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Praw, precnci, właciwe, recm, jawikm, cyli, praw, jenci,
preciwieotw, jet, ptawwym, prawem, ialektyki, materialitycnej, Lenin,
mówi, „We,właciwym,wym enie,ialektyka, jet, t,baanie, precnci,w,
amej, itcie, premitów”1 Praw, t, Lenin, naywa, ct, enem, cy, też,
jąrem,ialektyki2,Tteż,baając,t,praw,nie,mżemy,nie,pruyd,erkieg,
krgu, prblemów, nie, mżemy, nie, pruyd, wielu, aganieo, ilicnych,
Jeżeli, rientujemy, i, w, tych, aganieniach, — rumiemy, najgłbe,
ptawy, materialitycnej, ialektyki, Są, t, aganienia, natpujące, wa,
pgląy, na, wiat, pwechny, charakter, precnci, pecyicnd,
precnci, precnd główna, i, główna, trna, precnci, tżamd, i,
walka,,preciwieotw,,,miejce,,antagnimu,,w,,eregu,,precnci

Pjta,w,tatnich,latach,pre, ilów,raieckich,krytyka,iealimu,kły,
Debrina,wbuiła,u,na,grmne,ainterewanie,Iealim,Debrina,wywarł,
naer, kliwy, wpływ, na, niektórych, cłnków, Kmunitycnej, Partii, Chin, i,
należy, twierid, że, pgląy, gmatycne, w, naej, partii, wiąane, ą, ,
metlgią, tej, kły, Dlateg, też, głównym, celem, naej, pracy, w, akreie,
tuiów, ilicnych, pwinn, byd, becnie, wykrenienie, pgląów,
dogmatycznych. 

1. DWA PGLĄDY NA WIT

W, hitrii, pnania, lukieg, , awien, awna, itnieją, wie, kncepcje, praw,
rwju,wiata,jena,— metafizyczna, druga — ialektycna,tanwią,ne,wa,
przeciwstawne bie, pglą), na, wiat, Lenin, mówi, „Dwie podstawowe (czy 
wie, mżliwe?, cy, wie, ające, i, aberwwad, w, hitrii?), kncepcje,
rwju, (ewlucji), t, rwój, jak, mniejanie, i, i, wikanie, jak,
pwtaranie,i, i, rwój, jak, jend,preciwieotw,(rwjenie, jenci,na,
wajemnie,wyłącające,i,preciwieotwa,i,wajemny,tunek,miy,nimi)”3. 
Lenin,mówi,tutaj,włanie,,tych,wóch,miennych,pgląach,na,wiat

Zarówn, w, Chinach, jak, i, w, Eurpie, metaiycny, pób, mylenia, w, ciągu,
bar,ługieg kreu,iejów,właciwy,był,wiatpgląwi,iealitycnemu,i,
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panwał, w, umyłach, lukich, W, Eurpie, w, pcątkwym, kreie, itnienia,
kapitalimu,metaiycny,był,również,materialim

W,wyniku,teg,że,wiele,paotw,eurpejkich,w,tku,weg,rwju,płecno-
eknmicneg, wkrcył, w, a, wyk, rwiniteg, kapitalimu, że, iły,
wytwórce, walka, klawa, i, nauka, iągnły, niebywały, w, iejach, pim,
rwju,a,prletariat,premyłwy,tał,i,najwiką,iłą,napwą,hitrii,—
pwtał, markitwki, wiatpglą, ialektycn-materialistyczny. Wtedy w 
bie, burżuazji, obok otwartego, niczym niezamaskowanego reakcyjnego 
iealimu, jawił, i, wulgarny, ewlucjnim, który, wytąpił, preciwk,
dialektyce materialistycznej. 

Metafizyka lub wulgarny ewolucjonizm rozpatruje, wytkie, recy, w, wiecie,
jak, ilwane, najujące, i, w, tanie, pcynku, rpatruje, je, w, pób,
jentrnny, Wytkie, recy, i, jawika, w, wiecie, ich, rmy, i, kategrie,
rpatrują, wlennicy, takieg, pgląu, na, wiat, jak, wiecnie, ilwane, ,
iebie, i, nigy, nie, ulegające, mianm, Jeli, a, nawet, unają, że, achą,
miany, t, jeynie,w,ptaci, ilciweg,wikania,i, lub,mniejania,ra,,
mechanicnej,,miany,,miejca,,Pry,tym,,prycyny,takieg,wikania,i,lub,,
zmniejszania i  zmiany,,miejca,tkwią,— ich zdaniem — nie w samych rzeczach i 
jawikach, lec, pa, nimi, t, jet, , w, , iaływaniu, ił, ewntrnych,,
Metaiycy, , ąą, , że, różnrne, recy, i, jawika, w, wiecie, ra, ich,
właciwci,ptają,,niemienne,,,,,pcątku,,weg itnienia,,,pónieje,,
a, ich, miany, , t, , tylk, , ilciwe, , wikanie, , i, , lub, , mniejanie,
Metaiycy,,,ąą,,iż,,rec,,mże,,jeynie,,,be,,koca,,twarad,amą,iebie,
lec, nie,mże,prektałcid, i,w, inną, mienną, rec, Zaniem,metaiyków,
wyyk,kapitalitycny,kapitalitycną,knkurencj,inywiualitycną,pychik,
płeceotwa, kapitalitycneg, — wytk, t, mżna, naled, również, w,
tarżytnym,płeceotwie,niewlnicym,a,c,wicej,nawet,w,płeceotwie,
pierwotnym i wszystko t, itnied, bie, wiecnie, i, niemiennie, Mówiąc, ,
prycynach,rwju,płeceotwa,metaiycy,tłumacą,g,ewntrnymi,,,la,,,
płeceotwa,, ,warunkami,, ,— rwikiem,, ,gegraicnym,klimatem,itp,
Uiłują, ni, p, prtu, naled, prycyny, rwju, pa samymi rzeczami i 
jawikami, negując, te, , ialektyki,materialitycnej, , która, głi, , że, , rwój,,
wywłują, , precnci, , wewntrne, , , właciwe, , , amym, , , recm, , , i,,,
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jawikm, , , Dlateg, , , też, nie, ą, ni, w, tanie, wytłumacyd, jakciwej,,
wielrakci, premitów, i, jawik, ra, prektałcania, i, jenej, jakci, w,
rugą,W,Eurpie,ten,pób,mylenia,w,XVII, i,XVIII,wieku,najwał,wyra,w,
materialimie,mechanitycnym, a, w, kocu,wieku, XIX, i, na, pcątku, XX, — w 
wulgarnym, ewlucjnimie, W, Chinach, a, ,  rzecznikiem   metafizycznego   
pbu,, ,mylenia, , ,wyrażająceg,i,w,,łwach, ,, „niebo jest  niezmienne  i  
niezmienne   jest  tao”4 była,pre,ługi,kre,cau,na,wkr,gniła,panująca,
klasa feuda-łów, Burżuaja, natmiat, była, recnikiem, materialimu 
mechanistycznego i wulgarnego ewolucjonizmu, importowanych w ostatnim 
stuleciu z Europy. 

W, preciwieotwie, , metaiycneg, pgląu, na, wiat, wiatpglą,
dialektyczno-materialitycny,wymaga, abymy,baając, rwój, recy, i, jawik,
brali,a,punkt,wyjcia,ich,tred,wewntrną,wiąek,jaki,achi,miy,,aną,
recą,a,innymi,t,nacy,abymy,rpatrywali,rwój,recy,i,jawik,jak,ich,
wewntrny, kniecny, ruch, amcynny, pry, cym, każa, rec, (jawik),w,
wym,ruchu,najuje,i,we,wajemnym,wiąku,i,wajemnym,iaływaniu,,
innymi,tacającymi, ją, recami, lub, jawikami, Zaanica,prycyna, rwju,
recy, najuje, i, nie, pa, nimi, lec, tkwi, w, nich, w, precnej, nature,
tanwiącej, wewntrną, właciwd, amych, recy, Każej, recy, i, każemu
jawiku,właciwe,ą,precnci,wewntrne,T,ne,włanie,wywłują,ruch,i,
rwój, recy, Sprecnci, wewntrne, właciwe, recm, i, jawikm,
tanwią, aanicą, prycyn, ich, rwju, pca, gy, wajemny, wiąek, i,
iaływanie,wajemne,miy,jeną,recą,lub,jawikiem,a,innymi,recami,
lub, jawikami, tanwią, prycyny, rugieg, ru, Tak, wic, ialektyka,
materialitycna,tanwc,ruciła,metaiycną,teri,prycyny,ewntrnej,
lub, bca, ewntrneg, lanwaną, pre, wlenników, mechanitycnego 
materialimu, i, wulgarneg, ewlucjnimu, Jet, recą, upełnie, cywitą, że,
prycyny, cyt, ewntrne, mgą, wywływad, jeynie, mechanicny, ruch,
recy,t,jet,mian,bjtci,i,ilci,ale,nie,mgą,wyjanid,laceg,recm,
i, jawikm, właciwa, jet, niekocna, wielrakd, jakciwa, i, laceg,
natpuje, premiana, jenej, jakci, w, rugą, W, recywitci, nawet, ruch,
mechanicny, wywływany, pre, biec, ewntrny, knuje, i, również,
ppre, wewntrne, precnci, recy, W, wiecie, rlinnym, i, wiercym,



6 

wykły, wrt, i, rwój, ilciwy, ą, również, wynikiem, pree, wytkim,
precnci, wewntrnych, Zupełnie, tak, am, rwój, płeceotwa,
uwarunkwany, jet, pree, wytkim, prycynami, nie, ewntrnymi, lec,
wewntrnymi

Wiele, paotw, które, najują, i, w, jenakwych, niemal, warunkach,
gegraicnych, i, klimatycnych, głbk, i, , iebie, różni, p, wglem,
pimu,weg,rwju,i,rwój,ich,bywa,i,naer,nierównmiernie,Nawet,
w, jenym, i, tym, amym, paotwie, w, którym, nie, ały, żane, miany,
geograficne, ani, klimatycne, knują, i, grmne, premiany, płecne,
Imperialitycna, Rja, prektałciła, i, w, cjalitycny, Zwiąek, Raiecki, a,
aklepina,w,bie,eualna,Japnia,tała,i,Japnią,imperialitycną,chciaż,
gegraia, i,klimat, tych,krajów,nie,uległy,mianie,W,Chinach,gie,pre,ługi,
ca,panwał,utrój,eualny,ały,w,ciągu,tatnich,tu,lat,grmne,miany,
becnie, a, knują, i, premiany, w, kierunku, utwrenia, wywlnych,
wolnych, nowych Chin, jakkolwiek geografia i klimat Chin bynajmniej, i, nie,
mieniły,C,prawa,gegraia, i,klimat,całej,kuli, iemkiej, i,pcególnych, jej,
cci,również,i,mieniają,ale,w,prównaniu,,premianami,płecnymi,ą,t,
miany,upełnie,nikme,la,tych,pierwych,jentką,cau,w,ciągu,któreg,
natpują,tregalne,miany,ą,ieiątki,i,etki,tyiącleci,la,rugich,a,—
tyiąclecia, tulecia, ieicilecia, a, nawet, kilka, lat, lub, mieicy, (w, kreie,
rewolucji). Z punktu widzenia dialektyki materialistycznej zmiany w przyrodzie 
uwarunkowane ą, głównie, rwjem, jej, precnci, wewntrnych, a,
premiany, płecne, — głównie, rwjem, precnci, wewnątr,
płeceotwa, t, jet, precnci, miy, iłami, wytwórcymi, a, tunkami,
prukcji, precnci,miy, klaami, precnci,miy, nwym, a starym. 
Rwój, tych, precnci, pcha, płeceotw, napró, prwaa, ,
atąpienia,tareg,płeceotwa,nwym

