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Nasza Szkoła Partyjna przystępuje dziś do zajęd; niech mi wolno będzie życzyd 

wam powodzenia w pracy. 

Chciałbym dzisiaj porozmawiad z wami o stylu naszej pracy partyjnej. 

Do czego potrzebna jest partia rewolucyjna? Skoro naród ma wrogów, którzy go 

uciskają, i chce zrzucid ich jarzmo, potrzebna mu jest rewolucyjna partia. W 

epoce zaś kapitalizmu, epoce imperializmu potrzebna jest taka partia 

rewolucyjna, jaką jest partia komunistyczna. Bez takiej partii rewolucyjnej, jaką 

jest partia komunistyczna, naród nie może nawet myśled o zrzuceniu jarzma 

swoich wrogów. My, partia komunistyczna, powołani jesteśmy do tego, by 

stanąd na czele narodu w walce o obalenie wrogów; z tego właśnie względu 

nasze szeregi muszą byd równe, krok — pewny, bojownicy — doborowi, broo — 

wyostrzona. Bez tego nie zdołamy zniweczyd wrogów. 

Jakie to słabe miejsca istnieją dziś w naszej partii? Generalna linia naszej partii 

jest słuszna — pod tym względem wszystko jest w porządku. Mamy również 

osiągnięcia w pracy naszej partii. Jej szeregi liczą setki tysięcy członków, którzy 

stoją na czele narodu w jego niezwykle ciężkiej walce z wrogiem. Jest to 

oczywiste dla wszystkich i co do tego nie ma wątpliwości. 

Czy to jednak oznacza, że w partii naszej nie ma żadnych słabych miejsc? Muszę 

powiedzied, że słabe miejsca jeszcze istnieją, i to nawet dośd poważne. 

Na czym więc polegają te słabe miejsca? Na tym, że poglądy szeregu naszych 

towarzyszy w niektórych zagadnieniach są niezupełnie właściwe, nie całkiem 

słuszne. 

Chodzi o to, że w naszym szkoleniu partyjnym, w naszej pracy partyjnej i w 

naszej literaturze partyjnej dają się zaobserwowad pewne odchylenia od 

właściwego stylu. Jeśli chodzi o szkolenie, znajduje to wyraz w subiektywizmie, 

jeśli chodzi o pracę partyjną — w sekciarstwie, jeśli chodzi o literaturę — w 

szablonowych schematach1. Wszystkie te odchylenia od właściwego stylu już nie 

nękają naszej partii jak wiatr północny przenikający zimą we wszystkie szpary2. 

Dzisiaj subiektywizm, sekciarstwo i szablonowe schematy przestały już byd 

dominującym stylem, swego rodzaju epidemią; to, co najwyżej, przeciąg lub, 

jeśli wolicie, prąd stęchłe-go powietrza zalatujący ze schronu lotniczego. 
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(Śmiech). Jednakże złe już jest nawet to, że w naszej partii istnieją jeszcze takie 

przeciągi. Musimy szczelnie zatkad szpary, z których zalatuje stęchłym 

powietrzem. Powinna tym się zająd cała partia, a w szczególności nasza Szkoła 

Partyjna. Subiektywizm, sekciarstwo i szablonowe schematy mają swoje 

historyczne źródło, i chociaż teraz nie dominują one w partii, mimo to wciąż 

jeszcze dają znad o sobie, szkodzą nam. Dlatego też trzeba je zwalczad, trzeba je 

zbadad, przeanalizowad, wykazad, czym są. 

Zwalczad subiektywizm, aby poprawid styl w szkoleniu partyjnym, zwalczad 

sekciarstwo, aby poprawid styl w pracy partii, zwalczad szablonowe schematy, 

aby poprawid styl w literaturze partyjnej — oto nasze zadanie. 

Aby zwyciężyd, pokonad wrogów, musimy wykonad to zadanie — zadanie 

poprawienia stylu w pracy naszej partii. Styl w szkoleniu partyjnym i styl w 

literaturze partyjnej stanowią również o stylu w pracy partii. Z chwilą gdy styl w 

pracy naszej partii stanie się właściwy, cały nasz naród będzie się od nas uczył. 

Każdy niekomunista obciążony wskazanymi wyżej złymi nawykami — jeśli tylko 

jest człowiekiem dobrej woli — będzie się od nas uczył, naprawi swoje błędy i w 

ten sposób będziemy mogli wywrzed dodatni wpływ na cały naród. Jeżeli szeregi 

naszej partii komunistycznej będą równe, krok — pewny, bojownicy — 

doborowi, a broo — wyostrzona, pokonamy nawet najsilniejszego wroga. 

Zastanówmy się nad zagadnieniem subiektywizmu. 

Subiektywizm — to niewłaściwy styl w ¡szkoleniu partyjnym. Jest on sprzeczny z 

marksizmem-leninizmem, nie ma dla niego miejsca w partii komunistycznej. W 

naszym szkoleniu partyjnym powinien panowad styl marksistowsko-leninowski. 

Przez styl w szkoleniu rozumiem nie tylko styl szkolenia na naszych uczelniach, 

lecz również styl szkolenia w całej partii. Zagadnienie stylu szkolenia — to 

zagadnienie tego, jaki jest sposób myślenia naszych pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, całego naszego aktywu i wszystkich członków partii, jaki 

jest ich stosunek do marksizmu-leninizmu, jak odnosi się każdy członek partii do 

swojej pracy. A skoro tak, to zagadnienie stylu w szkoleniu partyjnym nabiera 

szczególnie doniosłego, pierwszorzędnego znaczenia. 
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Teraz w umysłach wielu naszych towarzyszy panuje niejasnośd w takich, na 

przykład, zagadnieniach, jak: co to znaczy teoretyk, co to znaczy inteligent, co to 

znaczy więź teorii z praktyką itd. 

Przede wszystkim zadamy sobie pytanie: czy teoretyczny poziom naszej partii 

jest wysoki, czy niski? W ostatnich czasach zaczęto u nas przekładad więcej 

książek z zakresu marksizmu-leninizmu; więcej mamy też czytelników tych 

książek. Jest to zjawisko napawające radością. Czy znaczy to jednak, że poziom 

teoretyczny naszej partii jest już bardzo wysoki? Wprawdzie nasz poziom 

teoretyczny jest nieco wyższy niż dawniej, jednakże między naszą pracą na 

froncie teoretycznym a bogatą praktyką chioskiego ruchu rewolucyjnego daje 

się zaobserwowad poważna dysproporcja: w dziedzinie teorii pozostajemy 

daleko w tyle. Ogólnie biorąc, nasza myśl teoretyczna nie jest jeszcze w stanie 

dotrzymad kroku praktyce rewolucyjnej, nie mówiąc już o tym, że powinna by 

była wyprzedzad praktykę. Nie dokonaliśmy jeszcze właściwego teoretycznego 

uogólnienia naszej bogatej praktyki. Nie zbadaliśmy jeszcze wszystkich lub 

przynajmniej najważniejszych zagadnieo praktyki rewolucyjnej tak dalece, by 

podnieśd analizę tych zagadnieo do poziomu teoretycznego uogólnienia. 

