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Praca „W sprawie praktyki” ztała,napiana,w,lipcu,1937,rku.

W Komunistycznej Partii Chin itniała, grupa, , twarzyzy, hłujących, gmaty,
zmówi, którzy, przez, łużzy, cza, rzucali, , wiaczenie rewolucji chiokiej
negowali prawę, że, „marksizm — t, nie, gmat, lecz,wytyczna, ziałania”, i,
tylko straszyli ludzi poszczególnymi, łwami, i, zaniami, wyrwanymi z tekstu 
kiążek, markitwkich., Itniała, też, inna, grupa, twarzyzy, — hłujących,
empiryzmwi, którzy, przez, łużzy, cza, pierając, ię na swym osobistym 
granicznym, wiaczeniu, nie, rzumieli, ważnci, terii, la, praktyki,
rewlucyjnej, nie, garniali, całkztałtu, ytuacji, rewlucyjnej, pracwali,
wprawzie,grliwie,ale,na,lep.,Błęne,pgląy,tych,wóch,grup,twarzyzy,a,
zwłazcza, pgląy, gmatyczne, wyrząziły, w, latach, 1931—1934, grmną,
szkę, rewlucji, chiokiej, jenczenie, gmatycy, trjąc, ię, w, zatę,
marksizmu wprowadzili w błą,barz,wielu,nazych,twarzyzy.

Towarzysz Mao Tse-tung,napiał,wą,pracę,„W,prawie,praktyki”,w,tym,celu, by 
ze stanowiska marksistowkiej, terii,pznania, zemakwad,ubiektywityczne,
błęy, zwlenników, gmatyzmu, i, empiryzmu,— zwłazcza, gmatyzmu,— w 
nazej, partii., Pnieważ, główny, nacisk towarzysz Mao Tse-tung, płżył, na,
zdemaskowanie garząceg, praktyką, gmatyzmu — tej odmiany 
subiektywizmu, praca, trzymała, tytuł, „W, prawie, praktyki”., Rzwijane, w, niej,
pgląy były,przetawine,w,wim,czasie przez towarzysza Mao Tse-tunga w 
odczycie,wygłznym,na,Uniwerytecie,;ntyjapokim,w,Jenanie.
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Materialim, premarkwki, rpatrywał, aganienia, pnania,w, erwaniu,
, płecnej, natury, cłwieka, w, erwaniu, , hitrycneg, rwju 
lukci,i,lateg,nie,mógł,pjąd,ależnci,pnania,,praktyki,płecnej,t,
jet,ależnci,pnania,,prukcji,i,walki,klawej

Markici, pree, wytkim, uważają, że, iałalnd, prukcyjna, lui, jet,
najbariej,ptawwą,iałalncią,praktycną,która,krela,welką,inną,ich,
iałalnd,Ktałtwanie,i,pnania,lukieg,ależy,głównie,,materialnej,
iałalnci, prukcyjnej, w, prceie, której, luie, tpniw, chą, ,
rumienia, jawik, pryry, charakteru, pryry, prawiłwci, rąących,
pryrą,ra,tunków,miy,cłwiekiem,a,pryrą,jencenie,ppre,
iałalnd, prukcyjną, tpniw, iągają, ni, rmaite, ceble, pnania,
krelnych,tunków,wajemnych,pmiy,bą,Cała,ta,wiea,jet,nie,,
iągnicia, w, erwaniu, , iałalnci, prukcyjnej, W, płeceotwie,
beklawym, każy, pcególny, cłwiek, jak, cłnek, teg, płeceotwa,
wpółpracuje, , ptałymi, cłnkami, płeceotwa, i, wchąc, , nimi, w,
krelne,tunki,prukcji,urecywitnia,iałalnd,prukcyjną,mającą,na,
celu, rwiąanie, aganieo, materialneg, życia, lui, W, rmaitych,
płeceotwach,klawych,cłnkwie,tych,płeceotw,należący,,różnych,
kla,wchąc,w,rmaitych, rmach,w,krelne,tunki,prukcji,również,
urecywitniają, , ,iałalnd, , ,prukcyjną, , ,mającą, , ,na, , ,celu, , , rwiąanie,
aganieo, materialneg, życia, , lui, , T, jet, włanie, , ptawwe, rół,
rozwoju ludzkiego poznania. 

Praktyka, płecna, lui, nie, granica, i, , amej, tylk, iałalnci,
produkcyjnej, lecz ma pnat, wiele, innych, rm, jak, walka, klawa, życic,
plitycne, iałalnd, w, ieinie, nauki, i, tuki, łwem, cłwiek, w,
płeceotwie, biere, uiał, we, wytkich, erach, praktycneg, życia,
płecneg,Dlateg,pnanie,lukie,nie,granica,i,,życia materialnego; 
cłwiek,pnaje,nat,— w rozmaitym stopniu — itt,rmaitych,tunków,
achących, pmiy, lumi, w, prceie, życia, plitycneg, i, kulturalneg,
(cile, wiąaneg, , życiem, materialnym), Scególnie, a, głbki, wpływ, na,
rwój, pnania, lukieg, wywierają, rmaite, rmy, walki, klawej, W,
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płeceotwie, klawym, każy, cłwiek, najuje, i, w, krelnej, ytuacji,
klawej,tteż,nie,ma,takiej,ielgii,która,by,nie,niła,pitna,klaweg

Markici,uważają,że,iałalnd,prukcyjna,płeceotwa,lukieg,rwija,
i, krk, a, krkiem, , cebli, niżych, , wyżych, wbec, ceg, i, wiea,
luka, arówn,, wiecie, pryry, jak, , płeceotwie, również, rwija, i,
krk, a, krkiem, , cebli, niżych, , wyżych, t, jet, , prteg, 
łżneg, , jentrnneg, , wieltrnneg, W, ciągu, bar, ługieg,
kreu, iejów, luie, mgli, pjmwad, hitri, płeceotwa, tylk,
jentrnnie, wynikał, t, , jenej, trny, , teg, że, klay, wyykiwacy,
tenencyjnie, interpretwały, i, tale, wypacały, bra, hitrii, płeceotwa, ,
rugiej, a,— , teg, że,prukcja, na,małą, kal,granicała,winkrąg, lui,
Dpier, wówca, gy, wra, , pjawieniem, i, ptżnych, ił, wytwórcych, —
wielkieg, premyłu,— pjawił, i,wpółceny, prletariat, tał, i,mżliwe,
wszechstronne historyczne zrozumienie przez ludzi procesu historycznego 
rwju, płeceotwa, i, prebrażenie, wiey, , płeceotwie, w, nauk, Tą,
nauką,włanie,jet,,markim

