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Praca niniejsza — to przygotowana przez towarzysza Mao Tse-tunga uchwała 9 

konferencji partyjnej 4 korpusu chioskiej Armii Czerwonej z grudnia 1929 roku. 

Droga tworzenia się Armii Ludowej Chin była najeżona trudnościami. Chioska 

Armia Czerwona  (w   okresie   wojny   anty japooskiej  — 8  Armia i Nowa 4 

Armia, a obecnie — Armia Ludowo-Wyzwoleocza) zrodziła się podczas 

porastania w Nanczangu 1 sierpnia 1927 roku. Od tego czasu do grudnia 1929 

roku minęło przeszło dwa lata. W ciągu tego okresu organizacje partyjne Armii 

Czerwonej tocząc walkę przeciwko rozmaitym błędnym poglądom wiele się 

nauczyły i nagromadziły dośd bogate doświadczenie. Przygotowana przez 

towarzysza Mao Tse-tunga uchwała podsumowuje to doświadczenie. Nadała 

ona całej pracy w zakresie budowy Armii Czerwonej charakter marksistowsko-

leninowski i oczyściła tę armię od wszelkich wpływów dawnych armii. Uchwalę 

wprowadzono w życie nie tylko w 4 korpusie, lecz stopniowo i w innych 

związkach taktycznych Armii Czerwonej, co umożliwiło przekształcenie całej 

chioskiej Armii Czerwonej w armię prawdziwie ludową. W ciągu minionych 

przeszło 20 lat praca partyjna i polityczna w jednostkach chioskiej Armii Ludowej 

posunęła się naprzód i wniesiono do niej dużo nowych elementów. Teraz 

prowadzona jest ona zupełnie inaczej niż przedtem, jednak jej zasadnicza linia 

pozostaje taka sama, jaką wytyczyła ta uchwała. 
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W organizacji partyjnej 4 korpusu Armii Czerwonej panują różnego rodzaju 
nieproletariackie poglądy. Przeszkadza to w dużym stopniu realizacji 
prawidłowej linii partii. Jeżeli nie wyko-rzeni się całkowicie tych poglądów, 
zadania, jakie wielka walka rewolucyjna w Chinach stawia przed 4 korpusem 
Armii Czerwonej, niewątpliwie okażą się ponad jego siły. Źródłem powstania 
błędnych poglądów w organizacji partyjnej 4 korpusu był oczywiście fakt, że ta 
organizacja partyjna składa się głównie z elementów chłopskich i innych 
elementów drobnoburżuazyjnych; jednakże poważną przyczyną istnienia i 
szerzenia się niesłusznych poglądów była również ta okolicznośd, że kierownicze 
instancje partyjne nie prowadziły jednomyślnej i nieubłaganej walki z tymi 
niesłusznymi poglądami, że nie dośd stanowczo wychowywały członków partii w 
duchu słusznej linii partyjnej. Kierując się intencją wrześniowego pisma 
Komitetu Centralnego, konferencja partyjna stwierdza przejawy różnego rodzaju 
nieproletariackich poglądów w organizacji partyjnej 4 korpusu, wskazuje ich 
źródła oraz sposoby wykorzenienia i wzywa towarzyszy do walki o całkowite ich 
zlikwidowanie. 

 
 

O PSYCHICE ŻOŁNIERSZCZYZNY 
 
 
Wśród części towarzyszy w Armii Czerwonej niezmiernie rozpowszechniona jest 
psychika żołnierszczyzny. Jej objawy są następujące: 
 
1.  Przeciwstawianie spraw wojskowych polityce i niechęd uznania, że sprawy 
wojskowe to tylko jedno z narzędzi wykonania zadao politycznych. Co więcej, 
niektórzy twierdzą, że „kiedy sprawy wojskowe stoją dobrze, to oczywiście 
dobrze stoją również sprawy polityczne, kiedy zaś sprawy wojskowe stoją źle, to 
sprawy polityczne również nie mogą stad dobrze". To jeszcze mocniej akcentuje 
myśl o prymacie spraw wojskowych nad polityką. 
 
2.   Twierdzenie, jakoby zadania Armii Czerwonej były podobne do zadao armii 
białej i polegały jedynie na tym, aby prowadzid wojnę; brak zrozumienia, że 
chioska Armia Czerwona jest organizacją zbrojną, wykonującą polityczne 
zadania rewolucji. Zwłaszcza obecnie działalnośd Armii Czerwonej w żadnym 
razie nie może ograniczad się tylko do prowadzenia wojny; oprócz działalności 
bojowej, mającej na celu niszczenie sił zbrojnych nieprzyjaciela, przypadają jej 
jeszcze ważne zadania w dziedzinie propagandy wśród mas, organizowania mas, 
uzbrajania mas, udzielania pomocy masom w tworzeniu władzy rewolucyjnej, a 
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nawet w tworzeniu organizacji partii komunistycznej. Wojna, którą toczy Armia 
Czerwona, nie jest wyłącznie wojną dla wojny, lecz wojną dla propagandy wśród 
mas, dla organizowania mas, dla uzbrajania mas i dla udzielania im pomocy w 
tworzeniu władzy rewolucyjnej; wyrzeczenie się tych celów — propagandy w 
masach, organizowania i zbrojenia mas oraz tworzenia władzy rewolucyjnej — 
pozbawiłoby sensu i wojnę, i samo istnienie Armii Czerwonej. 
 
