR, warunkiem trwałego zachowania jej niepodległości, suweren
ności i bezpieczeństwa przed agresją sił imperialistycznych"~'. 

' Cyt. za : M. Rybicki, op. cit„ s. 325. Projekt przewidywał istnienie stanowiska 
prezydenta PRL, wybieranego przez Sejm i bąrl<icego z urz9du przewoclnicz:wym 
Rady Państwa. 

" AAN, KC PZPR, XIA/69, k. 283-288. 
" Ibidem, k. 288. W oryginale notatka Bieruta brzmi nast9pująco: „Kun

stitucyja. l) nazwanije - PSR; 2) sochranit'-li staryje emblemy 3) art. 4 - PSR 
jawlajetsia suwieriennym gosud/arstworn / w siemje socyal{isticzesliich I 
uosud/arstw/, liotorqj pri<'d1ooditiPlst1111~jet SSSR. Nieruszymyj sojuz s SSSR, s 1.fo
sud/arstwami} narodnoj diemol1ratii i wsiemi diemohraticzeshimi siłami mira, 
jawlajetsia uslowijem razwitija, progriessa i 11/irieplenija PSR. uslowijem pro
cznugu sochranienija jejo 11ieza111isimosli, suwierienitieta i biezopasnosti pieried 
auriesUP.i im.pierialisticzfeshich./ sil; 4) art. fi9 o wozmożnosti suszcz{estwowan(ja I 
polit/iczesl1ich I part(j; 5) art. 67 razdi<'lenU<' c1•rlnvi ot gosudarnlwa ". 
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Bierut nie zanotował niestety odpowiedzi Stalina na swoje pyta
nia. O ich treści możemy wnioskować pośrednio na podstawie zmian, 
jakie w wyniku tej konsultacji zostały wprowadzone do projektu 
konstytucji. Wkrótce po powrocie Bieruta do Warszawy, 16 listopada 
1950 r . Biuro Polityczne KC PZPR przeprowadziło debatę nad 
projektem i „zwróciło uwagę na konieczność uwzględnienia w Kon
stytucji istoty demokracji ludowej jako szczególnej postaci dyktatury 
proletariatu, przy pełnym uwzględnieniu polskich form narodowych 
i postępowych tradycji"10

. Szczegółowe zalecenia, które następnie 
otrzymała Komisja Konstytucyjna, pozwalają rozszyfrować to enig
ma tyczne sformułowanie. Biuro Polityczne zakwestionowało jako 
przedwczesne, określenie Polski mianem państwa socjalistycznego, 
z krytyką spotkał się też przepis artykułu 4 dotyczący sojuszu ze 
Związkiem Radzieckim. „Zwrócono uwagę - pisze Marian Rybicki 
- że sprawę suwerenności trzeba postawić w konstytucji mocniej, 
w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, oraz wskazano, że 
nie można utożsamiać sojuszu państwowego z ZSRR i krajami 
demokracji ludowej z łącznością ideową obejmującą również siły 

demokratyczne w krajach kapitalistycznych"11
• 

Nie ulega wątpliwości, że żaden z członków polskiego kierownict
wa nie śmiałby zakwestionować postanowień konstytucji dotyczą
cych sojuszu z ZSRR, gdyby wcześniej sowiecki przywódca nie 
zalecił rezygnacji z tych sformułowań. Najpewniej również w wyni
ku rekomendacji Stalina Biuro Polityczne nakazało skreślić ar
tykuł 69 ustęp 3 konstytucji, mówiący o kierowniczej roli PZPR 
w państwie 12 . Nie wprowadzono też nazwy Polska Republika Soc
jalistyczna, pozostając przy wersji Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
proponowanej w projekcie kon stytucji z 8 września 1950 r„ ani nie 

"' Centrum Władzy. Protokoły posicdze1i liierownictwa PZPR. Wybór z lat 
1949- 1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 71. 

11 M. Rybicki, op. cit„ s. 333. 
" Ibidem, s. 332. W projekcie z 8 IX 1950 r. przepis ten brzmiał: „Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza jest czołowym oddziałem mas pracujących w ich 
walce o zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, o zbudowanie socjalizmu. 
Polska Zjednoczona Partia Robotn icza stanowi s ilę kierowniczą Państwa i wszyst
kich organizacji ludzi pracy" <AAN, KC PZPR, XIN131, k. 44-63J. 
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zmieniono tradycyjnego godła państwowego - białego orła . Jest 
więcej niż prawdopodobne, że również i w tej kwestii decydujące 
znaczenie miała wola Stalina. 

W dostępnych źródłach nie znalazła natomiast potwierdzenia 
relacja Leona Chajna, jakoby Bierut omawiał ze Stalinem również 
ewentualną zmianę hymnu narodowego 1a. W pogłosce tej tkwi 
jednak być może ziarno prawdy. Inicjatywa dotycząca zastąpienia 
Mazur/w Dąbrowslliego nowym hymnem rzeczywiście się pojawiła, 
a jej źródłem była zapewne ambasada ZSRR w Warszawie. Już po 
śmierci Stalina, 25 sierpnia 1953 r . nowy sowiecki ambasador 
Georgij Popow wysłał do centrali pismo, w którym sygnalizował, że 
PRL „nie posiada dotychczas nowego polskiego hymnu narodowego, 
którego treść współbrzmiałaby z epoką, w której żyje Polska" 14

. Do 
notatki dołączył tłumaczenie „przestarzałego" polskiego hymnu. 
Informacja Popowa została na polecenie Wiaczesława Mołotowa 
rozesłana członkom Prezydium KC KPZR, nie wydaje się jednak, by 
spowodowała jakiekolwiek realne działania 15

• 

Rekomendacje Stalina z listopada 1950 r . były zgodne z kierun
kiem zmian wprowadzonych przez niego rok później do ostatecz
nego projektu konstytucji PRL, polegających na jej „unarodowie
niu" oraz podkreśleniu pozorów suwerenności i demokratycznego 
ustroju państwa. Warto wspomnieć, że podobne rady otrzymało 
z Kremla kierownictwo rumuńskie, które w połowie 1951 r. zwróciło 
się do Stalina z prośbą o pomoc w opracowaniu nowej konstytucji u;. 