Markici, uważają, że, tylk, praktyka, płecna, lui,mże, tanwid, kryterium 
prawiwci,wiey,lukiej,,tacającym,na,wiecie,B,aktycnie,tylk,w,
prceie,praktyki, płecnej, (w,prceie,prukcji,materialnej,walki, klawej,
wiaceo, naukwych), wiea, luka, mże, tad, ptwierna, pre,
uzyskanie oczekiwanych pre, lui,wyników, Jeżeli, luie, ążą, ,iągnicia,
ukceów, w, pracy, a, wic, , uykania, cekiwanych, wyników, t, pwinni,
bewglnie, twad, we, iee, , prawiłwci, tacająceg, na,
biektywneg, wiata, w, preciwnym, raie, praktyka, prynieie, im, prażk,
Pnióły, prażk, luie, wyciągają, nauk, , ameg, aktu, prażki, mieniają,
we,iee,i,twują,je,,prawiłwci,tacająceg,na,wiata,a,wówca,
mgą,prektałcid,prażk,w, wycitw,pryłwia, że, „Prażka, jet,matką,
pwenia”, i, „Każe, niepwenie, cyni, na, mąrejymi”, wyrażają,
włanie,t,praw
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Teria, pnania, materialimu, ialektycneg, tawia, praktyk, na, pierwym,
miejcu, uważa, że, pnania, lukieg, nie, mżna, w, najmniejym, nawet,
tpniu,rywad,,praktyki,walca,wytkie,błne,terie,negujące,ważnd,
praktyki, i, rywające, pnanie, , praktyki, Lenin, pwieiał, „Praktyka, ti,
pna, pnaniem, (teretycnym), gyż, pryługuje, jej, nie, tylk, walr,
pwechnci,lec,i,bepreniej,recywitci”1

Filozofia marksistowska — materializm dialektyczny — ma,wie,wybijające, i,
na,pierwy,plan,cechy,cególne,pierwa,cecha,cególna,— to jej charakter 
klawy, twarte, prynanie, że,materialim,ialektycny, łuży, prletariatwi,
ruga,cecha, cególna,— to jej charakter,praktycny,pkrelanie, ależnci,
terii,,praktyki,pkrelanie,teg,że,ptawą,terii,jet,praktyka,i,że,,klei,
teria, łuży, praktyce, O, prawiwci, wiey, cy, terii, ecyuje, nie, cena,
ubiektywna, lec, wynik, biektywnej, praktyki, płecnej, Probierzem prawdy 
mże,byd, tylk, praktyka, płecna, Punkt,wienia, praktyki,— oto naczelny i 
podstawowy punkt widzenia    teorii    poznania    materializmu    
dialektycznego2. 

W,jaki,jenak,pób,,praktyki,pwtaje,pnanie,lukie,i,jak,,klei,łuży,ono 
praktyce?, ;by, t, rumied, wytarcy, apnad, i, , prceem, rwju,
poznania. 

Chi, , t, że, pcątkw, w, prceie, iałalnci, praktycnej, luie, wią,
tylk, ewntrną, trn, rmaitych, , recy, , jawik, wytpujących, w, tym,,,
prceie,wią, , ,pcególne, , , trny, recy, , , jawik, , ,wią, , , ewntrny,,,
wiąek, , , miy, , pcególnymi, , jawikami, Na, , prykła, luie, który,,
przybyli do Jenanu w celu   zbadania   sytuacji,   przez   kilka   pierwszych   dni   
wiieli,w,Jenanie,miejcwd,ulice,my, ,tykali,i, ,, ,wielu, , , lumi,byli,
becni, na, pryjciach, wiecrach, i wiecach, łuchali, różnych, premówieo,
cytali, różne, kumenty, , , wytk, t, tanwił, ewntrną, trn, jawik,
pcególną, , trn, jawik, i, ewntrny, wiąek, tych, jawik, Ten, , cebel,,
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prceu,,,pnania,naywa,i,ceblem,,,ptreżenia,myłwego, to znaczy 
ceblem,wrażeo,i,wybrażeo,,,Te,,różne,,jawika,,,naptkane,,,w,,,Jenanie,,,
iałując,na,narąy,myłwe,panów,,grupy,prybyłej,,la,baania,ytuacji,
wywłały, w, nich, krelne, wrażenia, w, wiamci, ich, pwtał, , , , ereg,,,
wyobrażeo, , , i, , , arywał, , i, , , gólny, , , ewntrny, wiąek, , ,miy, , , tymi,,,
wybrażeniami,,,—  oto   pierwszy   szczebel poznania. Na tym szczeblu ludzie 
nie,mgą,jece,wyrbid,bie,głbkich,,pjd,i,wynud,lgicnych,wników

Kontynuowanie praktyki spłecnej,prwaa,,wielkrtneg,pwtarania,
i,jawik,wywłując,u,lui,wrażenia,i,wybrażenia,Wówca,w,wiamci,
cłwieka, achi, kk, w, prceie, pnania, — pwtają, pjcia, Pjcie,
wierciela, już, nie, ewntrną, trn, recy, jawik, nie, pcególne, ich,
trny, nie, ich, wiąek, ewntrny, uchwycą, n, itt, jawika, jawik, w,
jeg,całktałcie,wewntrny,wiąek,jawik,Miy,pjciem,a,wrażeniem,
achi, różnica, nie, tylk, ilciwa, ale, i, jakciwa, Daly, rwój, w, tym,
kierunku, atwanie,met,ąenia, i,wnikwania,mże,prwaid,,
lgicnych, wników, Kiey, w, „Opwieci, , Trech, Króletwach”*, cytamy,
„marcy,brwi,— i,t,w,głwie,ri,i,plan”,lub,kiey,wyklimy,mówid,,
„Dajcie,mi,pmyled”,— t,włanie,chwila,kiey,umył,luki,peruje,pjciami,,
aby,ąid,i,wnikwad,,T,jet,rugi,cebel,pnania

Panwie, , grupy, prybyłej, , na, w, celu, baania, ytuacji, ebrawy, różne,
materiały, i, „premylawy”, je, mgliby, wyad, taki, ą, „Plityka,
antyjapokieg, jenliteg, rntu, narweg, którą, realiuje, partia,
kmunitycna,jet,plityką,knekwentną,cerą,i,ucciwą”,Jeli,panwie,ci,
równie, ucciwie, ą, a, jenceniem,w, imi, calenia, naru, t, p,wyaniu,
teg, ąu, mgą, pójd, alej, i, wynud, natpujący, wniek, „Jenlity,
antyjapoki,rnt,narwy,mże,byd,,pweniem,utwrny”,W,gólnym,
prceie,pnania,jakiegklwiek,jawika,ten,cebel,pjd,ąów,i,wników,
jet,ceblem,jece,ważniejym,ceblem,pnania,racjnalneg