Cy,ialektyka,materialitycna,wykluca,iałanie,prycyn,ewntrnych?,Nie,
nie, wykluca, Dialektyka, materialitycna, uważa, że, prycyny, ewntrne, ą,
warunkiem przemian, a przy-cyny, wewntrne, — ptawą, premian, pry,
cym, ewntrne, prycyny, iałają, ppre, wewntrne, Jaj, p, trymaniu,
pwieniej, ilci, ciepła, prektałca, i, w, kurc, ale, ciepł, nie, mże,
prektałcid,w, kurc,kamienia, gyż,ptawa, ich, jet,mienna,Wajemny,
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wpływ,pcególnych,narów, itnieje, tale,W,epce,kapitalimu, właca,
a, w, epce, imperialimu, i, rewlucji, prletariackich, wajemny, wpływ, i,
iaływanie, plitycne, eknmicne, i, kulturalne, pcególnych,paotw, ą,
grmne, Paiernikwa, Rewlucja, Scjalitycna, rpcła, nwą, er, nie,
tylk, w, iejach, Rji, lec, także, w, iejach, całeg, wiata,Wpłynła, na, na,
premiany,wewntrne,w,różnych,krajach,a,jencenie,— i,t,e,cególną,
iłą,— na premiany,wewntrne,w,Chinach,Jenakże,premiany,te,arówn,w,
różnych, innych, krajach, jak, i, w, Chinach, natąpiły, ppre, prawiłwci,
wewntrne, amych, tych, krajów, i, Chin,W, tarciu,miy, wiema, armiami, ,
wycitwie, cy, klce, ecyują, prycyny, wewntrne, Zwycitw, jet,
reultatem, ptgi, armii, lub, właciweg, wenia, nią, klka, wypływa, e,
łabci,armii,lub,błów,w,weniu,prycyny,ewntrne,iałają,ppre,
wewntrne,W,rku,1927,w,Chinach,prycyną,prażki,którą,burżuaja,aała,
proletariatwi, był, prtunim, wewnątr, ameg, prletariatu, chiokieg, (w,
Kmunitycnej, Partii, Chin), Kiey, likwiwalimy, prtunim, rewlucja,
chioka,nwu,wmgła,i,na,iłach,Póniej,rewlucja,chioka,nów,pważnie,
ucierpiała,,ciów,wrga,— tym razem,w,reultacie,pjawienia,i,wewnątr,
naej, partii, tenencji, , awanturnictwa, Kiey, a, likwiwalimy,
awanturnictw, prawa, naa, nów, acła, nid, ukcey, ;by, wic,
prwaid,rewlucj,,wycitwa,partia,pwinna,pierad,i,na,łunci,
swojej,linii,plitycnej,i,na,trwałci,wej,rganiacji

Dialektycny, pglą, na, wiat, rił, i, i, w, Chinach, i, w, Eurpie, już, w,
tarżytnci, Jenakże, ialektyka, tarżytna, miała, charakter, żywiłwy,
prymitywny,w, ówcenych,warunkach, płecnych, i, hitrycnych, nie,mgła,
i, na, jece, tatecnie, uktałtwad, Wkutek, teg, nic, mgła,
wechtrnnie, bjanid, wiata, i, jej, miejce, ajła, póniej, metaiyka, Znany,
il,niemiecki,Hegel,który,żył,w,kocu,XVIII, i,na,pcątku,XIX,wieku,wniół,
do dialektyki naer, pważny, wkła, ale, ialektyka, jeg, była, iealitycna,
Dpier, , chwilą, gy, wielcy, iałace, ruchu, prletariackieg, Mark, i, Engel,
ugólnili,pytywne,wyniki,iągnite,pre,lukd,w,tku,rwju,pnania,
a, w, cególnci, prejli, w, pób, krytyczny racjonalne elementy dialektyki 
Hegla, i, twryli,wielką, teri,materialimu,ialektycneg, i, hitrycneg,w,
iejach,lukieg,pnania,knała,i,lbrymia,rewlucja,T,wielką,teri,,
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rwinli,,natpnie,,Lenin,i,,Stalin,,Skr,tylk,teria,ta,preniknła,,,,,,Chin,,,
natychmiat,,wywłała,,na,,tutaj,,,grmne,premiany,w,umyłach,lukich

Dialektycny, pglą, na, wiat, ucy, lui, pree, wytkim, umiejtnie, baad,
analiwad, ruch, precnci, w, rmaitych, recach, i, jawikach, ra, na,
podstawie, tej, analiy, krelad, mety, rwiąania, precnci, Tteż,
knkretne, rumienie, właciweg, recm, prawa, precnci, jet, la, na,
niemiernie,ważne

2. POWSZECHNY CHARAKTER PRZEZNI

Dla, ułatwienia,wykłau, atrymam, i, najpierw, na, pwechnym, charakterze 
precnci, a, ptem, na, jej, pecyicnci, Chi, , t, że, p, kryciu,
wiatpgląu, ialektycn-materialitycneg, pre, wielkich, twórców,
markimu,Marka, i, Engela, ra, kntynuatrów, ich, ieła, Lenina, i, Stalina,
dialektyka materialistyczna, tała, atwana, , lbrymim, pweniem,w,
wielu, ieinach, baania, hitrii, lukci, i, hitrii, pryry, w, wielu,
ieinach,prebrażeo, płecnych, i, prebrażenia, pryry, (na, prykła,w,
ZSRR), Pwechny, charakter, precnci, unał, już, baro wielu ludzi i 
lateg,nie,treba,i,rwid,aby,wyjanid,t,aganienie,natmiat,wielu,
twaryy, a, w, cególnci, gmatycy, nie, rientuje, i, jece, w, kwetii,
pecyicneg,charakteru,precnci,Nie,rumieją,ni,że,w,precnciach,
powszechne, itnieje, w, cególnym, Nie, rumieją, ni, również, jak, wielkie,
nacenie,la,naeg,kierwnictwa,praktyką,rewlucyjną,ma,baanie,teg,c,
w,precnciach, jet,pecyicne,właciwe,knkretnym,recm, i, jawikm,
naych,caów,Dlateg,też,prblem pecyicnci,w,precnciach,wymaga,
pważnych,tuiów,i,rpatreniu,teg,prblemu,pwicid,należy,pwienie,
miejce, Ot, laceg, baając, właciwe, recm, i, jawikm, praw,
precnci, rpatrymy, najpierw, kweti, pwechneg, charakteru,
sprzecznci,póniej,preanaliujemy,cegółw,kweti,jej,pecyicnci,a,
natpnie,nwu,wrócimy,,prawy,pwechnci
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Prblem, pwechneg, lub, ablutneg, charakteru, precnci, ma, wie,
strony: po pierwsze — precnci, itnieją, w, prceach, rwju, wzystkich 
rzeczy i zjawisk, po drugie — w, prceie, rwju, każej, recy, i, każeg,
jawika,ruch,precnci,itnieje,,pcątku,aż,,koca

Engel, mówi, „Sam, ruch, jet, precncią”5 Leninwkie, krelenie, prawa,
jenci, preciwieotw, głi, że jest to „... uznanie (wykrycie) sprzecznych, 
wajemnie, i, wyłącających, preciwtawnych, tenencji, we, wytkich,
jawikach,i,prceach,pryry,(a,wiec,także,i,ucha,,i,płeceotwa)”6. 

Cy,łune,ą,te,tey?,Tak,łune,Wajemna,ależnd,i,walka preciwieotw,
właciwych, każemu, jawiku, krelają, życie, wytkich, recy, i, jawik, ą,
mtrem, rwju,wytkich, recy, i, jawik, Nie,ma, recy, nie, awierającej,
precnci,Gyby,nie,był,precnci,nie,byłby,rwju,wechwiata

Sprecnd jet, ptawą, prtych, rm, ruchu, (na, prykła, ruchu,
mechanicneg),a,tym,bariej,ptawą,łżnych,rm,ruchu

Engel,w,natpujący,pób,wytłumacył,pwechny,charakter,precnci,
„Jeżeli, już prta,mechanicna,miana,miejca,awiera,w,bie,precnd,t,
tym, bariej, awierają, ją, wyże, rmy, ruchu, materii, a, właca, życie,
rganicne, i, jeg, rwój, , życie,plega,pree,wytkim,na, tym,włanie, że,
ana,itta,jet,w,każej,chwili,ta,ama,a,jenak,inna,Życic,jet,t,wic,także,
precnd, tkwiąca, biektywnie, w, amych, recach, i, prceach, nieutannie,
i,wyłaniająca,i,rwiąująca,a,kr,tylk,utaje,precnd,utaje,też,życie,
natpuje, mierd, Pbnie,wiielimy, że, również,w, ieinie,mylenia, nie,
mżemy, utrec, i, precnci, że, na, prykła, precnd, miy,
wewntrnie, niegranicną, luką, lncią, pnawcą, a, jej, recywitym,
iałaniem, tylk, ppre, lui, ewntrnie, granicnych, i, pnających, w,
pób, granicny, rwiąuje, i, w, praktycnie, prynajmniej, la, na,
niekocnym, eregu, natpujących, p, bie, pkleo, w, niekocnym,
ptpie, jeną, , głównych, ptaw,wyżej,matematyki, jet, precnd,
;le,i,niża,matematyka,ri,i,,precnci”7. 

Również,Lenin,w,taki,am,pób,tłumacył,pwechny,charakter,precnci
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„W matematyce + i —,Różnicka,i,całka”

„ mechanice,iałanie,i,preciwiałanie”

„ iyce,elektrycnd,atnia,i,ujemna”

„ chemii,łącenie,i,i,ycjacja,atmów”

„ naukach,płecznych walka klasowa”8. 

W,wjnie,natarcie,i,brna,puwanie,i,napró,i,wycanie,i,wycitw,i,
klka,— ą,t,wytk, jawika, e,bą,precne,Be, jenej,trny,nie,ma,
również,rugiej,Walka,i,wiąek,wajemny,tych,wóch,trn,twrą,wjn,jako 
całd,ą,mtrem,rwju,wjny,,ecyują,,jej,wyniku

Welką, rbieżnd, pjd, lukich, należy, rpatrywad, jak, bicie,
biektywnych, precnci, Obiektywne, precnci, bijając, i, w,
ubiektywnym,myleniu,wytwarają,pełen,precnci,ruch,pjd,ą,mtrem,
rwju, myli, lukiej, rwiąują, nieutannie, wyłaniające, i, pre, mylą,
luką,aganienia

Preciwtawnd, i, walka, różnych, pgląów, w, partii, pwtają, tale, jet, t,
bicie,na,terenie,partii,itniejących,w,płeceotwie,precnci,klasowych i 
precnci, miy, tym, c, nwe, a, tym, c, tare, Jeżeli, w, partii, nie, ma,
precnci, i, walki, pgląów, w, której, tku, natpuje, prewyciżenie,
precnci,życie,partii,utaje

Tak,wic,utalilimy,że,wie,we,wytkich,prceach,itnieją,precnci,
— arówn,w, prtych, jak, i, w, łżnych, rmach, ruchu, arówn,w, wiecie,
biektywnym, jak, i,w, wiamci, lukiej, Cy, itnieje, jenak, precnd,w,
pcątkwym, taium, każeg, prceu?, Cy, prce, rwju, każej, recy, i,
zjawiska nacechowany,jet,precnciami,,pcątku,,koca?