W projekcie odpowiedzi Andriej Wyszynski proponował, m.in. usu
nięcie z preambuły wzmianki o podstawowej roli wyzwolenia kraju 
przez Armię Czerwoną w powstaniu Rumuńskiej Republiki Ludowej 

'" T. Torańska, Oni, Londyn l!J85, s. 204. 
1
•
1 Sowie/sili) fahtor w wos/rJC'Zllr!i ,Ji.11•mph• 1944 - 1.95.'J, t. 2: 194!J- 19!):J, red. 

T.W. Wolokitina i in„ Moskwa 2002, s. 806. 
''' Ibidem, k. 808. 
"' W telegram ie z 4 VIII Hl51 r. Sta lin udzieli! pozytywnej odpowiedzi na 

prośbę Gheorghe Gheorghiu-Deja w tej sprawie. Data wcześniejszego pisma ru
mur1skiego przywódcy nie jest znana. Zob: Wostocz11aja J ewroµ a w dolw111ie11tach 
rossijsllich archiwow 1944- 19.58, t. 2: 194!J - I.95:J, red. T.W. Wolokitina i in„ 
Moskwa-Nowosybirsk 1998, s. !i82. 
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zastąpieniu jej słowami o zwycięskiej walce narodu rumuńskiego 
z reżimem dyktatury faszystowskiej przy pomocy ZSRR. Sugerował 
także opuszczenie w konstytucji pojęcia dyktatury proletariatu oraz 
rezygnację z zastrzeżenia, że wolność religii ograniczają ramy po
rządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa państwowego 17 • 

Wydaje się żartem historii, że postanowienia dotyczące socjalis
tycznego ustroju państwa, kierowniczej roli PZPR i sojuszu ze 
Związkiem Radzieckim, zakwestionowane przez Stalina jesienią 
1950 r., powróciły do konstytucji PRL ćwierć wieku później 18 . Ironia 
jest tym większa, że w 1976 r . właśnie protesty przeciwko wprowa
dzeniu tych poprawek stały się wydarzeniem konsolidującym roz
proszone środowiska opozycji politycznej i stwarzającym płaszczyz
nę ich wspólnego działania 1!

1
• 

Nadanie przyjaźni z ZSRR sankcji konstytucyjnej nie było, jak się 
zdaje, przypadkiem, dowodz i ło raczej swoistej ciągłości czy może re
nesansu postaw serwilistycznych wobec wschodniego sąsiada w epo
ce Gierka. Nie wiadomo, czy projekt zmian w konstytucji był kon
sultowany w Moskwie, wiele natomiast wskazuje, że była to inicja
tywa rodzima20

• Jak wynika z zapisków Mieczysława Rakowskiego, 
notującego swoje ówczesne rozmowy z członkami partyjnego estab
lishmentu, wielu z nich już po pierwszych protestach uznało pomysł 
wprowadzenia przepisu o przyjaźni z ZSRR za niefortunny. Jednak 
po publicznym ogłoszeniu tej inicjatywy wycofanie się z niej było 
w praktyce niemożliwe. Pod datą 1 marca 1976 r. Rakowski zapisał: 

17 Svwietsllij /ahtor.„, s. 632-633. W ostatecznej wersji odpowiedzi KC KPZR 
z 8 VII 1952 r. uwzględniono ostatnią z wymienionych tu uwag Wyszynskiego. 
Nowa konstytucja Rumunii została uchwalona 27 IX 1952 r. 

1
" Obszerną nowelą z 10 II 1D7G r. wprowadzono do konstytucji m.in. na

stępujące przepisy: „Art. 1 ust. 1. Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem 
socjalistycznym"; „Art. 2a ust. 1. Przewodnią siłą polityczną społeczeilstwa w budo
wie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza"; „Art. 3a. Polska 
J{zcczpospolita Ludowa w swej polityce: I .„ I 2J nawiązuje do szczytnych tradycji 
solidarności z siłami wolności i postępu , umacnia przyjaźń i współpracę ze Związ
kiem Socjalistycznych Republ ik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi" 
(Oz. U. Hl76, nr 5, poz. 29). 

1
" Por: A. Friszke, Pmtesly przeciw poprawkom. do lwnslytwji w 1.976. „Więź" 

l!J94, nr 10, s. 212-228. 
"' Por: ibidem, s. 213-214. 
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„Kiedy rozmawiałem ze Stefanem Olszowskim na temat konstytucji 
i lej nieszczęsnej deklaraqji o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, 
powiedział: «Gdyby Stalin żył, na pewno wykre8liłby to zdanie". 
Zgadzam się z nim"21

• Ani autor dziennika, ani jego rozmówca nie 
zdawali sobie zapewne sprawy, jak trafne były ich intuicje. 

Na przełomie 1950 i 1951 r., wykonując zalecenia Biura Politycz
nego z 16 listopada 1950 r., Komisja Konstytucyjna opracowała 
drugą redakcję projektu konstytucji. Na ostatnim 33. posiedzeniu 
12 marca 1951 r. uznała swą pracę za zakończoną i postanowiła 
przedłożyć projekt (po jego ostatecznym zredagowaniu przez Stefa
na Rozmaryna) Biuru Politycznemu KC PZPR22

• 30 marca Henryk 
Świątkowski przesłał ów projekt Bolesławowi Bierutowi wraz ze 
sprawozdaniem z prac Komisji 2

:
1
• Odtąd dalsze prace nad konstytu

cją toczyły się w kręgu członków ścisłej elity władzy. Ich szczegóło
wy przebieg od zakończenia działalności Komisji, powołanych przez 
Sekretariat KC PZPR, do wniesienia gotowego projektu na forum 
Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego nie jest znany, 
jednak istniejące dokumenty pozwalają odtworzyć przynajmniej 
najważniejsze etapy tych prac. 

