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Towarzysz Kai Feng mówił tu przed chwilą o celach dzisiejszego zebrania. Ja 

chciałbym zatrzymad się na zagadnieniu, jak subiektywiści i sekciarze 

przekształcili szablonowe schematy literatury partyjnej w narzędzie swej 

propagandy, czyli jak te szablonowe schematy stały się wyrazem subiektywizmu 

i sekciarstwa. Jeśli zwalczając subiektywizm i sekciarstwo nie rozprawimy się 

jednocześnie i z szablonowymi schematami, to będą one mogły stad się 

schronieniem dla subiektywizmu i sekciarstwa. Jeśli zaś położymy kres również 

szablonowym schematom, to można będzie uważad, że daliśmy mata 

subiektywizmowi i sekciarstwu — wówczas bowiem szpetota obu tych 

dziwotworów nieuchronnie ujawni się w całej pełni; i stanie się wówczas tak, jak 

w powiedzeniu: „Kiedy szczur przebiega ulicę, każdy stara się go uderzyd”. Tak 

samo łatwo będzie rozprawid się z tymi dwoma dziwotworami. 

Jeżeli ktoś pisze według szablonu wyłącznie dla siebie, to jeszcze pół biedy. Jeżeli 

to, co napisał, daje do przeczytania komuś innemu, liczba czytelników podwaja 

się i jego utwór wyrządza już niemałą szkodę. Jeżeli natomiast to, co napisano, 

zostaje wywieszone na ścianie, powielone na hektografie lub zamieszczone w 

gazecie, czy też wreszcie ukazuje się w postaci książki, sprawa przybiera 

poważny obrót, gdyż może to już wywrzed wpływ na wielu ludzi. A przecież 

ludzie piszący według szablonów zawsze czynią to właśnie w tym celu, by ich 

czytało wiele osób. Oto dlaczego powinniśmy ujawnid szkodliwą rolę szablonów 

i zlikwidowad je. 

Szablonowe schematy w literaturze partyjnej są pewną odmianą zamorskich 

szablonów w literaturze, przeciw którym w swoim czasie występował jeszcze Lu 

Sin1. Dlaczego zaś teraz nazywamy je szablonowymi schematami w naszej 

literaturze partyjnej? Dlatego że prócz cudzoziemszczyzny tkwi w nich również 

coś z naszego własnego chowu. Jeśli wam się podoba, można i to nazwad 

twórczością! Kto twierdzi, że nie mamy żadnej twórczości? Oto macie próbkę! 

(Ogólny śmiech). 

Szablonowe schematy istnieją w naszej partii już od dawna. W szczególności w 

okresie rewolucji agrarnej zjawisko to niekiedy przybierało wyjątkowo poważny 

charakter. 
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Z punktu widzenia historycznego szablonowe schematy w literaturze partyjnej 

powstały jako pewna negacja „ruchu 4 maja”. 

Podczas „ruchu 4 maja” rzecznicy nowych prądów występowali przeciwko 

literaturze pisanej językiem „wenjen” (stary chioski język literacki) i wypowiadali 

się za użyciem w literaturze języka „paihua” (współczesny chioski język literacki, 

oparty na normach mowy potocznej) występowali przeciwko starym dogmatom 

w obronie nauki i demokracji, i pod tym względem mieli oni całkowitą rację. 

Wtedy ruch ten odpowiadał potrzebom życia, mobilizował do kroczenia 

naprzód, był rewolucyjny. Wtedy klasy panujące wychowywały uczącą się 

młodzież na doktrynach konfucjaoskich i zmuszały lud do wiary w dogmaty 

konfucjaoskie jak w święte przykazania; ówcześni autorzy posługiwali się tylko 

„wenjenem”. Krótko mówiąc, zarówno piśmiennictwo, jak wykształcenie klas 

panujących oraz ich sługusów było i pod względem treści, i pod względem formy 

szablonowe, dogmatyczne. Były to stare szablony, stare dogmaty. Jedna z 

wielkich zasług „ruchu 4 maja” polegała na tym, że pokazał on narodowi całą 

nienaturalnośd starych szablonów, starych dogmatów, i zmobilizował przeciwko 

nim naród. Łączyło się to ściśle z walką przeciw imperializmowi — największą 

zasługą „ruchu 4 maja”. Walka przeciw starym szablonom, starym dogmatom 

jest jedną z wielkich zasług „ruchu 4 maja”. Jednakże potem powstały zamorskie 

szablony, zamorskie dogmaty. Niektórzy członkowie naszej partii, którzy zeszli z 

pozycji marksistowskich, rozwinęli te zamorskie szablony i zamorskie dogmaty w 

subiektywizm, w sekciarstwo, w szablonowe schematy. Są to już nowe szablony, 

nowe dogmaty. Tc nowe szablony, nowe dogmaty tak głęboko i mocno 

zakorzeniły się w umysłach wielu naszych towarzyszy, że przestawienie się 

wymagad będzie od nas ogromnego wysiłku. Tak więc odpowiadający 

potrzebom życia, mobilizujący do kroczenia naprzód, rewolucyjny „ruch 4 maja”, 

skierowany przeciw starym, feudalnym szablonom, przeciw starym dogmatom, 

został z biegiem czasu przekształcony przez pewnych łudzi w swoje 

przeciwieostwo, zrodził nowe szablony i nowe dogmaty. Te szablony i dogmaty 

nie są już czymś odpowiadającym potrzebom życia, mobilizującym do kroczenia 

naprzód, rewolucyjnym; są one martwe, ciągną wstecz, szkodzą rewolucji. 

Oznacza to, że zamorskie szablony lub szablony w literaturze partyjnej były 

wręcz zaprzeczeniem pierwotnej istoty „ruchu 4 maja”. 
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Jednakże „ruch 4 maja” miał też swoje słabe strony. Wielu przywódców tego 

ruchu nie przyswoiło sobie jeszcze marksistowskiego krytycyzmu, stosowali oni 

metodę, która w istocie rzeczy była metodą burżuazyjną, formalistyczną. 

Przeciwstawiali się starym szablonom, starym dogmatom, opowiadali się za 

nauką i demokracją — co było zupełnie słuszne. Jednak nie umieli ujmowad 

krytycznie — ze stanowiska materializmu historycznego — współczesnej 

rzeczywistości, historii oraz tego wszystkiego, co napływało z zagranicy. 

Rozumowanie ich było następujące: jeśli złe — to znaczy absolutnie złe, 

wszystko bez wyjątku złe; jeśli dobre — to znaczy absolutnie dobre, wszystko 

bez wyjątku dobre. To formalistyczne ujęcie wywarło wpływ na dalszy rozwój 

„ruchu 4 maja”. 

W toku swego rozwoju „ruch 4 maja” rozszczepił się na dwa prądy. 