3.   Stąd w dziedzinie organizacyjnej — podporządkowanie organów 
prowadzących pracę polityczną w Armii Czerwonej organom wojskowym, 
wysunięcie hasła „rozciągnąd władzę dowództwa również na działalnośd 
pozawojskową". Dalszy rozwój tego rodzaju idei nosi w sobie niebezpieczeostwo 
oderwania się od mas, ustanowienia kontroli armii nad organami władzy, 
wyłamania się spod kierownictwa proletariackiego, a zatem — staczania się na 
tę militarystyczną drogę, którą kroczy armia kuomintangowska. 
 
4.  W dziedzinie pracy agitacyjno-propagandowej — ignorowanie znaczenia 
brygad agitacyjnych. W dziele organizowania mas — lekceważenie organizacji 
komitetów żołnierskich w armii oraz masowych organizacji robotniczych i 
chłopskich w terenie, w rezultacie czego praca agitacyjno-propagandowa i 
organizacyjna kurczy się. 
 
5.  Zarozumialstwo w wypadku zwycięstwa, depresja w wypadku 
niepowodzenia. 
 
6.  Nastroje partykularystyczne, to znaczy w każdej okoliczności troska jedynie o 
4 korpus; brak zrozumienia, że jednym z najważniejszych zadao Armii Czerwonej 
jest zbrojenie mas w terenie. Jest to znowu zasklepienie grupowe, lecz na 
większą skalę. 
 
7.  Fakt, że niektórzy towarzysze zasklepiwszy się w wąskich ramach 4 korpusu 
uważają, iż poza 4 korpusem nie istnieją rzekomo w ogóle inne siły rewolucyjne. 
Stąd niezwykle silne dążenie do oszczędzania sił i unikania działao bojowych. Są 
to przeżytki oportunizmu. 
 
8.  Niechęd do uwzględniania warunków subiektywnych i obiektywnych, 
gorączka rewolucyjna, niechęd do prowadzenia wśród mas uporczywej, nie 
rzucającej się w oczy mozolnej pracy, marzenie jedynie o wielkich wyczynach, 
zbytnie uleganie złudzeniom. Są to przeżytki puczyzmu1.  
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Przyczyny powstania psychiki żołnierszczyzny: 
 
1.  Niski poziom polityczny. Stąd niezrozumienie roli politycznego kierownictwa 
w armii, niezrozumienie zasadniczej różnicy pomiędzy Armią Czerwoną a armią 
białą. 
 
2.  Nastroje najmickie. Na skutek tego, że do Armii Czerwonej napłynęli w dużej 
ilości ujęci w szeregu walk jeocy, którzy przynieśli ze sobą głęboko zakorzenione 
nastroje najmickie, w ogniwach dołowych powstał grunt do zrodzenia się 
psychiki żołnierszczyzny. 
 
3.  Z tych dwóch przyczyn wypływa trzecia — nadmierna wiara w siłę wojska i 
brak wiary w siłę mas ludowych. 
 
4. Brak stałego czuwania nad pracą na odcinku wojskowym i omawiania tej 
pracy przez aktyw partyjny również stał się przyczyną tego, że wśród części 
towarzyszy zrodziła się psychika żołnierszczyzny. 
 
 
Sposoby wykorzenienia: 
 
1.  Za pomocą pracy wychowawczej podnieśd poziom polityczny członków partii, 
zniszczyd ideologiczne źródła psychiki żołnierszczyzny, wyjaśniad zasadniczą 
różnicę pomiędzy Armią Czerwoną a armią białą. Jednocześnie trzeba również 
likwidowad przeżytki oportunizmu oraz puczyzmu i położyd kres 
partykularystycznym nastrojom w 4 korpusie. 
 
2.   Wzmocnid pracę nad wychowaniem politycznym kadr dowódców i żołnierzy, 
zwłaszcza spośród byłych jeoców znajdujących się w szeregach Armii Czerwonej. 
Jednocześnie uczynid wszystko, co możliwe, aby terenowe organy władzy 
dobierały przedstawicieli robotników i chłopów, mających doświadczenie w 
walce, i kierowały ich do szeregów Armii Czerwonej, osłabiając w ten sposób 
pod względem organizacyjnym źródła psychiki żołnierszczyzny aż do całkowitego 
zlikwidowania ich. 
 