Osądźcie sami, czy posiadamy wielu ludzi, którzy w dziedzinie ekonomiki, 

polityki, sztuki wojennej lub kultury Chin stworzyli teorie, rzeczywiście 

zasługujące na to miano, teorie, które można by uważad za ściśle naukowe, 

skrupulatnie opracowane, a nie za z grubsza dokonane zarysy? Dotyczy to 

zwłaszcza pracy teoretycznej w dziedzinie ekonomiki. Chociaż historia rozwoju 

kapitalizmu w Chinach, poczynając od wojen opiumowych aż do chwili obecnej, 

liczy już całe stulecie, nie ukazała się u nas dotychczas ani jedna prawdziwie 

naukowa praca teoretyczna, odzwierciedlająca należycie proces ekonomicznego 

rozwoju Chin. Czy mamy prawo uważad, że poziom teoretyczny, jaki 

osiągnęliśmy w zakresie badania ekonomiki Chin, jest już wysoki? Czy mamy 

prawo uważad, że partia nasza posiada już mniej więcej poważnych teoretyków-

ekonomistów? W żadnym wypadku nie można tego powiedzied. Przeczytaliśmy 

wiele dzieł z zakresu marksizmu-leninizmu, czy znaczy to jednak, że posiadamy 

już teoretyków? Nie, nie można tego powiedzied. Przecież marksizm-leninizm 

jest teorią stworzoną przez Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina na podstawie 

praktyki, jest najwyższym uogólnieniem historycznego doświadczenia i 
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rewolucyjnej praktyki. Jeżeli ograniczymy się wyłącznie do czytania dzieł Marksa, 

Engelsa, Lenina i Stalina, lecz nie uczynimy następnego kroku, jeżeli nie 

zanalizujemy, w oparciu o ich teorię, historycznego doświadczenia i 

rewolucyjnej praktyki Chin, jeżeli nie podejmiemy próby teoretycznego 

przemyślenia tej praktyki rewolucyjnej — wówczas nie będziemy mieli prawa 

uważad się za teoretyków-marksistów. Gdybyśmy jako komuniści chioscy omijali 

zagadnienia rzeczywistości chioskiej, a tylko uczyli się na pamięd poszczególnych 

wniosków i poszczególnych tez z dzieł marksistowskich, oznaczałoby to, że nasze 

sukcesy na froncie teoretycznym są bardzo problematyczne. Gdyby ktoś po 

prosta wykuł na pamięd marksistowskie dzieła ekonomiczne lub filozoficzne i 

potrafił wybębnid wszystko po kolei od pierwszego do ostatniego rozdziału bez 

zająknienia, lecz nie potrafiłby wcale posługiwad się w praktyce tym, czego się 

nauczył, to czyż można by było uważad go za teoretyka-marksistę? Również nie. 

A zatem jacy teoretycy są nam potrzebni? Potrzebni są nam tacy teoretycy, 

którzy potrafiliby z pozycji marksizmu-leninizmu, posługując się marksistowskim 

ujęciem i marksistowską metodą, należycie wyjaśniad zagadnienia wyłaniające 

się w procesie badania historii i w toku walki rewolucyjnej, którzy potrafiliby 

wyjaśnid naukowo i oświetlid teoretycznie problemy chioskiej ekonomiki, 

polityki, sztuki wojennej i kultury. Oto jacy teoretycy są nam potrzebni! Aby stad 

się takim teoretykiem, trzeba rzetelnie przyswoid sobie istotę marksizmu-

leninizmu, rzetelnie stad na pozycji marksizmu-leninizmu, rzetelnie przyswoid 

sobie jego ujęcie i metodę, rzetelnie przyswoid sobie naukę Lenina— Stalina o 

rewolucji w krajach kolonialnych i o rewolucji w Chinach oraz posługiwad się tą 

wiedzą dla wnikliwego, naukowego zanalizowania rzeczywistości chioskiej i 

wykrycia praw jej rozwoju. Oto jakich teoretyków istotnie nam potrzeba! 

Komitet Centralny naszej partii powziął teraz uchwałę, w której wzywa naszych 

towarzyszy, aby z pozycji marksizmu-leninizmu, posługując się ujęciem i metodą 

marksizmu-leninizmu, poważnie wzięli się do studiowania historii Chin, do 

studiowania ekonomiki, polityki, sztuki wojennej i kultury Chin oraz by na 

podstawie szczegółowych materiałów konkretnie analizowali każde zagadnienie 

i następnie wyprowadzali odpowiednie wnioski teoretyczne. Zadanie to ciąży na 

nas. 
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Towarzysze z naszej Szkoły Partyjnej nie powinni uważad teorii marksistowskiej 

za martwy dogmat. Trzeba opanowad teorię marksistowską i nauczyd się nią 

posługiwad; trzeba ją opanowad właśnie po to, aby się nią posługiwad. Jeżeli 

potraficie, ujmując zagadnienia w sposób marksistowsko-leninowski, wyjaśnid 

jeden— dwa problemy praktyczne, zasłużycie na pochwałę i będzie można 

uważad, że osiągnęliście pewne sukcesy. Im więcej problemów wyjaśnicie, im 

pełniejsze i głębsze będą wasze wyjaśnienia, tym większe będą wasze sukcesy. 

W naszej Szkole Partyjnej trzeba teraz wprowadzid taki system: postępy 

słuchaczy określad na podstawie tego, w jakim stopniu po przestudiowaniu dzieł 

klasyków marksizmu-leninizmu orientują się w problemach stojących przed 

Chinami, czy dobrze je rozumieją, czy potrafią ujmowad je właściwie. 

Zastanówmy się teraz nad zagadnieniem inteligencji. Kraj nasz jest krajem 

półkolonialnym, półfeudalnym, zacofanym pod względem kulturalnym, toteż 

inteligencja ma dla nas szczególne znaczenie. Powzięta przeszło dwa lata temu 

uchwała Komitetu Centralnego w sprawie inteligencji3 wymaga, abyśmy 

przeciągali na naszą stronę szerokie warstwy inteligencji i przyjmowali życzliwie 

każdego inteligenta, jeśli tylko jest rewolucjonistą i pragnie brad udział w wojnie 

z najeźdźcami japooskimi. Cenimy naszą inteligencję i jest to całkowicie słuszne, 

albowiem bez rewolucyjnej inteligencji rewolucja nie może odnieśd zwycięstwa. 

Wiemy jednak, że wielu inteligentów poczytuje się za ludzi bardzo 

wykształconych, chełpi się swoją wiedzą, nie rozumiejąc, że taka chełpliwośd jest 

niewłaściwa, szkodliwa, że przeszkadza ich własnemu rozwojowi. Powinni oni 

zrozumied tę prawdę, że w istocie rzeczy wielu tak zwanych inteligentów w 

pewnym sensie umie mniej od innych, że czasem robotnicy lub chłopi umieją 

więcej od nich. Tu ktoś może zaoponowad: „Ech, wszystko pokręciłeś, głupstwa 

pleciesz”. (Śmiech). Nie bądź taki pochopny, towarzyszu! W tym, co mówię, jest 

ziarno prawdy. 