Jak,wynika,,artykułów,w,których,ilwie,raieccy,pają,krytyce,kl,
Debrina,kła,ta,brni,tanwika,że,precnd,pjawia,i,nie,na,amym,
pcątku, prceu, lec, pier, w, krelnym, taium, jego rozwoju. Do tej 
atem, chwili, rwój, prceu, prebiega, p,wpływem, prycyn, ewntrnych,
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nie, a, wewntrnych, Tak, wic, Debrin, taca, i, , metaiycnej, terii,
bca, ewntrneg, ,mechanicymu, Rpatrując, , teg, punktu,wienia,
konkretne problemy, wlennicy, Debrina, chili, , wniku, że, miy,
kułakami, a,maami, chłpkimi,w,warunkach, raieckich, itnieją, tylk, różnice,
lec,nic,ma,miy,nimi,precnci,i,gaali,i,całkwicie,,bucharinwkim,
punktem, wienia, Rpatrując, rewlucj, rancuką, uważali, ni, że, pre,
rewlucją,w,brbie,tanu,trecieg,który,kłaał,i,,rbtników,chłpów,i,
burżuaji, również, itniały, tylk, różnice, ale, nie, był, precnci, Ten,pglą,
kły, Debrina, jet, pgląem, antymarkitwkim, Zwlennicy, Debrina nie 
rumieli, że, każa, różnica, już, akłaa, precnd, że, różnica, t, precnd,
Już,W,najwceniejym,kreie,pjawienia,i,burżuaji,i,prletariatu,pwtała,
precnd,miy,pracą,a,kapitałem,tylk,że,nie,atryła,i,jece,Miy,
robotnikami, a, chłpami, nawet,w,warunkach, cjalnych, Zwiąku, Raieckieg,
itnieją,różnice,Różnice,pmiy,nimi,ą,precncią,nie,mże,na,jeynie,
atryd,i,i,tad,i,antagnimem,nie,mże,prybrad,rmy,walki,klawej,
nie, jet, cym, równnacnym, e, precncią,miy, pracą, a, kapitałem,w,
tku, buwnictwa, cjalitycneg, rbtnicy, i, chłpi, awarli, trwały, ju, i,
wpmniana, precnd, rwiąuje, i, tpniw, w, prceie, rwju, ,
cjalimu, , kmunimu, Mżna, tu, jenak, mówid, tylk, , różnicach, w,
charaktere, precnci, nie, a, , itnieniu, lub, nieitnieniu, precnci,
Sprecnd, ma, charakter, pwechny, ablutny, tkwi, we, wytkich,
prceach,rwju,recy,ra,jawik,i,prenika,wytkie,prcey,,pcątku,
,koca

Co oznacza powstanie noweg, prceu?, Onaca, t, że, awna, jend, i,
twrące, ją, preciwieotwa, utpują, miejca, nwej, jenci, i, twrącym, ją,
nwym,preciwieotwm,a,wówca,pwtaje,nwy,prce,który,jawia,i,na,
miejsce starego. Stary  proces dobiega kresu, nowy proces powstaje. Nowy 
prce, awierający, nwe, precnci, rpcyna, hitri, rwju, wich,
precnci, Lenin, wkauje, że, Mark, w, „Kapitale” al, wór, analiy, ruchu,
precnci,prenikających,cały,prce,rwju,recy,cy,jawika,,pcątku,
aż, , koca, Jet, t, meta, którą, należy, twad, pry, baaniu, prceu,
rwju,każeg,jawika,Również,am,Lenin,prawiłw,twał,t,met,
leżącą,u,ptaw,wytkich,jeg,prac
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„W, Kapitale, Mark, analiuje, najpierw, najprty, najwyklejy,
ptawwy,wytpujący,najbariej,maw,najbariej,pweni,miliary,
ray,ptykany,tunek,burżuayjneg,(twarweg),płeceotwa,wymian,
twarów, W, tym, elementarnym, jawiku, (w, tej, kmórce, płeceotwa,
burżuayjneg), analia, ujawnia, wytkie, precnci, (respective zarodek 
wytkich,precnci),wpółceneg,płeceotwa,Daly,wykła,pkauje,
nam,rwój, (i,wrt, i, ruch), tych, precnci, i, teg, płeceotwa,w,8, jeg,
pcególnych,cci,,jeg,pcątku,,jeg,koca”. 

Natpnie, Lenin, wkauje, „Taka, też, pwinna, byd, meta, wykłaania,
(repective,tuiwania),ialektyki,w,góle”9

Kmunici, chiocy, pwinni, panwad, t, met, tylk, wówca, ptraią, ni,
prawiłw,analiwad,hitri, i,wpółceną,ytuacj, rewlucji,chiokiej,ra,
krelad,jej,perpektywy. 

3. PEYFIZN PRZEZNI

Jak,już,mówilimy,wyżej,pwechny,i,ablutny,charakter,precnci,plega,
na, tym, że, precnci, itnieją, w, prceie, rwju, wytkich, jawik, i,
prenikają,prce,rwju,każeg,jawika,,,,pcątku,,,,koca

Tera,atrymamy,i,na,tym,c,jet,w,precnciach,pecyicne,i,na,tym,c,
wglne,Zaganienie,t,należy,rpatryd,w,kilku,płacynach

Pree, wytkim, precnci, wytkich, pcególnych, rm, ruchu, materii,
mają, charakter, pecyicny, Pnanie, materii, pre, cłwieka, — to poznanie 
rm,ruchu,materii,pnieważ,w,wiecie,nie,ma,nic,pa,materią,w,ruchu,pry,
cym,ruch,materii,awe,prybiera,krelne,rmy,Mając,,cynienia,,każą,
pcególną, rmą, ruchu, treba, mied, na, wglie, t co w tej formie i w 
różnych, innych, rmach, ruchu, jet, wpólne, Jenakże, prawą, jece,
ważnieją— i, bącą, ptawą, naeg, pnania, recy—jet, uwglnianie,
teg,pecyicneg,c,właciwe,jet,każej,rmie,ruchu,t,jet,uwglnianie,
jej, jakciwej miennci,, innych, rm,ruchu,Tylk,w,ten,pób,mżna,
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różnid, jen, jawik, , inneg, Każa, rma, ruchu, awiera, wje,
pecyicne,precnci,tanwiące,pecyicną,itt,jawika,która,różnia,
je, , innych, jawik, Na, tym, plega, wewntrna, przyczyna lub podstawa 
niekocnej, różnrnci, itniejących, w, wiecie, recy, i, jawik, W,
pryrie, itnieje, mnótw, rm, ruchu, ruch, mechanicny, wik, wiatł,
ciepł,elektrycnd,rkła,płącenie, it,Wytkie,te,rmy,ruchu,materii,
pozostają, we, wajemnej, ależnci, , iebie, ale, w, wej, itcie, wajemnie,
różnią,i,,iebie,O,pecyicnej,itcie,każej,rmy,ruchu,materii,ecyują,
pecyicne, tylk, jej, właciwe, precnci, Stan, taki, itnieje, nie, tylk, w,
pryrie, ma, n, miejce, w, równym, tpniu, w, jawikach, płecnych, i,
ielgicnych,Każa,rma,płecna,każa,rma,wiamci,awiera,wje,
pecyicne,precnci,i,piaa,wją,pecyicną,itt

Rgranicenie, iein, w, nauce, piera, i, włanie, na, pecyicnych,
precnciach, awartych,w, biektach, baania, naukweg,Włanie, baanie,
krelnych,precnci,właciwych,jeynie,krelnej,ere,jawik,tanwi,
premit,tej,cy,innej,nauki,Na,prykła,plu,i,minu,w,matematyce,iałanie,
i, preciwiałanie, w, mechanice, elektrycnd, atnia, i, ujemna, w, iyce,
rkła,i,płącenie,w,chemii,iły,wytwórce,i,tunki,prukcji,klay,i,walka,
klawa,w,naukach,płecnych,natarcie,i,brna,w,nauce,wjennej,iealim,i,
materializm, metafizyka i dialektyka w filozofii itd. — wszystko to stanowi 
premit, baania, pcególnych, nauk, włanie, e, wglu, na, itnienie,
pecyicnych, precnci, i, pecyicnej, itty,Ocywicie,be,pnania, teg,
c,jet,w,precnciach,pwechne,nie,mżna,wykryd,gólnych,prycyn,cy,
też,gólnych,ptaw, ruchu, rwju, jawik, Jenakże,be, baania, teg, c,
jet, w, precnciach, pecyicne, nie, mżna, krelid, pecyicnej, itty,
różniającej, jen, jawik, , innych, nie, mżna, wykryd, pecyicnych,
prycyn, cy, też, pecyicnych, ptaw, ruchu, rwju, jawik, nie, mżna,
różnid,,iebie,jawik,nie,mżna,rgranicyd,iein,baania,naukweg,
Jeli, pjrymy, na, klejnd, prceu, pnania, lukieg, t, twierimy, że,
awe, rera, i, n, tpniw, , pnania, teg, c, jentkwe, i,
specyicne, , pnania, teg, c, gólne, Luie, awe, pnają, pree,
wytkim,pecyicną, itt,wielu, rmaitych, jawik, a,pier,ptem,mgą,
prechid,,ugólnienia,pnawad,gólną,itt,jawik,Jeynie,pnawy,



14 

aną, gólną, itt, kierując, i, tą, gólną, wieą, i, baając, póniej, rmaite,
knkretne, recy, których, jece, nie, baan, lub, które, baan, nie, d,
głbk, ra,wykrywy, ich, pecyicną, itt,mżna, uupełnid,wbgacid, i,
rwinąd, najmd, anej, itty, gólnej, nie, pucając, pry tym, by ta 
najmd,itty,gólnej,prektałciła,i,w,c,ktniałeg,i,martweg,Takie,
ą,wa,etapy,prceu,pnania,pierwy,— od tego, co specyficzne, do tego, co 
gólne,rugi,— ,teg,c,gólne,,teg,c,pecyicne,Rwój,pnania,
ludzkieg, tanwi, awe, ruch, p, linii, piralnej, pry, cym, każy, cykl, wni,
pnanie, na, wyży, cebel, nieutannie, pgłbia, je, (jeli, pretregana, jet,
pry, tym, cile, meta, naukwa), Błą, naych, gmatyków, w, tej, kwetii,
plega,na,tym,że,,jenej,trny,nie,rumieją,ni,iż,pier,p,baaniu,teg,
c, pecyicne, w, precnci, ra, p, pnaniu, pecyicnej, itty,
pcególnych, recy,mżna, w, całej, pełni, pnad, t, c, jet, w, precnci,
pwechne,pnad,w,pełni,gólną,itt,recy,,rugiej,a,trony — na tym, 
że, nie, rumieją, iż, pnawy, gólną, itt, recy, muimy, kntynuwad,
baania, recy, knkretnych, baanych, nie, d, jece, głbk, lub,
nwpwtałych,Nai,gmatycy,— t,leniuchy,rucają,ni,welką,żmuną,
prac,baawcą,na,knkretnymi, recami, rpatrują,gólne,prawy, jak, c,
c, pał, , nieba, prektałcają, je, w, c, niepjteg,w, cyt, abtrakcyjne,
rmuły, upełnie, negują, i, wracają, , góry, ngami, nrmalną, klejnd,
pnawania, prawy,pre, lui,Nie, rumieją, ni, także,wajemneg, wiąku,
wóch,etapów,pnania,,teg,c,pecyicne,,teg,c,gólne,i,,teg,
c,gólne,,teg,c,pecyicne,Nie,rumieją,ni,upełnie,markitwkiej,
teorii poznania. 