3.   Rozwinąd krytykę partyjnych organizacji Armii Czerwonej ze strony 
terenowych organizacji partyjnych i krytykę Armii Czerwonej ze strony organów 
władzy ludowej, aby tą drogą wywierad wpływ na organizacje partyjne Armii 
Czerwonej i na jej dowódców i żołnierzy. 



6 
 

 
4.  Aktyw partyjny powinien stale śledzid i omawiad pracę na odcinku 
wojskowym. Każdą uchwałę, powziętą po takiej dyskusji przez organizację 
partyjną, należy realizowad za pośrednictwem mas. 
5.   Opracowad regulamin Armii Czerwonej, dokładnie określid w nim zadania 
Armii Czerwonej, wzajemne stosunki między organami wojskowymi a 
politycznymi, wzajemne stosunki między Armią Czerwoną a ludnością, 
kompetencję komitetów żołnierskich, jak również ich stosunek do organów 
wojskowych i politycznych. 

 
 

O ULTRADEMOKRATYZMIE 

 
 
Po otrzymaniu dyrektyw Komitetu Centralnego objawy ultrademokratyzmu w 4 
korpusie Armii Czerwonej znacznie zmniejszyły się. Tak na przykład łatwiej 
można wcielad w życie uchwały partii, nikt już nie wysuwa błędnych postulatów 
zrealizowania w Armii Czerwonej tak zwanego „systemu centralizmu 
demokratycznego od dołu do góry" oraz tego, by ,,z początku prowadzid 
dyskusję w dołach, a potem podejmowad uchwały w górze" itd. W 
rzeczywistości jednak to osłabienie ultrademokratyzmu jest tylko chwilowe i 
pozorne, bynajmniej zaś nie oznacza wykorzenienia tego rodzaju nastrojów. 
Znaczy to, że korzenie ultrademokratyzmu jeszcze głęboko tkwią w świadomości 
wielu towarzyszy. Dowodem tego może byd na przykład niechęd, z jaką 
wykonywane są uchwały partii. 
 
 
Sposoby wykorzenienia: 
 
 
I.  Należy wykazad teoretyczną bezpodstawnośd ultrademokratyzmu i 
likwidowad w zarodku tego rodzaju poglądy. Przede wszystkim należy wyjaśniad, 
że w ultrademokratyzmie tkwi niebezpieczeostwo podkopania organizacji 
partyjnych, a nawet całkowitego rozbicia ich, niebezpieczeostwo osłabienia, a 
nawet całkowitego zniweczenia bojowości partii, co uniemożliwi partii 
wykonanie zadao bojowych i w konsekwencji doprowadzi do porażki rewolucji. 
Następnie należy wyjaśniad, że źródła ultrademokratyzmu tkwią w 
drobnomieszczaoskim mazgajstwie. Przenikając do partii, to 
drobnomieszczaoskie mazgajstwo zasila poglądy ultrademokratyczne w polityce 
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i w zagadnieniach organizacyjnych. Poglądy te są absolutnie nie do pogodzenia z 
bojowymi zadaniami proletariatu. 
 
 
II.  Pod względem organizacyjnym — jak najściślej realizowad zasady 
demokratycznego systemu życia w ramach scentralizowanego kierownictwa.  
 
Oto drogi do tego: 
 
1. Kierownicze organy partii powinny realizowad w swojej pracy prawidłową 
linię, powinny umied znajdowad słuszne rozwiązanie każdego zagadnienia i w 
ten sposób stad się prawdziwymi ośrodkami kierowniczymi. 
2.   Wyższe instancje powinny mied jasny obraz sytuacji panującej w niższych 
instancjach i jasny obraz życia mas; daje to obiektywną podstawę do 
prawidłowego kierownictwa. 
 
3.   Instancje partyjne wszystkich szczebli nie powinny podejmowad 
nieprzemyślanych uchwał. Skoro uchwała została powzięta, trzeba ją stanowczo 
wcielad w życie. 
 
4.   Wszystkie ważne uchwały wyższych instancji partyjnych należy szybko 
podawad do wiadomości niższych instancji i ogółu członków partii, kierując w 
tym celu przedstawicieli z referatami na zebrania aktywu lub na ogólne zebrania 
komórek, lub też na zebrania komunistów w oddziałach podczas marszu (w 
zależności od sytuacji). 
 
5.  Niższe instancje partyjne i wszyscy członkowie partii powinni dokładnie 
omawiad wskazania wyższych instancji, starad się całkowicie zrozumied sens tych 
wskazao i określad metody realizowania ich. 

 

 
O POGLĄDACH SPRZECZNYCH Z ORGANIZACYJNYMI ZASADAMI 

PARTII 
 
 
Przejawem istniejących w organizacji partyjnej 4 korpusu poglądów sprzecznych 
z organizacyjnymi zasadami partii są: 
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A. Niepodporządkowanie się mniejszości większości.  
 