Projekt konstytucji w drugiej redakcji z marca 1951 r. został 

gruntownie przepracowany przez Bolesława Bieruta. Zachował się 
rękopis napisanych przezeń od nowa dwóch pierwszych rozdziałów 
konstytucji24

• Przewodniczący KC PZPR był też autorem preambuły, 
do której pisania wykorzystał materiały przygotowane przez Fran
ciszka Fiedlera. Dalsze poprawki na egzemplarzu projektu, uwzględ

niającym już sugestie Bieruta, naniósł prawdopodobnie Jakub Ber
man2''. Dopiero ten, znacznie przerobiony, projekt (zlikwidowano np. 
stanowisko prezydenta państwa) został poddany pod dyskusję na 
posiedzeniu Biura Politycznego 21 września 1951 r. Powołano komi
sję pod przewodnictwem Jakuba Bermana, której zadaniem było 

" M. F. Rakowski, Dzienni/ii polilyczn(' l.97fi - 1978, Warszawa 2002, s 43. 
" M. Rybicki, op. cit., s. 306. 
"' AAN, KC PZPR, XIN! 31, k. fi5-!ifi. 
, ,, Ibidem, k. 82-90. 

"' Ibidem, k . 91-100. 
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zredagowanie tekstu konstytucji uwzględniającego uwagi wniesione 
przez członków Biura26

. Gotowy projekt został przetłumaczony na 
język rosyjski i przesłany do konsultacji Stalinowi. 

Spotkanie Bieruta ze Stalinem, podczas którego sowiecki przy
wódca przekazał projekt konstytucji z ponad pięćdziesięcioma włas
noręcznie naniesionymi poprawkami, odbyło się pod koniec paź
dziernika 1951 r. Zachowały się notatki Bieruta z rozmowy, która 
dotyczyła głównie spraw gospodarczych. Jest w nich również na
stępująca zapiska: „Konsultacja w sprawie projektu konstyt[ucji] 
- własnoręczne poprawki"27

• Bierut przetłumaczył poprawki Stali
na i naniósł je odręcznie na polski egzemplarz projektu konstytucji. 
Tylko nieliczni jego współpracownicy wiedzieli, kto jest ich praw
dziwym autorem. 
Większość poprawek Stalina dotyczyła frazeologii politycznej lub 

miała charakter stylistyczny albo wręcz gramatyczny. Zmienił on np. 
„narody obozu pokoju" na „miłujące pokój narody świata", „przebudo
wę stosunków społecznych" na ich „polepszenie", „zacofanie" wsi na 
„wyzysk", „ustrój sprawiedliwości społecznej" na „ustrój socjalistycz
ny". Dodał też frazę dotyczącą „braterskiej współpracy robotników 
i chłopów" i określił klasę robotniczą mianem „najbardziej rewolucyj
nej klasy społeczeństwa polskiego". Niektóre jego poprawki miały 
jednak poważniejsze znaczenie polityczne i symboliczne. Zgodnie ze 
swoimi wcześniejszymi sugestiami, dotyczącymi podkreślenia w kon
stytucji suwerenności państwa i tradycji narodowych Stalin wprowa-

'
0 AAN, KC PZPR, Vm, k. 27:1, Protokół nr fi7 posiedzeni a BP, 21 IX 19fil. 

"
7 AAN, KC PZPR, X!Nfl9, k. :192. Cytowane notatki pozwalają z dużym 

prawclopodohicństwcm datować t<; rozmow<; na 27 X l!J!il r. Poruszono w niej 
bowiem również spraw<; kolektywizacji rolnictwa - według Bieruta Stalin radził 
w tej sprawie „nie spieszyć si<;, ale i nic opóźniać". Podobne słowa Stalina „wy nie 
macic konieczności spieszyć sir; z przeprowadzaniem kolektywizacji, jak my, ale 
oczywiście nic trzeba sir; też opóżniać" zapisał l3icrut w innej notatce datowanej 
właśnie 27 X 1951 r. Cyt. za: J. Chyliński, Jahi hy l Bolesław Bierut . Wspomnienia 
syna, Warszawa 1999, s. 164. Spotkanie, o którym mowa, odbyło się z pewnością nic 
wcześniej niż 18 X 1951 r., takq dat<; nosi bowiem przedstawiona sowieckiemu 
kierownictwu notatka z prośbq o pomoc aprowizacyjną w związku z katastrofalnq 
suszą w Polsce, którą to sprawr; Bierut również omawiał ze Stalinem (AAN, KC 
PZPH, XINfl9, k. 396-401). 
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dził w kilku miejscach przymiotnik „narodowy" („narodowe odrodze
nie Polski", „rozwój narodowej kultury"). Wykreślił też w preambule 
frazę „pod przewodem ZSRR" (aczkolwiek zaznaczył, że zwycięstwo 
nad faszyzmem było dziełem Związku Radzieckiego) oraz wymienił 
pruskich, austriackich i rosyjskich zaborców Rzeczypospolitej, na co 
nie ważył się żaden z polskich autorów konstytucji. 
Hojną ręką Stalin „przyznawał" obywatelom wolności polityczne 

i prawa socjalne. Do artykułu 70 wprowadził wolność druku oraz 
prawo dostępu do radia. Zasugerował też, by opieka medyczna była 
bezpłatna, a spółdzielnie produkcyjne miały dostęp do tanich kre
dytów państwowych. Znacznie powściągliwszy okazał się zaznacza
jąc (w artykule 5), że władze powinny uważnie rozpatrywać 

i uwzględniać jedynie „słuszne" wnioski obywateli. 
Kilka istotnych poprawek Stalina odnosiło się do ustroju społecz

no-gospodarczego. W artykułach 9 i 58 projektu konstytucji, sowie
cki przywódca podkreślił pierwszoplanowe znaczenie ustroju spół
dzielczego na wsi, w pierwszym przypadku zmieniając po prostu 
„nowoczesną" uprawę ziemi na „wspólną". Inna jego poprawka 
wyglądała znacznie bardziej niepokojąco. W artykule 3 Stalin 
zastąpił deklarację, że Polska Rzeczpospolita Ludowa „ogranicza, 
wypiera i likwiduje stosunki społeczne oparte na wyzysku" stwier
dzeniem, iż PRL „ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne 
żyjące z wyzysku robotników i chłopów". W ustach wodza świato
wego proletariatu, który za jedno ze swoich szczytowych osiągnięć 
uważał likwidację kułactwa jako klasy, zastąpienie pojęcia lik
widacji stosunków społecznych przez zapowiedź likwidacji klas 
społecznych brzmiało złowieszczo. 