Prawdziwe zadanie, pnania, plega, na, tym, by, , wrażenia, wnied, i, ,
mylenia, , tpniweg, wyjanienia, wewntrnych, precnci, w,
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itniejących, biektywnie, recach, jawikach, , wyjanienia, ich,
prawiłwci, , wyjanienia, wewntrneg, wiąku, miy, różnymi,
prceami, t, nacy, by, iągnąd, pnanie, lgicne, Pwtaramy, pnanie,
lgicne, różni, i, , myłweg, tym, że, pnanie, myłwe, garnia,
pcególne,trny,recy,jawik,ewntrne,ich,trny,ewntrny,wiąek,
miy, jawikami, natmiat, pnanie, lgicne, cyni, grmny, krk, napró,
garniając, jawik, w, jeg, całktałcie, jeg, itt, i, wiąek, wewntrny,
jawik, wni, i, , wykrycia, wewntrnych, precnci, tacająceg, na,
wiata,i,lateg,mże,wyjanid,rwój,tacająceg,wiata,w,jeg,całktałcie,
wra,,jeg,pwechnymi,wiąkami,wewntrnymi

Pre,markimem,nikt,knekwentnie,nie,wyuwał,teg,raju,ialektycn-
materialistycznej teorii procesu rozwoju poznania, opartej na praktyce i na 
ruchu, , teg, c, prte, , teg, c, łżne. Materializm marksistowski 
pierwy, rtrygnął, prawiłw, t, kweti, w, pób, materialitycny, i,
ialektycny,wkaał,na,cra,bariej, ,pgłbiające,i,pnanie, ,wkaał, ,na,,
ruch, ptpwy, pnania, lukieg, , pnania, myłweg, , lgicneg,
bywający, i, na, gruncie, kmplikwanej, i, wciąż, pwtarającej, i, praktyki,
prukcji,i,walki,klawej,Lenin,pwiaa,„;btrakcja,materii,prawa,pryry,
abtrakcja,wartci,it,łwem,wytkie,naukwe,(prawiłwe,pważne,nie,
bzdurne) abstrakcje dają, głbe, wiernieje, pełnieje, wiercielenie,
pryry”3,Markim-leninim,uważa,że,pecyicnd,wóch,cebli,prceu,
pnania, plega, na, tym, iż, na, niżym, ceblu, pnanie, wytpuje, jak,
pnanie,myłwe,a,na,wyżym,— jako poznanie logiczne, ale oba te szczeble 
ą, ceblami, jeneg, prceu, pnania, Pnanie, myłwe, i, pnanie,
racjnalne,różnią,i,wym,charakterem,ale,nie,ą,,iebie,erwane, i, łącą,
i,w,jen,na,baie,praktyki

Naa, praktyka, wiacy, e, nie, mżemy, natychmiat, pjąd, recy, jawik,
ptreganych,a,pmcą,myłów,ra,że,tylk,jawika,rumiane,mgą,tad,
i, la, na, rółem, jece, głbych, wrażeo, Wrażenie, mże, rtrygnąd,
jeynie, kweti, tycącą, ewntrnych, trn, jawika, pca, gy, kweti,
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istoty rozstrzyga,pier,teretycne,mylenie,Rtrygnicie,tych,kwetii,nie,
mże, byd, w, najmniejym, tpniu, erwane, , praktyki, Cłwiek, nie,mże,
pnad,żaneg,jawika,be,etknicia,i,,nim,t,nacy,—jeżeli,jeg,włane,
życie,(praktyka),nie,ma,,cynienia,z  tym  zjawiskiem. 

Nie, mżna, był, , góry, żyjąc, jece, w, płeceotwie, eualnym, pnad,
prawiłwci, płeceotwa, kapitalitycneg, pnieważ, wówca, nie, był,
jece,kapitalimu,i,nie,był,pwieniej,praktyki,Markim,mógł,i,pjawid,
jedynie jak,wytwór,płeceotwa,kapitalitycneg,Mark,nie,mógł,w,epce,
kapitalimu, premnplitycneg, , góry, knkretnie, pnad, pewnych,
witych, prawiłwci, epki, imperialimu, pnieważ, imperialim, jak,
ostatnie stadium kapitalizmu wtedy jeszcze nie pojawił, i, i, nie, był, jece,
pwieniej,praktyki,pier,Lenin,i,Stalin,mgli,pjąd,t,aanie

Mark, Engel, Lenin, i, Stalin, mgli, twryd, wą, teri, nie, tylk, iki, wej,
genialnci, ale, głównie, lateg, że, brali, bicie, uiał, w, praktyce, walki,
klawej, i, wiaceo, naukwych, wych, caów, gyby, nie, t, żana,
genialnd, nie, mgłaby, apewnid, ukceu, Makyma, że, „iutai*, nie,
prekracając, prgu, weg, mu, mże, wieied, , wytkich, prawach,
iemkich”,była, ccym, raeem,w,awnych,caach, kiey, technika, tała,na,
niskim poziomie, ale w naszej epoce, kiedy technika stoi na wysokim poziomie, 
aje, i, t, urecywitnid, acklwiek, prawiwą, wie, iągnitą, na,
ptawie,właneg,wiacenia, piaają, tylk, luie, wiąani, ,praktyką,
„iemką”, ni, t, w, wjej, praktyce, bywają, „wie”, która, a,
prenictwem, pima, i, techniki, traia, , „iutai”, i, pwala, mu, preni,
wieied,„,wytkich,prawach,iemkich”

D,beprenieg,pnania,jakiegklwiek,jawika,lub,jawik,kniecny,jet,
osobisty,uiał,w,walce,praktycnej,mającej,na,celu,mienianie,recywitci,
mienianie,jakiegklwiek,jawika,lub,jawik,tylk,bwiem,bity,uiał,w,
tej,walce,praktycnej,mże,prwaid,,etknicia,i,,ewntrną,trną,
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jakiegokolwiek zjawiska lub jawik, i, tylk, bity, uiał, w, tej, praktycnej,
walce, pwala, kryd, i, rumied, itt, jakiegklwiek, jawika, lub, jawik,
Ot,rga,pnania,którą,w,recywitci,krcy,każy,cłwiek,chi,tylk,
,t,że,itnieją,luie,który,umylnie,wypacają,,praw,,i,,,precą,,temu