Przedstawiciele jednego prądu przejęli i przetworzyli w duchu marksistowskim 

wszystko to, co w „ruchu 4 maja” było naukowe i demokratyczne. Dokonali tego 

komuniści i szereg marksistów bezpartyjnych. Przedstawiciele drugiego prądu 

poszli drogą burżuazyjną — było to rozwinięciem formalizmu w kierunku 

prawicowym. Jednak i wśród komunistów nie było jedności, częśd ich zeszła z 

właściwej linii. Ludzie ci, stojący niezbyt stanowczo na stanowisku 

marksistowskim, popadli w błędy formalistyczne. Błędy te — subiektywizm, 

sekciarstwo i skłonnośd do szablonowych schematów w literaturze partyjnej — 

są rozwinięciem formalizmu w kierunku „lewicowym”. Tak więc szablonowe 

schematy w literaturze partyjnej są, z jednej strony, zaprzeczeniem dodatnich 

elementów „ruchu 4 maja”, z drugiej — dalszym ciągiem lub dalszym 

rozwinięciem jego ujemnych elementów. Nie są one bynajmniej przypadkowym 

zjawiskiem. Zrozumienie tego będzie dla nas bardzo pożyteczne. Jeśli'w okresie 

„ruchu 4 maja” walka przeciw starym szablonom, przeciw staremu 

dogmatyzmowi była rewolucyjna i konieczna, to dzisiaj demaskowanie przez nas 

nowych szablonów, nowego dogmatyzmu ze stanowiska marksistowskiego 

również jest rewolucyjne i konieczne. Gdyby w okresie „ruchu 4 maja” nie 

prowadzono walki przeciw starym szablonom i staremu dogmatyzmowi, 

świadomośd narodu chioskiego nie mogłaby się uwolnid od tych pęt i Chiny nie 

mogłyby żywid nadziei na zdobycie wolności i niezawisłości. Okres „ruchu 4 

maja” był tylko początkowym etapem tej walki. Ostateczne zaś uwolnienie 
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całego narodu chioskiego spod panowania starych szablonów i starego 

dogmatyzmu wymaga jeszcze bardzo dużych wysiłków i nadal pozostaje 

ważnym zadaniem dalszych przemian rewolucyjnych. Jeśli jednak nie 

podejmiemy teraz walki również z nowymi szablonami, z nowym 

dogmatyzmem, świadomośd narodu chioskiego znów znajdzie się w pętach 

formalizmu, tylko innego typu. Co się zaś tyczy jadu szablonowych schematów, 

który przeniknął do świadomości części członków naszej partii (oczywiście, tylko 

części), oraz błędów natury dogmatycznej, którymi oni grzeszą, to jeśli nie 

potrafimy tego wszystkiego usunąd, ożywczy duch rewolucyjny nie będzie mógł 

ogarnąd całej partii, zakorzenione gdzieniegdzie niewłaściwe ujmowanie 

marksizmu nie da się zlikwidowad, prawdziwy marksizm nie będzie mógł się 

rozpowszechnid na szeroką skalę i osiągnąd dalszych sukcesów, a więc nie będzie 

można również prowadzid skutecznej walki z wpływem, jaki wywierają na masy 

ludowe całego kraju stare szablony i stare dogmaty, jak również z tym 

wpływem, jaki wywierają na wielu ludzi w naszym kraju zamorskie szablony i 

zamorskie dogmaty, a wówczas nie będzie można doprowadzid do ich 

ostatecznej likwidacji. 

Subiektywizm, sekciarstwo, szablonowe schematy sprzeczne są z duchem 

marksizmu i nie są potrzebne proletariatowi — potrzebne są klasom 

wyzyskującym. W naszej partii odzwierciedlają one ideologię 

drobnoburżuazyjną. Chiny są krajem o niezwykle licznej drobnej burżuazji, partia 

nasza znajduje się w kręgu tej ogromnej warstwy społecznej. Bardzo wielu 

członków naszej partii pochodzi ze środowiska drobnej burżuazji i każdy z nich 

chcąc nie chcąc przywlókł ze sobą do partii w większym czy mniejszym stopniu 

przywary drobnoburżuazyjne. Jeśli nie będziemy ujmowad w określone ramy 

zbytniej popędliwości cechującej rewolucyjne elementy drobnej burżuazji, jeśli 

nie będziemy korygowad cechującej je jednostronności, może to bardzo łatwo 

doprowadzid do subiektywizmu, sekciarstwa, których swoistą formą 

przejawiania się są właśnie zamorskie szablony lub szablonowe schematy w 

literaturze partyjnej. 

Niełatwo jest zlikwidowad te zjawiska, wyeliminowad je ostatecznie; trzeba to 

robid mądrze, to jest trzeba przekonywad ludzi we właściwy sposób. Jeśli 

będziemy ich przekonywad we właściwy sposób, przekonywad mądrze, 
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przyniesie to należyte rezultaty. Zaczynad zaś należy od tego, żeby choremu 

porządnie zmyd głowę. Na takiego chorego trzeba głośno krzyknąd: „Przecież 

jesteś chory!” — tak, by ogarnęło go przerażenie, by oblał się zimnym potem, i 

wówczas już po przyjacielsku nakłonid go do kuracji. 

Rozpatrzmy teraz, na czym polegają złe strony szablonowych schematów. 

Naśladując stary styl literacki — szablonowe utwory ośmioczłonowe2 — 

wysuniemy przeciwko szablonowym schematom w literaturze partyjnej akt 

oskarżenia również w ośmiu punktach, to jest zastosujemy truciznę jako 

odtrutkę. 

Pierwsze przestępstwo: pusta i bezprzedmiotowa paplanina. 

Niektórzy nasi towarzysze lubią pisad długie elaboraty, ale nie przedstawiają one 

żadnej wartości, są jota w jotę jak „bandaże na nogach leniwej baby — długie i 

cuchnące” (Powiedzenie związane z datującym się od X—XI w. w feudalnych 

Chinach barbarzyoskim zwyczajem bandażowania nóg kobietom. Aby sztucznie 

powstrzymad rozwój stóp (wśród klas panujących mała stopa uważana była za 

nieodzowny element urody kobiecej), palce nóg podginano pod stopę, a nogę 

ciasno bandażowano długim bandażem. Kobiety zmuszone były bandażowad 

nogi od dzieciostwa aż do starości - przyp. red..). Jaki ma sens pisanie takich 

długich elaboratów i przy tym tak pozbawionych treści? Można to wytłumaczyd 

tylko jednym — prawdopodobnie autorzy zdecydowanie nie chcą, by ich czytały 

masy. Długie i na domiar złego wyprane z wszelkiej treści — człowiek popatrzy 

na to i tylko pokiwa głową: kto będzie miał ochotę to czytad? Tacy autorzy mogą 

tylko ogłupiad ludzi niezbyt doświadczonych, szerzyd wśród nich złe wpływy i 

zaszczepiad w nich złe nawyki. 22 czerwca ubiegłego roku Związek Radziecki 

przystąpił do wielkiej wojny przeciwko agresji, a przemówienie Stalina z 3 lipca 

nie było dłuższe od artykułu wstępnego naszej gazety „Tsefangżypao”. A gdyby 

tak nasi czcigodni panowie zaczęli pisad na taki temat, to możecie byd pewni, że 

potrzebowaliby na to co najmniej kilkudziesięciu tysięcy hieroglifów. Teraz jest 

okres wojny, musimy nauczyd się pisad zwięźle i treściwie. Chociaż Jenan nie jest 

na razie objęty działaniami wojennymi, armia na froncie walczy nieustannie i 

tyły również są zawalone robotą; któż więc będzie czytał zbyt długi artykuł? 

