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Poniższy tekst to fragment „Szkicu decyzji Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Chin w sprawie niektórych problemów w naszej obecnej pracy na terenach 
wiejskich”, napisanej pod kierunkiem Towarzysza Mao Tse-tunga w maju 1963 r. 
Fragment „Skąd pochodzą słuszne idee człowieka?” został napisany osobiście 
przez Towarzysza Mao Tse-tunga. 
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Skąd pochodzą słuszne idee człowieka? Czy spadają z nieba? Nie. Czy istnieją 

pierwotnie w głowie? Nie. Słuszne idee człowieka pochodzą jedynie ze 

społecznej praktyki, z trzech praktyk w społeczeostwie, mianowicie: z walki o 

produkcję, walki klasowej i eksperymentu naukowego. Byt społeczny ludzi 

określa ich idee. Z chwilą, kiedy słuszne idee, reprezentujące przodującą klasę, 

zostały opanowane przez masy, stają się one siłą materialną, przeobrażającą 

społeczeostwo i świat. Ludzie w praktyce społecznej prowadzą różnego rodzaju 

walkę, zdobywają bogate doświadczenie, doświadczenie sukcesów i 

niepowodzeo.  

Niezliczone zjawiska obiektywnego świata zewnętrznego znajdują odbicie w 

głowie człowieka przez jego pięd narządów zmysłowych – narządy wzroku, 

słuchu, powonienia, smaku i dotyku i na początku jest to poznanie zmysłowe. 

Kiedy nagromadzi się dużo materiałów poznania zmysłowego, następuje skok, 

przejście do poznania racjonalnego, do idei. Jest to jeden proces poznania. Jest 

to pierwszy etap całego procesu poznania, etap przejścia od obiektywnej materii 

do subiektywnego ducha, eta odbytu do idei. W tej chwili jeszcze nie zostało 

udowodnione, czy duch i idee (obejmujące teorię, politykę, plany i metody) 

słusznie odzwierciedlają prawa obiektywnego świata zewnętrznego czy też nie, 

nie można jeszcze określid, czy są one słuszne czy nie. Potem następuje drugi 

etap procesu poznania, etap przejścia od ducha do materii, od idei do bytu. To 

znaczy, zastosowanie wiedzy, zdobytej w pierwszym etapie, do praktyki 

społecznej, by sprawdzid, czy teoria, polityka, plany, metody itd. doprowadzą do 

oczekiwanych sukcesów. Ogólnie mówiąc to, co się kooczy sukcesem, jest 

słuszne, a to, co się kooczy niepowodzeniem, jest błędne, odnosi się to 

szczególnie do walki ludzkości z przyrodą. W walce społecznej siły 

reprezentujące przodującą klasę niekiedy ponoszą porażkę nie dlatego, że ich 

idee są niesłuszne, a dlatego, że w układzie sił w walce siły przodujące 

tymczasowo ustępują siłom reakcyjnym, ponoszą więc tymczasową porażkę, 

lecz potem, wcześniej czy później zwyciężą. W rezultacie sprawdzenia przez 

praktykę poznanie ludzkie dokonuje innego skok. Ten skok w porównaniu z 

poprzednim ma jeszcze większe znaczenie. Ponieważ jedynie ten skok może 

udowodnid, czy pierwszy skok w poznaniu, to znaczy, czy idee, teoria, polityka, 

plany, metody itd. uzyskane w procesie odzwierciedlania obiektywnego świata 
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zewnętrznego są słuszne czy błędne. Innego sposobu sprawdzenia prawdy nie 

ma. Słuszne poznanie często może byd osiągnięte dopiero po wielokrotnym 

powtarzaniu przejśd od materii do ducha i od ducha do materii, to znaczy, od 

praktyki do poznania i od poznania do praktyki. Taka jest marksistowska teoria 

poznania, dialektyczno-materialistyczna teoria poznania. Co więcej, jedynym 

celem proletariatu w procesie poznawania świata jest jego zmiana. Słuszne 

poznanie często może byd osiągnięte dopiero po wielokrotnym powtarzaniu 

przejśd od materii do ducha i od ducha do materii, to znaczy, od praktyki do 

poznania i od poznania do praktyki. Taka jest marksistowska teoria poznania, 

dialektyczno-materialistyczna teoria poznania. Jest wśród nas dużo takich 

towarzyszy, którzy jeszcze nie rozumieją tej teorii poznania. Kiedy spyta się ich o 

źródła ich idei, opinii, polityki, metod, planów i wniosków, elokwentnych mów i 

długich artykułów, uważają, że takie pytanie jest dziwne i nie potrafią na nie 

odpowiedzied.  Nie rozumieją tego, że materia może zostad 

przetransformowana w ducha a duch w materię, podczas gdy takie przejścia są 

fenomenem codziennego życia. To dlatego konieczne jest wykształcenie nasze 

towarzyszy w teorii dialektycznego materializmu, żeby mogli poprawnie 

przeorientowad ich myślenie, stad się mistrzami w analizie, studiowaniu i 

podsumowaniu doświadczeo, pokonaniu trudności, popełniad mniej błędów, 

wykonywad swoją pracę lepiej i walczyd ciężej do przebudowania Chin w wielki i 

potężny kraj socjalistyczny i by pomóc uciemiężonym i wyzyskiwanym masom 

na całym świecie, wypełniając nasz wielki internacjonalistyczny obowiązek. 

 