Na przykład, kiedy wniosek mniejszości zostaje odrzucony, jego zwolennicy nie 
chcą uczciwie wykonywad uchwały organizacji partyjnej.  
  
Sposoby wykorzenienia: 
 
1. Starad się, by wszyscy uczestnicy zebrania mieli całkowitą możnośd 
wypowiadania swych poglądów. Wyjaśniad wszystkie sporne kwestie i nie 
dopuszczad do pojednawstwa i powierzchowności. Skoro kwestia nie została 
rozstrzygnięta, należy ją omówid powtórnie (jeżeli to nie przeszkodzi w pracy), 
aby osiągnąd ścisłą decyzję. 
 
2. Jedna z zasad dyscypliny partyjnej polega na tym, że mniejszośd 
podporządkowuje się większości. W wypadku kiedy stanowisko mniejszości nie 
zostaje przyjęte, obowiązana jest ona popierad uchwałę przyjętą przez 
większośd. W razie potrzeby można ponownie wysunąd kwestię na kolejnym 
zebraniu, niedopuszczalna jest jednak żadna działalnośd sprzeczna z powziętą 
uchwałą. 
 
B. Dezorganizująca krytyka. 
 
1.   Krytyka wewnątrzpartyjna to oręż służący sprawie umocnienia organizacji 
partyjnej i zwiększenia bojowości partii. Jednakże krytyka w organizacjach 
partyjnych Armii Czerwonej w pewnych wypadkach przybiera inny charakter, 
mianowicie przeobraża się w napaści osobiste. Gubi to nie tylko poszczególnych 
ludzi, ale i organizacje partyjne. Jest to objaw drobnomieszczaoskiego 
indywidualizmu. Dla wykorzenienia tego należy starad się, aby członkowie partii 
zrozumieli, że celem krytyki jest wzmocnienie bojowości partii gwoli osiągnięcia 
zwycięstwa w walce klasowej, oraz by nie dopuszczali do wykorzystywania 
krytyki jako narzędzia napaści osobistych. 
 
2.   Wielu członków partii uprawia krytykę nie wewnątrz, lecz na zewnątrz partii. 
Tłumaczy się to tym, że nie wszyscy członkowie partii uświadomili sobie 
znaczenie organizacji partyjnej (zebrao itd.) i uważają, że krytyka wewnątrz 
partii nie różni się od krytyki na zewnątrz partii. 
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Sposoby wykorzenienia: należy krzewid wśród członków partii zrozumienie 
doniosłej roli organizacji partyjnej oraz zrozumienie tego, że z krytyką 
komitetów partyjnych lub poszczególnych towarzyszy należy występowad na 
zebraniach partyjnych. 

 
 

O TENDENCJACH RÓWNOŚCIOWYCH 

 
 
W pewnym okresie w Armii Czerwonej były szeroko rozpowszechnione 
tendencje równościowe. Tak na przykład przy wydawaniu rannym żołnierzom 
pieniędzy na osobiste potrzeby wysuwano żądanie, aby nie czynid różnicy 
pomiędzy lekko i ciężko rannymi i wszystkim dawad jednakowo, jeżeli dowódca 
jedzie konno, nie liczono się. z tym, że tego wymaga sytuacja, lecz upatrywano 
w tym objaw nierówności. Przy rozdzielaniu strawnego wysuwano żądanie 
całkowitej równości, nie licząc się z tym, że pewnym ludziom, znajdującym się w 
specjalnych warunkach, trzeba dawad trochę więcej. Przy transportowaniu ryżu 
wysuwano żądanie, by wszyscy nieśli jednakowe ładunki, nie licząc się z tym, o 
kogo chodzi — o dorosłego czy dziecko, o silnego czy słabego. Przy 
kwaterowaniu oddziałów żądano, by wszystkim przydzielano jednakową 
powierzchnię, i jeżeli nawet sztab zajmie pomieszczenie cokolwiek większe, 
zaczyna się wymyślanie. Przy pełnieniu służby domagano się wprowadzenia 
jednakowych obowiązków dla wszystkich, a ci, na których spada większy 
obowiązek, nie chcą go spełniad. Zdarza się nawet, że jeżeli na dwóch rannych 
wypadają tylko jedne nosze, ranni wolą, żeby raczej nie przenieśd nikogo niż 
jednego z nich. Wszystko to świadczy, że tendencje równościowe wśród 
dowódców i żołnierzy Armii Czerwonej wciąż jeszcze są bardzo silne. 
Korzenie tendencji równościowych, podobnie jak korzenie ultrademokratyzmu 
w polityce, tkwią w gospodarce chałupniczej i drobnochłopskiej; różnica między 
tymi zjawiskami polega jedynie na tym, że jedno można obserwowad w 
dziedzinie życia politycznego, drugie — w dziedzinie życia materialnego. 
Sposoby wykorzenienia: należy wyjaśniad, że całkowita równościowośd jest 
jedynie złudzeniem chłopów —drobnych posiadaczy, i to nie tylko w okresie, 
kiedy kapitalizm nie jest jeszcze zlikwidowany; nawet w ustroju socjalistycznym, 
kiedy podział dóbr materialnych odbywa się według zasady „od każdego według 
zdolności, każdemu według pracy" i zgodnie z wymogami pracy, nie może istnied 
w żadnym wypadku tak zwana całkowita równościowośd. Dobra materialne 
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powinny byd rozdzielane wśród składu osobowego Armii Czerwonej zasadniczo 
w równych ilościach (na przykład równośd w zaopatrywaniu dowódców i 
żołnierzy), ponieważ tego wymaga obecna sytuacja bojowa. Jednakże trzeba 
zwalczad niedorzeczne żądania równościowości, gdyż nie wypływa ona z potrzeb 
walki, lecz przeciwnie — przeszkadza w walce. 