Niektórzy towarzysze również na froncie lubią pisad długie raporty. Ślęczą nad 



8 
 

nimi nie szczędząc sił i przysyłają tutaj, żebyśmy je czytali. Ale przecież aż strach 

nawet sięgnąd po takie raporty. 

Żle jest pisad dużo i beztreściwie; a czy dobrze jest pisad krótko i beztreściwie? 

Nie, również źle. Trzeba wykorzenid wszelką czczą gadaninę. Jednak pierwsze i 

najważniejsze, co należy uczynid — to jak najszybciej wyrzucid na śmietnik długie 

i cuchnące bandaże leniwej baby. Może ktoś zaoponowad: „Ale przecież i 

«Kapitał» jcst bardzo długi. Co więc z nim uczynid?” Bardzo prosta sprawa: 

trzeba go czytad i czytad! Przysłowie mówi: „Na jaką górę wszedłeś, taką pieśo 

zaśpiewaj”, a inne: „Ryż jedz stosownie do przyprawy, odzież szyj według 

figury”. Cokolwiek robimy, zawsze musimy mied na względzie okoliczności. 

Dotyczy to również i tego, to piszemy i mówimy. Przeciwstawiamy się 

szablonowym artykułom — pustej i bezprzedmiotowej paplaninie, ale to wcale 

nie znaczy, że każdy utwór koniecznie musi byd krótki. W okresie wojny trzeba 

oczywiście pisad jak najzwięźlej, ale rzeczą jeszcze bardziej konieczną jest pisad 

treściwie. 

Artykuły wypełnione bezprzedmiotową paplaniną są absolutnie niedopuszczalne 

i zasługują na jak najbardziej zdecydowane potępienie. Dotyczy to również 

przemówieo. I w tej dziedzinie trzeba również położyd kres pustej i 

bezprzedmiotowej paplaninie. 

Drugie przestępstwo: nadużywanie groźnych słów w celu zastraszania ludzi. 

Zdarza się, że rzecznicy szablonowych schematów nie tylko nieustannie paplają, 

lecz przybierają przy tym groźną pozę, aby zastraszyd ludzi, a w tym już kryje się 

niebezpieczna trucizna. Jeśli pustą i bezprzedmiotową paplaninę można jeszcze 

poczytywad za przejaw niedojrzałości, to nadużywanie groźnych słów w celu 

zastraszenia nie jest już zwykłą niedojrzałością, lecz po prostu graniczy z 

chuligaostwem. Lu Sin potępiał takich ludzi. Mówił on: „Ubliżanie i zastraszanie 

nie może służyd za środek walki”3. To, co jest oparte na nauce, nigdy nie boi się 

krytyki, gdyż nauka — to prawda, a prawdy nie można obalid. Natomiast 

subiektywizm i sekciarstwo w artykułach i przemówieniach zbudowanych 

według szablonowych schematów boją się krytyki; subiektywizm i sekciarstwo 

są niezmiernie tchórzliwe, przybierają groźną pozę po to, by zastraszyd ludzi, 

liczą na to, że zastraszenie zamknie ludziom usta i że wtedy one same będą 



9 
 

mogły, jak to się mówi, „z tryumfem powrócid do pałacu”. Przybieranie 

groźnego tonu nigdy nie przyczynia się do ujawnienia prawdy, lecz przeciwnie, 

przeszkadza w jej znalezieniu. Rzecznicy prawdy nie mają potrzeby uciekad się 

do groźnej pozy, mówią oni i robią wszystko bez szumu i krzyku. Dawniej w 

artykułach i przemówieniach wielu towarzyszy często spotykało się dwa 

wyrażenia: „bezwzględna walka” i „bezlitosny cios”. Takie środki są całkowicie 

stosowne i konieczne w odniesieniu do wroga lub wrogiej ideologii, ale 

stosowanie ich w odniesieniu do własnych towarzyszy jest niewłaściwe. Często 

zdarza się i tak, że wrogowie i wroga ideologia przenikają do partii, o czym mówi 

„Krótki kurs historii WKP(b)” w czwartym punkcie „Zakooczenia”. Nie ulega 

najmniejszej wątpliwości, że wobec takich ludzi trzeba stosowad tego rodzaju 

środki, jak bezwzględna walka i bezlitosny cios, ponieważ ci łajdacy właśnie 

takimi środkami walczą przeciwko partii, i jeżeli będziemy odnosid się do nich 

pobłażliwie, możemy paśd ofiarą ich nikczemnych knowao. Nie należy jednak 

stosowad tych samych metod wobec towarzyszy, którym zdarzyło się popełnid 

błąd. Wobec tych towarzyszy należy stosowad metodę krytyki i samokrytyki. Jest 

to ta metoda, o której mówi „Krótki kurs historii WKP(b)” w piątym punkcie 

„Zakooczenia”. Jeśli dawniej niektórzy członkowie partii krzyczeli o konieczności 

„bezwzględnej walki” również z takimi towarzyszami i żądali zadania im 

„bezlitosnego ciosu”, było to wynikiem, z jednej strony, tego, że się nie 

zorientowali, przeciw komu występują, z drugiej zaś strony — wynikiem ich 

maniery posługiwania się groźnymi słowami w celu zastraszania innych. W 

żadnym wypadku nie wolno nam stosowad metody zastraszania, taka taktyka 

bowiem w stosunku do wroga jest absolutnie niecelowa, w stosunku zaś do 

towarzyszy — jedynie szkodliwa. Taktyka zastraszania jest ulubionym środkiem 

klas wyzyskujących, jak również elementów zdeklasowanych; proletariatowi 

środki tego rodzaju są absolutnie niepotrzebne. Proletariat stosuje tylko jeden, 

najostrzejszy, najskuteczniejszy oręż — bezwzględnie konsekwentne, 

przepojone duchem bojowym, naukowe ujęcie sprawy. Partia komunistyczna 

rozwija się i osiąga sukcesy nie przez zastraszanie; rozwija się ona i osiąga 

sukcesy dlatego, że opiera się na prawdzie marksizmu-leninizmu, że ujmuje 

sprawy rzetelnie, w oparciu o naukę. Natomiast próby zdobycia sobie autorytetu 

i pozycji za pomocą groźnych słów i groźnej pozy są niewątpliwie dowodem 

nikczemności, o której. nawet nie warto mówid. Słowem, każda nasza instytucja, 
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uchwalając tę czy inną rezolucję lub dając dyrektywy, każdy towarzysz, pisząc 

lub przemawiając, zawsze powinien opierad się na prawdzie marksizmu-

leninizmu, powinien starad się działad z korzyścią dla sprawy. Tylko w ten sposób 

można osiągnąd zwycięstwo rewolucji; żaden inny sposób działania nie da 

rezultatów, do niczego nie doprowadzi. 

Trzecie przestępstwo: wypuszczanie strzał, kiedy się nie widzi przed sobą celu, 

nieliczenie się ze słuchaczem czy czytelnikiem. 

Przed kilku laty na miejskim murze w Jenanie widziałem plakat następującej 

treści: „Robotnicy i chłopi, łączcie się celem wywalczenia zwycięstwa nad 

najeźdźcą japooskim!” Treśd tego plakatu nie jest wcale zła, lecz w słowie 

„kungżen” (robotnik) druga kreska hieroglifu „kung” jest nie pionowa, lecz z 

podwójnym załamaniem. Jeśli chodzi o hieroglif „żen” w tym samym słowie, to z 

prawej strony u dołu dodano do niego trzy pochyłe kreski. Od razu widad, że 

towarzysz, który to pisał, uczył się wyłącznie na klasykach starożytnej literatury. 