Co to jest wiedza? Od czasu istnienia społeczeostwa klasowego istnieją na 

świecie tylko dwie dziedziny wiedzy: wiedza w dziedzinie walki o produkcję dóbr 

materialnych i wiedza w dziedzinie walki klasowej. Nauki przyrodnicze i nauki 

społeczne — to kwintesencja wiedzy w tych dwóch dziedzinach, filozofia zaś jest 

uogólnieniem i podsumowaniem zarówno nauk przyrodniczych, jak i 

społecznych. Czy oprócz tej wiedzy istnieje jeszcze jakaś inna wiedza? Nie, nie 
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istnieje. Spójrzmy teraz na pewnych inteligentów, którzy ukooczyli uczelnię 

całkowicie oderwane od praktycznej działalności społecznej. Co sobą 

reprezentują ci inteligenci? Po skooczeniu tego rodzaju szkoły początkowej 

młodzieniec uczył się dalej, doszedł do uniwersytetu i skooczył go; uważa się 

wtedy, że zdobył wiedzę. Posiada on jednak tylko wiedzę książkową, nie brał 

jeszcze udziału w żadnej działalności praktycznej, nie posługiwał się jeszcze 

uzyskaną wiedzą w żadnej dziedzinie życia. Czy możemy uważad takiego 

człowieka za inteligenta w pełnym tego słowa znaczeniu? Myślę, że chyba nie, 

gdyż wiedza jego nie jest jeszcze pełna. A jaką wiedzę można uważad za 

stosunkowo pełną? Bardziej czy mniej pełną wiedzę osiąga się na dwóch 

szczeblach poznania. Pierwszy szczebel — to poznanie zmysłowe, drugi — 

racjonalne. Wiedza osiągnięta na drugim szczeblu poznania jest dalszym 

rozwinięciem wiedzy osiągniętej na pierwszym szczeblu. Czym zaś jest wiedza 

osiągnięta przez studiujących z ksiąg? Przypuśdmy nawet, że cała ta ich wiedza 

jest prawdziwa. Mimo wszystko jednak są to teorie opracowane przez naszych 

poprzedników na podstawie uogólnienia doświadczeo walki o produkcję dóbr 

materialnych i walki klas, lecz nie jest to wiedza osiągnięta przez samych 

studiujących. Przyswoid sobie tę wiedzę trzeba bezwarunkowo, należy jednak 

mied na uwadze, że w pewnym sensie jest ona mimo wszystko dla studiujących 

wiedzą jednostronną. Wiedzę tę sprawdzili inni, sami zaś studiujący jeszcze jej 

nie sprawdzili. Najważniejszą rzeczą jest umiejętnośd posługiwania się nią w 

życiu, w działalności praktycznej. Dlatego też radzę tym, którzy posiadają jedynie 

wiedzę książkową, lecz nie zetknęli się jeszcze z praktyką lub nie mają jeszcze 

dostatecznego doświadczenia praktycznego, aby dokładnie uświadomili sobie 

swoje braki i zachowywali się nieco skromniej. 

Jakie zaś istnieją sposoby na to, aby ludzie posiadający tylko wiedzę książkową 

mogli stad się inteligentami w pełnym tego słowa znaczeniu? Istnieje na to tylko 

jeden sposób — skierowad ich do pracy praktycznej, uczynid z nich praktyków, 

pobudzid łudzi zajmujących się pracą teoretyczną do badania ważnych 

zagadnieo praktycznych. Tą drogą można będzie dopiąd celu. 

Nie jest wykluczone, że znajdą się ludzie, którzy usłyszawszy moje słowa oburzą 

się i powiedzą: „Z twoich słów można wywnioskowad, że i Marksa nie należy 

uważad za inteligenta”. Na to odpowiem: nie, tak nie jest. Marks nie tylko brał 
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aktywny udział w ruchu rewolucyjnym, lecz również stworzył teorię rewolucji. 

Rozpoczął swe studia od towaru — najprostszego elementu kapitalizmu — 

skrupulatnie zbadał ekonomiczną strukturę społeczeostwa kapitalistycznego. 

Miliony ludzi codziennie stykały się z taką rzeczą, jak towar, posługiwały się nim, 

lecz nie dostrzegały, czym on jest. I dopiero Marks uczynił towar przedmiotem 

analizy naukowej, dokonał olbrzymiej pracy badawczej w zakresie poznania 

realnego procesu rozwoju towaru i wyprowadził z tego najpospolitszego 

zjawiska prawdziwie naukową teorię. Uczynił przedmiotem badao naukowych 

przyrodę, uczynił przedmiotem badao naukowych historię, uczynił przedmiotem 

badao naukowych rewolucję proletariacką, stał się twórcą materializmu 

dialektycznego, materializmu historycznego i teorii rewolucji proletariackiej. Tak 

więc Marks stał się najwybitniejszym intelektualistą, wyrazicielem najwyższej 

mądrości ludzkiej. Między nim a tymi, którzy posiadają jedynie wiedzę 

książkową, istnieje zasadnicza różnica. Marks w toku walki praktycznej 

skrupulatnie prowadził badania, uogólniając najprzeróżniejsze zjawiska, i 

uzyskane wnioski znów sprawdzał w toku walki praktycznej. Taka oto praca 

godna jest miana pracy teoretycznej. Trzeba, aby w naszej partii jak najwięcej 

towarzyszy uczyło się tak właśnie pracowad. W partii naszej mamy teraz 

mnóstwo takich towarzyszy, którzy mogliby nauczyd się, jak należy prowadzid 

tego rodzaju pracę teoretyczną, badawczą. Większośd z nich to ludzie zdolni, 

utalentowani i powinniśmy ich cenid. Muszą oni jednak trzymad się właściwego 

kierunku i nie powtarzad błędów dokonanych w przeszłości. Muszą oni wyrzec 

się dogmatyzmu, nie poprzestawad na gotowych formułkach książkowych. 

Na świecie jest tylko jedna prawdziwa teoria — jest nią teoria wyprowadzona z 

obiektywnej rzeczywistości i znajdująca potwierdzenie w obiektywnej 

rzeczywistości; żadna inna nie może pretendowad do miana teorii w naszym 

rozumieniu tego słowa. Stalin mówił, że teoria oderwana od praktyki staje się 

bezprzedmiotowa4. Bezprzedmiotowa zaś teoria nie nadaje się do niczego, jest 

niesłuszna, trzeba ją odrzucid. Amatorów głoszenia takiej bezprzedmiotowej 

teorii trzeba w należyty sposób osadzid w ich zapędach. Marksizm-leninizm jest 

najbardziej słuszną, najbardziej naukową, najbardziej rewolucyjną prawdą, 

zrodzoną przez obiektywną rzeczywistośd i znajdującą w niej samej 

potwierdzenie. Jednakże wśród studiujących marksizm-leninizm wielu jest 
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takich, którzy rozpatrują go jak martwy dogmat. Hamują oni w ten sposób 

rozwój teorii, szkodzą i sobie, i towarzyszom. 

Z drugiej strony, jeżeli nasi towarzysze zajmujący się pracą praktyczną, będą we 

wszystkim nadmiernie polegad na swoim doświadczeniu, nie doprowadzi to 

również do niczego dobrego. Wprawdzie tacy ludzie często posiadają duże 

doświadczenie, co jest bardzo cenne, jednakże poprzestawanie wyłącznie na 

doświadczeniu jest również bardzo niebezpieczne. Towarzysze ci powinni 

zrozumied, że ich wiedza jest przeważnie rezultatem poznania zmysłowego, czyli 

postrzeżenia, wiedzą cząstkową, że brak im wiedzy racjonalnej, wiedzy 

uogólnionej, innymi słowy, brak im teorii; w konsekwencji więc również wiedza 

ich jest stosunkowo niepełna. Nie posiadając zaś stosunkowo pełnej wiedzy, nie 

można prowadzid należycie działalności rewolucyjnej. 

Tak więc istnieją dwa rodzaje niepełnej wiedzy: wiedza zdobywana w formie 

gotowej z książek oraz wiedza będąca przeważnie rezultatem postrzeżenia 

zmysłowego, wiedza cząstkowa. Słabą stroną zarówno jednej, jak i drugiej jest 

jednostronnośd. Tylko w  połączeniu mogą one dad właściwą, stosunkowo pełną 

wiedzę. 