W,najbariej,a,mienej,rli,wytpują,tu,luie,wani,„wechwieącymi”,
który,nachwytali,i,prypakwych,urywkwych,wiamci,i,uważają,i,a,
„pierwe,by,wiata”,c,wiacy, jeynie,, ich,namiernej,arumiałci,
Wiedza — t,nauka,a,w,nauce,nie,ma,miejca,na,najmnieją,nawet,błu, i,
arumiałd, nauka, tanwc, wymaga, ceg, wrc, preciwneg, —
ucciwci,i,krmnci,Jeżeli,chcecie,,,byd,,wie,,,,muicie,,brad,,,uiał,,,
w   praktyce   zmieniającej,,recywitd,,,Jeżeli,chcecie,,pnad,,mak,gruki,
muicie,ją,,,mienid,,— wiąd,,,ją,,,,,ut,,i,,,rgryd,,,Jeżeli,,,chcecie,,,pnad,
buw, i, właciwci, atmu, muicie, knad, pwienich, wiaceo,
iycnych, i, chemicnych, mienid, tan, atmu, , , Jeżeli, chcecie, nad, teri, i,
mety, rewlucji,muicie,wiąd, uiał,w, rewlucji, , , Cala, recywita,wiea,
pchi, , beprenieg, wiacenia, , , Jenakże, cłwiek, nie, mże,
wiacyd, bepreni, wytkieg, na, wiecie, , tteż, w, recywitci,
wika, cd, naej, wiey, — t, wytwór, wiacenia, prenieg, t,
wiea, pchąca, , wytkich, mininych, tuleci, i, wiea, iągnita, pre,
lui, , , gie, , , iniej, , , , Wiea, , , ta, , jet, , , wytwrem, , , beprenieg,
wiacenia, , lui, , który, , żyli, , , w, , , prełci, , , lub, , , beprenieg,
wiacenia, innych, lui, Jeżeli, w, kreie, beprenieg, wiacenia,
iągniteg, pre, naych, prków, lub, lui, nam,wpółcenych,wiea, ta,
pwiaała,wymgm,,których,mówił,Lenin,,—  to  znaczy  była,,reultatem,,
abtrakcji, , , naukwej, i, była, naukwym, biciem, , biektywnie, itniejących,
jawik, , t, wiey, tej, mżna, uad, w, preciwnym, raie, uad, jej, nie, mżna,,,
Dlateg, też, wiea, cłwieka, kłaa, i, , wóch, cci, — z danych 
wiacenia,beprenieg,i,,anych,wiacenia,prenieg,T,c,la,
mnie, jet, wiaceniem, prenim, la, innych, jet, jencenie,
wiaceniem, beprenim, , , ;, atem, jeżeli, chi, , , wie, , w, jej,,,
całktałcie,,,żane,jej,,,elementy,nie,mgą,byd,erwane,,,beprenieg,
wiacenia
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rółem,całej,wiey,ą,wrażenia,bierane,pre,narąy,myłów,cłwieka,,
biektywnie, itniejąceg, wiata, ewntrneg, kt, neguje, wrażenie, neguje,
beprenie, wiacenie, neguje, bity, uiał, w, praktyce, mieniającej
recywitd,— nie, jet,materialitą,W, tym, tkwi, prycyna, mienci, lui,
„wech-wieących”, Chiocycy, mają, tare, pryłwie, „Nie, mżna, chwytad,
tygryiąt,nie,wlały,,legwika,tygrya”,Pryłwie,t,jet,łune,arówn,
w odniesieniu do praktyki ludzkiej, jak i do teorii poznania. Poznanie oderwane 
,praktyki,jet,,,nie,,,pmylenia

;by, wyjanid, ialektycn-materialitycny, ruch, pnania, bywający, i, na,
ptawie,praktyki,mieniania,recywitci,— ruch,tpniw,pgłbiająceg,
i,pznania — prytcymy,jece,kilka,knkretnych,prykłaów

W, , pcątkwym, , kreie, , wej, , , praktyki, kreie, , nicenia,mayn, i,walki,
żywiłwej, — prletariat, tał, pier, na, ceblu, myłweg, pnania,
płeceotwa, kapitalitycneg, i, pnawał, jeynie pcególne, trny, i,
ewntrny, wiąek, różnych, jawik, kapitalimu,W,wych, caach,prletariat,
był,jece,tak,waną,„klaą,w,bie”,Gy,jenak,natąpił,rugi,kre,praktyki,
proletariatu — kre, wiamej, i, rganiwanej, walki, eknmicnej, i,
politycznej, gy, różnrne,wiacenie, parte, na, praktyce, wiacenie,
parte, na, ługtrwałej, walce, tał, w, pób, naukwy, ugólnine, pre,
Marka,i,Engela,gy,pwtała,teria,markitwka,która,wieciła,prletariat,
i, iki, której, iągnął, n, rumienie, itty, płeceotwa, kapitalitycneg,
rumienie, ekplatatrkich, tunków, miy, klaami, płecnymi,
rumienie,włanych,hitrycnych,aao,— wówca,prletariat,tał,i,„klaą,
la,iebie”

Taka, ama, była, rga, pnania, imperialimu, pre, lu, chioki, Pierwy,
cebel, był, ceblem, pwierchwneg, pnania, myłweg, ceblem,
walki,preciwk,cuiemcm,w,góle,a,caów,ruchu,taipingów,bkerów,i,
innych,ruchów,Dpier,rugi,cebel,był,ceblem,pnania,racjnalneg,—
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gy, lu, chioki, jrał, rmaite, precnci, wewntrne, i, ewntrne,
imperialimu,gy,jrał, itt,uciku, i,wyyku,erkich,ma, luwych,Chin,
pre, imperialim, prymierny, , chioką, burżuają, kmprarką, i, klaą,
feudalno-barnicą, pnanie, t, rpcł, i, pier, w, kreie, „ruchu, 4,
maja”,,1919,rku

Spójrmy, tera, na, wjn, Gyby, wjną, kierwali, luie, nie, mający,
wiacenia, wjenneg, t, pcątkw, nie, mgliby, rumied, głbkich,
praw,kierwania,aną,knkretną,wjną, (na,prykła,naą, rewlucyjną,wjną,
agrarną,w,kreie,ubiegłych,10,,lat),,,,Pcątkw,byliby,ni,,tylk,bite,,
wiacenie, w, wielu, bitwach, pry, cym, pr, bitew, kocyłby, i, ich,
prażką, Niemniej, jenak, wiacenie, t, (wiacenie, wycitw, a,
właca, prażek), pwliłby, im, rumied, elementy, wewntrne,
prenikające, całą, t, wjn, t, nacy, prawiłwci, tej, knkretnej, wjny,
rumied,trategi, i, taktyk,a,wic,ałby, im,mżnd,pewną,rką,kierwad,
wjną, Gyby, w, tym, caie, pwieryd, kierwnictw, wjną, cłwiekwi, nie,
mającemu, wiacenia, t, również, mógłby, n, rumied, recywite,
prawiłwci, wjny, pier, p, naniu, eregu, prażek, (t, nacy, p,
byciu,wiacenia)