Ale dlaczego musiał tak pisad na plakacie w Jenanie i przy tym podczas wojny z 

najeźdźcami japooskimi — to już jest niepojęte. Widocznie przysiągł sobie pisad 

w ten sposób, by prosty lud go nie czytał — inne wytłumaczenie trudno znaleźd. 

Jeśli komunista rzeczywiście chce się zająd propagandą, powinien brad pod 

uwagę, z kim ma do czynienia, powinien zastanowid się nad tym, kto będzie 

czytał jego artykuły i napisane przez niego hieroglify, kto będzie słuchał jego 

przemówieo i wywodów. Jeśli tego nie uczyni, to znaczy, że postanowił 

stanowczo pisad tak, by go nie czytano, mówid tak, by go nie słuchano. Wielu 

ludzi uważa, że wszystko, co oni piszą i mówią, zrozumiałe jest dla każdego. W 

istocie zaś rzeczy wcale tak nie jest, ponieważ piszą oni i mówią według 

szablonowych schematów, jakże więc ludzie mogą ich zrozumied! Powiedzenie 

„grad bawołowi na lutni” wyraża kpiny z tego, komu się gra. Jeśli zaś 

interpretowad to powiedzenie inaczej, mianowicie jako wyraz poważania dla 

tego, komu się gra, to pozostaną tylko kpiny z grajka: po co on brzdąka, jeśli nie 

wie, kto go słucha? Dotyczy to zwłaszcza amatorów szablonowych schematów, 

którzy posiadając wokalne uzdolnienia wrony chcą mimo to za wszelką cenę iśd 

ze swoim krakaniem w masy ludowe. Jeśli prawdą jest, że wypuszczając strzałę 

trzeba mied przed sobą cel, jeśli prawdą jest, że grając na lutni trzeba pamiętad 

o słuchaczach, to jakżeż można zapominad o czytelnikach lub słuchaczach, kiedy 
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się pisze lub przemawia? Czyż można z kimkolwiek pozostawad w serdecznej 

przyjaźni, nie rozumiejąc się wzajemnie, nie wiedząc, co każdy wzajemnie kryje 

w głębi swej duszy? Jeżeli ktoś, kto zajmuje się akcją propagandową, nie 

przestudiuje, nie zbada, nie pozna swego audytorium, to z takiej propagandy nic 

nie będzie. 

Przestępstwo czwarte: bezbarwnośd języka artykułów i przemówieo, 

upodabniająca je do wymęczonego włóczęgi, „piesana”4. 

Nasze artykuły i przemówienia, zbudowane według szablonowych schematów, 

są tak samo blade i ubogie, sprawiają takie samo odstręczające wrażenie, jak 

typy, które szanghaj czycy nazywają „piesanami”. Kiedy artykuł lub 

przemówienie aż roi się od tych samych zwrotów, kiedy jego język jest szkolarski 

i nie ma w nim ani jednego żywego słowa — czyż to nie znaczy, że jego język jest 

bezbarwny, że w ogóle jest odstręczający jak „piesan”? Jeżeli ktoś mając siedem 

lat wstępuje do szkoły początkowej, jako młodzieniec — do szkoły średniej, 

mając dwadzieścia kilka lat kooczy wyższą uczelnię i przez ten cały czas ani razu 

nie zetknął się z masami ludowymi, to nie należy dziwid się ubóstwu i 

prymitywności jego języka. Ale my przecież jesteśmy rewolucjonistami i cała 

nasza praca ma na względzie dobro mas ludowych, toteż trzeba stwierdzid, że 

nie podołamy tej pracy, jeśli nie będziemy się uczyd od ludu jego języka. Mamy 

wielu towarzyszy, którzy prowadząc pracę propagandową nie uczą się języka. Ich 

propaganda jest niezmiernie nudna, ich artykuły mało kto chętnie czyta, ich 

przemówieo mało kto chętnie słucha. Dlaczego powinni oni uczyd się języka, i to 

uczyd się niezwykle pilnie? Dlatego że języka nikt nie nauczy się mimochodem, 

trzeba w to włożyd dużo trudu. 

Po pierwsze, trzeba uczyd się języka od ludu. Słownictwo języka ludowego jest 

wyjątkowo bogate i żywe, odzwierciedla realne życie. Bardzo wielu z nas nie 

włada należycie językiem i dlatego w a i ty kulach, które piszemy, i w 

przemówieniach, które wygłaszamy, nic ma żywych, trafnych, mocnych 

wyrażeo; są one martwe i suche jak mumie. Artykuły te i przemówienia — 

ubogie i odstręczające — przypominają raczej „piesanów” niż ludzi zdrowych. 

Po drugie, z języków obcych trzeba brad to, co jest dla nas konieczne. To nie 

znaczy, że musimy gwałtem wtłaczad w nasz język wyrazy i zwroty z języków 
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obcych lub ich nadużywad; to znaczy jedynie, że powinniśmy czerpad z języków 

obcych wszystko, co najlepsze, wszystko, co się może nam przydad. Przecież 

Chiny nie mogą poprzestad tylko na samym swoim starym słownictwie; już teraz 

język nasz zawiera wiele wyrazów, które zapożyczyliśmy z obcych języków. Oto 

na przykład mówimy, że dzisiaj zebrały się tu nasze kadry, a przecież wyraz 

„kadry” przyszedł do nas z zagranicy. Powinniśmy czerpad z zewnątrz jak 

najwięcej nowego, powinniśmy czerpad nie tylko postępowe idee, lecz również 

nowe terminy i wyrażenia. 

Po trzecie, powinniśmy również uczyd się tego, co jest żywe w języku naszych 

przodków. Uczyliśmy się języka niedostatecznie pilnie i dlatego dotychczas nie 

wykorzystaliśmy w pełnej mierze i w sposób racjonalny licznych, ciągle żywych 

elementów języka naszych przodków. Oczywiście, jesteśmy zdecydowanie 

przeciwni posługiwaniu się martwym już słownictwem i martwą frazeologią — 

to nie ulega wątpliwości, powinniśmy natomiast przejąd to wszystko, co dobre, 

odpowiednie. Dzisiaj niektórzy towarzysze, szczególnie silnie zatruci jadem 

szablonowych schematów, które przeniknęły do partii, nie chcą się zbytnio 

wysilad dla poznania pożytecznych elementów zawartych w języku mas 

ludowych, w językach innych narodów, w języku naszych przodków. Dlatego 

właśnie masom ludowym nie odpowiada sucha i bezbarwna propaganda, jaką 

prowadzą ci ludzie — tacy bezwartościowi propagandziści od siedmiu boleści są 

nam rzeczywiście niepotrzebni. Co to znaczy propagandzista? Propagandzistą 

jest nie tylko wykładowca, dziennikarz, pisarz czy artysta. Propagandzistami są 

również całe nasze kadry. Chociaż dowódcy na przykład nie zwracają się z 

przemówieniami do ludności cywilnej, ale rozmawiają z żołnierzami, stykają się z 

mieszkaocami. Czymże to jest, jeśli nie propagandą? Sama rozmowa z 

kimkolwiek jest już propagandą, a przecież każdy dorosły człowiek, jeśli tylko nie 

jest niemową, znajdzie zawsze temat do rozmowy z innym. Oto dlaczego nasi 

towarzysze koniecznie powinni uczyd się języka. 