 
 

O SUBIEKTYWIZMIE 
 
 
Niektórzy członkowie partii są poważnie zarażeni subiektywizmem. Bardzo to im 
przeszkadza w prawidłowej ocenie sytuacji politycznej i w kierowaniu pracą. 
Subiektywistyczna ocena sytuacji politycznej i subiektywizm w kierowaniu pracą 
nieuchronnie prowadzą bądź do oportunizmu, bądź do puczyzmu. 
Subiektywistyczna krytyka w partii, bezpodstawna paplanina i kopanie pod sobą 
nawzajem dołków często doprowadzają do małostkowych sporów i do 
rozsadzenia organizacji partyjnych. 
 
Poruszając zagadnienie krytyki wewnątrzpartyjnej należy wymienid jeszcze jedną 
okolicznośd: polega ona na tym, że niektórzy towarzysze w swojej krytyce 
zwracają uwagę nie na rzeczy najważniejsze, lecz na drobnostki. Nie rozumieją, 
że główne zadanie krytyki to wskazywanie ludziom ich błędów politycznych i 
organizacyjnych. Jeżeli chodzi o wady osobiste, to w wypadku gdy nie są one 
związane z błędami politycznymi i organizacyjnymi, nie należy ich krytykowad 
zbyt ostro, aby nie pozbawiad towarzyszy pewności w pracy. Ponadto wystarczy 
pozwolid takiej krytyce rozwinąd się, a uwaga organizacji partyjnej skupia się 
wyłącznie na drobnych niedociągnięciach, ludzie przeobrażają się w pedantów, 
którzy grzebią się w drobnostkach, zapominając o politycznych zadaniach partii; 
jest to bardzo niebezpieczne. 
 
Sposoby wykorzenienia: najważniejsza rzecz — to wychowywad członków partii 
tak, aby ich poglądy i całe życie wewnątrzpartyjne odpowiadały wymogom 
politycznym i naukowym.  
 
W tym celu trzeba: 
 
 1) wychowywad członków partii tak, by nauczyli się stosowad do analizy sytuacji 
politycznej i oceny sił klasowych metodę marksistowsko-leninowską oraz by 
wyrzekli się subiektywistycznej analizy i oceny;  
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2) zwracad uwagę członków partii na koniecznośd badania i poznania warunków 
społeczno-ekonomicznych, które mają decydowad o taktyce walki i metodzie 
pracy; zmusid towarzyszy do zrozumienia, że niechęd poznania realnej 
rzeczywistości nieuchronnie spycha w bagno fantazjowania i awantur;  
 
3) rozwijając krytykę w partii przestrzegad przed apodyktycznymi, 
subiektywistycznymi opiniami i wulgaryzowaniem krytyki; wystąpienia powinny 
byd uzasadnione, a krytyka — celowa pod względem politycznym. 

 
 

O INDYWIDUALIZMIE 
 
 
Przejawem tendencji indywidualistycznych w organizacjach partyjnych Armii 
Czerwonej są: 
 
1.   Mściwośd. Członek partii, skrytykowany w organizacji partyjnej przez 
towarzysza-żołnierza, szuka poza organizacją partyjną okazji do zemsty na nim; 
bicie i wymyślanie — oto jeden ze środków zemsty. Również na terenie 
organizacji partyjnej szukają niektórzy okazji do zemsty: „Tyś krytykował mnie 
na tym zebraniu — na następnym zebraniu ja również znajdę powód, by 
przyczepid się do ciebie i zemścid się". Tego rodzaju mściwośd rodzi się wyłącznie 
na gruncie poglądów indywidualistycznych. Nie uznaje ona ani interesów 
klasowych, ani interesów partyjnych. Skierowana jest nie przeciwko wrogim 
klagom, lecz przeciwko towarzyszom we własnych szeregach. Jak trucizna 
przeżera ona organizację i obniża jej  silę bojową. 
 
