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PRZEDMOWA 

(17 marca 1941 roku) 

 

Obecnie polityka partii na wsi nie jest już polityką rewolucji agrarnej, 
prowadzoną w ciągu dziesięcioletniego okresu wojny domowej, lecz polityką 
jednolitego anty japooskiego frontu narodowego. Gala partia powinna 
wykonywad dyrektywy Komitetu Centralnego z 7 lipca i 25 grudnia 1940 roku 1 
oraz dyrektywy, jakich udzieli zbliżający się VII Zjazd partii. Publikacja poniższych 
materiałów  ma pomóc towarzyszom w znalezieniu metod zgłębienia stojących 
przed nimi zagadnieo W chwili obecnej styl pracy bardzo wielu naszych 
towarzyszy wciąż jeszcze jest niewłaściwy, podchodzą oni do spraw 
powierzchownie, „byle się tylko mniej więcej orientowad”, i nie chcą wnikad w 
ich istotę; niekiedy nie mają w ogóle nawet pojęcia o tym, co się dzieje wśród 
mas, a mimo to zajmują stanowiska kierownicze. Jest to bardzo niebezpieczne. 
Bez konkretnej, gruntownej znajomości rzeczywistego położenia wszystkich klas 
społeczeostwa chioskiego nie może byd mowy również o naprawdę 
prawidłowym kierownictwie. 

Znajomośd tę można zdobyd tylko wtedy, gdy się prowadzi odpowiednie 
badania, gdy się wnika w życie wszystkich klas społeczeostwa. Podstawowa 
metoda, jaką powinien posługiwad się kierowniczy aktyw w celu poznania 
społeczeostwa, powinna polegad na tym, aby w sposób przemyślany wytypowad 
kilka miast i wsi oraz kierując się podstawowym wymogiem marksizmu — 
stosując metodę analizy klasowej — przeprowadzid szereg dokładnych badao. 
Tylko w ten sposób będziemy mogli zdobyd niezbędne minimum wiedzy z 
zakresu problemów społeczeostwa chioskiego. 

W tym celu trzeba, po pierwsze, patrzed w dół, a nie bujad w obłokach. Kto nie 
chce i nie ma zamiaru patrzed w dół, ten do kooca dni swoich nie zdoła należycie 
zrozumied sytuacji w Chinach. 

Po drugie — trzeba przeprowadzad rozmowy z ludźmi. Powierzchowne 
obserwacje i pogłoski nigdy nie dadzą pełnego obrazu rzeczywistości. 

Z całego materiału, jaki zebrałem przeprowadzając rozmowy z ludźmi, została 
zagubiona częśd dotycząca prowincji Hunan oraz częśd dotycząca 
Tsingkangszanu. Publikowane materiały obejmują w zasadzie „Materiały z 
badao powiatu Singkuo”, „Materiały z badao gminy Czangkang” oraz „Materiały 
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z badao gminy Tsaisi”. Metoda przeprowadzania rozmów z ludźmi jest najprost-
sza i łatwa do zrealizowania, jednocześnie zaś najsłuszniejsza i najbardziej 
niezawodna. Dała mi ona dużo korzyści. Jest to szkoła, której nie dorówna żaden 
uniwersytet. Na takie rozmowy należy zapraszad doświadczonych aktywistów 
średniego i niższego szczebla oraz prostych ludzi spośród miejscowej ludności. 
Podczas badania pięciu powiatów Hunanu i dwóch powiatów w rejonie 
Tsingkangszanu zapraszałem aktywistów średniego szczebla tych powiatów; 
podczas badania powiatu Sünwu zaprosiłem kilku aktywistów średniego i 
niższego szczebla, jak również jednego zubożałego siutsaia2, zrujnowanego 
prezesa miejscowej izby handlowej, oraz bezrobotnego niższego urzędnika, 
który uprzednio kierował resortem podatków gruntowych w zarządzie 
powiatowym. Opowiedzieli mi oni o bardzo wielu takich sprawach, o jakich 
uprzednio nie miałem sposobności słyszed. Tak więc o całym ogromie 
potworności, jakie mają miejsce w więzieniach chioskich, dowiedziałem się po 
raz pierwszy, gdy podczas badao prowadzonych w powiecie Hengszan prowincji 
Hunan rozmawiałem z dozorcą więzienia powiatowego. Podczas badao 
prowadzonych w powiecie Singkuo i w dwóch gminach — Czangkang i Tsaisi — 
na rozmowy zapraszano pracowników gminnych i prostych chłopów. Wszyscy ci 
ludzie — miejscowi urzędnicy, chłopi, siutsai, dozorca więzienny, kupiec i 
urzędnik podatkowy — byli moimi czcigodnymi nauczycielami. Uważając siebie 
za ich ucznia, odnosiłem się do nich z należytym szacunkiem, z uwagą, traktowa-
łem ich nie oficjalnie, lecz po koleżeosku. W przeciwnym wypadku nie chcieliby 
mied ze mną nic do czynienia, nie mówiliby o tym, co wiedzą, a gdyby nawet 
zaczęli mówid, nie powiedzieliby wszystkiego. Na rozmowy nie należy zapraszad 
wiele osób: wystarczy zaprosid trzy—cztery, najwyżej siedem—osiem osób. Na 
każdą taką rozmowę trzeba wyznaczyd odpowiednią porę, przygotowad wykaz 
zagadnieo, samemu zadawad pytania i notowad odpowiedzi, rozwijad z 
uczestnikami rozmów dyskusję wokół poruszonych problemów. Tak więc, kto 
przystępuje do tej sprawy bez dużego zasobu entuzjazmu, kto nie ma zamiaru 
patrzed w dół, kto nie ma w sobie żądzy poznania, kto rzeczywiście nie zechce 
wyzbyd się próżnej pychy, by szczerze przyjąd postawę ucznia — ten albo w 
ogóle nie zdoła wykonad tego zadania, albo wykona je źle. Trzeba zrozumied, że 
prawdziwymi bohaterami są masy, że my sami natomiast bardzo często bywamy 
nieporadni aż do śmieszności. Jeśli się tego nie zrozumie, nie zdobędzie się 
nawet minimalnej wiedzy. 