Przestępstwo piąte: mechaniczne szufladkowanie materiałów według rubryk na 

modłę starej apteki chioskiej. 

Spójrzcie na aptekę chioską: każda jej szafa składa się z wielu szufladek, a na 

każdej szufladce naklejona jest etykieta z nazwą leku — „lubczyk”, 

„naparstnica”, „rzewieo”, „sól glauberska” — czego tam nie ma! Taką właśnie 
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metodę przejęli również nasi towarzysze. Czy ktoś pisze artykuł lub 

przygotowuje przemówienie, czy pisze książkę lub też przygotowuje referat — 

niezmiennie zaczyna od tego, że konstruuje schemat z rubrykami, stawiając 

najpierw cyfry rzymskie, następnie cyfry arabskie, potem jeden szereg znaków 

cyklicznych (specjalne hieroglify, używane jeszcze w czasach starożytnych przy 

obliczeniach czasu, dla oznaczania rumbów kompasu, jak również części utworu 

itp. - przyp. red.) z kolei — drugi szereg znaków cyklicznych, jeszcze dalej — 

wielkie litery łacioskie, po nich — małe litery łacioskie, a potem następują 

jeszcze jakieś tam znaki — słowem, wielkie mnóstwo różnego rodzaju znaków! 

Należałoby podziękowad naszym przodkom i cudzoziemcom, którzy wymyślili 

dla nas tyle wszelakich znaków, że teraz bez najmniejszego trudu możemy 

otworzyd taką właśnie aptekę chioską. I oto artykuł aż roi się od takich znaków, 

lecz nie stawia danego zagadnienia, nie analizuje go, nie daje rozwiązania; autor 

nie mówi, z czym się zgadza, przeciw czemu oponuje, kręci się po swojej aptece i 

nie wypowiada się co do istoty rzeczy. Nie chcę przez to powiedzied, iż w ogóle 

nie należy posługiwad się znakami cyklicznymi czy innymi, chcę jedynie wskazad, 

że sama metoda ujęcia zagadnienia jest tutaj niesłuszna. Ta metoda „starej 

apteki chioskiej”, której hołduje tak wielu towarzyszy, w istocie rzeczy jest 

metodą najprymitywniejszą, najnaiwniejszą, najwulgarniejszą. Jest to metoda 

formalistyczna, klasyfikuje ona przedmioty i zjawiska według ich cech 

zewnętrznych, a nie według ich związku wewnętrznego. Artykuły, przemówienia 

czy referaty opierają się li tylko na zewnętrznych cechach przedmiotów i zjawisk 

wyrwanych z całej masy pojęd, które nie pozostają ze sobą w żadnym związku 

wewnętrznym. Stosując taką metodę człowiek w istocie rzeczy zabawia się w 

tasowanie pojęd i może innych pociągnąd tą grą, a wówczas ludziom nie zechce 

się ruszad głową, by rozważad zagadnienia, nie zechce się zastanawiad nad istotą 

przedmiotu czy zjawiska: zadowolą się szufladkowaniem zjawisk. 

Kiedy powstaje zagadnienie? Zagadnienie to sprzecznośd w zjawisku, toteż tam, 

gdzie istnieje nie rozwiązana sprzecznośd, powstaje też zagadnienie. O ile 

powstaje zagadnienie, należy stanąd po jednej stronie i wypowiedzied się 

przeciw drugiej, w konsekwencji — postawid zagadnienie. Stawiając 

zagadnienie, trzeba przede wszystkim przestudiowad i zbadad w ogólnych 

zarysach dwie jego zasadnicze strony, innymi słowy, dwie strony danej 
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sprzeczności, a dopiero wtedy będzie można zrozumied, na czym polega 

charakter sprzeczności. Jest to proces ujawniania zagadnienia. Przez 

studiowanie i badanie można ujawnid zagadnienie w ogólnych zarysach, 

postawid je, ale nie można jeszcze zagadnienia rozwiązad. Aby zaś rozwiązad 

zagadnienie, potrzebne jest jeszcze systematyczne, skrupulatne 

przestudiowanie go i zbadanie. Jest to proces analizy. Przy stawianiu 

zagadnienia należy również uciekad się do analizy, inaczej bowiem — w 

chaotycznym nagromadzeniu się zjawisk — nie można będzie wykazad, na czym 

polega zagadnienie, to jest w czym tkwi sprzecznośd. Mówiąc o procesie analizy 

mam tu na myśli systematyczną, głęboką analizę. Często bywa tak, że 

zagadnienie zostało postawione, lecz nie można go rozwiązad właśnie dlatego, 

że jeszcze nie został ujawniony związek wewnętrzny przedmiotów i zjawisk, 

właśnie dlatego, że zagadnienie jeszcze nie zostało poddane takiemu procesowi 

systematycznej, skrupulatnej analizy, i dlatego nie ma jeszcze pełnego obrazu 

zagadnienia, nie można jeszcze dokonad syntezy, a więc nie można również 

należycie rozwiązad zagadnienia. W artykułach czy przemówieniach 

posiadających charakter poważny, wytyczny, zawsze należy stawiad jakieś 

określone zagadnienie, następnie zaś zagadnienie to powinno byd poddane 

analizie; po tym należy dokonad uogólnienia, wykazad charakter zagadnienia i 

podad sposób jego rozwiązania. Przekracza to możliwości metody 

formalistycznej. Ponieważ ta naiwna, prymitywna, wulgarna metoda 

formalistyczna, przy której nie trzeba ruszad głową, jest bardzo 

rozpowszechniona w naszej partii, powinniśmy ją demaskowad. Tylko pod tym 

warunkiem dopniemy tego, że wszyscy nasi towarzysze nauczą się stosowad 

metodę marksistowską w ujmowaniu zagadnieo, w ich stawianiu, analizowaniu i 

rozwiązywaniu, tylko pod tym warunkiem będzie można pomyślnie doprowadzid 

do kooca tę pracę, której dokonujemy, tylko pod tym warunkiem sprawa naszej 

rewolucji będzie mogła zwyciężyd. 

Przestępstwo szóste: brak poczucia odpowiedzialności, wyrządzający szkodę 

czytelnikom i słuchaczom. 

Wszystko to, o czym mówiłem wyżej, rodzi się bądź z niedojrzałości, bądź z 

braku poczucia odpowiedzialności. Weźmy dla przykładu mycie się. Wszyscy 

codziennie myjemy się — wielu czyni to nawet nie jeden raz — po czym 
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przeglądamy się jeszcze w lustrze, studiujemy i badamy, czy aby wszystko jest w 

porządku. (Ogólny śmiech). Osądźcie sami, na jakim poziomie jest tu poczucie 

odpowiedzialności! Nie byłoby więc nic złego, gdybyśmy przy pisaniu czy 

przemawianiu poczuwali się chociażby do takiej samej odpowiedzialności jak 

przy myciu się. Nie pchaj się na afisz, jeśli nic nie potrafisz. Powinieneś przecież 

pamiętad, że twoje przemówienie ma oddziaład na myśli i czyny innych ludzi. 