2.   Zasklepienie grupowe. Jest to troska jedynie o interesy własnej małej grupy, 
lekceważenie interesów ogółu. Aczkolwiek pozornie robi się to nie w imię 
interesów poszczególnej jednostki, w rzeczywistości jest to znowu skrajny 
indywidualizm. Zasklepienie grupowe działa równie rozkładowo i wnosi chaos 
do organizacji tak samo jak indywidualizm. Przez długi czas epidemia 
zasklepienia grupowego silnie szerzyła się w Armii Czerwonej; teraz w wyniku 
krytyki sytuacja polepszyła się nieco, jednak przeżytki zasklepienia grupowego 
jeszcze istnieją i trzeba dołożyd nowych wysiłków, aby je zwalczyd. 
 
3.   Psychika najmicka. Jest to niezrozumienie przez pewnych ludzi, że partia i 
Armia Czerwona — to narzędzia, które mają realizowad zadania rewolucji, że 
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każdy z nich jest cząstką tych kolektywów, niezrozumienie, że oni sami powołani 
są do dokonania rewolucji i ponoszą odpowiedzialnośd wobec rewolucji, a nie 
tylko, jak im się wydaje, wobec swoich przełożonych. Tego rodzaju bierny, 
najmicki stosunek do rewolucji jest również przejawem indywidualizmu. 
Właśnie istnieniem takiej psychiki należy tłumaczyd (akt, że nie mamy jeszcze 
zbyt wielu aktywnych działaczy, którzy bez zastrzeżeo oddają wszystkie swoje 
siły na usługi rewolucji, jeżeli nie zlikwidujemy psychiki najmickiej, nie. 
powiększą się nasze szeregi aktywistów i trudne zadania rewolucji spadną na 
barki niewielu ludzi, co odbije się bardzo niepomyślnie na  naszej walce. 
 
4.   Dążenie do uciech. Niemało jest też w Armii Czerwonej takich ludzi, których 
indywidualizm przejawia się w dążeniu do uciech.. Zawsze chcą, aby wojska 
udawały się do dużych miast. Pragną tego nie ze względu na pracę, lecz ze 
względu na uciechy. Najmniej zaś lubią pracowad w czerwonych rejonach, gdzie 
warunki życia są ciężkie. 
 
5.  Biernośd i uchylanie się od pracy. Niektórzy ludzie — kiedy tylko coś 
wypadnie nie po ich myśli — stają się bierni i nie chcą pracowad. Zasadniczą 
przyczyną tego jest niedostateczna praca wychowawcza, jednak czasami takie 
rzeczy wynikają z niewłaściwej postawy przełożonych przy rozstrzyganiu różnych 
kwestii, przy  podziale pracy i  stosowaniu  środków dyscyplinarnych. 
 
6. Dążenie do opuszczenia szeregów armii. Z każdym dniem wzrasta ilośd 
wypadków, kiedy działacze Armii Czerwonej proszą o zwolnienie z wojska i 
przeniesienie do pracy cywilnej. Nie zawsze wynika to z przyczyn wyłącznie 
natury osobistej, lecz tłumaczy sic również tym, że:  
 
a) materialne warunki bytu w Armii Czerwonej są bardzo ciężkie:  
 
b) ludzie zmęczeni są długotrwałą walką:  
 
c) przełożeni niewłaściwie podchodzą do rozstrzygania różnych kwestii, do 
podziału pracy  lub stosowania środków dyscyplinarnych 
 
 
Sposoby wykorzenienia: przede wszystkim należy wzmóc pracę wychowawczą, 
aby zwalczyd indywidualizm pod względem ideologicznym. Następnie trzeba 
dążyd do właściwego rozstrzygania wszystkich kwestii, podziału pracy, 
należytego stosowania środków dyscyplinarnych. Jednocześnie trzeba 
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podejmowad kroki zmierzające do poprawy materialnych warunków bytu w 
Armii Czerwonej, wykorzystywad każdą okazje, do organizowania wypoczynku 
oddziałów oraz ich uporządkowania, aby w ten sposób poprawid materialne 
warunki ich bytu. Analizując społeczne źródła indywidualizmu trzeba zaznaczyd, 
że jest on odzwierciedleniem ideologii drobnomieszczaoskiej i burżuazyjnej w 
partii. Należy to wyjaśniad w ramach naszej pracy wychowawczej. 

 
 

O NASTROJACH ZBÓJNICKIEJ WOLNICY 
 
 
Na skutek istnienia w szeregach Armii Czerwonej dużej ilości elementów 
zdeklasowanych, jak również olbrzymiej masy takich elementów w kraju, 
zwłaszcza w prowincjach południowych, w Armii Czerwonej zrodziły się nastroje 
polityczne zbójnickiej wolnicy. 
 