Poprawka do konstytucji, która wywarła bodaj najsilniejszy 
wpływ na ustawodawstwo i praktykę orzecznictwa w dziedzinie 
prawa cywilnego w PRL, była zapewne nie tyle wynikiem świado
mej woli Stalina, co rezultatem inwencji translatorskiej Bieruta. 
W artykule 11 projektu konstytucji, dotyczącym ochrony prywatnej 
własności środków produkcji, należących do chłopów, rzemieśl

ników i chałupników , Stalin zastąpił słowo „prywatna" lczastnqjal 

terminem „osobista" [liczna ja] . W ten sposób w artykule 11 znalazło 
się określenie identyczne, co w następnym, nie zmienianym przez 
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Stalina przepisie, który dotyczył ochrony własności osobistej oby
wateli (w marksistowskiej ekonomii politycznej odnoszonej do 
przedmiotów spożycia). Bierut, prawdopodobnie chcąc rozróżnić te 
dwa przypadki, użył w tłumaczeniu poprawek do artykułu 11 
synonimu „własność indywidualna". Nie wiadomo, czy przewod
niczący KC PZPR konsultował z kimś kwestię zastosowanej ter
minologii. Ze względu na tajemnicę, jaką otoczone były poprawki 
Stalina, wydaje się to wątpliwe. Jego postępowanie było wszakże 
o tyle racjonalne, że użycie określenia „osobista" w artykule 11, 
przewidującym pewne ograniczenia w ochronie własności środków 
produkcji, pozbawiałoby ten przepis sensu, skoro artykuł 12 i tak 
poręczał pełną ochronę własności osobistej. 
Konsekwencją zastosowania w konstytucji terminu „własność in

dywidualna" było wprowadzenie do systemu prawnego PRL nowej 
formy własności, nieznanej wcześniej marksistowskiej juryspruden
cji. Nawet stalinowska konstytucja ZSRR z 1936 r. posługiwała się 
pojęciem własności prywatnej, wspominając w artykule 9 o gos
podarstwach indywidualnych chłopów i chałupników~8 . O własności 
indywidualnej nie wspominały także konstytucje Albanii, Bułgarii, 
Czechosłowacji, Rumunii ani Węgier, w których zachowano pojęcie 
prywatnej własności nieuspołecznionych środków produkcji. 
Wyjaśnienia nowego pojęcia podjął się Jan Wasilkowski w ar

tykule opublikowanym w „Państwie i Prawie" w cyklu rozpraw 
omawiających podstawowe instytucje nowej konstytucji. Różnicę 

między indywidualną własnościq środków produkcji a prywatną 
własnością wielkokapitalistyczną wyłożył on następująco: „Indywi
dualna własność drobnych wytwórców ma inną treść klasową niż 
własność kapitalistyczna. Wytwórca drobnotowarowy opiera produk
cję na pracy osobistej, staje się więc właścicielem swego indywidual
nego produktu, podczas gdy kapitalista opiera produkcję na pracy 
najemnej, a dzięki indywidualnej własności środków produkcji staje 
się właścicielem cudzego wytworu. I. .. I Byłoby jednak błędem wy-

,, W orygina le czastnoje chozir(jstwo jedi110/icz11ych hrc:stjan i lwslariej. Zob: 
Konstytucja (ustawa zasadnicza) Związlw So~jalislycznych Repuhli/1 Radziecflid1 

z 111v2Nl\'dnieiem zmian i uz11p<'lnir•1i uc/1111alo11ych przrz /, li/, IV i V sesję Rady 
Najwyższej ZSRR drugiej lmden~ji, Warszawa 19GO. 
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prowadzać stąd wniosek, że w państwie ludowym własność kapitalis
tyczna ulega jakiejś zasadniczej przemianie, że przekształca się 

w nowy, nieznany dotychczas typ własności indywidualnej . Jej istota 
pozostaje ta sama, jest ona bowiem także w tym ustroju prawem do 
apriopriacji produktu cudzej pracy, prawem opartym na możności 
rozporządzania środkami produkcji przez jednostkę"29• 

Zawiły wywód na temat pojęcia własności indywidualnej kończył 
się zaskakującą konkluzją, która w istocie podważała cały jego 
sens. „Jest rzeczą oczywistą - pisał Wasilkowski - iż nazwa 
«własność indywidualna» nie może być uważana za wyraz poglądu, 
jakoby w ustroju demokracji ludowej nieuspołeczniona własność 
środków produkcji przestała już mieć charakter własności prywat
nej . Przyczyną, dla której projekt Konstytucji unika nazwy «włas
ność prywatna» mogą być jedynie względy językowe":w. W ten 
sposób autor w istocie przyznawał, że pojecie własności indywidual
nej nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i oznacza włas

ność prywatną ukrytą pod inną nazwą . 

Konstrukcja teoretyczna wypracowana przez Jana Wasilkows
kiego została w niemal niezmienionej formie przedrukowana w fun
damentalnym dziele System prawa cywilnego:ii, trafiła też do pod
ręczników akademickich prawa rzeczowego i obowiązywała do 
końca istnienia Polski Ludowej . Usunięcie przez Stalina z kon
stytucji PRL pojęcia własności prywatnej i zastąpienie go przez 
Bieruta własnością indywidualną okazało się więc najtrwalszą ze 
wszystkich poprawek wprowadzonych do konstytucji przez obu 
przywódców. Pojęcie własności indywidualnej usunięto z konstytu
cji nowelą z 31 grudnia 1989 r.:12

, a pojęcie „własność prywatna" 
nigdy się już expressis verbis w ustawie zasadniczej nie pojawiło. 
Obecna konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. poręcza ochronę 

własności bez żadnych przymiotników. 