Słyy,i,ct,jak,,niektóry,twarye,,nie,chcąc,pjąd,i,,,tej,,,cy,,wej,,,
pracy,   wiacają, , , że, , tej, , , pracy, nie, płają, ;, cemu, ąą, , że, nic,
płają?, , , Pnieważ, nie,mają,właciweg,wybrażenia, , , , , , charaktere, , , i,,,
warunkach,,,tej,,,pracy,,,bą,nigy,nie,,,tykali,,,,i,,,,,,,,teg,,,,raju,pracą,
bą,też,tykali,i,ale,rak,,,wbec,,ceg,,nie,,mże,,byd,mwy,,tym,by,
nali,teg,raju,prac,,,Gy,i,im,jenak,kłanie,analiuje,tan,i,warunki,,
pracy,,luie,ci,acynają,,cud,,,i,,,bariej,,pewnie,,i,,wyrażają,,,g,,,na,,,
ajcie,,,i,,,tą,,,pracą,Jeżeli,bą,ajmwad,i,tą,pracą,pre,pewien,ca,—
nabą, w, niej, wiacenia, jeżeli, a, pnat, bą, retelnie, wnikad, w,
recywitą, ytuacj, jeżeli, nie, bą, patryli, na, recy, ubiektywnie,
jednostronnie i powierzchownie — t,,bą,,mgli,,ami,,wynud,,wniek,,c,,,
, , teg, jak, należy, t, prac, , ,wyknywad, , , i, , , acną, , , pracwad, , , nacnie,
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pewniej, , , Tylk, luie, który, patrą, na, recy, ubiektywnie, jentrnnie, i,
pwierchwnie, który, p, prybyciu, na, nwe, miejce, nie, intereują, i,
sytuacją,nic,wnikają,w,całktałt,prawy,(w,jej,hitri,i,jej,tan,becny),i,nie,
pjąwy, itty, prawy, (charakteru, anej, prawy, , ra, jej, , wiąku,,
wewntrneg,,, innymi,prawami),,rau,acynają, , ,arumiale, ,wyawad,,
rkay,,,i,,arąenia,,—   tylko tacy,,,luie,kaani,ą,,na,,,nieuchrnne,iak

;,atem,pierwym,krkiem,prceu,pnania,jet,pcątkwe,etknicie,i,e,
jawikami, wiata, ewntrneg,— cebel, , , ,wrażeo, , , , , Drugim, , , , krkiem,,,,
jet, , , , ugólnienie, , , anych, uykanych, , wrażeo, ich, uprąkwanie, i,
przetworzenie -cebel, pjd ąów, i, wników, Jeynie, piaając, bar,
bite, (a, nie, bełane, i, niepełne), ane,uykane, ,wrażeo, i, jeynie,wówca,
gy,pwiaają,ne,recywitci, (t,nacy,gy,nie,ą,reultatem,mylneg,
ptreżenia),mżna,na,ptawie,tych,anych,pracwad,prawiłwe,pjcia,
i,teri

Itnieją, tu, wa, ważne, mmenty, które, należy, pecjalnie, pkrelid, O,
pierwym,była, już,mwa, tutaj, jenak,wypanie, pwtóryd, g, ra, jece,—
jet, t, aganienie, ależnci,pnania, racjnalneg,, myłweg,Ten, kt,
uważa, że, pnanie, racjnalne, nie,wywi, i, , pnania, myłweg,—jest 
iealitą, W, iejach, ilii, itniał, tak, wany, racjnalim, unający, tylk,
realnd, rumu, negujący, realnd, wiacenia, uważający, że, plegad,
mżna, jeynie, na, rumie, ra, że, wiaczenie oparte na postrzeganiu 
myłwym,nie,jet,wiargne,bły,teg,kierunku,plegają,na,tym,że,tawia,
n, akty, na, głwie, Wiargnd, anych, pnania, racjnalneg, piera, i,
włanie,na,tym,że,rółem,ich,jet,ptreżenie,myłwe,w,preciwnym,raie 
te, ane, pnania, racjnalneg, byłyby, jak, reka, be, róła, jak, rew, be,
kreni, byłyby, cym, pbawinym, wiargnci, pwtającym, tylk,
ubiektywnie, , punktu, wienia, klejnci, taiów, prceu, pnania,
wiacenie,myłwe,jet,pierwtne,tteż pkrelamy,nacenie,praktyki,
płecnej, w, prceie, pnania, tylk, bwiem, praktyka, płecna, mże,
apcątkwad, pnanie, lukie, tylk,w, wiąku, , nią, biektywnie, itniejący,
wiat, ewntrny, pcyna, nam, tarcad, pwienieg, wiacenia,
myłweg,Cłwiek,który,amknie,cy,atka,uy,i,upełnie,gri,i,,
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biektywnie, itniejąceg,wiata,ewntrneg,— w,góle,nie,mże,pnawad,
Pnanie,rpcyna,i,,wiacenia,— t,włanie,jet,materialim,terii,
poznania. 

Drugi moment — to koniecnd,pgłbiania,pnania,kniecnd,prejcia,,
cebla,myłweg,pnania,,cebla,racjnalneg,pnania,— t,włanie,
jet, ialektyka, terii, pnania4, Uważad, że, pnanie, mże, i, atrymad, na,
niżym,ceblu,— na,,ceblu,,pnania,,myłwego — że,,wiargne,jet,
jeynie,pnanie,myłwe,,a,,pnanie,,racjnalne,jet, ,niewiargne,— to 
nacy,pwtarad,nane,,hitrii,bły,empirymu,Bły,tej,terii,plegają,na,
nieawaniu, bie, prawy, że, acklwiek, ane, ptreżenia, myłweg,
niewątpliwie, ą, biciem, pewnych, recy, realnych, , biektywnie, , itniejąceg,,
wiata, ewntrneg, , (nie, ,b, tu,mówił,, iealitycnym,empirymie, który,
prwaa, wiacenie, , tak, wanej, amkntemplacji), niemniej, jenak,
ane, te, ą, jentrnne, i, pwierchowne, a uzyskane odbicie rzeczy jest 
niepełne, nie, wierciela, itty, recy, D, pełneg, wiercielenia, itty,
recy, , wiercielenia, wewntrnych, prawiłwci, , niebne, jet,
buwanie,ytemu,pjd,,i,,te,,teretycnych,,,pretwrenie,— za   pmcą,,,
mylenia, — bgatych, , , anych, ptreżenia, myłweg, , pretwrenie,
plegające, na, ruceniu, plew, i, wybraniu, iarna, na, uuniciu, teg, c,
aływe, a, achwaniu, teg, , c, prawiwe, , na, prejciu, , , jenej, , trny,
zjawiska do innej, od tego, c, ewntrne, , , teg, c, wewntrne, — do 
buwania, teg, ytemu, pjd, i, te, teretycnych, kniecny, jet, kk, ,
pnania,myłweg,,pnania,racjnalneg