 Nastroje te przejawiają się:  
 
1) w dążeniu do rozszerzania naszych wpływów politycznych nie drogą 
uporczywej pracy nad tworzeniem baz rewolucyjnych i ustanowieniem władzy 
mas ludowych, lecz wyłącznie za pomocą metod lotnych działao partyzanckich;  
 
2) w ciążeniu do ilościowego zwiększania kadr Armii Czerwonej nie drogą 
zwiększania liczebności terenowych oddziałów Gwardii Czerwonej i terenowych 
jednostek Armii Czerwonej, na którym to gruncie mogą wzrastad również 
główne siły Armii Czerwonej, lecz drogą werbowania kogo popadnie, „na chybił 
trafił";  
 
3) w niechęci do cierpliwego prowadzenia ciężkiej walki razem z masami i w 
dążeniu do tego, by jak najprędzej dostad się do wielkiego miasta, aby tam do 
woli pohulad. Wszystkie te objawy nastrojów zbójnickiej wolnicy ogromnie 
przeszkadzają Armii Czerwonej w spełnianiu jej szczytnych zadao, toteż 
wykorzenienie tych nastrojów jest jednym z głównych zadao walki ideologicznej 
wewnątrz organizacji partyjnych. Należy zrozumied, że w obecnej sytuacji 
istnienie takiej zbójnickiej wolnicy jak za czasów Huang Czao2 i Li Czuana3 jest 
niedopuszczalne. 
 
Sposoby wykorzenienia: 
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1.  Likwidowad nastroje zbójnickiej wolnicy drogą wzmożenia pracy 
wychowawczej i krytyki błędnych poglądów. 
 
2.  Wzmóc wśród podstawowych kadr oddziałów Armii Czerwonej i świeżo 
wziętych jeoców akcję wychowawczą, zmierzającą do zwalczania nastrojów 
włóczęgowskich. 
 
3.  Wciągad do szeregów Armii Czerwonej aktywistów spośród robotników i 
chłopów posiadających doświadczenie w walce i w ten sposób zmieniad skład 
Armii Czerwonej. 
 
4.  Tworzyd nowe oddziały Armii Czerwonej spośród walczących robotników i 
chłopów. 

 
 

O PRZEŻYTKACH PUCZYZMU 

 
 
W organizacjach partyjnych Armii Czerwonej walka z puczyzmem była już 
prowadzona, ale jeszcze w niedostatecznym stopniu. Dlatego w Armii Czerwonej 
istnieją jeszcze przeżytki nasi rojów puczyzmu.  
 
Przejawiają się one:  
 
1) w działaniu na ślepo, bez uwzględniania warunków subiektywnych i 
obiektywnych;  
 
2) w niezupełnym i niezdecydowanym realizowaniu naszej polityki w miastach: 
3) w osłabieniu dyscypliny wojskowej, zwłaszcza w wypadku wojennych 
niepowodzeo;  
 
4) w praktykowanym jeszcze przez niektóre oddziały podpalaniu domów:  
 
5) w praktykowanym rozstrzeliwaniu dezerterów i stosowaniu kar cielesnych, co 
również jest swego rodzaju echem puczyzmu. Społeczne źródła puczyzmu tkwią 
w splocie ideologii lumpenproletariatu z ideologią drobnomieszczaostwa. 
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Sposoby wykorzenienia: 
 
1. Likwidowad puczyzm za pomocą walki ideologicznej.  
 
2.  "Wyplenid puczyzm drogą wprowadzenia  właściwych. przepisów i realizacji 
odpowiednich dyrektyw politycznych. 
  
  
  
  
Przypisy: 
 
1. Po klęsce rewolucji w 1927 roku w Komunistycznej Partii Chin przejawiały się 
przez pewien czas lewackie tendencje puczystowskie. Stronnicy puczyzmu 
uważali, że rewolucja chioska jest ze swej natury „rewolucją permanentną”, że 
rewolucja w Chinach znajduje się w stanie „nieustannego wzrostu”. Dlatego 
odrzucali oni zorganizowany odwrót i usiłowali drogą błędnych metod czysto 
administracyjnych, opierając się na niewielu członkach partii i na poparciu 
nieznacznej części ludności, wszcząd w całym kraju szereg lokalnych powstao, 
które nie miały nawet najmniejszych widoków powodzenia. W koocu 1928 roku 
tego rodzaju puczystowskie wystąpienia stały się bardzo rozpowszechnione, ale 
nap oczątku 1928 roku stopniowo zaczęły zanikad. Jednak tego rodzaju nastroje 
zachowały się jeszcze wśród poszczególnych członków partii. Puczyzm jest 
równy awanturnictwu. 
 