Oto, powiedzmy, zdarzyło się, że z jakichś tam powodów przez dzieo czy dwa nie 

myłeś się — co, oczywiście, nie zasługuje na pochwałę — a po umyciu się na 

twojej twarzy pozostał jeszcze tu i ówdzie brud. Nie jest to, oczywiście, zbyt 

piękne, jednakże dużej szkody nikomu to nic wyrządzi. Z przemówieniami zaś i 

artykułami sprawa wygląda zupełnie inaczej: przecież mają one oddziaład na 

innych. A tymczasem pewni towarzysze właśnie lekceważą tę sprawę, nie 

orientują się, co jest w życiu ważniejsze. Wielu towarzyszy pozwala sobie pisad 

artykuły czy wygłaszad przemówienia nie zbadawszy uprzednio problemu, bez 

przygotowania się. Napisawszy artykuł nie zadają sobie nawet trudu, by jeszcze 

raz go przeczytad (a przecież po umyciu się przeglądają się jeszcze w lustrze), 

lecz od razu go publikują. W rezultacie najczęściej bywa tak, jak w powiedzeniu: 

„Machnął piórem — tysiąc słów, a od tematu odszedł na tysiące li”. Na pierwszy 

rzut oka — talent, a w istocie rzeczy przynosi tylko szkodę. Tego rodzaju 

wstrętnemu nawykowi, takiemu nieodpowiedzialnemu stosunkowi do sprawy 

trzeba położyd kres. 

Przestępstwo siódme: trucizna może rozprzestrzenid się na całą partię i 

zahamowad rewolucję. Przestępstwo ósme: rozprzestrzenienie się tej trucizny 

może całkowicie zgubid kraj i naród. Dwa ostatnie punkty zrozumiałe są same 

przez się i nie trzeba o nich dużo mówid. Innymi słowy, jeżeli nie wykorzenimy 

szablonów w partii, jeśli umożliwimy im swobodny rozwój, może to doprowadzid 

do niezmiernie poważnych i smutnych następstw. Szablony kryją w sobie 

truciznę subiektywizmu i sekciarstwa; jeżeli trucizna ta rozprzestrzeni się, zgubi 

ona partię i cały kraj. 

Osiem wyłuszczonych powyżej punktów to nasz akt oskarżenia przeciwko 

szablonowym schematom w literaturze partyjnej. 

Szablonowe schematy nie tylko nie budzą ducha rewolucyjnego, lecz na odwrót, 

bardzo łatwo mogą go unicestwid. Aby rozwijad ducha rewolucyjnego, 
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powinniśmy odrzucid szablonowe schematy i posługiwad się w literaturze 

partyjnej żywym, świeżym i jędrnym stylem marksistowsko-leninowskim. Styl 

ten istnieje u nas już od dawna, ale jeszcze nie okrzepł, jeszcze nie zapanował 

wszędzie. Kiedy zlikwidujemy zamorskie szablony, kiedy zlikwidujemy 

szablonowe schematy w literaturze partyjnej — nowy styl w literaturze partyjnej 

ostatecznie umocni się i zapanuje wszędzie, a wówczas podjęta przez partię 

sprawa rewolucji szybciej ruszy naprzód. 

Szablonowe schematy istnieją nie tylko w artykułach i przemówieniach, istnieją 

one również w sposobie prowadzenia naszych zebrao: „Pierwszy punkt — 

zagajenie zebrania, drugi — referat, trzeci — dyskusja, czwarty — przemówienie 

koocowe, piąty — zamknięcie zebrania”. Czyż to nie szablon, kiedy wszędzie, na 

wszystkich zebraniach, większych i mniejszych, niezmiennie utrzymywany jest 

ten właśnie stereotypowy porządek dzienny? A jeśli na zebraniu ma byd 

wygłoszony referat, to zazwyczaj wygląda on następująco: punkt pierwszy — 

sytuacja międzynarodowa, drugi — sytuacja wewnętrzna, trzeci — sytuacja w 

Rejonie Pogranicznym, czwarty — sytuacja na danym odcinku. Zebranie ciągnie 

się zwykle od rana do wieczora, i nawet ci, którzy nie mają nic do powiedzenia, 

uważają za swój obowiązek zabrad głos: jakoś inaczej nie wypada wobec ludzi. A 

zatem czy nie powinniśmy zlikwidowad również nie liczącego się z realną 

sytuacją zwyczaju kurczowego trzymania się skostniałych starych form, starych 

nawyków. 

Obecnie wielu towarzyszy mówi o konieczności przestawienia się, przestawienia 

się na narodowy, naukowy ład, o konieczności zwrotu ku masom — to bardzo 

dobrze. Jednak przez takie przestawienie się nalęży rozumied całkowite 

przestawienie się, przestawienie się od stóp do głów. Niektórzy jeszcze nie 

dokonali nawet drobnych zmian, a już wrzeszczą o całkowitym przestawieniu! 

Radziłbym tym towarzyszom zacząd od drobnych zmian, a potem dopiero 

myśled o całkowitym przestawieniu się. W przeciwnym wypadku w ogóle nie 

wyzbędą się dogmatyzmu i szablonowych schematów i będzie można o nich 

powiedzied, że mają „więcej chęci niż rozumu” — skooczy się na niczym. 

Szczególnie powinni mied się na ostrożności ci wszyscy, którzy wiele paplają o 

zwrocie ku masom, w praktyce zaś odgradzają się od mas: spotka takiego kiedyś 

na ulicy prosty człowiek z ludu i powie: „Ano, mój panie, pokaż no mi, jak to tyś 
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się przestawił?” — a ten nie będzie wiedział, gdzie się podziad. Kto nie tylko 

wiele mówi o konieczności zwrotu ku masom, lecz rzeczywiście pragnie 

przestawid się, musi poważnie uczyd się od prostego ludu. Inaczej nic z tego 

przestawienia się nie będzie. Ten i ów dzieo w dzieo wrzeszczy o konieczności 

zwrotu ku masom, a sam nie potrafi w ojczystym języku sklecid nawet dwóch 

słów. Taki człowiek na pewno nie ma zamiaru uczyd się od prostego ludu, w 

istocie rzeczy chce po dawnemu stad odwrócony tyłem do mas. 

Dzisiaj rozdano uczestnikom zebrania broszurę pt. „Podręcznik propagandy”. 

Zawiera ona cztery dokumenty, które bardzo polecam towarzyszom przeczytad, i 

to nie jeden raz. 

Pierwszy dokument zawiera urywki z „Krótkiego kursu historii WKP(b)”, które 

mówią o tym, jak Lenin zajmował się pracą propagandową. Jeden z tych 

urywków mówi o tym, jak Lenin pisał ulotki: „Pod kierownictwem Lenina 

petersburski «Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej» po raz pierwszy 

w Rosji zaczął realizowad zespolenie socjalizmu z ruchem robotniczym. Gdy w 

jakiejś fabryce wybuchał strajk, «Związek Walki», który poprzez uczestników 

swych kółek znał dobrze sytuację w przedsiębiorstwie, reagował natychmiast 

wydaniem ulotek, wydaniem odezw socjalistycznych. W ulotkach tych 

demaskowano gnębienie robotników przez fabrykantów, wyjaśniano, jak 

robotnicy winni walczyd o swe interesy, zamieszczano żądania robotników. 