Wkutek, teg, pretwrenia, wiea, naa, nie, tanie, i, mniej, pełna, mniej,
wiarogodna. Przeciwnie, wszystko to, co stanowi naukowo przetworzony 
prukt, prceu, pnania, prebiegająceg, na, baie, praktyki, jet, jak, mówi,
Lenin, jece, głbe, wiernieje, jece, pełniej, wierciela, itniejący,
biektywnie,wiat,Teg,włanie,nie,rumieją,graniceni,praktycy,hłują,ni,
jeynie, wiaceniu, a, ignrują, teri, wkutek, ceg, nie, mgą, garnąd,
całktałtu, prceu, biektywneg, brak, im, janej, rientacji, i, rległej,
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perpektywy,upajają,i,wymi,prypakwymi,ukceami, i,pwierchwnymi,
wybrażeniami,Gyby, ci, luie, kierwali, rewlucją,— epchnliby, ją,w, lepy,
aułek

Pnanie, racjnalne, ależy, , pnania, myłweg, a, pnanie, myłwe,
pwinn, i, rwijad, w, racjnalne, — oto teoria poznania materializmu  
dialektycznego.  Racjonalizm i  empirym,,w,ilii,nie,rumieją,hitrycneg,
cy,też,ialektycneg,charakteru,pnania,i,acklwiek,każy,,tych,kierunków,
awiera, jeną, trn, prawy, (mwa, tu, , materialitycnym, racjnalimie, i,
materialistycznym empiryzmie, a nie o idealistycznym racjonalizmie i 
idealistycznym empiryzmie), to jednak przy rozpatrywaniu ich z punktu widzenia 
całktałtu, terii, pnania, każe, i, że, ba, te, kierunki, ą, błne,
Dialektyczno-materialitycny, ruch, pnania, , myłweg, , racjnalneg,
ma, miejce, arówn, w, prceie, pnania, jawika, małeg, (na, prykła,
pnanie, jakiej, recy, lub, jakiej, pracy), jak, i, w, prceie, pnania, jawika,
wielkieg,(na,prykła,pnanie,teg,cy,inneg,płeceotwa,lub,tej,cy,innej,
rewolucji). 

Jenakże,ruch,pnania,na,tym,i, jece,nie,kocy,Gyby,materialitycn-
ialektycny,ruch,pnania,atrymywał,i,jeynie,na,pnaniu,racjnalnym—
byłby, t, rwiąanie, tylk, płwy, prblemu, c, wicej, , punktu, wienia,
ilii, markitwkiej, byłby, t, rwiąanie, bynajmniej, nie, najważniejszej 
płwy,prblemu,Filia,markitwka,uważa, że,najważnieją, recą, jet,
nie,t,by,rumiawy,prawiłwci,biektywneg,wiata,móc,wytłumacyd,
wiat, lec, t, by, wykrytad, pnanie, biektywnych, prawiłwci, ,
aktywneg,prebrażenia,wiata,Markim,unaje,niłd,terii,i,nalał,t,
pełny, wyra, w, natpującej, teie, Lenina, „Be, rewlucyjnej, terii, niemżliwy,
jet, również, ruch, rewlucyjny”5, ;le,markim,prywiąuje, , terii, pważne,
nacenie,włanie, lateg, i, tylk, lateg, że,mże na, kierwad,iałalncią,
praktycną, Jeli, i, ma, prawiłwą, teri, ale, ppretaje, i, na, ccych,
rmwach, , niej, jeżeli, tryma, i, ją, p, uknem, i, nic, urecywitnia, jej, w,
praktyce,t,teria,ta,nie,mże,mied,nacenia,chciażby,była,jak,najlepa. 
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Pnanie, acyna, i, , praktyki, uykawy, wie, teretycną, ppre,
praktyk,należy,nwu,pwrócid,,praktyki,;ktywna,rla,pnania,wyraża,i,
nie, tylk, w, aktywnym, kku, , pnania, myłweg, , pnania,
racjnalneg,ale,c, jece,ważnieje w skoku od racjonalnego poznania do 
rewlucyjnej,praktyki, , , ,Pnanie,,,które,,panwał,,,prawiłwci,,wiata,,
p, winn, byd, nów, kierwane, ku, praktycnemu, prebrażeniu, wiata,
zastosowane w praktyce produkcji, w praktyce rewolucyjnej walki klasowej i 
walki narodowo-wywleocej, jak, również, w, praktyce, wiaceo,
naukowych. Oto proces sprawdzania teorii oraz rozwoju teorii — aly, ciąg,
jednolitego procesu poznania. 

Kwestia, czy teza teoretyczna odpowiada obiektywnej prawdzie, nie rozstrzyga 
i,w pełni,i,nie,mże,byd,w,pełni,rtrygnita,w,ruchu,pnania,,pnania,
myłweg, , , pnania, , , racjnalneg, , którym,mówilimy, wyżej, ;by, w,
pełni, rtrygnąd, t, kweti, treba, , , , , , pnania, , , racjnalneg, , , nwu,,,
pwrócid,,,,,,praktyki,płecnej,,atwad,,teri,w,,praktyce,,i,,prawid,,
cy, , mże, na, prwaid, , wytkniteg, celu,Wiele, terii, pryrnicych,
unan, a, prawiwe, nie, tylk, lateg, że, tały, ne, kryte, pre,
pryrników, lec, i, lateg, że, ptwieriła, je, pónieja praktyka naukowa.   
Pbnie, również, markim-leninim, , unan, a, teri, prawiwą, , nie, tylk,,
lateg, ,że, ,Mark, ,Engel, ,Lenin, , i, , ,Stalin,pracwali, , ją, , ,naukw, , ,ale, , i,,,
lateg,,,że,,ptwieriła,,ją,,,pónieja,,praktyka,,rewlucyjnej,,walki  klasowej   
i, , , walki, , narwwywleocej, , Materialim, , ialektycny, jet, , , prawą,,
pwechną, lateg, że—jak, twiera, , praktyka, , całeg, , płeceotwa,,
praktyka, pcególnych, kla, i, pcególneg, , cłwieka, — wszystko 
nieuchronnie podlega jego obiektywnym prawom odkrytym przez marksizm.   
Hitria, , , pnania, , , lukieg, , ,mówi, , , że, , ,prawiwd,wielu, , terii, , , była,,
nietatecnie,,,pełna,,,lec,,,iki,praweniu,w,,praktyce,,niepełnd,,ich,,
tała, , , uunita, , , Licne, , terie, , , były, błne, lec, iki, praweniu, w,
praktyce,bły, ich,tały,krygwane, , , ,Ot, , ,laceg, , ,praktyka, , , tanwi,,,
kryterium,, ,prawy,„Punkt,wienia,życia, ,praktyki,pwinien,byd,nacelnym,i,,
ptawwym,punktem,wienia,terii,pnania”6,Dknale,wyraił to Stalin: 