Aby jednak nasze kadry pochodzenia robotniczego i chłopskiego mogły 

studiowad teorię, muszą one przede wszystkim przyswoid sobie kulturę. Jeżeli 

nie osiągną określonego poziomu kulturalnego, nie potrafią zrozumied teorii 

marksizmu-leninizmu, jeżeli zaś osiągną określony poziom kulturalny, zawsze 

będą w stanie studiowad marksizm-leninizm. W młodości nie mogłem w szkole 

uczyd się marksizmu-leninizmu, uczyłem się na pamięd sentencyj: „Mistrz 

powiedział: uczyd się i stale się dwiczyd w tym, czego się nauczyłeś — czyż nie 

jest to radością?”5 itd. Aczkolwiek taki system opanowywania tekstu był 

przestarzały, jednak i on przyniósł mi pożytek, gdyż właśnie w ten sposób 

nauczyłem się czytad i pisad. 

O ileż więcej daje nauka dzisiaj, kiedy odbywa się nie według Konfucjusza, kiedy 

studiuje się nowe gałęzie nauki: język ojczysty, historię, geografię, 

przyrodoznawstwo. Te ogólnokształcące nauki dają wiedzę, która przydaje się 

wszędzie. Komitet Centralny naszej partii domaga się teraz usilnie, aby nasze 

kadry pochodzenia robotniczego i chłopskiego przyswajały sobie kulturę, gdyż 
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przyswoiwszy sobie kulturę człowiek może studiowad każdą naukę: politykę, 

sztukę wojenną, ekonomię itd. W przeciwnym zaś wypadku kadry te, mimo 

swego bogatego doświadczenia, nie będą mogły studiowad teorii. 

Stąd wniosek, że zwalczając subiektywizm powinniśmy kierowad rozwojem ludzi 

obu wspomnianych kategorii w ten sposób, aby opanowywali oni to, czego im 

brak, aby zacierała się różnica między ludźmi tych kategorii. Ludzie posiadający 

wiedzę książkową powinni rozwijad się zdobywając wiedzę praktyczną, a 

dopiero wówczas zdołają uchronid się od skostnienia w szablonach wiedzy 

książkowej i uniknąd błędów natury dogmatycznej. Natomiast ludzie mający 

doświadczenie pracy praktycznej powinni zająd się teorią i rzetelnie pracowad 

nad książkami, a dopiero wówczas zdołają usystematyzowad swoje 

doświadczenie, podsumowad je i uogólnid pod względem teoretycznym, nie 

będą niesłusznie uważad swego ograniczonego doświadczenia za bezwzględną 

prawdę i zdołają uniknąd błędów o charakterze empirycznym. Zarówno 

dogmatyzm, jak i empiryzm są wyrazem subiektywizmu, chociaż biorą początek 

z zupełnie odmiennych źródeł. 

Tak więc w partii naszej istnieją dwie odmiany subiektywizmu: dogmatyzm i 

empiryzm. Zarówno nosiciele dogmatyzmu, jak i nosiciele empiryzmu widzą 

tylko poszczególne strony zjawisk, a nie widzą zjawisk w ich całokształcie. Kto 

nie zwraca na to uwagi, kto nie uświadamia sobie, że taka jednostronnośd jest 

szkodliwa, i nie stara się jej wyzbyd wszystkimi siłami, ten łatwo może zboczyd 

na błędną drogę. 

Spośród tych dwóch odmian subiektywizmu większe jednak niebezpieczeostwo 

dla naszej partii stanowi obecnie mimo wszystko dogmatyzm. Chodzi o to, że 

dogmatykom działającym pod maską marksistów łatwiej jest zastraszyd kadry 

pochodzenia robotniczego i chłopskiego, zawojowad je, podporządkowad sobie, 

gdyż kadrom tym trudno jest rozpoznad dogmatyków. Dogmatycy mogą również 

zastraszad naiwną, niedoświadczoną młodzież, która także może ulec ich 

wpływom. Jeżeli zwalczymy dogmatyzm — doprowadzimy do tego, że kadry 

nasze posiadające wiedzę książkową będą dążyły do zespolenia się z kadrami 

posiadającymi doświadczenie pracy praktycznej, będą dążyły do zajęcia się 

badaniem realnej rzeczywistości; pojawi się u nas wówczas wielu doskonałych 

pracowników łączących znajomośd teorii z doświadczeniem pracy praktycznej, 
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pojawią się też prawdziwi teoretycy. Jeżeli zwalczymy dogmatyzm — będziemy 

w stanie dad dobrych nauczycieli towarzyszom posiadającym doświadczenie 

pracy praktycznej, a w rezultacie potrafią oni swą wiedzę praktyczną uogólnid 

teoretycznie i nie będą popełniad błędów o charakterze empirycznym. 

Obok niejasności w zagadnieniu, co to znaczy teoretyk i co to znaczy inteligent, 

w umysłach wielu towarzyszy panuje jeszcze niejasnośd również w zagadnieniu 

więzi teorii z praktyką — więzi, o której konieczności mówi się u nas codziennie. 

Towarzysze ci nieustannie kruszą kopie w imię „więzi”, w istocie rzeczy są 

jednak za oderwaniem teorii od praktyki, nic bowiem nie robią dla ustalenia tej 

więzi. Jak więc utrzymad więź między teorią marksistowsko-leninowską a 

praktyką rewolucji chioskiej? Można to wyjaśnid powszechnie znanym 

wyrażeniem: „wypuszczad strzałę widząc przed sobą cel”. Gdy się wypuszcza 

strzałę, trzeba widzied przed sobą cel. Wzajemna więź między marksizmem-

leninizmem a rewolucją chioską podobna jest do wzajemnej więzi między strzałą 

a celem. Trzeba jednak stwierdzid, że niektórzy towarzysze „wypuszczają strzałę 

nie widząc przed sobą celu”, strzelają, gdzie popadnie. Tacy ludzie łatwo mogą 

zaszkodzid sprawie rewolucji. Są też tacy towarzysze, którzy tylko trzymają 

strzale, obracają ją w rękach, nieustannie zachwycają się nią i mówią: „Oto 

strzała! Piękna strzała!”, ale w żaden sposób nie chcą jej wypuścid z rąk. Tacy 

ludzie są po prostu miłośnikami okazów muzealnych, i w istocie rzeczy rewolucja 

nic ich nie obchodzi. Strzałę marksizmu-leninizmu powinniśmy wypuszczad 

mając przed sobą taki właśnie cel, jakim jest rewolucja chioska. Jeżeli tego nie 

zrozumiemy, teoretyczny poziom naszej partii nigdy się nie podniesie, a 

rewolucja chioska nigdy nie zdoła osiągnąd zwycięstwa. 

Nasi towarzysze powinni zrozumied, że uczymy się marksizmu-leninizmu nie po 

to, by popisywad się uczonością, i nie dlatego, że tkwi w nim jakaś czarodziejska 

tajemnica, lecz dlatego, że marksizm-leninizm uczy, jak doprowadzid sprawę 

rewolucji proletariackiej do zwycięstwa. Mamy jeszcze niemało takich ludzi, 

którzy uważają poszczególne sformułowania zaczerpnięte z literatury 

marksistowsko-leninowskiej za gotowe, cudotwórcze panaceum, i 

przypuszczają, że wystarczy je posiąśd, aby bez najmniejszego trudu leczyd 

wszystkie choroby. Jest to ignorancja, która świadczy o ograniczoności. Wśród 

takich ludzi powinniśmy prowadzid pracę uświadamiającą. Każdy, kto poczytuje 
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marksizm-leninizm za religijny dogmat, jest właśnie takim ignorantem. Takiemu 

człowiekowi trzeba wręcz powiedzied — twój dogmat nie nadaje się do niczego. 