'" J . Wasilkowski, Formy i typy wlnsno . .;ci w projekcie Konstytucji Polshiej 
llzl'czypospolitej Ludow1:J, „Par'istwo i Prawo" 191)2, nr 3, s. 432, 434. 

'"' Ibidem, s. 436. 
"' Zob : System prawa cywilnego, t. 2: Prawo wlasno . .;ci i inne prawa rzeczowe, 

red. J . Ignatowicz, Wrocław 1977. 
'" Zob: Dz. U. l!l89, nr 75, poz. 444. 
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Późną jesienią 1951 r., po names1emu poprawek Stalina oraz 
kolejnych, przede wszystkim redakcyjnych, poprawek Bieruta, pro
jekt konstytucji został wreszcie przekazany Komisji Konstytucyjnej 
Sejmu Ustawodawczego. 15 listopada 1951 r. Podkomisja Redakcyj
na i Zagadnień Ogólnych uchwaliła go jako podstawę do dalszych 
prac w parlamencie33

• W ich toku, zanim konstytucja została 

ostatecznie uchwalona 22 lipca 1952 r., do projektu wprowadzano 
następne zmiany, głównie stylistyczne oraz drobne poprawki mery
toryczne. Poprawki Stalina zostały zachowane. O ich nienaruszal
ności świadczy fakt, że nie przeredagowano nawet najbardziej 
kontrowersyjnego artykułu 3, mówiącego o likwidacji klas społecz
nych żyjących z wyzysku. W „ogólnonarodowej dyskusji" nad kon
stytucją właśnie ten przepis (a także przepis o rozdziale kościoła od 
państwa) budził najwięcej wątpliwości. Na swoim egzemplarzu 
powielanego Zestawienia treści istotniejszych poprawek zgłoszo

nych do projektu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Bolesław Bierut zanotował przy tym punkcie: „wydaje się, że można 
zastąpić słowami usuwa lub znosi":l4. Ostatecznie jednak nie zdecy
dowano się na zmianę sformułowania narzuconego przez Stalina, 
które najwyraźniej nabrało cech kanoniczności. 

O roli odegranej przez sowieckiego dyktatora w uchwalaniu kon
stytucji PRL po raz pierwszy wspomnieli w rozmowie z Teresą To
rańską Leon Chajn i Jakub Berman, lecz ich relacje zawierały liczne 
nieścisłości i przekłamania:i" . Wkrótce po otwarciu archiwów byłej 

" AAN, Kancelaria Sejmu Ustawodawczego RP, 303, k. 201-209. Por. też: 

M. Rybicki, op. cit„ s. 336-343. 
'" AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji , 1/189, k. 153 (słowo .usuwa" Bierut 

nasti;pnie przekreślił). Dokument ten na podstawie innego egzemplarza opub
likowała I. Paczyńska, Zestawienie popraweh zgłoszonych do projektu. konstytucji 
z 1952 rolw, „Studia Historyczne" 1998, z. 2, s. 266-285. 

"'' T. Torańska , op. cit„ s. 204, 314-315. Pogłoski na ten temat już dawno 
krążyły w partyjnym establishmencie. Cytowany wcL.cśniej Rakowski 1 III 1976 r. 
zapisał w swoim dzienniku: „Opowiadał mi Cyrankiewicz, że projekt konstytucji 
z 1952 roku został przesiany Stalinowi, który naniósł pewne poprawki . Oryginał na 
pewno spoczywa w archiwum KC. Tak zapewnia Józek. Stalin własnoręcznie 
wpisał do preambuły wzmiankę o zaborcach. Nasi na to się nie odważyli" 

M. F. Rakowski, op. cit„ s. 43. 
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PZPR najważniejsze poprawki Stalina opublikowali Andrzej Garli
cki i Janina Zakrzewska:w. Autorzy oparli się na polskiej wersji 
projektu konstytucji, zawierającej poprawki Stalina przetłumaczo
ne i odręcznie naniesione przez Bieruta:17

• Jej porównanie z tekstem 
rosyjskim wskazuje jednak, że w niektórych punktach obie wersje 
projektu nieco się różnią . Również niektóre poprawki w tekście 
polskim - zwłaszcza obszernie tu omówiona zmiana dotycząca 
wprowadzenia pojęcia własności indywidualnej - pochodziły nie od 
Stalina, a od Bieruta, lub były wynikiem uzgodnienia przez tego 
ostatniego obu wersji tekstu. 

Ze względu na symboliczne znaczenie wkładu Józefa Stalina 
w tworzenie prawnego fundamentu PRL, jakim była konstytucja 
1952 r., przedstawiamy go poniżej in extenso. Podstawą edycji jest 
rosyjski tekst projektu konstytucji, czyli ten, który Stalin rzeczywi
ście czytaP8

. Do druku podajemy pełny tekst preambuły oraz te 
artykuły konstytucji, w których Stalin wprowadził poprawki. Sło
wa przez niego usunięte zostały wydrukowane czcionką przekreś
loną, a dopisane - pismem półgrubym. Różnice między polskim 
i rosyjskim tekstem projektu konstytucji omówiono w przypisach. 

:u; ,J. Zakn:ewska, A. Garl icki, Zatwierdzanie Kunslylucji PRL, „Polityka" 1990, 
nr 28. Artykuł ten został przedrukowany w ksi:iżce A. Garlickiego, 7, tajnych 
archiwciw, Warszawa 1993, s . 187-194. 

"
7 Zob: AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, 11113. 