Ulotki mówiły całą prawdę o plagach, które niesie z sobą kapitalizm, o nę-

dzarskim życiu robotników, o ich niezmiernie ciężkiej 12—14-go-dzinnej pracy, o 

ich wyzuciu z praw. W ulotkach wysuwano zarazem odpowiednie żądania 

polityczne”. 

Zwródcie uwagę: „Znał dobrze”! „Mówiły całą prawdę”! 

„W koocu 1894 roku Lenin przy współudziale robotnika Babuszkina napisał 

pierwszą taką ulotkę agitacyjną i odezwę do strajkujących robotników zakładu 

Siemiannikowa w Petersburgu”. 

Jak widzicie, nawet ulotkę trzeba pisad poradziwszy się towarzysza dobrze 

znającego sytuację. Tak właśnie, na podstawie badania i analizowania sytuacji, 

pisał i pracował Lenin. 
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„Każda taka ulotka ogromnie podnosiła robotników na duchu. Robotnicy 

wiedzieli, że socjaliści pomagają im, że stają w ich obronie”5. 

Czy zgadzamy się z Leninem? Jeśli się zgadzamy, to znaczy, że powinniśmy 

pracowad po leninowsku, bez nieustannej pustej paplaniny, nie wypuszczad 

strzał nie widząc przed sobą celu, nie zapominad o czytelnikach lub słuchaczach, 

nie uważad się za nieomylnych, nie chełpid się — krótko mówiąc, trzeba 

pracowad tak, jak pracował Lenin. 

Drugi dokument to fragmenty referatu G. Dymitrowa na VII Kongresie 

Międzynarodówki Komunistycznej. Co mówił Dymitrow? Mówił on: „Musimy 

nauczyd się mówid z masami nie językiem książkowych formuł, lecz językiem 

bojowników o sprawę mas, których każde słowo, każda myśl wyraża myśli i 

nastroje milionów”. 

„...niemożliwe jest przyswojenie sobie naszych uchwal przez szerokie masy, 

jeżeli nie nauczymy się mówid językiem zrozumiałym dla mas. Bynajmniej nie 

zawsze umiemy mówid prosto, konkretnie, posługując się obrazami, które są 

bliskie i zrozumiałe dla mas. Ciągle jeszcze nie potrafimy wyrzec się wyuczonych 

i abstrakcyjnych formuł. I rzeczywiście, przyjrzyjcie się naszym ulotkom, 

gazetom, rezolucjom i tezom, a zobaczycie, że często napisane są takim 

językiem, zawierają tak zawiłe sformułowania, że trudno zrozumied je nawet 

działaczom naszej partii, a co dopiero zwykłym robotnikom”. 

Czyż nie trafia to w samo sedno naszych słabych stron? Co prawda, szablony 

spotyka się nie tylko u nas, spotyka się je również za granicą, jest to choroba, że 

tak powiem, bardzo rozpowszechniona {śmiech), jednakże musimy jak 

najprędzej wyleczyd się z niej, postępując zgodnie ze wskazaniami towarzysza 

Dymitrowa. 

„Każdy z nas musi mocno sobie przyswoid jako prawo, jako bolszewickie prawo, 

elementarną zasadę: Kiedy piszesz albo mówisz, musisz zawsze myśled o 

zwykłym robotniku, który powinien cię zrozumied, uwierzyd twemu wezwaniu i z 

gotowością pójśd za tobą! Musisz myśled o tym, dla kogo piszesz i do kogo 

mówisz”6. 
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Oto recepta na leczenie choroby, przepisana nam przez Międzynarodówkę 

Komunistyczną, i recepty tej powinniśmy ściśle się trzymad. Niechaj będzie ona 

dla nas zasadą! 

Trzeci dokument wzięty jest z pełnego zbioru dzieł Lu Sina. Jest to odpowiedź Lu 

Sina do redakcji czasopisma „Peitoutsaczy”7, w której mówi on o tym, jak trzeba 

pisad. Cóż mówi Lu Sin? Wysuwa on osiem reguł, których należy przestrzegad 

przy pisaniu. Przytoczę niektóre z nich. 

Reguła pierwsza: „Wnikaj w każde zjawisko, jak najwięcej obserwuj, a nie pisz 

pod wpływem pierwszego wrażenia”. 

Powiedziane tu jest „wnikaj w każde zjawisko”, a nie tylko w jedno jakieś 

zjawisko czy w jego połowę. Powiedziane tu jest „jak najwięcej obserwuj”, a nie 

po prostu spójrz jednym okiem czy nawet na pół przymykając oko. A jak my 

postępujemy — czyż nie wprost przeciwnie? Czyż nie piszemy pod wpływem 

pierwszego wrażenia? 

Reguła druga: „Nie staraj się czegoś wydusid z siebie, kiedy ci pisanie nie idzie”. 

A jak postępujemy? Czyż nie staramy się ze wszystkich sił pisad możliwie 

najwięcej nawet wtedy, kiedy mamy w głowie wyraźną pustkę. Nie badając i nie 

analizując chwytad za pióro, byleby coś z siebie wydusid — to znaczy nie mied 

poczucia odpowiedzialności. 

Reguła czwarta: „To, co napisałeś, przeczytaj co najmniej dwukrotnie i zmuś się 

do bezlitosnego skreślenia wyrazów, zdao, całych ustępów, bez których można 

się obejśd. Lepiej zredukowad do szkicu materiał nadający się na powieśd, niż z 

materiału nadającego się jedynie na szkic wydusid powieśd”. 

Konfucjusz radził: „pomyśl dwa razy”8, a Han Jü mówił: „powodzenie dzieła — w 

przemyśleniu”9. Tak mówiono już w czasach zamierzchłych. Nasza zaś 

rzeczywistośd jest o wiele bardziej skomplikowana. Nad pewnymi sprawami za 

mało jest pomyśled nawet trzy i cztery razy. Lu Sin doradza: „przeczytaj co 

najmniej dwukrotnie”. A najwyżej, ile razy? Tego nie powiedział, ale wydaje mi 

się, że nie jest grzechem przeczytad ważny artykuł i dziesięd, a nawet więcej 

razy, odredagowad go, jak należy, i dopiero wtedy drukowad. Artykuł to 

odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości, rzeczywistośd zaś jest 
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skomplikowana i różnorodna, można ją więc należycie odzwierciedlid dopiero po 

wszechstronnym zbadaniu rzeczywistości. Przejawiad w tej dziedzinie 

powierzchownośd i niechlujstwo — to znaczy nie mied elementarnego pojęcia o 

tym, jak należy pisad. 

Reguła szósta: „Nie wymyślaj epitetów niezrozumiałych dla nikogo poza tobą 

samym”. 

„Wymyślamy” zbyt dużo rzeczy i to „niezrozumiałych dla nikogo”. Każde zdanie 

to tasiemiec składający się z czterdziestu— pięddziesięciu wyrazów, pełen 

„epitetów niezrozumiałych dla nikogo”. Jest wielu takich, którzy zaklinają się na 

Lu Sina, lecz postępują wbrew jego zaleceniom! 