Marks, Engels, Lenin i Stalin niejednokrotnie powtarzali, że ich nauka nie jest 

dogmatem, lecz wytyczną działania. Dogmatycy zaś jakby umyślnie zapominają o 

tej niezwykle ważnej tezie. Komuniści chioscy jedynie w tym wypadku będą 

mogli uważad, że utrzymują więź między teorią a praktyką, jeżeli potrafią, stojąc 

na pozycjach marksizmu-leninizmu, stosując ujęcie i metodę marksistowsko-

leninowską oraz umiejętnie posługując się nauką Lenina—Stalina o rewolucji 

chioskiej, uczynid krok naprzód i na podstawie poważnego przeanalizowania 

historii jak również rewolucyjnej rzeczywistości Chin dad we wszystkich 

dziedzinach prace teoretyczne odpowiadające potrzebom Chin. Można nawet 

przez 100 lat głosid koniecznośd utrzymania więzi między teorią a praktyką, jeśli 

jednak nie czyni się tego w praktyce, to z takiego głoszenia nie będzie żadnej 

korzyści. Walcząc z subiektywnym, jednostronnym ujęciem, powinniśmy rozbid 

dogmatyzm z jego subiektywnością i jednostronnością. 

Jeżeli chodzi o zagadnienie walki z subiektywizmem, walki o właściwy styl 

szkolenia w całej partii, ograniczę się dzisiaj do tego, co wyżej powiedziałem. 

Teraz przejdę do zagadnienia sekciarstwa. 

Dzięki hartowi, jaki partia nasza osiągnęła w ciągu dwudziestu lat swego 

istnienia, nie dominuje już w niej sekciarstwo. Jednakże występują jeszcze 

pozostałości sekciarstwa; przejawiają się one zarówno w stosunkach pomiędzy 

członkami partii, jak i w stosunkach z niekomunistami. Sekciarskie tendencje w 

stosunku do członków partii odstręczają własnych towarzyszy partyjnych i 

szkodzą jedności i zwartości partii. Sekciarskie tendencje w stosunku do 

niekomunistów odstręczają społecznośd niepartyjną i szkodzą sprawie 

zespolenia całego naszego narodu wokół partii. Jedynie wykorzenienie jednego i 

drugiego zła pozwoli naszej partii skutecznie i bez przeszkód dokonad wielkiego 

dzieła zespolenia całej naszej partii i zespolenia całego naszego narodu. 

Jak przejawia się sekciarstwo wśród członków partii? Oto najważniejsze 

odmiany sekciarstwa: 

Przede wszystkim partykularyzm. Niektórzy towarzysze dostrzegają tylko swoje 

wąskie interesy, nie dostrzegając ogólnych interesów, przy każdej okazji 
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niesłusznie wysuwają na pierwszy plan swój własny odcinek pracy i zawsze 

usiłują podporządkowad ogólne interesy interesom swego odcinka pracy. Nie 

rozumieją systemu centralizmu demokratycznego w naszej partii i nie chcą 

wiedzied, że partii potrzebna jest nie tylko demokracja, lecz w jeszcze większym 

stopniu potrzebny jest centralizm. Zapominają, że demokratyczny centralizm 

wymaga, by mniejszośd podporządkowywała się większości, niższa instancja — 

wyższej, częśd — całości, a wszystkie organizacje partyjne — Komitetowi 

Centralnemu. Czang Kuo-tao przejawiał tendencje partykularystyczne, 

przeciwstawiał swoją osobę Komitetowi Centralnemu i stoczył się tak nisko, że 

zdradził partię, poszedł na służbę tajnej policji. Aczkolwiek teraz chodzi nie o 

takie skrajne przejawy sekciarstwa, musimy jednak zapobiegad możliwości 

przejawiania się sekciarstwa i całkowicie wykorzeniad wszystko, co narusza 

jednośd partii. Trzeba dążyd do tego, by ludzie liczyli się z interesami ogółu. 

Działalnośd każdego członka partii, praca na każdym odcinku, każde wystąpienie 

i każdy czyn muszą byd podporządkowane ogólnym interesom całej partii. 

Zasady tej nie wolno naruszad w żadnym wypadku. 

Partykularyzm zazwyczaj łączy się ze skłonnością ludzi do wysuwania swego „ja” 

na plan pierwszy. Tacy ludzie zazwyczaj niewłaściwie ujmują zagadnienie 

stosunku między poszczególnymi członkami partii a całą partią. Wiele mówią o 

swym szacunku dla partii, w rzeczywistości jednak stawiają swoją osobę na 

pierwszym planie, partię zaś — na drugim. Towarzysz Liu Szao-ci powiedział 

kiedyś, że niektórzy ludzie mają szczególnie długie ręce, dobrze potrafią 

troszczyd się o siebie, gdy zaś chodzi o sprawy innych ludzi i całej partii, jakoś nie 

bardzo się z nimi liczą. Rozumują oni w ten sposób: „co moje, to moje, a co 

twoje, to także moje”. (Ogólny śmiech). Jakiż cel przyświeca tym ludziom? Dążą 

oni do osiągnięcia sławy, stanowiska, taniej popularności. Kiedy tylko zaczynają 

kierowad jakimś odcinkiem pracy, natychmiast wychodzi na jaw ich 

partykularyzm. Po to właśnie zbliżają do siebie jednych, odsuwają innych, knują 

intrygi wśród towarzyszy partyjnych i wnoszą do partii komunistycznej 

nikczemne obyczaje partii burżuazyjnych. Ludzi tych gubi ich nieuczciwośd. Jeżeli 

chcesz na tym świecie uczynid coś pożytecznego, musisz odnosid się do sprawy 

uczciwie. Kogo zaś można nazwad uczciwym? Marks, Engels, Lenin, Stalin — oto 

ludzie uczciwi. Uczciwi są ludzie nauki. Natomiast Trocki, Bucharin, Czen Tu-siu, 
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Czang Kuo-tao nie mają z uczciwością nic wspólnego. Ludzie przejawiający 

partykularyzm w imię swoich osobistych i prywatnych interesów — to również 

ludzie nieuczciwi. Wszyscy ci, dla których jedyną zasadą życiową jest chytrośd, 

wszyscy ci, którzy w pracy swej odrzucają metody naukowe, wszyscy ci, którzy 

poczytują się za sprytnych, wielkich mądrali, w istocie rzeczy są największymi 

głupcami i do niczego dobrego nie dojdą. Słuchacze naszej Szkoły Partyjnej 

powinni o tym pamiętad. Musimy za wszelką cenę zbudowad scentralizowaną, 

jednolitą partię i raz na zawsze położyd kres wszelkiej wyzutej z zasad walce 

frakcyjnej. Jeżeli chcemy, by cała nasza partia mogła maszerowad zgodnym 

krokiem i walczyd o jeden wspólny cel, musimy bezwzględnie prowadzid walkę z 

indywidualizmem i sekciarstwem. 