Treba, baad, nie, tylk, pecyicne, precnci, każeg, wielkieg, ystemu 
rm, ruchu,materii, i, uwarunkwaną, tymi, precnciami, itt, lec, również,
pecyicne, precnci, każej, , tych, rm, ruchu, materii, na, każym,
pcególnym, etapie, ługiej, rgi, jej, rwju, ra, itt, każej, , rm,
Wytkie, rmy, ruchu, w, każym, rzeczywistym, a nie wyimaginowanym 
prceie, rwju, różnią, i, jakciw, i,w, naej, pracy, baawcej, należy, na,
ten, mment, wracad, cególną, uwag, pry, cym, , nieg, włanie, treba,
acynad
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Jakciw, mienne, precnci, mżna, rwiąywad jeynie, a, pmcą,
jakciw,miennych,met,Na,prykła,precnd,miy,prletariatem,a,
burżuają, rwiąuje, i,metą, rewlucji, cjalitycnej, Sprecnd,miy,
maami, luwymi, a, utrjem, eualnym, rwiąuje, i, metą, rewlucji,
demokratycznej,Sprecnd,miy,klniami,a,imperialimem,rwiąuje,i,
metą,wjny, narw-rewlucyjnej, Sprecnd,miy, klaą, rbtnicą, a,
chłptwem, w, płeceotwie, cjalitycnym, rwiąuje, i, metą,
klektywiacji, i, mechaniacji, rlnictwa, Sprecnci, wewnątr, partii,
kmunitycnej, rwiąywane, ą, metą, krytyki, i, amkrytyki, Sprecnci,
miy, płeceotwem, a, pryrą, rwiąywane, ą, metą, rwju, ił,
wytwórcych, Prce, mienia, i, tary, prce, i, tare, precnci, ulegają,
likwiacji, ri, i,nwy,prce, i, rą,i,nwe,precnci,a odpowiednio 
, teg, mieniają, i, też, mety, , rwiąywania, precnci, , Z, , gruntu,,
mienne,były,,,arówn,,,precnci,,,rwiąane,,,pre,,,rewlucj,,,lutwą,
i, , Rewlucj, Paiernikwą, w, , Rji, jak, i, , metody  zastosowane w obu 
rewlucjach, la, rwiąania, tych, precnci, Rwiąywanie, miennych,
precnci, miennymi, metami, — t, aaa, której, markici-leninowcy 
pwinni,cile,pretregad,Dgmatycy,natmiat,nie,pretregają,tej, aay,
nie roumieją,miennci,warunków,w,których,knują,i,różne,rewlucje,
nie, rumieją, atem, że, mienne, precnci, należy, rwiąywad,
miennymi, metami, narucają, , wie, , ablnwy, chemat, który,
uważają, a, niemienny, t, a, mże, jeynie, prwaid, rewlucj, ,
niepweo,lub,upełnie,ppud,praw,która,tychca,ła,bre,;żeby,,,
w, , , prceie, , , rwju, , , jakiegklwiek, , , jawika, , ,wykryd, pecyicne, cechy,,
precnci,w, ich,całktałcie, , i,wajemnym,wiąku, , t, jet, ,ażeby,wykryd,,
istot, , prceu, , rwju, jawika, należy, , , wykryd, , pecyicne, , cechy,,,
wytkich, , trn, , precnci, awartych, w, tym, prceie, w, preciwnym,
bwiem,wypaku,wykrycie, itty,prceu,bie,niemżliwe,na, t,włanie,w,
naej,pracy,baawcej,należy,wrócid,cególną,uwag

W,prceie,rwju,każeg,niłeg,jawika,tkwi,ereg,precnci,,,Na,,,
prykła, , , w, , , prceie, , , chiokiej, , , rewlucji, , , burżuayjn-demokratycznej 
itnieje, precnd, miy, różnymi, ucikanymi, klaami, płeceotwa,
chiokieg,a, imperialimem,precnd,miy,maami, luwymi,a,utrjem,



16 

eualnym, precnd,miy,prletariatem,a,burżuają, precnd,miy,
chłptwem,i,rbną,burżuają,miejką,,jenej,trny,a,burżuają,—z drugiej, 
precnci, miy, pcególnymi, reakcyjnymi, klikami, rąącymi, it, —
sytuacja jest tu niezwykle skomplikowana. A przy tym nie tylko  wszystkie te  
precnci,,mają,,wój,,pecyicny,,charakter,i,nie,mżna,ich,pciągad,p,
jeen,trychulec,lec,także,bie,trny,każej,,precnci,,mają,, kolei swoje  
cechy, , cególne, i, ich, również, nie, mżna, ujmwad, jenakw, My,
rewlucjnici, chiocy, , , muimy, , rumied, , pecyicnd, , precnci, , nie,,
tylk,w,ich,całktałcie,t, jet,w,ich,wajemnym,wiąku, lec,muimy,baad,,
również, ,wytkie, ,pcególne,,trn), , ,precnci, ,albwiem,tylk,w,ten,
pób,mżna,rumied,ich,całktałt,Zrumied,bie,trny,precnci,—
t, nacy, rumied, cególną, ytuacj, każej, e, trn, rumied, w, jakich,
knkretnych, rmach, achą, miy, nimi, tosunki wzajemnego 
uwarunkwania, i, preciwieotwa, jakie, ą, knkretne,mety,walki, twane,
pre,każą,e,trn,w, ich,wiąku,wajemnym, i,preciwieotwie,a, także, i,p,
erwaniu,wiąku,wajemneg,Zbaanie,tych,aganieo,jet,bar,ważne,T,
włanie,miał na,myli,Lenin,gy,mówił,że,kwinteencją,żywą,uą,,markimu,
jest konkretna analiza  konkretnej  sytuacji10, Nai, gmatycy, naruają,
wkaania, Lenina, nigy, nie, aprątają, bie, głwy, knkretną, analią,
jakiegklwiek, jawika, a, ich, artykuły, i, premówienia, prwaają, i,
niezmiennie do pustego, bezprzedmiotowego klepania szablonowych 
chematów,i,wną,,naej,partii,naer,kiepki,tyl

Przy  badaniu jakiegokolwiek zagadnienia niedopuszczalny jest subiektywizm, 
jentrnnd, i, pwierchwnd, Subiektywizm — t, nieumiejtnd, ujcia,
aganienia,w,pób,biektywny,t,jet,materialitycny,,cym,mówiłem,już,
w pracy „\V sprawie praktyki”, , , Jentrnnd, , , najuje, , , wyra, , , w,,
nieumiejtnci, , , wechtrnneg, rpatrywania, aganieo, , w, pjmwaniu  
jeneg, tylk, pró, , , , preciwieotw, , , , na, , , , prykła, , , , kiey, , , , luie,,,,
rumieją,tylk,,,Chiny,,,ale,,nie,,,rumieją,,Japnii,,,rumieją,,,tylk,,,parti,
kmunitycną,,ale,,nie,,rumieją,,Kumintangu,,rumieją,tylk,prletariat,
ale, nie, rumieją, burżuaji, rumieją, tylk, chłpów, ale, , nie, , rumieją,,
barników,,rientują,,i,,tylk,,w,pmylnej,ytuacji,ale,nie,rientują,i,w,
ytuacji, trunej, , , rumieją, tylk, prełd, ale, nie, rumieją, pryłci,
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rumieją, tylk, pcególne, , ragmenty, , ale, , nie, rumieją, , całktałtu,,
rumieją,,tylk,braki,,ale,,nie,,rumieją,,iągnid,,,rumieją,,tylk,,pwa,,
ale, nie, , rumieją, , pwaneg, , rumieją, , tylk, , nielegalną, , rbt,,
rewlucyjną,,,ale,,,nie,,rumieją,legalnej roboty rewolucyjnej itd. — łwem,
nie,rumieją,cególnych,cech,różnych,trn,precnci,T,włanie,nacy,
jednostronnie ujmwad, aganienie, cyli, wiied, cegóły, a, nie, wiied,
całci,wiied,rewa,a,nie,wiied, lau,Pry, takim,ujmwaniu, agadnienia 
nie, mżna, naled, mety, rwiąania, precnci, nie, mżna, realiwad,
rewlucyjnych, aao, nie, mżna, , wyknad, , prucnej, , , pracy, , nie, , mżna,
właciwie, rwijad, walki, pgląów, w, partii, Sun-tsy11, analiując, aganienia,
wjny, mówił, „Znaj, niepryjaciela, i, naj, iebie, a, bie, niewyciżny”. 
Mówił, n, , wóch, trnach, walcących, Wei, Ceng, żyjący, w, epce, Tang,,
mówił, , , „Jeli, , , wyłucha, , , wytkich—-pna, , , praw, jeli, uwiery,
jednemu tylko — pozostaniesz w niewiedzy”12; i n,także,rumiał,waliwd,
jentrnneg, pejcia, Jenakże, nai, twarye, , , ct, , , ujmują,,,
aganienia,,,jentrnnie,,,i,,,lateg,nierak,wpaają,w,tarapaty,Bhater,
pwieci,„Szuihuczuan”13,Sung,,,Kiang,,,atakwał,,,trykrtnie,,,Cuciaczuang,   
ale, , , wkutek, nienajmci, , , ytuacji, , , i, , , niewłaciwej, , ,mety, , , iałania,,,
nał,wukrtnie,,,prażki, , ,Gy,,,natmiat,,,mienił,, , ,met,,,,iałania,i,,
acynając, , , rpnania, , ytuacji, rientwał, i, w, ytemie, labiryntów,
doprowaił, , erwania, prymiera, miy, aami, Liciacuang,,,
Huciaeuang,,i,,,Cuciacuang,,,urąił,,,aak,w,bie,niepryjacielkim,i,
atwał, met, w, raju, weg, knia, trjaokieg, , którym, głi,
cudzoziemska legenda — trzeci jego atak uwieocny, tał, wówca,
pweniem,Pwied, „Szuihuczuan” awiera,wiele,prykłaów,atwania,
ialektyki, materialitycnej, , , wró, , których, jenym, , , , najlepych, , jet,,
trykrtny, atak, na, Cuciacuang, Lenin, mówił, „;by, recywicie, nad,
przedmiot,   należy, , , garnąd, , , baad, , ,wytkie, , jeg, , , trny, , ,wytkie,
wiąki,i,,uwarunkwania,Nigy,nie,iągniemy,teg,całkwicie,ale,ptulat,
wechtrnnci, utreże, na, , błów, i, , ktnienia”14, Pwinnimy,
pamitad,jeg,łwa

Pwierchwnd, plega, na, tym, że, luie, nie, birą, p, uwag, ani,
cególnych, cech, precnci, w, jej, całktałcie, ani, cególnych, cech,
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różnych, jej, trn, negują, kniecnd, głbkieg, wniknicia, w, itt, recy, i,
krupulatneg, baania, cególnych, cech, precnci, knują, berwacji,
jak, na, ytan, tregają, w, pób, li, tylk, rientacyjny, gólne, cechy,
precnci, i, , miejca, uiłują, ją, rwiąad, (pwiaają, na, pytania,
rtrygają, pry, prwaą, rbt, kierują, peracjami, wjennymi), Takie,
ujmowanie sprawy zawe,pciąga,a,bą,mutne,natptwa

Prycyna, teg, że, nai, twarye, cierpiący, na, gmatym, i, empirym,
ppełniają, bły, plega, na, ich, ubiektywnym, jentrnnym, i,
pwierchwnym,ujmwaniu, recy, Jentrnnd, i, pwierchwnd,— to 
również, ubiektywim, Pnieważ, w, recywitci, wytkie, biektywnie,
itniejące,recy,ą,e,bą,pwiąane,i,każej,,nich,właciwe,ą,wewntrne,
prawiłwci, luie, a, amiat, we, właciwy, pób, t, wiercielid,
rpatrują, jawika, jentrnnie, lub, pwierchwnie, nie, pnają, ich,
wajemneg,wiąku,i,wewntrnych,prawiłwci,— metoda zatem tych ludzi 
jest subiektywistyczna. 