Powtarzam, że główny cel opublikowania tego materiału informacyjnego polega 
na tym, aby wykazad, jaką metodą można dojśd do zrozumienia sytuacji wśród 
mas, nie zaś na tym, by towarzysze zapamiętali właśnie dany konkretny materiał 
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i wyprowadzone z niego wnioski. Ogólnie mówiąc, niedojrzała burżuazja chioska 
nie potrafiła i nigdy już nie potrafi dad nam stosunkowo pełnych lub chociażby 
minimalnych danych o sytuacji społeczeostwa, jak to uczyniła burżuazja 
europejska, amerykaoska czy japooska, toteż nie pozostaje nam nic innego, jak 
samym zająd się zbieraniem materiałów. Dotyczy to zwłaszcza aktywistów-
praktyków, którzy zawsze powinni zdawad sobie sprawę ze zmian, jakie 
zachodzą w sytuacji, pod tym zaś względem komuniści żadnego kraju nie mogą 
liczyd na coś gotowego. Dlatego też wszyscy akty- wiści-praktycy powinni 
zajmowad się badaniem sytuacji w niższych warstwach ludności. Co się zaś tyczy 
tych, którzy znają tylko teorię, lecz nie orientują się w realnej sytuacji, to prowa-
dzenie takich badao jest dla nich tym bardziej konieczne; w przeciwnym 
wypadku nie będą umieli łączyd teorii z praktyką. „Kto nie zbadał, ten nie ma 
prawa wypowiadad się!” Aczkolwiek ten i ów wyśmiewa to powiedzenie jako 
przejaw „ciasnego empiryzmu”, ja i teraz nie wyrzekam się swoich słów, nie 
tylko zresztą nie wyrzekam się ich, lecz nadal jestem stanowczo przeświadczony, 
że bez uprzedniego zbadania nie można pretendowad do prawa wypowiadania 
swej opinii. Bardzo wiele ludzi, „ledwie zszedłszy z wozu”, z miejsca zaczyna 
krzykliwie wydawad sądy, wypowiadad swoje zdanie, krytykowad i w czambuł 
potępiad wszystkich i wszystko; w praktyce tacy ludzie — wszyscy bez wyjątku — 
ponoszą porażkę, gdyż tego rodzaju sądy lub krytyka, nie oparte na dokładnym 
zbadaniu sprawy, nie są niczym innym jak ignorancką paplaniną. Szkody, jakie 
wyrządzili naszej partii tacy „najwyżsi pełnomocnicy”, trudno wprost obliczyd, 
takich zaś wszędobylskich „najwyższych pełnomocników” mamy co niemiara. 
Słusznie mówi Stalin: „...teoria staje się bezprzedmiotowa, jeśli nie łączy się z 
rewolucyjną praktyką”, i oczywiście słuszne są jego słowa, że „praktyka staje się 
ślepa, jeśli nie oświetla sobie drogi rewolucyjną teorią”3. O „ciasny empiryzm” 
pomawiad można tylko ślepych, krótkowzrocznych praktyków, którzy nie widzą 
perspektyw. 