"" Zob: AAN, Kolekcja akt różnej proweniencji, 11112. Dokument ten opub
likowałem wcześniej w j<;>zyku angielskim. Zob: K. Persak, Stalin As Editor: The 
Souiel Diclator's Secret Changcs Io the Polish Constitution of" 1952, „Cold War 
International History Project Tlulletin" 1998, t. 11, s. 149-1114. 
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Projekt 
Konstytucja 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

a Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką hJudu pracują
cegoi. kontynufł€jąującą0 najlepszyefie postępowyefie tradycjte 
narodu polskiego i urzcczywistn~iającą idcłe wyzwolci1czy
ełte polskiego ludu pracującegoa d Pod przewodem swej bohaters
kiej klasy robotniczej i w oparciu o sojusz robotniczo-chłopski 

polskie masy pracujące walczyły w ciągu dziesięcioleci z niewolą 
narodową ze strony pruskich, austriackich i rosyjskich zdo
bywców-kolonizatorówe i ueiskiem, n tak13e tak samo jak 
z wyzyskiem polskich kapitalistów i obszarnikówd. W okresie 
okupacji naród polski toczył nieustępliwą walkę z krwawą niewolą 
hitlerowską. Historyczne zwycięstwo ZSRRr nad faszyzmem, wy
zwalając ziemie polskie umożliwiło zdobycieg władzy przez polski 
lud pracujący i narodowe odrodzenie Polski w nowych, sprawied
liwych granicach . Na wieczne czasy powróciły do Polski "Ziemie 
Zachodnie" . 

0
· " W polskim tekście proj ektu konstytucji , różniqcym si~ nieznacznie od rosyjs

kiego, poprawki Stalina w pierwszym zdaniu preambuły zostały nast~puj:lco 

oddane przez Bieruta: „Polska Rzeczpospolita Ludowa jest Republiką ludu 
pracującego nawiązujeącą do naji*ęk-szczytniejszych post~powych tradycji naro
du polskiego i jes4 urzeczywistni~ającą ideie wy;r,wolei1cz~ polskiegech 
~ mas pracującegGych". 

''"'' W oryginale „trudiaszczid1sia". 
·· W oryginale „prodolżanijem" poprawione przez Stalina na „prodolżajuszczej". 
""'' W tekście polskim Bierut nast~1rnjąco oddał poprawki Stalina do drugiego 

zdania preambuły: „Pod przewodem swej boha terskiej klasy robotniczej i w oparciu 
o sojusz robotniczo-chłopski polski lud pracuj:1cy walczył w ciągu dziesi~ciuleci 
z niewolq narodową narzuconą mu przez pruskich, austriackich i rosyjs
kich zaborców-kolonizatorów, tak samo jak i Hcif'kiem n:1rnfln 111ym on;;; 

z wyzyskiem polskich kapitalistów i obszarników". 
'" W oryginale „zaw<~jewatiell'j-lwluniza/orow". 
r W oryginale słowo „SSSR" dopisane ri;!ką Stalina. W tekście polskim wy

sL\' Jlownło słowo „ZSRR", toteż poprawkn ta nie została przez Bieruta naniesionn. 
" W oryginale „zachwal" poprawione przez Stalina nn „wziatije". 
"" W tekście polskim „Ziemie Odzyskane". 
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Realizując wiekopomne wskazania Manifestu z dnia 22 lipca 
1944 r . i rozwijając jego zasady programowe, władza ludowa dzięki 
ofiarnym i twórczym wysiłkom polskiego ludu pracującego - w wal
ce z zaciekłym oporem rozbitków starego ustroju obszarniczo-kapi
talistycznego - dokonała wielkich przeobrażeń społecznych . W wy
niku rewolucyjnych przeobrażeń zlikwidowane zostały rządy kapi
talistów i obszarników, utrwaliło się państwo demokracji ludowej, 
formuje się i umacnia nowy ustrój społeczny, odpowiadający inte
resom i dążeniom najszerszych mas ludowych. 

i Zasady prawne tego ustroju ustanawia Konstytucja Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 
Podstawę obecnej władzy ludowej w Polsce stanowi sojusz 

klasy robotniczej z pracującym chłopstwem. W sojuszu tym kierow
niczą rolę sprawuje klasa robotnicza, jako najbardziej rewolu
cyjna klasa społeczeństwa polskiego, opierająca się na jrewolu
cyjnych zdobyczachj polskiego i międzynarodowego ruchu robot
niczego, na historycznych doświadczeniach zwycięskiego budownic
twa socjalistycznego w Związku Socjalistycznych Republik Radzie
ckich - pierwszym państwie robotników i chłopów. 
Wypełniając wolę narodu polskiego i zgodnie ze swym powoła

niem - Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwala 
uroczyście niniejszą Konstytucję jako ustawę zasadniczą, którą 
naród polski i wszystkie organy władzy polskiego ludu pracującego 
kierować się winny w celu: 

- umacniania państwa ludowego, jako podstawowej siły zapew
niajqcej najpełniejszy rozkwit narodu polskiego, jego niepodległość 
i suwerenność; 

- dalszego rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego 
Polski oraz dalszege wzrostu jej sił; 

- pogłębiania jedności i zwartości narodu polskiego w walce 
o dalsząe przebudewę polepszenie stosunków społecznych, o cał
kowite zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, o pełną 
realizację wielkich idei socjalizmu; 

' Nowy akapit zaznaczony rękq Stalina. 
,, W tekście polskim „rewolucyjnym dorobku". 
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umacnianiak przyjaźni i współpracy między narodami, w opar
ciu o zasady sojuszu i braterstwa, które łączą dziś naród polski 
z miłującymi pokój narodami świata narodami obozu pokoju 
w ich wspólnym dążeniu pod pFzewodem ZSRR do uniemożliwienia 
agresji i do utrwalenia pokoju światowego. 

Art. 3 

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa: 

r. .. l 
d) ogranicza, wypiera i likwiduje stosunki klasy społeczne żyją

ce z wyzysku robotników i chłopów opaFte na wyzysku. 
e) zabezpiecza systematyczny wzrost dobrobytu ~1 i roz

wój narodowej kultury i oświaty mludu prneująeego miast i wsim 
ludu n. 