Kadry nasze, czy to przybyłe z zewnątrz, czy to miejscowe, powinny zespolid się i 

zwalczad sekciarstwo. W związku z tym, że wiele baz oporu przeciw najeźdźcom 

japooskim utworzono dopiero po nadejściu 8 Armii i Nowej 4 Armii i że wiele 

rodzajów pracy w terenie rozwinęło się dopiero po przybyciu tutaj kadr z 

zewnątrz, trzeba poświęcad dużo uwagi stosunkom wzajemnym między tymi 

kadrami. Nasi towarzysze muszą zrozumied, że w tym stanie rzeczy bazy oporu 

można umocnid, a partia zdoła w rejonach tych baz zapuścid głęboko korzenie 

tylko w tym wypadku, jeśli kadry przybyłe z zewnątrz i kadry miejscowe ściśle się 

zespolą, jeśli przygotujemy i wysuniemy liczne kadry miejscowe. W przeciwnym 

razie będzie to niemożliwe. Zarówno kadry miejscowe, jak i kadry przybyłe z 

zewnątrz mają swoje dodatnie i ujemne strony; kadry te będą się rozwijad tylko 

w tym wypadku, jeśli będą się nawzajem uczyły jedne u drugich. Kadry przybyłe 

z zewnątrz zawsze gorzej znają sytuację i słabiej związane są z masami niż kadry 

miejscowe. Jako przykład przytoczę siebie. Upłynęło już ponad pięd lat od chwili, 

gdy przyjechałem do północnej części prowincji Szensi, lecz orientuję się w 

sytuacji miejscowej o wiele gorzej i związany jestem z ludnością miejscową o 

wiele słabiej niż towarzysz Kao Kang i inni. Powinni to mied stale na uwadze 

wszyscy nasi towarzysze, którzy udadzą się na terytorium baz oporu przeciw 

najeźdźcom japooskim w prowincjach Szansi, Hopei, Szantung i in. Mało tego, 

nawet na terytorium jednej i tej samej bazy oporu — o ile są tam rozmaite 

rejony, które tworzyły się w różnych okresach czasu — mamy dwa rodzaje kadr: 

kadry miejscowe i kadry nowoprzybyłe; pracownicy kierowani z przodujących 
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rejonów do rejonów bardziej zacofanych, znajdując się tam w sytuacji kadr 

przybyłych z zewnątrz, również powinni zwracad bardzo baczną uwagę na 

udzielanie pomocy kadrom miejscowym. Ogólnie mówiąc, w tych wszystkich 

rejonach, w których kierownictwo sprawują kadry przybyłe z zewnątrz, 

odpowiedzialnośd za ewentualne niewłaściwe stosunki z kadrami miejscowymi 

powinna spadad przede wszystkim na kadry przybyłe z zewnątrz. W jeszcze 

większym stopniu odpowiedzialni są za to towarzysze, którzy sprawują główne 

kierownictwo. Stanowczo za mało uwagi poświęca się obecnie w terenie tej 

kwestii. Niektórzy odnoszą się do miejscowych kadr lekceważąco, drwią z nich i 

mówią o nich w ten sposób: „Go ci miejscowi rozumieją? To są nierozgarnięci 

prostacy!” Tego rodzaju ludzie absolutnie nie zdają sobie sprawy, jak ważne są 

dla nas miejscowe kadry. Nie orientują się w dodatnich cechach tych kadr i nie 

dostrzegają własnych stron ujemnych, zajmują niesłuszne, sekciarskie 

stanowisko. Kadry przybyłe z zewnątrz powinny odnosid się do kadr 

miejscowych troskliwie, stale pomagad im; kpid z nich i gnębid je — to rzecz 

niedopuszczalna. Oczywiście, również kadry miejscowe powinny uczyd się od 

towarzyszy przybyłych z zewnątrz, przejmowad ich dodatnie cechy, powinny 

wyzbywad się szkodliwej ciasnoty poglądów, w żadnym wypadku nie uważad 

towarzyszy przybyłych z zewnątrz za ludzi obcych, powinny zespolid się z nimi w 

jeden przyjazny kolektyw i ze swej strony nie powinny popełniad błędów 

sekciarskich. 

To samo należy powiedzied również o wzajemnych stosunkach między kadrami 

wojskowymi a kadrami organizacji miejscowych. 

Kadry te powinny zespolid się i prowadzid walkę z tendencjami sckciarskimi. 

Kadry wojskowe powinny pomagad kadrom miejscowym, a kadry miejscowe 

powinny z kolei pomagad kadrom wojskowym. W wypadku jakichkolwiek 

nieporozumieo należy iśd na wzajemne ustępstwa, przy czym każda ze stron 

powinna mied poczucie odpowiedniego samokrytycyzmu. Ogólnie mówiąc, w 

tych rejonach, w których faktyczne kierownictwo sprawują kadry wojskowe, 

odpowiedzialnośd za ewentualne niewłaściwe stosunki z kadrami miejscowymi 

powinna spadad przede wszystkim na kadry wojskowe. Przede wszystkim jest 

rzeczą konieczną, by kadry wojskowe zdały sobie sprawę z tej swojej 

odpowiedzialności i zachowywały się taktownie wobec kadr miejscowych; tylko 
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w tym wypadku na terytorium baz oporu mogą powstad warunki sprzyjające 

skutecznej działalności wojskowej i twórczej. 

To samo trzeba powiedzied również o stosunkach wzajemnych między 

poszczególnymi oddziałami wojskowymi, między poszczególnymi rejonami i 

poszczególnymi organizacjami. Trzeba zwalczad ciasną resortowośd, znajdującą 

wyraz w tym, że człowiek liczy się li tylko z własnymi pragnieniami, a nie liczy się 

z interesami innych ludzi. Obojętnośd wobec trudności innych ludzi, odmawianie 

im pomocy, kiedy proszą o lepsze kadry, lub też przydzielanie im złych kadr, 

narażanie interesów sąsiada na niebezpieczeostwo, ignorowanie interesów 

innego oddziału, innego rejonu, innych ludzi — na tym właśnie polega ciasna 

resortowośd. Ludzie, którzy się nią kierują, zatracają oblicze komunisty. Człowiek 

zarażony ciasną resortowością niechętnie liczy się z interesami ogółu, lekceważy 

inne oddziały, inne rejony, innych ludzi — takie są charakterystyczne cechy 

ciasnej resortowości. Wśród takich ludzi trzeba prowadzid energiczną pracę 

wychowawczą; muszą oni zrozumied, że są to tendencje sekciarskie, które stają 

się tym niebezpieczniejsze, im bardziej pozwala się im rozwinąd. 

Istnieje jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie, zagadnienie wzajemnych 

stosunków między kadrami starymi a nowymi, młodymi. Podczas wojny z 

najeźdźcami japooskimi partia nasza poważnie wzrosła, pojawiły się liczne nowe 

kadry, a to jest zjawisko napawające nas otuchą. W referacie sprawozdawczym 

na XVIII Zjeździe WKP(b) towarzysz Stalin powiedział: „... starych kadr zawsze 

jest mało, mniej, niż trzeba, i po części zaczynają one już ubywad z naszych 

szeregów na skutek działania naturalnych praw przyrody”6 Towarzysz Stalin 

mówi tu o sytuacji na odcinku kadr i o naturalnych prawach przyrody. Jeżeli w 

naszej partii nie będzie ścisłej współpracy między szerokimi masami młodych 

kadr a starymi kadrami, to nasza sprawa może ponieśd fiasko w połowie drogi. 

Toteż uważamy stanowczo, że stare kadry powinny jak najserdeczniej odnosid 

się do młodych kadr i troszczyd się o nie. Nowe kadry mają wprawdzie swoje 

słabe strony: zaczęły one brad udział w rewolucji dopiero niedawno, brak im 

doświadczenia, niekiedy ciąży jeszcze na nich błędna ideologia starego 

społeczeostwa, tzn. przeżytki drobnoburżuazyjnej psychiki indywidualistycznej. 