Pwinnimy, baad, nie, tylk, pechy, cególne, ruchu, precnci, w, gólnym,
procesie rozwoju zjawisk — w, ich, wiąku, wajemnym, i, , uwglnieniem 
ytuacji, każej, e, trn, różne, etapy, teg, prceu, rwju,mają, wje, cechy,
cególne,których,również,nie,wln,pmijad

Ptawwa, precnd,w, prceie, rwju, jawika, ra, uwarunkwana, tą,
ptawwą,precncią, itta,prceu,nie, nikają,aż, , chwili, akocenia,
prceu, ale, ytuacja, na, różnych, etapach, ługtrwałeg, prceu, rwju,
jawika, ctkrd, bywa, różna, Dieje, i, tak, lateg, że, chciaż, charakter,
ptawwej,precnci,w,prceie,rwju,jawika,ra,itta,teg,prceu,
nie zmieniają,i, t, jenak,na,pcególnych,etapach,ługtrwałeg,prceu,
rwju,precnd,ptawwa,prybiera,cra,treje,rmy,;,pry,tym,
pró, całeg, eregu, wielkich, i, rbnych, precnci, uwarunkwanych,
ptawwą, precncią, lub, najujących, i, p, jej, wpływem, niektóre,
atrają, i, inne, rwiąują, i, chwilw, lub, cciw, bą, też, ulegają,
łageniu, jece, inne, a, pwtają, , nwa,Włanie, lateg, w, prceie,
wytpują, różne, etapy, Kt, nie, wraca, uwagi, na, etapy, prceu, rwju,
zjawika, ten, nic, jet, w, tanie, należycie, rwiąad, właciwych, temu, jawiku,
precnci
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Na, prykła, kiey, kapitalim, epki, wlnej, knkurencji, prektałcił, i, w,
imperialim,nie,uległa,bynajmniej,mianie,natura,wóch,antagnitycnych,kla,
— proletariatu i,burżuaji,— ani, też,burżuayjna, itta,aneg,płeceotwa,
jenakże, precnci, miy, tymi, wiema, klaami, atryły, i, pwtały,
precnci, miy, kapitałem, mnplitycnym, a, niemnplitycnym,
atryły, i, precnci, miy, metrpliami, a, klniami, e, cególną,
trcią, wytąpiły, precnci, miy, krajami, kapitalitycnymi, t, jet,
precnci,wywływane,nierównmiernym,rwjem,pcególnych,krajów,
Tak,pwtał,rbne, taium,kapitalimu,— stadium imperializmu. Leninizm 
tał, i markimem, epki, imperialimu, i, rewlucji, prletariackiej, włanie,
lateg, że, Lenin, i, Stalin, ali, łune, wyjanienie, tych, precnci, ra,
pracwali, łuną, teri, i, taktyk, rewlucji, prletariackiej, pwłanej, , ich,
rwiąania

Jeżeli,wemiemy,prce,rewlucji,burżuayjn-emkratycnej,w,Chinach,która,
acła,i,,rewlucji,1911,rku,t,i,tu,również,wytpuje,kilka,pecyicnych,
etapów,W,cególnci,ten,kre,rewlucji,kiey,na,jej,cele,tała,burżuaja,
oraz ten okres, kiedy na czele rewolucji,tał,prletariat,tanwią,wa,upełnie,
mienne,etapy,hitrycne,Objcie,kierwnictwa,pre,prletariat,mienił,,
gruntu, blice, rewlucji, prwaił, , pregrupwania, ił, klawych, ,
rwinicia,na,erką,kal,rewlucji,chłpkiej,naał,rewolucji wymierzonej 
preciwk, imperialimwi, i, eualimwi, knekwentny, charakter, twrył,
mżliwd,preratania,rewlucji,emkratycnej,w,rewlucj,cjalitycną,it,
Wytk, t, był, niemżliwe, w, tym, kreie, rewlucji, kiey, kierwała, nią,
burżuaja,Chciaż,bynajmniej,nie,uległ,mianie,charakter,głównej,precnci,
całeg, prceu, t, jet, charakter, teg, prceu, jak, antyimperialitycnej, i,
antyeualnej, emkratycnej, rewlucji, (ruga, trna, tej, precnci, —
półklnialny, i, półeualny, charakter, kraju), t, jenak, w, ciągu, teg, ługieg,
kreu, ały, tak, wielkie, wyarenia, jak, klka, rewlucji, 1911, rku, i,
utanwienie, włay, półncnych, militarytów, utwrenie, pierweg,,
jednolitego   frontu   narodowego   i   rewolucja   lat   1924—1927,łamanie 
jenliteg, rntu, i, prejcie, burżuaji, , bu, kntrrewlucji, , , wjny,,
wewntrne, , miy, , nwymi, , militarytami, , rewlucyjna, wjna, agrarna,
utworzenie  drugiego jednolitego  frontu narodowego i wojna przeciwko 
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najecm, japokim, Innymi, łwy,w ciągu, wuietu, , górą, lat, prebyt,
kilka,etapów,rwju,których, ,charakterytycną,,cechą,,był, , ,t, , , że, , jene,,
precnci, atrały, i, (na, prykła, rewlucyjna, wjna, agrarna, ra,
wtargnicie, Japnii, , cterech, półncn-wschodnich prowincji Chin), inne 
precnci, najwały, rwiąanie, cciwe, na, pewien, kre, cau, (na,
prykła, likwiacja, półncnych, militarytów, knikwanie, pre, na, iemi,
barnicej),jece,inne,a,pwtawały,,,nwa,(na,,prykła,,walka,miy,,
nowymi militarystami,,agarnicie,pre,barników,wych,awnych,gruntów,
,chwilą,gy,tracilimy,bay,rewlucyjne,w,Chinach,płuniwych),itp

Baając, pecyicnd, precnci, na, różnych, etapach, prceu, rwju,
jawika, należy, nie, tylk, rpatrywad, je, w, ich, wajemnym wiąku, i,
całktałcie, lec, także,ujmwad, je,uwglniając,każą, e,trn,precnci,
na,każym,etapie,rwju

Wemy, , , na, , , prykła, , , , Kumintang, , , i, , , parti, , , kmunitycną, , , ile,,,
Kuomintang  (jedna  strona)  w  okresie  pierwszego    jednolitego  frontu  
realiwał,try,,ptawwe,,wytycne,,plityki,,,Sun,Jat-sena — ju,,,Rją,,
Raiecką,ju,,partią,kmunitycną,ra,ppieranie,rbtników,i,chłpów,
— ,tyle,miał,n,charakter, rewlucyjny,był,lny,,życia, i, , ,uabiał, ju,
różnych,kla,w,rewlucji,emkratycnej,P,1927,rku,Kumintang,prebraił,
i, w, wje, upełne, preciwieotw, w, reakcyjny, blk, barników, i, wielkiej,
burżuaji- P, wypakach, iaokich, , grunia, 1936, rku, w, Kumintangu,
rpcął,i, nwu,wrt,w,kierunku,aprzestania wojny domowej i zawarcia 
juu, , partią, kmunitycną, w, celu, wpólnej, , , , walki, , , preciwk,,,
imperialimwi, , , japokiemu, , , , Takie, ą, cechy, cególne, , ,Kumintangu,na,
trech, etapach, , Pwtanie, tych, cególnych, cech,wywłane, był, cywicie,
wielu,prycynami,C,i,a,tycy,,Kmunitycnej,Partii  Chin (druga strona), 
to w, kreie, pierweg, jenliteg, rntu, była, na, jece, mła, i, chciaż,
bhaterk, tanła, na, cele, rewlucji, lat, 1924—1927, t, jenak, ujawniła,
niejrałd, w, pjmwaniu, charakteru, aao, i, met, rewlucji, Włanie,
lateg,pwtały,w,tatnim,kreie, tej, rewlucji, centuiuim,miał,mżnd,
egrania, wej, rli, i, prwaił, rewlucj, , klki, P, rku, 1927, partia,
kmunitycna, bhaterk, pkierwała, rewlucyjną,wjną, agrarną, twryła,
armi, rewlucyjną, i, bay, rewlucyjne, lec, ppełniła, bły, mające, charakter,
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awanturnictwa,wkutek,ceg,armia,i,bay,pniły,bar,pważne,traty,P,
rku, 1935, partia, kmunitycna, prewyciżyła, te, bły, tanła, na, cele,
nowego jednoliteg,rntu,antyjapokieg, i,t,i,rwija,i,wielka,walka,
teg, rntu, Na, etapie, becnym, partia, kmunitycna, jet, już, partią, która,
preła,prób,wóch,rewlucji,i,piaa,bgate,wiacenie,Takie,ą,cechy,
cególne,Kmunitycnej,Partii,Chin,na trzech etapach. Powstanie tych cech 
wywłane, był, również, eregiem, prycyn, Be, baania, tych, cególnych,
cech, nie, pób, rumied, pecyicnci, wajemnych, tunków, miy,
Kumintangiem, a, partią, kmunitycną, na, p-cególnych, etapach, rwju,
utworzenia jednolitego frontu, zerwania jednolitego frontu i ponownego 
utwrenia,jenliteg,rntu,;by,wic,baad,wytkie,cechy,cególne,bu,
partii, należy, ująd, t, aganienie, jece, głbiej, — baad, ba, klawą, bu,
partii, i, te, precnci, które, pwtawały, na, tym, płżu, w, pcególnych,
kreach,miy,każą, , tych,partii,a, innymi,trnami,Na,prykła,w,kreie,
pierweg, juu, , partią, kmunitycną, itniała, la, Kumintangu, , jenej,
trny,precnd,miy,nim,a, imperialitami,agranicnymi, wskutek czego 
Kumintang, wytpwał, preciwk, imperialimwi, , rugiej, a, trny, —
precnd,pmiy,Kumintangiem,a,maami, luwymi,wewnątr, kraju,w,
łwach, Kumintang, pryrekał, mam, pracującym, wiele, briejtw, w,
praktyce, a, ał, im, nikm mał, lub, nie, ał, łwnie, nic, Natmiat, w,
kreie, prwaenia, pre, Kumintang, wjny, preciwk, kmunitm, walcył,
on w sojuszu z imperializmem  i  feudalizmem  przeciwko  masom  ludowym,  
likwiwał, jenym, pciągniciem, pióra,wytkie, prawa, byte, przez masy 
luwe,w,tku,rewlucji,atrając,tym,amym,precnd,pmiy,bą,a,
maami, luwymi,Obecnie,w,kreie,walki,preciwk,japokim,najecm,
wbec, itnienia, precnci, miy, Kumintangiem, a, imperialimem,
japokim,Kumintang, jet, , jenej, trny, ainterewany,w, juu, , partią,
kmunitycną,ale,,rugiej,trny,nie,łabia,bynajmniej,wjej,walki,i,repreji 
preciwk, partii, kmunitycnej, i, luwi, chiokiemu, Natmiat, partia,
kmunitycna,krcyła,i,krcy,niemiennie,raem,,maami luwymi,walcąc,
przeciwko imperializmowi i feudalizmowi. W obecnym jednak okresie walki 
preciwk, japokim, najecm, e, wglu, na, t, że, Kumintang,
wypwieiał, i, a, tawieniem, pru, najecm, partia, kmunitycna,
acła, prwaid, umiarkwaną, plityk, w, tunku, , Kumintangu, i, ił,
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eualnych,w, kraju,Wbec, tych,wytkich, klicnci,miy, bu, partiami,
bą, ktałtuje, i, ju, bą, też, rpala, i, walka, pry, cym, nawet, w,
kreach, juu, wytwara, i, kmplikwana, ytuacja, kiey, itnieją
równcenie, i, ju, i, walka, Be, baania, cególnych, cech, tych,
preciwtawnych, trn,nie, łamy,rumied,nie, tylk,wajemneg, tunku,
miy, każą, , tych, wu, partii, a, innymi, trnami, ale, nawet, wajemneg,
tunku,miy,amymi,tymi,partiami

Wynika, tą, że, pry, baaniu, cególnych, cech, welkich, precnci, —
precnci, w, rmaitych, rmach, ruchu, materii, precnci, w, rmach,
ruchu,pry,rmaitych,prceach,rwju,różnych,trn,precnci,w,tych,cy,
innych, prceach, rwju, precnci, w, prceach, rwju, na, różnych,
etapach,tych,prceów,a,także,różnych,trn,precnci,na,różnych,etapach,
rozwoju — że, pry, baaniu, wytkich, tych, cególnych, cech, precnci,
niepucalne, ą, ubiektywne, wlnci, niebna, tu, jet, knkretna,
analia, Be, knkretnej, analiy, nie, mżna, pnad, jakichklwiek, cególnych,
cech, precnci, P-winnimy, awe, pamitad, łwa, Lenina, knkretna,
analiza konkretnej sytuacji. 