16 

„, teria,taje,i,bepremitwa, jeli,nie, łący,i,,rewlucyjną,praktyką,
pbnie,jak,i,praktyka,taje,i,lepa,jeli,nie,wietla,bie,rgi,rewlucyjną,
terią”7

Cy,na,tym,kocy,i,ruch,pnania,?,Opwiaamy,kocy,i,a,arazem nie 
kocy,i,Cłwiek,płecny,który,włącył,i,,praktyki,mieniania,jakieg,
krelneg,biektywneg,prceu,na,jakim,krelnym,ceblu,jeg,rwju,
(arówn,gy,chi,,praktyk,mieniania,jakieg,prceu,pryrniceg,cy,
też, , praktyk, mieniania, jakieg, prceu, płecneg), wkutek,
wiercielenia, biektywneg, prceu, i, wej, aktywnci, ubiektywnej,mże,
prejd, , pnania, myłweg, , pnania, racjnalneg, i, buwad, iee,
terie, plany, cy, prjekty, pwiaające, na, gół, prawiłwcim, teg,
prceu, biektywneg, i, jeżeli, natpnie, tując, te, iee, terie, plany, cy,
prjekty,w, praktyce, mieniania, tegż, prceu, biektywneg, ua, i, iągnąd,
wytknity,cel,t,nacy,— jeżeli,w,praktyce,teg,prceu,ua,i,prektałcid,
rmułwane, ppreni, iee, terie, plany, i, prjekty, w, recywitd, lub,
iągnąd, na, gół, ich, realiacj, t, ruch, pnania, teg, knkretneg, prceu,
mżna, uważad, a, akocny, Na, prykła, urecywitnienie, planu, jakiej,
buwli, ptwierenie, jakiej, hiptey, naukwej, twrenie, jakieg,
mechanimu, ebranie, plnów, jakiej, uprawy, — w procesie zmieniania 
pryry, alb, też, ukce, jakieg, trajku, wycitw, w, jakiej, wjnie,
wyknanie, jakieg, planu, w, ieinie, naucania, — w procesie zmieniania 
płeceotwa,— wsytk,t, jet,iągniciem,wytkniteg,celu,Jenakże,na,
gół, birąc, arówn, w, praktyce, mieniania, pryry, jak, i, w, praktyce,
mieniania,płeceotwa,rak,i,ara,by, iee, terie,plany, i,prjekty,,
którymi, luie, pcątkw, , tej, praktyki, prytpwali, wcielne, tały, w,
życie, be, najmniejych, mian, Dieje, i, tak, lateg, że, luie, mieniający,
recywitd, ą, ct, krpwani, wielrakimi, graniceniami, ą, ct,
krpwani, nie, tylk, warunkami, naukwymi, i, technicnymi, lec, i, rwjem,
sameg,prceu,biektywneg,ra,tpniem,jeg,prejawiania,i,(nie,tały,
jece,łnite,w,całej,pełni,wytkie,trny,i,itta,biektywneg,prceu),
W,takiej,ytuacji,wkutek,ujawnienia,i,w,praktyce,klicnci,upreni,nie,
prze-widzianych, zdara, i, ct, że, iee, terie, plany, i, prjekty, ulegają,
cciwym,mianm,a,arają,i,nawet,wypaki,całkwitej,ich,miany,Jak,,
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teg, wynika, arają, i, wypaki, że, ppreni, pracwane, iee, terie,,
plany, i, prjekty, cciw, lub, , całkwicie, nie pwiaają, , , realnej,,,
recywitci, , ą, cciw, lub, , , całkwicie, biene, W, wielu, wypakach,
pier, p, licnych, niepweniach, uaje, i, uunąd, błne, pnanie,
uykad, gnd, , prawiłwciami, , , biektywneg, , , prceu,— a   zatem   
prektałcid  to,   co subiektywne, w to, co obiektywne, to jest w praktyce 
iągnąd,cekiwane,reultaty, , ,W,każym,raie, ,naejciem,tej,chwili, ruch,
pnania, lukieg, w, jakim, krelnym, biektywnym, prceie, na, jakim,
krelnym, ceblu, rwju, mżna, uważad, a akocny, Jenakże, , jeżeli,
rpatrywad, prce,w, jeg, rwju, t, treba, twierid, , że, , ruch, , pnania,,
lukieg,,na,,tym,,nie, ,kocy,,i,Welki,prce,cy,t,w,pryrie,cy,w,
płeceotwie, wkutek, itnienia, precnci, wewntrnych, i, ich, walki, 
ptpuje, napró, i, rwija, i, Tteż, prce, pnania, lukieg, iąc, a, nim,
również,mui,ptpwad,napró,i, rwijad,i,Jeli,chi,,ruch,płecny,
t,,prywócy,,prawiwie,,rewlucyjni,,,pwinni,,,nie,,tylk,,umied,prtwad,
bły, w, wich, ideach, teoriach,  planach i projektach, jak o tym  
wpminalimy, , wyżej, , lec, również, , pca, , prechenia, , , krelneg,,,,
biektywneg,,,,prceu,,,,,jeneg,,,,cebla,rwju,na,inny,pwinni,umied,
sami wraz ze wszystkimi uczestnikami  rewolucji  włącyd,i,,,teg,,prejcia,,
w,wym,włanym,ubiektywnym,pnaniu,t,jet,ążyd,,teg,by,wyuwane,
nwe,aania, , , rewlucyjne, , , i, , ,nwe, , ,plany, , ,pracy, , ,pwiaały, , ,nwym,
mianm, w, ytuacji, , W, kreie, rewlucyjnym, ytuacja, mienia, i, bar,,
ybk, , tteż, jeżeli, , pnanie, , rewlucjnitów, , nie, bie, naążał, a, tymi,
mianami,nie,bą,mgli,prwaid,rewlucji,,wycikieg,koca

Ct,jenak,ara,i,że, iee,ptają,w,tyle,a,recywitcią,ieje,i,
tak, lateg, że, rlicne warunki, płecne, granicają, pnanie, lukie,
Walcymy,preciwk,knerwatytm,w,naych,rewlucyjnych,eregach,gyż,
ich, iee,nie,pwiaają, mianm,achącym,w,ytuacji,biektywnej, c,w,
hitrii,prejawiał,i,w,ptaci,prawicweg,prtunimu Luie,ci,nie,wią,
że,walka,precnci,punła, już,prce,biektywny,napró,a, ich,pnanie,
wciąż, jece, ptaje, na, awnym, ceblu, Cechy, te, wiaciwe, ą, iem,
wytkich, knerwatytów, Iee, ich, ą, erwane, , praktyki, płecnej, nie,



18 

mgą,ni,krcyd,na,cele, ruchu,płeceotwa, i,pełnid, rli, jeg,prewnika,
lni, ą, jeynie,, teg,by,wlec,i,w,gnie, teg,ruchu, i,wyrekad,na,byt,
ybki,ruch,płeceotwa,napró,uiłują,pciągnąd,je,wtec,i,awrócid,,kł,
historii. 