Jednakże dzięki hartowi nabytemu przez te kadry w ogniu rewolucji jak również 

w procesie prowadzonej wśród nich pracy wychowawczej te słabe strony 
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stopniowo zanikną. Dodatnie cechy młodych kadr polegają, jak mówi Stalin, na 

tym, że posiadają one wyczucie tego, co nowe7, i dlatego odznaczają się wielkim 

entuzjazmem i aktywnością. A tego to właśnie brak niektórym starym 

pracownikom. Nowe i stare kadry powinny szanowad się wzajemnie, uczyd się 

wzajemnie, przejmowad od siebie nawzajem dodatnie cechy, by zespolid się w 

jedną całośd w imię wspólnej sprawy oraz by zapobiec powstawaniu tendencji 

sekciarskich. Ogólnie mówiąc, wszędzie, gdzie kierownictwo sprawują stare 

kadry, odpowiedzialnośd za ewentualne niewłaściwe stosunki z nowymi kadrami 

spada przede wszystkim na stare kadry. 

Wzajemne stosunki między częścią a całością, między członkami partii a partią, 

między kadrami przybyłymi z zewnątrz a kadrami miejscowymi, między kadrami 

wojskowymi a kadrami miejscowymi, między poszczególnymi oddziałami 

wojskowymi, między poszczególnymi rejonami, między poszczególnymi 

organizacjami, wzajemne stosunki między kadrami starymi a nowymi — 

wszystko to, o czym mówiłem wyżej — to wzajemne stosunki wewnątrzpartyjne. 

Trzeba te stosunki układad zgodnie z duchem szczytnych zasad komunizmu, nie 

dopuszczad do powstawania tendencji sekciarskich, a wówczas szeregi nasze 

będą równe, krok — pewny, a walka — skuteczna. Jest to zagadnienie 

niezmiernie ważne, i aby poprawid styl w pracy partii, musimy je ostatecznie 

rozwiązad. Sekciarstwo jest jednym z przejawów subiektywizmu w 

zagadnieniach organizacyjnych; jeżeli rzeczywiście chcemy położyd kres 

subiektywizmowi, jeżeli chcemy wychowywad partię w duchu marksistowsko-

leninowskiej rzetelności w pracy — powinniśmy oczyścid naszą partię z 

przeżytków sekciarstwa, powinniśmy brad za punkt wyjścia zasadę, że interesy 

partii stoją ponad interesami osobistymi i prywatnymi. W ten sposób 

zapewnimy naszej partii całkowitą jednośd i zwartośd. 

Przeżytki sekciarstwa trzeba zlikwidowad nie tylko we wzajemnych stosunkach 

wewnątrz partii, trzeba je zlikwidowad również we wzajemnych stosunkach z 

niekomunistami — a oto dlaczego. Samo tylko zespolenie członków partii 

jeszcze nie da zwycięstwa nad wrogiem. Wroga można zwyciężyd dopiero 

wówczas, gdy zespoli się cały naród. Komunistyczna Partia Chin dokonała w 

ciągu dwudziestu lat ogromnej, trudnej pracy w dziele zespolenia całego 

naszego narodu, a podczas wojny z najeźdźcami japooskimi osiągnięto pod tym 



19 
 

względem szczególnie poważne sukcesy. Nie znaczy to jednak wcale, że wszyscy 

nasi towarzysze przyswoili sobie prawidłowy styl, jeśli chodzi o stosunek do mas 

ludowych, i że wszyscy już wyzbyli się tendencji sekciarskich. Nie, częśd naszych 

towarzyszy niewątpliwie przejawia jeszcze tendencje sekciarskie, przy czym 

niektórzy przejawiają je w niebezpiecznej formie. Wielu naszych towarzyszy lubi 

chełpid się wobec niekomunistów, traktowad ich z góry, lekceważąco, nie chce 

widzied w nich nic godnego szacunku, nie chce dostrzegad ich dodatnich cech. W 

tym właśnie przejawiają się tendencje sekciarskie. Przeczytawszy kilka dzieł 

marksistowskich, towarzysze ci nie stali ¡się skromniejsi, lecz przeciwnie, popadli 

w jeszcze większą zarozumiałośd. Uważają, że inni ludzie są ignorantami, a nie 

chcą zrozumied, że sami niewiele umieją. Nasi towarzysze powinni zrozumied 

jedną prawdę: pod względem liczebnym komunistów zawsze będzie mniej od 

niekomunistów. Przypuśdmy, że na każdych stu naszych mieszkaoców 

przypadnie jeden komunista, wówczas na 450 milionów ludności Chin * 

przypadnie 4,5 miliona komunistów. Nawet w tym wypadku, gdy liczebnośd 

naszej partii tak bardzo wzrośnie, liczba komunistów mimo wszystko wyniesie 

zaledwie jeden procent ludności, a pozostałe 99% będą stanowid bezpartyjni. 

Jakież więc możemy mied podstawy do wyrzekania się współpracy z 

bezpartyjnymi? Obowiązkiem naszym jest współpracowad ze wszystkimi, którzy 

chcą i mogą z nami współpracowad — nie mamy żadnego prawa odtrącad ich. 

Jednakże częśd członków partii wciąż jeszcze nie rozumie tej prawdy. Odnoszą 

się oni pogardliwie do tych, którzy chcą z nami współpracowad, a nawet 

odtrącają ich. A do tego nie ma żadnych podstaw. Czyż Marks, Engels, Lenin i 

Stalin dali nam do tego jakiekolwiek podstawy? Nie! Na odwrót, nieustannie 

przypominają nam oni o konieczności utrzymywania jak najściślejszej więzi z 

masami, a nie do odrywania się od nich. A może Komitet Centralny partii dal 

nam do tego podstawy? Nie! Wśród uchwał Komitetu Centralnego nie 

znajdziecie ani jednej, która by mówiła, że możemy odrywad się od mas i tym 

samym doprowadzad do własnej izolacji. Na odwrót, Komitet Centralny zawsze 

nawołuje nas do utrzymywania jak najściślejszej więzi z masami, a nie do 

odrywania się od nich. Tak więc nie ma żadnego usprawiedliwienia dla 

działalności, która odrywa od mas; wynika ona z sekciarskich poglądów, te 

ostatnie zaś są osobistym tworem części naszych towarzyszy. Ponieważ takie 

sekciarstwo wciąż jeszcze w bardzo niebezpiecznej formie występuje u 



20 
 

niektórych towarzyszy, ponieważ wciąż jeszcze przeszkadza ono w realizowaniu 

polityki naszej partii, musimy prowadzid w naszej partii poważną pracę 

wychowawczą skierowaną przeciw sekciarstwu. Przede wszystkim kadry nasze 

powinny należycie zrozumied doniosłośd tego zagadnienia, zrozumied, że jeżeli 

komuniści nie zbliżą do siebie kadr bezpartyjnych, kadr niekomunistycznych — 

na pewno nie uda się rozgromid wroga i na pewno nie zostanie osiągnięty cel 

rewolucji. 

Wszelkie nastroje sekciarskie są przejawem subiektywizmu i nie dają się 

pogodzid z istotnymi interesami rewolucji; dlatego też walkę z sekciarstwem i z 

subiektywizmem należy prowadzid równocześnie. 

Nie mam dziś możliwości zatrzymywad się nad zagadnieniem szablonowych 

schematów, omówimy je na innym zebraniu. Szablonowe schematy — to 

siedlisko wszelkiego rodzaju rupieci i brudu, to forma przejawiania się 

subiektywizmu i sekciarstwa. Szablony wyrządzają szkodę ludziom, 

przeszkadzają sprawie rewolucji. Trzeba je zlikwidowad. 