W,ieinie,takiej,knkretnej,analiy,p,ra,pierwy,ali,nam,wpaniałe,wry,
Marks i Engels. 

Kiey, Mark, i, Engel, atwali, właciwe, jawikm, praw, precnci, ,
baania, prceu, płecn-hitrycneg, tregli, ni, precnd, miy,
iłami, wytwórcymi, a, tunkami, prukcji, precnd, miy, klaą,
wyykiwacy, a, klaą, wyykiwanych, jak, również, rną, pre, te,
precnci, precnd, miy, baą, eknmicną, a, nabuwą, plitycną,
ielgicną,it,Dtregli,że,precnci,te,wywłają,nieuchrnnie,w,różnych,
płeceotwach,klawych,różne,p,wglem,charakteru,rewlucje socjalne. 

Gy, Mark, atwał, t, praw, , baania, truktury, eknmicnej,
płeceotwa, kapitalitycneg, tregł, n, że, ptawwą, precncią,
teg,płeceotwa,jet,precnd,miy,płecnym,charakterem,prukcji,
a,prywatną,rmą,prywłacania,Sprecnd,ta,prejawia,i,w,precnci,
miy, rganiwanym, charakterem, prukcji, w, pcególnych,
preibirtwach, a, nierganiwanym, charakterem, prukcji, w, całym,
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płeceotwie, W, tunkach, a, klawych, precnd, ta, prejawia, i, w,
precnci,miy,klaą,kapitalitów,a,klaą,prletariuy

Wkutek, grmnej, różnrnci, jawik, i, niekocnci, rwju, t, c, w,
jenym, wypaku, jet, pwechne, mże, w, innym, krelnym, wypaku,
prektałcid, i, w, cególne, I, preciwnie, — to, co w jenym, krelnym,
wypaku,jet,cególne,mże,w,innym,krelnym,wypaku,prektałcid,i,
w, pwechne, Właciwa, utrjwi, kapitalitycnemu, precnd, miy,
płecnym, charakterem, prukcji, a, prywatną, włancią, rków, prukcji,
jet,cechą,gólną,wytkich,krajów,w,których,itnieje, i,rwija,i,kapitalim,
W,utrju,kapitalitycnym,precnd,ta,ma,charakter,pwechny,Jenakże,
ta, właciwa, kapitalimwi, precnd, tanwi, jawik, cechujące, krelny,
etap, hitrycny, w, rwju, płeceotwa, klaweg, w, góle, i, , punktu,
wienia, precnci, ,miy, iłami,wytwórcymi, , a, tunkami, prukcji, w,
płeceotwie, klawym, w, gólnci, jet, na, precncią, pecyicną,
Jenakże, ujawniwy, pecyicny, charakter, wytkich, precnci,
płeceotwa, kapitalitycneg, ujawnił, Mark, tym, amym, jece, głbiej,
jece, pełniej, i, jece, wechtrnniej, pwechny, charakter, precnci,
miy,iłami,wytwórcymi,a,tunkami,prukcji,w,płeceotwie,klawym,
w,góle

Pnieważ, t, c, cególne, wiąane, jet, , tym, c, pwechne, , pnieważ,
wewntrną, właciwcią, każeg, jawika, jet, nie, tylk, t, c, jet, w,
precnci, cególne, lec, i, t, c, jet, w, niej, pwechne,— zatem to, co 
pwechne,itnieje,w,tym,c,cególne,,Tteż,,baając,,krelne,,jawisko  
należy,,ujawnid,,bie,te,trny,i,ich,wajemny,wiąek,ujawnid,t,cególne,i,t,
pwechne, c, tanwi, wewntrną, właciwd, aneg, jawika, , ra,
achący,miy,nimi,wiąek,wajemny,ujawnid,wiąek,wajemny,miy,
danym zjawiskiem a wielu innymi,jawikami,najującymi,i,pa,nim,Stalin,
wyjaniając,w,wej,łynnej,pracy,„O podstawach leninizmu” hitrycne,róła,
leninimu, analiuje, ytuacj, miynarwą, w, której, rił, i, leninim,
analiuje, precnci, kapitalimu, atrne, w warunkach imperializmu do 
granic,tatecnych,ukauje, jak,we, precnci,prwaiły,, teg, , , że,,
rewlucja, , prletariacka, , , tała, , i, , , prawą, , , bepreniej, praktyki, i, że,
wytwryły,,i,pryjające,,warunki,,,beprenieg,turmu,na,kapitalizm; 
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c,wicej,— analiuje,n,prycyny,które,prawiły,że,Rja,tała,i,gnikiem,
leninimu, , że, Rja, carka, była, wówca, punktem, włwym, wytkich,
precnci, imperialimu, i, że, włanie, prletariat, ryjki, mógł, i, tad,
awangarą,rewlucyjneg,prletariatu,miynarweg

Tak,wic,knawy,analiy,teg,pwechneg,które,tkwi,w,precnciach,
właciwych, imperialimwi,Stalin,wykaał, że, leninim, jet,markimem,epki,
imperialimu, i, rewlucji, prletariackiej, knawy, analiy, teg, c, było 
pecyicne, i, właciwe, imperialimwi, Rji, carkiej, w, ramach, wych,
precnci,gólnych,wyjanił,laceg,włanie,Rja,tała,i,jcyną,terii,i,
taktyki, rewlucji,prletariackiej, ,pry,cym,t, ,pecyicne, , awierał,w,bie,
również, i, t, c, był w, anych, precnciach, pwechne, Ta, analia,
stalinowska jest dla nas wzorem poznania tego, co specyficzne, i tego, co 
pwechne, w, precnciach, ra, wajemneg, wiąku, miy, jenym, a,
drugim. 

Mark, i, Engel, jak, również, Lenin, i, Stalin, pruając, praw, atwania,
dialektyki do badania obiektywnych zjawisk, wskazywali zawsze na 
niepucalnd, jakichklwiek, ubiektywnych, wlnci, na, t, że, —
uwglniając,knkretne,warunki,właciwe,ruchwi,biektywnej,recywitci,
— należy,rpnawad,tkwiące,w,tych,jawikach,knkretne,precnci,baad,
knkretną, ytuacj, pcególnych, trn, precnci, i, knkretny, wiąek,
wajemny,preciwieotw,Nai,gmatycy,nają,wciąż,niepweo,włanie,
lateg,że,nie,pługują,i,taką,metą,ujcia,prawy,Pwinnimy,wyciągnąd,
nauk, , bankructwa, gmatyków, i, panwad, , naukwą, ,met, , albwiem,,,
innej  metody badania  nie  ma. 

Stunek,miy,pwechnym,a,pecyicnym,charakterem,precnci,— to 
tunek,miy,tym,c,gólne,a,tym,c,jentkwe,Charakter powszechny 
plega, na, itnieniu, precnci, we, wytkich, prceach, na, tym, że,
precnci,prenikają,wytkie,prcey,,pcątku,,koca,precne,ą,i,
ruch, i, rec, i, prce, i, mylenie, Negwad, precnd, w, jawikach, — to 
nacy,negwad,wszystko. Jest to prawo powszechne, prawdziwe dla wszystkich 
be, wyjątku, caów, i, krajów, Dlateg, też, precnd, ma, charakter, gólny,
ablutny,Jenakże,t,gólne,itnieje,ppre,t,c,jentkwe,i,be,teg,c,
jentkwe, nie, mże, byd, teg, c, gólne, Cyż, mże, itnied, gólne, jeli,
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ruci,i,wytk,c,jentkwe?,Jentkwe,pwtaje,wkutek,teg,że,
każa, precnd, piaa, właciwe, bie, cechy, cególne, Wytk, c,
jentkwe,jet,uwarunkwane,cawe,i,lateg,wglne

Ta, tea, , gólnym, i, , jentkwym, , ablutnym, i, , wglnym, jet,
kwinteencją, aganienia, precnci, właciwych, jawikm, nierumienie,
tej,tey,równnacne,jet,,wyreceniem,i,ialektyki

4.PRZEZNGŁÓWNIGŁÓWNTRNPRZEZNI

W zagadnieniu specyicneg,charakteru,precnci,ą,jece,wa,mmenty,
które, wymagają, rbneg, rpatrenia, a, mianwicie, główna, precnd, i,
główna,trna,precnci

W,każym,łżnym,prceie, rwju, jawik, tkwi, ereg, precnci,wró,
których,najuje,i,awe,precnd,główna,jej,itnienie,i,rwój,ecyują,,
itnieniu,i,rwju,ptałych,precnci,i,iałują,na,nie

Na, prykła, w, płeceotwie, kapitalitycnym, wie, preciwtawne, iły, —
prletariat, i, burżuaja, — twrą, główną, precnd, Inne natomiast 
precnci, jak, na, prykła, precnd, miy, retkami, klay, euałów, a,
burżuaja,precnd,miy,chłpami,— rbnymi,piaacami,a,burżuaja,
precnd, miy, prletariatem, a, chłpami, — drobnymi posiadaczami, 
precnd, miy, burżuaja, niemnplitycną, a, mnplitycną,
precnd,miy,burżuayjną,emkracją,a,aymem,precnci,miy,
krajami,kapitalitycnymi,precnci,miy, imperialimem,a,klniami,ra,
inne,precnci,— wytkie,ne,krelane,ą,pre, t,precnd,główną, i,
ulegają,jej,iaływaniu

W,krajach,półklnialnych, jak,na,prykła,w,Chinach,tunki,miy,główną,
precncią, a, precnciami, niegłównymi, pretawiają, kmplikwany,
obraz. 

W,wypaku,agreywnej,wjny, imperialitów,,takim,krajem,pcególne,jeg,
klay,,wyjątkiem,niewielkiej,gartki,rajców,naru,mgą,jencyd,i,na,
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pewien czas dla prowadzenia wojny narodowej przeciwko imperializmowi. W 
tym, wypaku, precnd, miy, imperialimem, a, anym, krajem, taje, i,
precncią, główną, wytkie, a, precnci, miy, pcególnymi,
klaami, wewnątr, teg, kraju, (włącnie, , główną, precncią, — miy,
utrjem, eualnym, a, maami, luwymi), utpują, chwilw, na, plan, rugi,
tając, i, precnciami, pprąkwanymi Taka, , ytuacja, była,,
charakterystyczna  dla  okresu wojny opiumowej roku 1840 w Chinach, wojny 
chiok-japokiej, w, rku, 1894, wjny, którą, prwaili, „bokserzy” w 1900 
rku,jet,,też,,charakterytycna,,la,,becnej,,wjny,,chiok-japokiej

Jenakże, w, mieninej, ytuacji, precnci, amieniają, i, miejcami, Kiey,
imperialim, nie, ucieka, i, , uciku, brjneg, lec, tuje, bariej,
umiarkowane formy ucisku — prej, w, ieinie, plitycnej, eknmicnej,
kulturalnej i w innych dziedzinach — wtedy klaa, panująca, kraju,
półklnialneg,mże, kapitulwad, pre, imperialimem, i, pwtaje, wówca,
miy,nimi,ju,w,celu,wpólneg,ucikania,ma,luwych,W,tym,wypaku,
may,luwe,uciekają,i,niera,,wjny,mwej,jak,rmy,walki,,blkiem,
imperialitów, i, klaą, euałów, imperialim, a, nie, pejmując, iałao,
beprenich,kryta,ct,,róg,prenich,by,pmóc,reakcyjnym,iłm,
kraju, półklnialneg, w, ucikaniu, luu, W, takich, wypakach, cególnie,
atrają, i, precnci, wewntrne, Sytuacja, taka, była, charakterytycna,
dla wojny rewolucyjnej roku 1911, rewolucyjnej wojny lat 1924—1927, 
ieiciletniej, rewlucyjnej, wjny, agrarnej, p, 1927, rku, w, Chinach,
;nalgicną, ytuacj, wiimy, również, w, wjnach, wewntrnych, miy,
rozmaitymi reakcyjnymi klikami, rąącymi, w, półklniach, na, prykła, w,
wjnach,miy,militarytami,w,Chinach

Gy, a, rewlucyjna, wjna, w, kraju, prybiera, takie, rmiary, że, acyna,
agrażad,amemu,itnieniu,imperialimu,i,jeg,agentury— reakcji,wewntrnej,
imperializm, starając, i, utrymad, we, panwanie, ucieka, i, niera, pa,
wymieninymi, rkami, również, , innych, rków, jet, t, bą,wnieienie,
rłamu,,bu,rewlucji,bą,też,beprenia,inwaja,bcych,ił,brjnych,
w, celu, uielenia, pmcy, reakcji, wewntrnej, W, tych, wypakach, miy,
bcym, imperialimem, i, reakcją, wewntrną, kraju, grupującymi, i, upełnie,
twarcie, na, jenym, biegunie, a, maami, luwymi, tjącymi, na, rugim,
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biegunie,pwtaje,precnd,główna,która,krela,rwój,lub,iaływa,na,
rwój, innych,precnci,Prykłaem,takiej, interwencji, brjnej, jet,pmc,
jakiej,różne,kraje,kapitalitycne,uielały,reakcjnitm,ryjkim,p,Rewlucji,
Paiernikwej, Prykłaem, rłamu, we, rncie, rewlucyjnym, jet, raa,
Czang Kai-szeka w 1927 roku. 