Walcymy, również, preciwk, „lewicwej”, raelgii, Iee, jej, pretawicieli,
wybiegają, napró, prekakując, krelne, ceble, rwju, biektywneg,
prceu, jeni,,nicieli, tych, iei,birą,łuenia,a,recywitd, inni,uiłują,
gwałtem, realiwad, w, teraniejci, ieały, które, aą, i, realiwad,
pier,w,pryłci, iee, ich,erwane,,wpółcenej,praktyki,wikci,
lui, erwane, , wpółcenej, recywitci, prwaają, w, iałalnci,
praktycnej,,awanturnictwa,Rbrat,miy,tym,c,ubiektywne,a,tym, co 
biektywne,erwanie,pnania,,praktyki,tanwią,witą,cech,iealimu,i,
mechanistycznego materializmu, oportunizmu i awanturnictwa. Marksistowsko-
leninwka, teria, pnania, la, której, prbierem,prawy, jet, praktyka,mui,
prwaid, tanwcą, walk, preciwk, tym, błnym, pgląm, Markici,
głą, że, w, ablutnym, gólnym, prceie, rwju, wechwiata, rwój,
pcególnych, knkretnych, prceów, ma, charakter, wglny, Dlateg, też, ,
niekocneg, ptku, prawy, ablutnej, lukie, pnanie, pcególnych 
knkretnych,prceów,na,krelnych,etapach,ich,rwju,cerpie,tylk,prawy,
wglne, , umy, nielicnych, praw, wglnych, pwtaje, prawa,
absolutna8. 

Rwój,biektywneg,prceu,— t,rwój,pełen,precnci, i,walki,Rwój,
poznania ludzkiego — t,również,rwój,pełen,precnci,i,walki,Welki,ruch,
ialektycny, w, biektywnym, wiecie, mże, wceniej, cy, póniej, naled, we,
bicie, w, pnaniu, lukim, Prce, pwtawania, rwju, i, agłay, jet, w,
praktyce, płecnej, niekocny, i, tak, am, niekoczony jest proces 
pwtawania,rwju,i,agłay,w,pnaniu,lukim,Pnieważ,praktyka,parta,
na, krelnych, ieach, teriach, planach, i, prjektach, i, mierająca, ,
mieniania, biektywnej, recywitci, ptpuje,wciąż, , , napró, t, i, lukie,,,
poznanie   biektywnej, , , recywitci,wciąż, i, pgłbia, Prce, mieniania,
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biektywnie,itniejąceg,wiata,realneg,jet,wiecny,i,nie,ma,granic,i,tak,am,
wieczne jest i  nie ma granic poznawanie przez ludzi  prawdy w procesie 
praktyki. Marksizm-leninim,nie, kłazie bynajmniej kresu poznawaniu prawdy, 
lecz przeciwnie, nieustannie toruje drogi do poznania prawdy w procesie 
praktyki, Na, wniek, jetemy, a, knkretną, hitrycną, jencią, teg, c,
subiektywne, i tego, co obiektywne, teorii i praktyki, wiedzy i działania,jetemy,
przeciwko wszystkim — lewicwym”, i, prawicwym, — błnym, pgląm,,
erwanym, , knkretnej, , hitrii, ,W, preżywanej, pre, na, becnie, epce,
rwju,płecneg,pwieialnd,a,prawiłwe,pnanie,i,prebrażenie,
wiata,hitria,łżyła,na,barki,prletariatu,i,jeg,partii,arówn,w,Chinach,jak,
i, na, całym, wiecie, prce, praktyki, , prebrażania, wiata, — prce, któreg,
prebieg, tał, , góry, nakrelny, na, ptawie, , pnania, , naukweg, —
eł,,mmentu,,,hitrycneg,grmnej,wagi,mmentu,niebywałeg,w,,,
iejach, ,całej, lukci, , , Jet, ,t, ,mment,całkwiteg,pknania,ciemnci,
arówn,,w,Chinach,jak,i,,na,całym,wiecie,,i,,prektałcenie,teg,wiata,w,nie,
nany,tą,jany,wiat

Walka proletariatu i rewolucyjnych mas ludwych, , prebrażenie, wiata,
bejmuje, realiwanie, natpujących, aao, prebrażenie, biektywneg,
wiata, jak, również, prebrażenie, weg, ubiektywneg, wiata, —
prebrażenie, wych, lnci, pnawcych, prebrażenie, tunku, wiata,
subiektywnego do obiektywneg,Na, jenej, cci, kuli, iemkiej,— w,wiąku,
Radzieckim — luie,knują,już,tych,prebrażeo,i,becnie,prypieają,ten,
prce,prebrażeo,Naró,chioki, i, nary, całeg, wiata, również,prechą,
becnie,lub,preją,w,pryłci,prce,tych,prebrażeo

Obiektywny, wiat, ulegający, prebrażenim, bejmuje, również, wytkich,
preciwników,prebrażeo,pwinni, ni,prejd, ,pcątku,etap,prebrażenia,,
parteg, na, prymuie, pier, ptem, bą, mgli, wkrcyd, w, etap,
wiameg,prekuwania, ich,pychiki, Epka,w,której, lukd, całeg, wiata,
każe,i,lna,,wiameg,prebrażania,iebie, i, wiata,bie,włanie,
epką,kmunimu,na,całym,wiecie
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Ppre, praktyk, wykrywad, prawy, i, ppre, praktyk, również, ptwierad,
prawy, i, rwijad, prawy, O pnania, myłweg, aktywnie, prechid, ,
pnania, racjnalneg, i,natpnie,,pnania, racjnalneg,— do aktywnego 
kierwania, praktyką, rewlucyjną, , prebrażania, ubiektywneg, i,
biektywneg, wiata, Praktyka, — poznanie, znowu praktyka — i znowu 
poznanie —cykle, teg,prceu,pwtarają, i, niekocenie, a, pry, tym, tred,
cyklów,praktyki,i,pnania,wni,i,a,każym,raem,na,wyży,cebel,Ot,
w,gólnych, aryach, teria, pnania,materialimu,ialektycneg, t, pglą,
materializmu dialektycznego na jend,wiey,i,iałania
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