Art. 4 

1. Prawa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są wyrazem woli 
ludu pracującego i wspólnym dobrem naFodu polskiego. 

Art. 5 

Wszystkie organy władzy i administracji państwowej opierają się 
w swej działalności na świadomym i czynnym współdziałaniu 

najszerszych mas ludowych i obowiązane są 
a) zdawać sprawę narodowi ze swej działalności; 
0 b) uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, 

zażalenia i życzenia obywateli w grnnieaeh na podstawie ustaw"; 

' W tekście polskim „zacieśniania" . 
1 W oryginale „a taiłże". 
mm w oryginale skreślone „trudinszcziclisia guroda i dieriewni". 
" W oryginale „naruda". 
"" W tekście poltikim poprawki Stalina cło tego punktu oddano nasU;puj11co: 

„uważnie rozpatrywać i uwzględniać li! rama6i:i HE~a!I! słuszne wnioski , zażale
nia i życzenia obywateli na podstawie obowiązujących ustaw". 
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Art. 8 

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa planowo rozwija sojuszP gos
podarczy między miastem a wsią na podstawie braterskiej 
współpracy robotników i chłopów. 

Art. 9 

[. .. l 
2. Polska Rzeczpospolita Ludowa okazuje szczególne poparcie 
wszechstronną pomoc powstającym na zasadzie dobrowolności 

rolniczym spółdzielniom produkcyjnym jako formom gospodarki 
zespołowej. Dzięki zastosowaniu metod wysoko wydajnej wspól
nej" nowoezesnej uprawy ziemi i mechanizacji pracy, gospodarka 
zespołowa umożliwia pracującym chłopom osiągnięcie przełomu we 
wzroście produkcji i jest środkiem 6-Fegą do całkowitej likwidacji 
wyzysku zaeofonia wsi oraz do szybkiego i znacznego podniesienia 
jej dobrobytu i kultury. 

3. Główną formą poparcia i pomocy państwa dla rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych są państwowe ośrodki maszynowe, dają
ce możliwość stosowania nowoczesnej techniki, i tanie kredyty 
państwowe. 

Art. 11 

1. Polska Hzeczpospolita Ludowa uznaje i ochrania własność 
prywntnqr osobistą" oraz prawo dziedziczenia ziemi, budynków 
i wszelkieh innych środków produkcji chłopów, rzemieślników 

i chałupników. 

" W oryginale ,Jedinicu" poprawione n;kq Stalina na „.w~juz". W tekście polskim 
użyto wyrażenia „spójnię gospodarczq". 

'' W oryginale „suw111iesl11oj". W tekście polskim I3ierut oddał t\) poprawki) ja ko 
„wspólnej (zespołowej)". 

' W oryginale „czast1wju ''. 
" W oryginale „/icznuju". Nanoszqc tę poprawkę Stalina na polski tekst projektu 

konstytucji I3ierut użył przymiotnika „osobist:(, który nasti;pnie skreślił i zastqpił 
słowem „indywidualnq''. 
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2. Ochronę tę, a także prawo dziedziczenia, zapewnia się w grani 
eaffi na podstawie obowiązujących ustaw FÓvmie!ł w innyeh 
dziedzinaeh własności pFywatncj . 

Art. 12 

Polska Rzeczpospolita Ludowa poręcza pełną ochronę oraz prawo 
dziedziczenia własności osobiste/ obywateli. 

Art. 13 

[. .. 1 
2. Swoją pracą, przestrzeganiem dyscypliny pracy, współzawod

nictwem pracy i doskonaleniem metod pracy lud pracujący miast 
i wsi wzmacnia siłę i potęgę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
podnosi dobrobyt narodu i przyspiesza pełne urzeczywistnienie 
ustroju socjalistycznego spra·Niedliwości społecznej . 

Art. 39 

Rady narodowe, dążąc do podniesienia poziomu gospodarczego 
i kultury, rozwijają siły wytwórcze i wykorzystując wszelkie zasoby 
terenu zapewniają coraz lepsze sposoby zaspokajaniea potrzeb 
życiowych ludności w zakresie zaopatrzenia i usług oraz rozwoju 
instytucji i urządzeń komunalnych, oświatowych, kulturalnych, 
sanitarnych i sportowych. 

Art. 45 

"Powołanie Organizaeję organów władzy państwowej w osied
lach robotniczych i miejscowościach wiejskich określa ustawau. 

' W oryginale „licznuj". 
„.„ W tekście polskim poprawki Stalina zostały oddane następująco: „Jlt"'9ne 

ale Powołanie OrgaRi;iaaję organów władzy paii~t"'ll"'aj w osiedlach robot
niczych i gromadach określai ustawa". Ostatecznie artykuł tej treści nie wszedł do 
uchwalonego tekstu konstytucji. 
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Art. 58 

[ ... ] 
2. Prawo do pracy zapewniają: społeczna własność podstawowych 

środków produkcji, rozwój ustroju spółdzielczegov na wsi ste
sm1ków spelee13nyeh woln~go od wyzysku, planowy wzrost sił 
wytwórczych, wustmięeie likwidacjaw źródeł kryzysów ekonomi
cznych, likwidacja bezrobocia. 

Art. 59 

[. .. ] 
2. Prawo do wypoczynku robotników i pracowników umysłowych 

zapewniają: ustawowe ogrnniel3enie skrócenie czasu pracy, &M 

coroczne płatne urlopy. 

Art. 60 

[. .. ] 
2. Coraz szerszemu urzeczywistnieniu tego prawa39 służą: 

[ ... ] 
b) rozwój organizowanej przez państwo ochrony zdrowia ludno

ści, rozbudowa urządzeń sanitarnych i podnoszenie stanu zdrowot
nego miast i wsi, szeroka akcja zapobiegania chorobom i ich 
zwalczania, coraz szersze udostępnienie xpomocy lekarskiej', roz
budowa szpitali, sanatoriów, ambulatoriów, wiejskich . ośrodków 
zdrowia, opieka nad inwalidami. 

v W oryginale ,,lwopierat iwn ogo". W tekśc ie polskim odda no jako „s połeczno
spółdzielczego". 

w · w W oryginale „ustrani('nijcm" poprawione przez Stalina na ,, lil~widac)'.i<'}". 