Ja osobiście i teraz silnie odczuwam potrzebę szczegółowego poznania Chin i 
innych krajów świata. Tłumaczy się to tym, że moje wiadomości w jednej i 
drugiej dziedzinie wciąż jeszcze są nader niedostateczne. W żadnym razie nie 
mogę twierdzid, że już wszystko wiem, że inni natomiast nic nie wiedzą. Wespół 
ze wszystkimi towarzyszami partyjnymi uczyd się od mas, byd jak i przedtem ich 
skromnym uczniem — takie jest moje szczere pragnienie. 
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POSŁOWIE  

(19 kwietnia 1941 roku) 

 

Dziesięcioletni okres wojny domowej jest dla nas skarbnicą doświadczeo, do 
której w toku obecnej wojny z najeźdźcami japooskimi możemy sięgad z 
największą dla siebie korzyścią i najłatwiej. Dotyczy to jednak tylko zagadnienia, 
jak utrzymywad więź z masami i jak mobilizowad je do walki z wrogiem, lecz nie 
dotyczy zagadnieo linii taktycznej. Taktyczna linia partii w chwili obecnej różni 
się zasadniczo od dawnej linii partyjnej. Dawniej walczyliśmy przeciwko 
obszarnikom i burżuazji kontrrewolucyjnej, obecnie zaś dążymy do sojuszu ze 
wszystkimi tymi obszarnikami i tymi przedstawicielami burżuazji, którzy nie 
występują przeciwko wojnie z najeźdźcami japooskimi. Niesłuszne było już 
chodby to, że w trzecim okresie dziesięcioletniej wojny domowej nie stosowano 
zróżnicowanej polityki, z jednej strony, wobec rządu reakcyjnego i partii 
reakcyjnej, które prowadziły przeciwko nam zbrojną ofensywę, z drugiej zaś 
strony — wobec wszystkich tych warstw ludności w rejonach naszej władzy, 
które miały kapitalistyczny charakter. Niesłuszne było również to, że nie stoso-
wano zróżnicowanej polityki wobec różnych ugrupowao w łonie rządu 
reakcyjnego i partii reakcyjnej. Bezwzględnie błędna była polityka „li tylko walki” 
— polityka, jaką prowadzono w tym czasie wobec wszystkich warstw 
społeczeostwa, oprócz chłopstwa i niższych warstw drobnej burżuazji miejskiej. 
W dziedzinie polityki agrarnej błędne było wyrzeczenie się słusznej linii 
stosowanej w początkowym i drugim okresie4 dziesięcioletniej wojny domowej 
— linii nadzielania obszarników ziemią na równi z chłopami, aby mogli zająd się 
pracą na roli, aby nie stawali się bezdomnymi włóczęgami czy rozbójnikami i nie 
naruszali ładu społecznego. Dzisiaj polityka partii musi byd inna. Nie do przyjęcia 
jest dla nas zarówno polityka „li tylko walki i wyrzeczenia się zjednoczenia”, jak i 
polityka „li tylko zjednoczenia i wyrzeczenia się walki” (polityka zwolenników 
Czen Tu-siu w 1927 roku); potrzebna nam jest polityka zjednoczenia ze 
wszystkimi tymi warstwami społeczeostwa, które występują przeciwko 
imperializmowi japooskiemu — polityka jednolitego frontu z tymi warstwami. 