Ostatni dokument — to uchwalona na szóstym plenum Komitetu Centralnego 

KPCh szóstej kadencji teza, która domaga się nadania naszej propagandzie 

formy narodowej. Na tym plenum, które odbyło się w 1938 roku, mówiliśmy: 

„Jeżeli... traktowad marksizm w oderwaniu od właściwości Chin, będzie to 

marksizm abstrakcyjny, wyjałowiony” (Patrz pracę „Pozycja Komunistycznej 

Partii Chin w wojnie narodowej” - przyp. red.) To znaczy, że trzeba zwalczad 

czczą gadaninę o marksizmie; komunista żyjący w Chinach powinien studiowad 

marksizm w ścisłym związku z praktyką rewolucji chioskiej. 

 

„Trzeba skooczyd z zamorskimi szablonami i mniej się zajmowad czczą i 

abstrakcyjną paplaniną. Dogmatyzm trzeba złożyd do archiwum, a przyswoid 

sobie chioski styl i chioskie zwyczaje, świeże i żywe, przyjemne dla ucha i 

radosne dla oka ludu chioskiego. Oderwanie internacjonalnej treści od 

narodowej formy właściwe jest ludziom, którzy absolutnie nie rozumieją 

internacjonalizmu. Jeżeli chodzi o nas, to jesteśmy za ścisłym łączeniem jednego 

i drugiego. W tym zagadnieniu popełniliśmy poważne błędy, które trzeba 

zdecydowanie przezwyciężyd” 

Wspomniane szóste plenum stwierdziło, że trzeba skooczyd z zamorskimi 

szablonami, jednakże niektórzy towarzysze w praktyce wciąż jeszcze kultywują 

te szablonowe schematy; wspomniane szóste plenum stwierdziło, że trzeba 

wyrzec się czczej i abstrakcyjnej paplaniny, jednakże niektórzy towarzysze 
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usiłują paplad jak najwięcej; wspomniane szóste plenum stwierdziło, że 

dogmatyzm trzeba złożyd do archiwum, jednakże niektórzy towarzysze chcą 

znów go wyciągnąd z archiwum. Krótko mówiąc, jeszcze wielu towarzyszy 

puszcza mimo uszu wskazania wypływające z referatu zaaprobowanego przez 

szóste plenum KC Komunistycznej Partii Chin i, jak się zdaje, świadomie działa 

wbrew nim. 

Komitet Centralny powziął uchwałę o konieczności całkowitego zlikwidowania 

takich zjawisk, jak szablonowe schematy w partii i dogmatyzm; właśnie dlatego 

mówiłem dziś o tym tak dużo. Mam nadzieję, towarzysze, że każdy z was 

zastanowi się nad tym, co powiedziałem, przeanalizuje to i skontroluje siebie 

samego. Niechaj każdy z was dobrze zastanowi się nad swoją własną postawą, 

niechaj porozmawia z bliskimi przyjaciółmi i towarzyszami ze swego otoczenia o 

wnioskach, do których sam doszedł, a wówczas raz na zawsze wyzbędzie się 

swych wad. 

 

PRZYPISY 

 

1. Walka przeciwko starym i nowym szablonom przewija się czerwoną nicią 

poprzez całą twórczośd Lu Sina. W artykule „Nad miarę”, który wszedł do zbioru 

pt. „Fałszywa wolnośd”, Lu Sin pisał: „Szablonowy styl ośmioczłonowych 

utworów jest tworem tępoty. Po pierwsze, starzy urzędnicy-egzaminatorzy nie 

chcieli trudzid swoich głów — przeważnie były to głowy zakute — 

kontrolowaniem prac egzaminacyjnych. Ponieważ trudno im byłoby, nie mając 

określonego wzoru, ocenid, jak egzaminowany kandydat przedstawił nauki 

starożytnych mędrców, oraz ocenid architektonikę i styl jego wypracowania — 

wprowadzili podział na osiem członów jako obowiązkowy szablon pisania 

utworów i tą miarą oceniali każde wypracowanie; w ten sposób łatwo mogli 

«ważyd» pracę i od jednego wejrzenia określad jej wartośd. Po drugie, również 

egzaminowani kandydaci pozbywali się zbytecznego trudu i zbytecznych 

kłopotów. Takie szablony, czy to nowe, czy stare, należy całkowicie 

zlikwidowad”. Zamorskie szablony były kultywowane po „ruchu 4 maja” przez 

niezbyt rozgarniętych inteligentów burżuazyjnych i drobnomieszczaoskich. 
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Dzięki ich staraniom szablony te rozpowszechniły się i przez długi czas cieszyły 

się powodzeniem wśród rewolucyjnych działaczy kulturalnych. Lu Sin w wielu 

utworach występował przeciwko zamorskim szablonom w kulturze 

rewolucyjnej. Potępiając te zamorskie szablony, mówił: „Szablony — czy to 

stare, czy nowe — trzeba całkowicie zlikwidowad... Na przykład, jeżeli ktoś 

potrafi tylko «ubliżad», «zastraszad» i nawet «wyrokowad», lecz nie chce 

konkretnie i zgodnie z wymogami rzeczywistości stosowad naukowych formuł do 

wyjaśnienia codziennych faktów i zjawisk, jeżeli ogranicza się do przepisywania 

gotowych formuł i stosuje te formuły bezmyślnie do najprzeróżniejszych faktów 

— jest to również szablon” (patrz odpowiedź do Czu Su-sia załączoną do wyżej 

wskazanego artykułu).  

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

Chinach” w 1 tomie niniejszego wydania, str. 342.  

3. Tytuł jednego z utworów Lu Sina, napisanego w 1932 roku i wchodzącego w 

skład zbioru „Północne pieśni w tonacji południowej”. Patrz Dzieła Lu Sina, t. 5.  

4. Włóczęgów, którzy nie pracują, lecz żyją z żebraniny i ze złodziejstwa, 

nazywają w Szanghaju „piesanami”.  

5. „Historia WKP(b), Krótki kurs”, Warszawa 1954, rozdział I, punkt 3, str. 23. — 

Red. przekł. polsk.  

6. Patrz przemówienie koocowe G. Dymitrowa na VII Światowym Kongresie 

Międzynarodówki Komunistycznej (Georgi Dymitrow, „O jednośd klasy 

robotniczej przeciw faszyzmowi”, Warszawa 1954, str. str. 141, 159, 160, 162. — 

Red. przekł. polsk.).  

7. Miesięcznik „Peitoutsaczy” („Wielka Niedźwiedzica”) wydawany był przez Ligę 

Lewicowych Pisarzy Chin w latach 1931—1932. Artykuł Lu Sina „Odpowiedź do 

redakcji czasopisma «Peitoutsaczy»„ umieszczony jest w zbiorze „Inaczej 

myślący”. Patrz Dzieła Lu Sina, t. 4.  

8. „Lunju” — jedna z ksiąg konfucjaoskiego „Czteroksięgu”. 
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9. Han Jü (VIII—IX w.) — wybitny pisarz epoki Tangów, który w utworze „Wstęp 

do nauki” pisał: „Powodzenie dzieła — w przemyśleniu, niepowodzenie — w 

bezmyślności”. — 

 

 

 

 

 

 

 