W tekście polskim Bierut nic naniósł żadnej poprawki, pozostawiając słowo 

„usunięcie". 

"" Mowa o prawie do ochrony zdrowia. 
'"' W oryginale na marginesie dopisek n;k<l Stalina „mieclpomuszcz darowaja?'" 

W tekście polskim została wprowadzona przez Bieruta poprawka: „bezpłatnej 
pomocy lekarskiej". 
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Art. 65 

l. Kobiecie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przysługują 

równe z mężczyzną prawa we wszystkich dziedzinach życia państ
wowego, gospodarczegoY, politycznego, społecznego i kulturalnego. 

Art. 68 

1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od 
ich narodowości, rasy lub wyznania mają równe prawa we wszyst
kich dziedzinach życia państwowego, politycznego, społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakie
kolwiek bezpośrednie lub pośrednie uprzywilejowanie lub ograni
czenie w prawach ze względu na narodowość, rasę lub wyznanie 
zpodlega karze ustawowej'. 

2. Szerzenie narodowejaa nienawiści lub pogardy, wywoływanie 
waśni lub poniżanie obywateli ze względu na ich narodowość, rasę 
lub wyznanie jest zakazane i podlega kaFl'le. 

Art. 69 

bo 1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność 

' W tekście polskim Bierut zamienił kolejność słów „gospodarczego" oraz 
„politycznego". 

,., W oryginale „nalwzujemo" poprawione przez Stalina na „karajetsia zalwn· 
om". W tekście polskim słowo „ustawowej" dopisane, a nastepnie skreślone ręką 
Bieruta. 

"" W oryginale „nacyonalnoj". W tekście polskim poprawka nie została naniesio
na przez Bieruta. 

""''" Polski tekst art. 69 projektu konstytucji różnił się nieco od rosyjskiego. 
Poprawki Stalina do tego przepisu zostały następująco oddane przez Bieruta: 
„1. Polska Rzeczpospolita Ludowa na"'ią;rn,ją6 de 6RIHbny6R trad~·aji narndH fl9l 
~ zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne 
zrzeszenia religijne mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. 
Nic wolno nikege fl9"'Stroi~'Rl)'"'aŚ flFń~'Rl\lsem ed zmuszać obywateli do nie 
brania udziału w czynnościach lub obrzi;!dach religijnych. Nic wolno też nikogo 
zmuszać do udziału w czynnościach lub obrzi;!dach religijnych. 2. Welneśś SHmienia 
i "')'imania ·1ab9ńflie6;isna ,je~t flF' l9ń rn;id·1i·1I ksś6isla Kościół jest oddzielony od 
państwu. a<16'1eg:llie"'e Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuacji;! prawną 
i majątkową związków religijnych określai szczegółowiej ustawa. 3. Nadużywa

nie wolności sumienia i wyznania do celów sprzecznych z interesami Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej jest ;1aka-1an0 ustawowo karalne". 
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sumienia i wyznania. Kościół i inne związki religijne sq Yi'olnecc, 
mogą swobodnie sprawować swoje funkcje religijne. Za
brania się powstniymywae kogokolwiek pFZ'iymusem od brnnia 
zmuszać obywateli do niebrania udziału w sprawowaniu kultu 
lub obrzędów religijnych. Zabrania się też zmuszać kogokolwiek do 
udziału w sprawowaniu kultu lub obrzędów religijnych. 

2. Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa 
do kościoła oraz sytuacje prawną i majątkową związków religijnych 
bardziej szczegółowo określi ustawa. 

3. Nadużywanie wolności sumienia i wyznania do celów sprzecz
nych z interesami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest Z'lakal'lane 
podlega karze ustawowejbb. 

Art. 70 

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wol
ność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i demonstra
cji. 

2. Urzeczywistnieniu tych wolności służy oddanie do użytku ludu 
pracującego i jego organizacji drukarń, zasobów papieru, gmachów 
publicznych i sal, środków łączności, radia oraz innych niezbęd
nych środków materialnych. 

Art. 71 

[„ .] 

3. Tworzenie zrzeszeń i udział w zrzeszeniach, których cel i dzia
łalność sprzeczne są z ustrojem politycznym i społecznym oraz 
z porządkiem prawnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jest 
zakazane i podlega karne . 

Art. 75 

Każdy obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest obowiąza
ny przestrzegać przepisów Konstytucji, wykonywać ustawy, prze-

.... W oryginale „swobodny". 
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strzegać socjalistycznej dyscypliny pracy, szanować zasady współ
życia opołcesmego oraz wypełniać sumiennie swoje obowiązki wobec 
państwa. 

Art. 81 

Prawo wybierania posiada każdy c1c1 pełF\Oletni obywatel polski, 
który ukończył 18 rok życiadd, bez względu na płeć, przynależ
ność narodową i rasową, wyznanie, wykształcenie, czas zamiesz
kania, pochodzenie społeczne, zawód i stan majątkowy. 

Art. 82 

Każdy obywatel *te posiadający prawo wybierania może być 
wybrany do terenowej rady narodowej, do Sejmu zaś po ukończeniu 
21 lat. 

Art. 86 

Kandydatury zgłaszają organizacje polityczne i społeczne zrze
szające ludzi prney obywateli w miastach i wsiach. 

•Id W tekście rosyjskim Stalin podkreślił słowo „pełnoletni" [sowierszennoletnijl 
i dopisał powyżej „(siwi/w let?)". Skreślenie tego słowa i uzupełnienie w treści 

przepisu „dostigszyj 18-letniego wozrasla" zostały dokonane ręką Bieruta. Popra
wki te Bierut przeniósł również do polskiego tekstu projektu konstyturji . 

209 


	Troskliwy_opiekun_i_swiatly_doradca_part1
	Troskliwy_opiekun_i_swiatly_doradca_part2