W,każym,raie,nie,ulega,najmniejej,wątpliwci,że,na,każym,,rmaitych,
etapów,rwju,prceu,itnieje,jena,tylk,precnd,główna,która,grywa,
rl,cłwą

Wynika, tą, że, w, każym, prceie, jeli, awiera, n, wiele, precnci, jet,
zawsze jedna sprzecnd, główna, która, grywa, cłwą, ecyującą, rl,
pca, gy, inne, ajmują, miejce, rugrne, i, pprąkwane, ;, atem,
pry, baaniu, każeg,prceu, jeli, jet, t, prce, łżny, awierający, pna,
wie, precnci, treba, tarad, i, , naleienie precnci, głównej, P,
utaleniu, tej, głównej, precnci, mżna, , łatwcią, rwiąad, wytkie,
prblemy,Taka, jet,meta,którą,wkaał,nam,Mark,baając,płeceotw,
kapitalitycne,T,też,met,wkaują,nam,Lenin,i,Stalin,baając,imperialim,i,
ogólny, kryy, kapitalimu, baając, eknmik, Zwiąku, Raieckieg, Wiele,
tyicy,ucnych,i,praktyków,nie,rumie,tej,mety,wkutek,teg,błąą,ni,
niejak,w, ciemnciach, nie,mgą, naled, główneg, gniwa, i, lateg, też, nie,
mgą,również,naled,mety,rwiąania,precnci

Mówilimy,już,wyżej,że,nic,wln,traktwad,jenakw,wytkich,tkwiących,w,
anym,prceie,precnci, że,należy,różniad,w,nich,precnd,główną, i,
precnci, rugrne, pry, cym, recą, najważnieją, jet, uchwycenie,
sprzecznci, głównej, Cy, mżna, jenak, ujmwad, jenakw, bie, trny, w,
pcególnych, precnciach, bą, t, w, precnci, głównej, bą, w,
rugrnej?,Nie, teg, również, cynid,nie,wln,Pcególne, trny,każej,
precnci, rwijają, i, nierównmiernie, Wyaje, i, niekiey, że, achi,
miy,nimi,tan,równwagi,jet,t,jenak,tylk,ytuacja,chwilwa,i,wglna,
natomiast sytuacja zasadnicza — t, rwój, nierównmierny, Z, wóch, trn,
precnci,jena,jet,nieawnie,główną,ruga,a,— drugorzdną. Główną
jet,ta,która,grywa,w,precnci,cłwą,,,rl,,,O,,,charaktere,,recy,,, i   
zjawisk   decyduje   w  zaaie, główna, trna, precnci, która, ajmuje,
minujące,płżenie
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;le, takie, płżenie, trn, precnci, nie, jet, niemienne, — obie strony 
precnci, główna, i, niegłówna, prektałcają, i, jena, w, rugą, i,
pwieni, , teg, ulega, również, mianie, charakter, jawik, Jeżeli, w,
krelnym,prceie,lub,na,krelnym,etapie,rwju,precnci,główną,jej,
trną, jet, ;, a, niegłówna, — B, to na innym etapie rozwoju lub w innym 
prceie, rwju, wajemne, płżenie, trn, mienia, i, — mienia, i, w,
ależnci,,teg,w,jakim,tpniu,mienił,i,ukła,ił,miy,bu,walcącymi,
trnami,,,precnci,,w,,prceie,,rwju,,jawika

Mówimy,ct, że,„nowe zajmuje miejsce starego”,Zatąpienie,tareg,pre,
nowe — t,pwechne, i,premżne,praw,wechwiata,Prektałcenie, i,
jeneg, jawika, w, inne, w, re, kku, prybierająceg, rmaite, rmy,
pwieni,,charakteru,ameg,jawika,i,warunków,w,których,t,jawik,
ma miejsce — t,włanie,tanwi,prce,atpwania,tareg,pre,nwe,W,
każym,jawiku,tkwi,precnd,miy,nwym,a,tarym,precnd,która,
ri, różnrną, i, kmplikwaną, walk, W, wyniku, tej, walki, nwe, rnie, i,
wni, i do roli naczelnej; stare natomiast maleje i obumiera; a gdy tylko 
nwe,biere,gór,na,tarym,tare,jawik,,tarej,jakci,prektałca,i,w,
nwe,jawik,,włanej,nwej, jakci, Z, teg,wynika, że,, jakci, recy, lub,
jawik, ecyuje, w, aaie, główna, trna, precnci, która, ajmuje,
minujące,płżenie,Kiey,główna,trna,precnci,ajmująca,minujące,
płżenie,ulega,mianie,— mienia,i,też,pwieni,jakd,jawika

Kapitalim, który, w, awnym, eualnym, płeceotwie, ajmwał, miejce 
prne,prektałca,i,w,płeceotwie,kapitalitycnym,w,ił,panującą,
pwieni, , teg, mienia, i, też, charakter, płeceotwa,— prektałca,
i, n, , eualneg, w, kapitalitycne, Feualim, natmiat, w, nwym,
kapitalitycnym,płeceotwie prektałca,i,,iły,awniej,panującej,w,il,
prną, , a, ptem, tpniw, ginie, , Tak, tał, i, na, prykła, w, ;nglii, i,
Francji, W,miar, rwju, ił, wytwórcych, burżuaja, prektałca, i, , nwej,
klay, która, grywała, rl, ptpwą, w, kla, tarą, która, grywa, rl,
reakcyjną,aż,w,kocu,taje,balna,pre,prletariat,i,prektałca,i,w,kla,
wywłacną, i, pbawiną, włay, , Również, , i, , ta, , klaa, , , biegiem, , cau,
ginie, , Prletariat,,wiele, licniejy,,burżuaji, , rnący,wra, , burżuaja,  
lec, najujący, i, p, jej, panwaniem, tanwi, nwą, ił, prletariat, w,
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pcątkwym, kreie, ależny, , , burżuaji, , tpniw, rnie, krepnie, i,
prektałca,i,,w,kla,nieależną,,grywającą,,cłwą,,rl,w,iejach,,w,
kla,która,w,tatecnym,wyniku,bejmuje,wła,i,taje,i,klaą,panującą,
Zmienia, i, pry, tym, charakter, płeceotwa, — prektałca, i, n, e,
tareg,kapitalitycneg,w,nwe,cjalitycne,Taka,jet,rga,którą,prebył,
już, Zwiąek, Raiecki, i, którą, nieuchrnnie, póją, wytkie, inne, kraje, C, i,
tycy,Chin,t,w,pełnym,precnci,,prceie,prektałcenia,ich,w,półklni,
nacelne,miejce,ajmuje,imperialim,Imperialim,ucika,,lu,,chioki,,Chiny,a,
,kraju,,nieawiłeg,prektałciły,,i,,w,,półklni,,;le,,sytuacja  niechybnie  
ulegnie,mianie,,w,warunkach,walki,te,iły,które,,p,prewem,prletariatu,,,
wyrły,,,w,,,luie,,,chiokim,,,niewątpliwie,,,prektałcą,Chiny,,półklnii,w,
paotw,nieawiłe,a,imperialim,tanie,balny,Stare,Chiny,prektałcą,i,
niewątpliwie, w, nwe, Chiny, Prektałcenie, , i, , , tarych, , , Chin, , , w, , nwe,,
bejmuje, , , mian, ytuacji, arówn, tarych, eualnych, ił, jak, i, nwych,
luwych,ił,Stara,eualna,klaa,barnica,tanie,balna,prektałci,i,
z klasy panującej, w, pprąkwaną, i, również, tpniw, Zginie, , Lu,
natmiat, , p, prewem, prletariatu, , prektałci, i, , , , iły,,
pprąkwanej, , , w, , panującą, , , Zmieni, , i, , pry, , tym, charakter,,,
płeceotwa, , , chiokieg, , , , cyli, , , tare, , , , półklnialne, półeualne,
płeceotw, prektałci, i, w, nwe, emkratycne, Pbne,
prektałcenia, miały, już, miejce, w, prełci, Dynatia, manżurka, która,
panwała,w,Chinach,blik,300,lat,tała,balna,pca,rewlucji,1911,rku,
i rewolucyjny „Tung-menghuei”   pod   kierownictwem   Sun   Jat-sena    
wywalcył, , , wycitw, Pca, wjny, rewlucyjnej, w, latach, 1924—1927 
jencne,iły,rewlucyjne,Kumintangu,i,partii,kmunitycnej,na,płuniu,
Chin,prektałciły,i,e,łabych,w,ptżne,i,iągnły,wycitw,w,Wyprawie,
Półncnej,a,grni,ngi,militaryci,półncni,tali,baleni,W,rku,1927,iły,
luwe, kierwane, pre, parti, kmunitycną, kurcyły, i, pważnie, p,
ciami, reakcji, kumintangwkiej, lec, p, cyceniu, wych, eregów, ,
oportunizmu nów, tpniw, wrły, i, krepły, Na, terytrium, ba,
rewlucyjnych, kierwanych, pre, parti, kmunitycną, chłpi, Z, pwłanych,
prektałcili,i,w,ierżących,wła,barnicy,a,preli,prce,wrtny,
Tak, t, na, wiecie, wciąż, bywa, i, atpwanie starego przez nowe, 
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nieprerwanie,knuje,i, likwiacja,tareg, i,pwtawanie,nweg,agłaa,
tareg,i,renie,i,nweg,cyli,bumieranie,tareg,i,rwój,nweg

Niekiey,w,walce,rewlucyjnej, trunci,górują,na,warunkami,pryjającymi,
w tym wypaku, trunci, tanwią, główną, trn, precnci, a, warunki,
pryjające,— rugrną,Jenakże,iki,wyiłkm,rewlucjnitów,uaje,i,
tpniw,prewyciżyd,trunci,wytwryd,nwe,pryjające,klicnci,i,
wówca,niepmylna,ytuacja,utpuje,miejca,pmylnej,Tak,był,w,Chinach,
p, klce, rewlucji, w, rku, 1927, tak, był, również, , ;rmią, Cerwną, Chin,
pca, Wielkieg, Maru, Także, w, becnej, wjnie, chiok-japokiej, Chiny,
najują, i, nów, w, trunej, ytuacji, ale, mżemy, t, mienid, iągnąd,
zaanicą,mian,w,ytuacji,trny,chiokiej,i,trny,japokiej,W,warunkach,
wrtnych, pmylna, ytuacja, mże, prektałcid, i, w, niepmylną, jeżeli,
rewlucjnici,ppełniają,bły,Zwycitw,nieine,w,rewlucji, lat,1924—
1927,brócił,i,w,klk,W rku,1934,utracn,całkwicie,bay,rewlucyjne,
twrne,w,eregu,prwincji,Chin,płuniwych,p,1927,rku