2. Huang Czao – rodem z okręgu Tsaoczou prowincji Szantung – wódz powstania 
chłopskiego z kooca panowania dynastii Tang. W 875 roku, to jest w drugim 
roku panowania cesarza Si-tsunga (Kan-fu) – Huang Czao zgromadziwszy wokół 
siebie lud poparł powstanie, które wszczął jego rodak, Wang Sien-czy. Pośmierci 
tego ostatniego Huang Czao przyłączył resztki jego oddziałów do swoich sił i 
ogłosił się „wielkim wodzem szturmującym niebo”. Huang Czao dokonał na czele 
swoich oddziałów powstaoczych dwóch wojennych wypraw poza granice 
prowincji Szantung. W czasie pierwszej wyprawy przeszedł z prowincji Szantung 
do Honanu, stąd do prowincyj Anhuei i Hupei, a następnie zawrócił do 
Szantungu. W czasie drugiej wyprawy wyruszył z prowincji Szantung przez 
Honan do Kiangsi. Przeszedłszy następnie przez wschodnią częśd prowincji 
Czekiang, wkroczył do prowincyj Fukien i Kuangtung stamtąd przez Kuangsi i 
Hunan przeszedł do prowincji Hupei i znów zawrócił na wschód , do prowincyj 



16 
 

Anhuei i Czekiang. Następnie przeprawiwszy się przez rzekę Huaiho, przedostał 
się do prowincji Honan, zajął miasto Lojang, w walce opanowal przełęcz 
Tungkuan i wreszcie zdobył miasto Czangan. Po zdobyciu Czanganu Huang Czao 
proklamował utworzenie cesarstwa Tsi i ogłosił się cesarzem. Nastęnie w 
rezultacie waśni wewnętrznych (jego dowódca , Czu Wen, poddał się cesarzowi 
Tang) oraz ofensywy wojsk Li Ke-junga, wodza plemion Szato, Huang Czao 
utracił Czangan, wycofał się do prowincji Honan i stamtąd wrócił do Szantungu. 
Koneic kooców Huang Czao poniósł klęskę i zakooczył życie samobójstwem.. 
Wojna, którą prowadził Huang Czao w ciągu 10 lat, weszła do historii Chin jako 
jedna z najsławniejszych wojen chłopskich. Oficjalne kroniki, których autorzy 
należeli do klas panujących, podawały, że w tym czasie „wszyscy ludzie, 
uginający się pod ciężarem podatków, rwali się do Huang Czao”. Jednakże 
Huang Czao ograniczał się wyłącznie do lotnych operacji i nie tworzył mniej, czy 
więcej trwałych baz oporu. Dlatego jego powstaocy otrzymali przezwisko 
„zbójnickiej wolnicy”. 
 
3. Li Czuang, czyli Li Tsy-czeng  rodem z powiatu Miczy prowincji Szensi – wódz 
powstania chłopskiego w koocu panowania dynastii Ming. W 1628 roku, to jest 
w pierwszy roku panowania cesarza Ssu-tsunga (Czung-czena) , północną częśd 
prowincji Szensi ogarnęła fala powstao chłopskich. Li Tsy-czeng przyłączył się do 
oddziału powstaoców pod dowództwem Kao In-Siaga, który z prowincji Szensi 
przeszedł do Honanu, a następnie do Anhuei i stamtąd znów wrócił do Szensi. W 
1636 roku Kao In-siang umarł i Li Tsy-czeng został obwołany księciem pod 
imieniem Czuang-wanga. Główne hasło z którym Li Tsy-czeng zwracał się do mas 
ludowych, brzmiało: „Kto po stronie Czuang-wanga, ten nie płaci podatków. 
Li Tsy-czeng utrzymywał w swoim wojsku surową dyscyplinę. Ogłosił on: „Jeżeli 
ktoś zabije mężczyznę, odniosę się d niego jak do zabójcy mego ojca. Jeżeli ktoś 
zgwałci kobietę, odniosę się do niego jak do gwałciciela mej matki”. Dlatego Li 
Tsy-czeng miał bardzo dużo zwolenników i jego oddziały stały się główną siłą 
ówczesnego ruchu chłopskiego. Jednakże on również nie tworzył mniej czy 
więcej trwałych baz i przenosił się z miejsca na miejsce Po obwołaniu go 
księciem udał się na czele swoich wojsk do prowincji Syczuan, stamtąd do 
południowej części prowincji Szensi, a następnie przeszedł przez prowincję 
Hupei i wkroczył do Honanu. Wkrótce zdobył miasto Siangjang w prowincji 
Hupei, a potem przeszedłszy przez Honan, znów wrócił do Szensi, gdzie zdobył 
miasto Sian. W 1644roku przeszedł przez prowincję Szansi i zajął Pekin, ale 
wkrótce rozbiły go zjednoczone siły wu San-kueia, dowódcy wojsk Mingów, i 
wezwanych przez niego Mandżurów. 
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