Jednakże należy równocześnie zwalczad istniejące w ich środowisku elementy 
chwiejne, skłonne do kapitulacji przed wrogiem, oraz elementy reakcyjne, 
występujące przeciw komunistom i ludowi; należy przy tym posługiwad się 
rozmaitymi formami walki w zależności od stopnia chwiejności i reakcyjności 
tych elementów. Nasza obecna polityka jest polityką dwustronną, łączącą w 
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sobie i „zjednoczenie”, i „walkę”. W dziedzinie stosunków pracy jest to polityka 
dwustronna, która z jednej strony zmierza do tego, aby w granicach możliwości 
dbad o poprawę bytu robotników, z drugiej zaś strony do tego, by nie 
przeszkadzad rozwojowi ekonomiki kapitalistycznej w rozsądnych granicach. W 
dziedzinie agrarnej jest to polityka dwustronna, która z jednej strony wymaga 
od obszarnika obniżenia tenuty dzierżawnej i procentu od pożyczek, z drugiej 
zaś strony — zobowiązuje chłopa do płacenia tej obniżonej tenuty dzierżawnej i 
procentu od pożyczek. W dziedzinie praw politycznych jest to polityka 
dwustronna, która z jednej strony gwarantuje wszystkim obszarnikom i kapi-
talistom wypowiadającym się za walką z najeźdźcami japooskimi równe z 
robotnikami i chłopami prawa osobiste, polityczne i majątkowe, z drugiej zaś 
strony ma zapobiegad ewentualnej akcji kontrrewolucyjnej ze strony 
obszarników i kapitalistów. Trzeba rozwijad zarówno gospodarkę paostwową, 
jak i gospodarkę spółdzielczą; jednakże obecnie na terytorium baz oporu 
pierwszeostwo w gospodarce wiejskiej ma jeszcze nie gospodarka paostwowa, 
lecz prywatna, toteż kapitałowi niemonopolistycznemu trzeba umożliwiad 
rozwój w imię walki przeciwko imperializmowi japooskiemu i systemowi 
półfeudalnemu. Jest to najbardziej rewolucyjna polityka, jaką w dobie obecnej 
Chiny mogą prowadzid. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż byłoby błędem 
występowad przeciw tej polityce lub przeciwdziaład wcielaniu jej w życie. Należy 
surowo i zdecydowanie strzec czystości ideowej członków partii komunistycznej, 
lecz jednocześnie popierad w ekonomice społeczeostwa te elementy 
kapitalistyczne, które mogą byd użyteczne, umożliwiad im rozwój w rozsądnych 
granicach; spełnienie obu tych zadao w okresie wojny z najeźdźcami japooskimi, 
w okresie budowy republiki demokratycznej jest dla nas w równym stopniu 
konieczne. W tym okresie nie wykluczona jest możliwośd zdemoralizowania się 
pewnej części członków partii komunistycznej pod wpływem burżuazji, nie 
wykluczona jest możliwośd przeniknięcia do partii ideologii burżuazyjnej, toteż 
powinniśmy zwalczad przejawy ideologicznego rozkładu wewnątrz partii; nie 
wolno jednak popełniad błędu — przenosid walki przeciwko przeniknięciu 
ideologii burżuazyjnej do partii w sferę ekonomiki, występowad przeciw 
elementom kapitalistycznym w ekonomice. Powinniśmy ściśle rozgraniczad te 
dwie dziedziny. Komunistyczna Partia Chin rozwija swą działalnośd w 
skomplikowanej sytuacji, toteż każdy członek partii, zwłaszcza zaś każdy 
pracownik partyjny zajmujący stanowisko kierownicze powinien wyrabiad w 
sobie hart, by stad się bojownikiem uzbrojonym w znajomośd taktyki 
marksistowskiej. Mając jednostronny, prymitywny pogląd na rzeczy, nie można 
doprowadzid rewolucji do zwycięstwa. 
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Przypisy: 

1. Oficjalna nazwa dyrektywy Komitetu Centralnego z 7 lipca 1940 roku brzmi: 
„Uchwala KC KPCh o sytuacji obecnej i polityce partii”. Dyrektywa KC z 25 
grudnia 1940 roku zamieszczona jest w S tomie niniejszego wydania i nosi tytuł: 
„O naszej polityce”.  

2. Siutsai — najniższy stopieo naukowy w dawnych Chinach. 

3. J. W. Stalin, „O podstawach leninizmu”, rozdział III, „Teoria” (Dzieła, t. 6, 
Warszawa 1953, str. 97. — Red. przekł. polsk.).  

4. Okres początkowy dziesięcioletniej wojny domowej, o którym tutaj mowa, 
obejmuje odcinek czasu od kooca 1927 roku do kooca 1928 roku i zazwyczaj 
nazywany jest okresem tsingkangszaoskim; drugi okres obejmuje odcinek czasu 
od początku 1929 roku do jesieni 1931 roku, tj. od chwili utworzenia centralnej 
bazy oporu władzy czerwonej do zwycięskiego zakooczenia trzeciej 
kontrwyprawy; trzeci okres dziesięcioletniej wojny domowej obejmuje odcinek 
czasu od kooca 1931 roku do kooca 1934 roku, tj. od chwili zwycięskiego zakoo-
czenia trzeciej kontrwyprawy do rozszerzonej narady Biura Politycznego KG 
KPCh w Tsunji (prowincja Kueiczou). Narada w Tsunji w styczniu 1935 roku 
położyła kres linii „lewicowo”-oportunistycznej panującej w partii od 1931 do 
1934 roku i zawróciła partię na właściwą drogę. Patrz opublikowaną w 
niniejszym tomie „Uchwałę w sprawie pewnych zagadnieo historii naszej partii”, 
częśd 3.  

 

 

 

 