Jeżeli chcemy walczyd z subiektywizmem, musimy propagowad materializm, 

propagowad dialektykę. Jednak jeszcze wielu naszych towarzyszy partyjnych nie 

poświęca należytej uwagi propagandzie materializmu i dialektyki. Mamy nawet i 

takich towarzyszy, którzy patrzą przez palce na uprawianie propagandy 

subiektywizmu. Aczkolwiek towarzysze ci poczytują się za wiernych 

zwolenników marksizmu, nie starają się propagowad materializmu. Stykając się z 

ustną czy pisemną propagandą subiektywizmu, nie uważają za wskazane 

zastanowid się nad tym i wcale na nią nie reagują. Taka postawa nie jest godna 

komunisty. Doprowadza ona do tego, że wielu naszych towarzyszy zatrutych jest 

jadem subiektywizmu, który ich paraliżuje. Dlatego powinniśmy rozwinąd w 

naszej partii kampanię uświadamiającą, aby pomóc naszym towarzyszom 

otrząsnąd się z odurzającego wpływu subiektywizmu i dogmatyzmu, oraz 

wezwad ich do bojkotowania subiektywizmu, sekciarstwa i szablonowych 

schematów. Wszystkie te zjawiska są niczym towary japooskie: przecież tylko 

wróg zainteresowany jest, byśmy trzymali to świostwo, byśmy nadal 

pozostawali w stanie odurzenia. Dlatego powinniśmy bojkotowad subiektywizm, 

sekciarstwo i szablonowe schematy, podobnie jak bojkotujemy towary 

japooskie8. Powinniśmy bojkotowad subiektywizm, sekciarstwo i szablonowe 
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schematy, powinniśmy utrudniad sprzedaż tych artykułów na naszym rynku, nie 

wolno nam dopuszczad do tego, by znajdowały one zbyt na skutek niskiego 

poziomu teoretycznego członków partii. Mając to na względzie powinniśmy 

rozwijad w naszych towarzyszach subtelne wyczucie, by nauczyli się wyczuwad 

charakter każdego zjawiska, a potem dopiero decydowali, czy odnosid się do 

tych zjawisk życzliwie, czy je bojkotowad. Stykając się z jakimkolwiek zjawiskiem, 

komunista powinien sobie zadad pytanie „dlaczego?”, powinien wszechstronnie 

przemyśled to zjawisko samodzielnie, powinien zastanowid się, czy odpowiada 

ono potrzebom rzeczywistości, czy jest ono rozsądne; w żadnym wypadku nie 

wolno ślepo naśladowad innych, niewolniczo chylid czoła przed cudzą opinią. 

Wreszcie w walce z subiektywizmem, sekciarstwem i szablonowymi schematami 

nie można pomijad dwóch nakazów, z których pierwszy głosi: „Kara za przeszłośd 

jest przestrogą na przyszłośd”, drugi zaś: „Leczyd, by ratowad chorego”. Trzeba 

koniecznie ujawniad wszystkie popełnione uprzednio błędy bez względu na to, 

kto je popełniał, naukowo analizowad i poddawad krytyce wszystko, co było 

ujemne w przeszłości, po to, by odtąd działad przezorniej, pracowad lepiej — oto 

na czym polega sens wytycznej „Kara za przeszłośd jest przestrogą na 

przyszłośd”. Ujawniając jednak błędy i krytykując słabe strony, dążymy do tego 

samego celu, do jakiego dąży lekarz w trakcie leczenia chorego — celu, 

polegającego na tym, by uratowad mu życie, a nie zaleczyd go na śmierd. Gdy 

ktoś choruje na wyrostek robaczkowy, lekarz usuwa wyrostek, i tym ratuje mu 

życie. Będziemy chętnie widzieli każdego, kto dopuściwszy się błędów nie uchyla 

się cd leczenia i nie upiera się przy swoim błędzie tak długo, aż choroba jego 

staje się w koocu nieuleczalna. Jeżeli tylko uczciwie i szczerze wykaże on chęd 

leczenia się, poprawienia, będziemy mu radzi i wyleczymy go, aby stał się 

dobrym członkiem partii. Zadania tego nie zdołamy pomyślnie wykonad, jeżeli 

ulegając chwilowemu porywowi będziemy chorego bid bez litości. Przy leczeniu 

chorób ideologicznych i politycznych nie można działad zbyt popędliwie: jedyną 

właściwą i skuteczną metodą leczenia jest zasada „leczyd, by uratowad 

chorego”. 

Dzisiaj — w dniu otwarcia naszej Szkoły Partyjnej — pozwoliłem sobie na dłużej 

zaprzątnąd waszą uwagę; mam nadzieję, towarzysze, że poważnie zastanowicie 

się nad tym wszystkim, co powiedziałem. (Burzliwe oklaski). 
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Przypisy: 

 

1. Patrz przypis 37 do pracy „Zagadnienia strategii wojny rewolucyjnej w 

Chinach” w 1 tomie niniejszego wydania. Napisany według szablonowego 

schematu „ośmioczłonowy utwór” byt pozbawioną treści grą słów, w którym 

tylko forma miała znaczenie. Każdy rozdział musiał tak dalece odpowiadad ściśle 

ustanowionemu wzorowi, że był ograniczony określoną ilością hieroglifów. 

Ograniczano się wyłącznie do pisania utworu według gotowego szablonu, biorąc 

za punkt wyjścia znaczenie hieroglifów wchodzących w skład zadanego lematu. 

W danym wypadku przez szablonowe schematy rozumie się artykuły szeregu 

osób z obozu rewolucji. Autorzy tych elaboratów nie analizowali zjawisk życia, 

lecz żonglowali tylko rewolucyjnymi terminami i pojęciami. Ich elaboraty były 

taką samą pozbawioną treści paplaniną, jak utwory zbudowane według 

ośmioczłonowego szablonu.  

2. Gra słów: „feng” — wiatr, „feng” —  styl 

3. Mowa o powziętej w grudniu 1939 roku uchwale Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Chin w sprawie przyciągnięcia inteligencji. Patrz pracę 

„Więcej uwagi sprawie przyciągania inteligencji” w 3 tomie niniejszego wydania.  

4. Patrz J. W. Stalin, „O podstawach leninizmu”, rozdział III. „Teoria” (Dzieła, t. 6, 

Warszawa 1953, str. 96. — Red. przekł. polsk.).  

5. Pierwsze zdanie z księgi „Xunjii” — zbioru sentencji Konfucjusza i jego 

najbliższych uczniów.  

6. Patrz J. W. Stalin, „Zagadnienia leninizmu”. Warszawa 1954, str. 810 

7. Patrz J. W. Stalin, „Referat sprawozdawczy na XVIII Zjeździe partii o 

działalności KC WKP(b)”, rozdział III, p. 2 („Zagadnienia leninizmu”. Warszawa 

1954, str. 810. — Red. przekł. polsk.). — GS 

8. Bojkot towarów japooskich był w pierwszej połowie XX wieku jednym ze 

środków, do jakich naród chioski często się uciekał w walce przeciw agresji 
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japooskiego imperializmu. Naród chioski stosował taki bojkot towarów 

japooskich, na przykład, w okresie patriotycznego ruchu 4 maja 1919 roku, po 

wydarzeniach 18 września 1931 roku i w okresie wojny z najeźdźcami 

japooskimi.  