Tak, am, pretawia, i, prawa, e, precncią, awartą, w, ruchu, ,
niewiey,,wiey,w,tku,panwywania,nauk,Na,,amym,,pcątku,,,kiey,,
dopier, , prytpujemy, , , , , , tuiwania, markimu, Zachi, precnd,
miy, naą, nienajmcią, lub, granicną, najmcią, markimu, a,
najmcią, markimu, Jenakże, ucąc, i, grliwie, mżemy, iągnąd,
premian,niewiey,W,wie, krmnej,wiey,w,głbką,niepranci,w,
twaniu, markimu, w, wbne, jeg, twanie, Niektóry, ąą, że,
itnieją,takie,precnci,,których,ta,tea,wcale,nie,ma,atwania,jeżeli,
na,prykła,w,precnci,miy,ilami,wytwórcymi,a,tunkami,prukcji,
główną, trną, ą, iły, wytwórce, w, precnci, miy, terią, a, praktyką,
główną, trną, jet, praktyka, w, precnci, miy, baą, eknmicną, a,
nabuwą,trną,główną,jet,baa,eknmicna,t,wajemne,płżenie,trn,
rekm, i, nie, mienia, Jet, t, pjmwanie właciwe, materialimwi,
mechanitycnemu,a,nie,ialektycnemu,Ocywicie,iły,wytwórce,praktyka,i,
baa,eknmicna,wytpują,gólnie,birąc,w,głównej,ecyującej, rli, i,kt,
tego nie uznaje — nie, jet,materialitą,Należy, jenak, również,prynad, że w 
krelnych, warunkach, również, tunki, prukcji, teria, i, nabuwa,
wytpują, Z, klei, w, głównej, ecyującej, rli, Kiey, be, miany, tunków,
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prukcji, iły, wytwórce, nie, mgą, i, alej, rwijad, 'miana, tunków,
prukcji, acyna, grywad, główną, ecyującą, rl, Kiey,mówiąc, łwami,
Lenina, „be, rewlucyjnej, terii, niemżliwy, jet, również, ruch, rewlucyjny”15, 
wówca,twrenie,i,rpwechnienie,terii,rewlucyjnej,acyna,grywad,
główną,ecyującą,rl,Kiey,treba,wyknad,jakie,aanie,(bjtnie,jakie),
ale, brak, ku, temu, krelneg, kierunku, mety, planu, lub, wytycnych,
wówca,pracwanie,kierunku,mety,planu,lub,wytycnych,taje,i,recą,
główną, ecyującą, Kiey, nabuwa, plitycna, kulturalna, itp, prekaa,
rozwojowi bazy ekonomicnej, prebrażenia, plitycne, i, kulturalne,
prektałcają, i, w, praw, główną, ecyującą, Cy, tey, te, naruają, reguły,
materialimu?, Nie, nie, naruają, Unajemy, bwiem, że, w, gólnym, biegu,
rwju,hitrycneg,pierwiatek,materialny,krela,pierwiatek duchowy, byt 
płecny, krela, wiamd, płecną, , ale, równcenie, unajemy, i,
pwinnimy, unawad, wrtne, iaływanie, pierwiatka, uchweg, na,
materialny,wrtne,iaływanie,wiamci,płecnej,na,byt,płecny,
wrtne, iaływanie, nabuwy, na, ba, eknmicną, Nie, naruamy,
pre, t, reguł, materialimu, lec, rucając, materialim, mechanitycny,
bronimy materializmu dialektycznego. 

Jeżeli, tuiując, aganienie, pecyicneg, charakteru, precnci,
reygnujemy,,rpatrenia,takich,wóch prblemów,jak,precnd,główna,i,
niegłówne, precnci, aneg, prceu, ra, główna, i, niegłówna, trna,
precnci,t,jet,jeli,reygnujemy,,rpatrenia,tych,różnic,achących,
w,precnciach,— wówca,wpaniemy,w,abtrakcj,i,nie,biemy,w,stanie 
rumied,knkretnie,c,ieje,i,e,precnciami,a,wic,nie,biemy,też,
mgli, naled, właciwej, mety, rwiąania, precnci, Owe, różnice,
achące, w, precnciach, te, ich, cechy, cególne, tłumacą, i,
nierównmierncią,rwju,trn,precnci,Nic,w,wiecie,nie,rwija,i,w,
pób, ablutnie, równmierny, pwinnimy, atem, walcad, teri,
równmiernci, cy, też, teri, równwagi, ;, pry, tym, włanie, w,
nierównmiernci,rwju,trn,precnci,ra,w,mianach,którym,ulegają,
główna, i, niegłówna, trna, precnci,w, prceie, rwju, prejawia, i, iła,
nweg, które, atąpid, ma, tare, Baanie, rmaitych, tanów,
nierównmiernci, w, rwju, precnci, baanie, precnci, głównej, i,
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niegłównych, trny, głównej, i, niegłównej, w, precnci — tanwi, jeną, ,
ważnych, met, łuneg, utalania, pre, parti, rewlucyjną, wej, trategii, i,
taktyki,plitycnej,ra,wjennej, i, pwinn,byd,premitem,wnikliwej, uwagi,
wytkich,kmunitów

5.TŻMIWLKPRZEIWIEOTW

P, wyjanieniu, aganienia powszechnego i specyficznego charakteru 
precnci, muimy, prejd, , baania, aganienia, tżamci, i, walki,
preciwieotw, Tżamd, jend, bieganie, i, prenikanie, wajemne,
wajemne, preiąkanie, pre, iebie, wajemna, ależnd, (alb, wajemne
uwarunkwanie), wajemny, wiąek, lub, wajemne, iaływanie, — ą, t,
wytk,rmaite,terminy,na,krelenie,teg,ameg,pjcia,które,prwaa,
i,,wóch,te

1), , każa, , wóch, trn, welkiej, precnci, w, prceie, rwju, jawik,
akłaa, itnienie, drugiej, przeciwstawnej jej strony, przy czym obie strony 
wpółitnieją,w,jenci

2), , każa, , wóch, preciwtawnych, trn, prektałca, i, w, krelnych,
warunkach,w,wje,preciwieotw

T,włanie,naywa,i,tżamcią

Lenin,mówi,„Dialektyka jest nauką,,tym, jak,mgą,byd, i, jak,bywają,(jak,tają,
i), tżame, preciwieotwa, — w, jakich, warunkach, bywają, ne, tżame,
prektałcając,i,jen,w,rugie,— laceg,umył,luki,nie,pwinien,uważad,
tych, preciwieotw, a, martwe, atygłe, lec, a, żywe, warunkwe, ruchome, 
prektałcające,i,jen,w,rugie”16. 

Na,cym,plega,en,tych,łów,Lenina?

Preciwieotwa, we, wytkich, prceach, awe, wyłącają, i, wajemnie,
walcą, e, bą, ą, bie, preciwtawne, Zarówn, w, prceach, rwju,
wytkich,jawik,wiata, jak, i,w,myleniu, lukim,awarte,ą, takie,precne,
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trny, wyjątków, tu, nie, bywa, W, prceie, prtym, itnieje, tylk, jena, para,
preciwieotw,a,w,prceach,łżnych,bywa,ich,wicej,Te,pary,preciwieotw,
twrą,,klei,nwe,precnci,wajemne,Taka jest natura wszystkich zjawisk 
biektywneg,wiata,i,mylenia,lukieg,tak,pwtaje,ich,,ruch

Wynikałby,,teg,że,preciwieotwa,ą,w,najwyżym,tpniu,nie,tżame,że,
bynajmniej,nie, tanwią, jenci, cemuż,wic,mówimy,, ich, tżamci, , cy,
jednci?

Chi,, t, że, precne, trny,nie,mgą, itnied, ilwane, jena,,rugiej,
Jeżeli,brak,jenej,,wóch,preciwtawnych,precnych,trn,nikają,również,
warunki, itnienia, rugiej, trny, Pmylcie, , cy, , mże, , itnied, , ielnie,,
któreklwiek, , z przeciwstawnych sobie zjawisk lub przeciwstawnych co do 
weg, nacenia, pjd, pwtających,w, wiamci, cłwieka?, Be, życia, nie,
ma, mierci, be, mierci, nie,ma, życia, Be, góry, nie,ma,łu, be, łu, nie,ma,
góry,Be,nieccia,nie,ma, ccia,be, ccia,nie,ma,nieccia,Be,
łatweg,nie,ma,truneg,be,truneg,nic,ma,łatweg,Be,barnika,nie,ma,
ierżawcy, be, ierżawcy, nie, ma, barnika, Be, burżuaji, nie, ma,
prletariatu, be, prletariatu, nic, ma, burżuaji, Be, imperialitycneg, uciku,
narweg, nie, ma, klnii, i, półklnii, be, klnii, i, półklnii, nie, ma,
imperialitycneg, uciku, narweg, Tak, pretawia, i, prawa, e,
wytkimi,preciwieotwami,W,krelnych,warunkach,ą,ne,,jenej,trny,
przeciwstawne sobie, a z drugiej strony — ptają,we,wajemnym, wiąku,
wajemnie,pre,iebie,preiąkają,wajemnie,i,prenikają,ą,wpółależne,
T,włanie, naywa, i, tżamcią,Wytkim, precnym, trnm,właciwa,
jet, w, krelnych, warunkach, nie-tżamd, lateg, też, na-ywają, i, ne 
preciwieotwami, ;le, araem, achi, miy, nimi, tżamd, i, lateg, ą,
ne,wajemnie,wiąane,D,teg,włanie,ną,i,łwa,Lenina,, tym,że,
dialektyka bada, „jak, mgą, byd, i, jak, bywają, (jak, tają, i), tżame,
preciwieotwa” Jak,mgą,byd?,;leż lateg, że, ich, itnienie, jet,wajemnie,
uwarunkwane,Ot,pierwe,nacenie,pjcia,„tż-amd”. 

Cy, wytarcy, jenak, pwieied, że, itnienie, bu, trn, precnci, jet,
wajemnie, uwarunkwane, że, achi, miy, nimi, tżamd, i, że, lateg,
wpółitnieją,ne,w, jenci?,Nie,nie,wytarcy, Sprawa,nie,granica, i,,
teg, że, bie, trny, precnci, ą, wajemnie, uwarunkwane, jece,
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ważnieja,jet,klicnd,że,preciwieotwa,prektałcają,i,jen,w,rugie,
Znacy,t,że,każa,,właciwych,jawiku,wóch,precnych,trn,prektałca,
i,w, krelnych,warunkach,w, wje, preciwieotw, prechi, na,miejce,
ajmwane, tychca, pre, preciwtawną, jej, trn, Ot, rugie, nacenie,
pjcia, „tżamd, preciwieotw”, , Dlaceg,wic, i, tułaj, itnieje tżamd?,
Spójrcie, ppre, rewlucj, prletariat, prektałca, i, , klay,
pprąkwanej, w, panującą, a, burżuaja, która, , tej, pry, panwała,
prektałca, i, w, kla, pprąkwaną, prechi, na, miejce, które,
ajmwał, jej, antypa, W, Zwiąku, Raieckim, już, i, t, knał, i, tak, też,
bie, na, całym, wiecie, Nauwa, i, pytanie, jakże, mgłyby, achid, takie,
miany, gyby, miy, tymi, preciwieotwami, nie, był, w, krelnych,
warunkach,wiąku,i,tżamci?

Kumintang, który, na, krelnym, etapie, nwżytnej, hitrii, Chin, egrał,
pewną, pytywną, rl, preeł, p, rku, 1917, wkutek, właciweg, mu,
charakteru,klaweg,i,p,wpływem,biecanek,imperialimu,(t,warunki),na,
rg, kntrrewlucji, a, ptem, wbec, atrenia, i, precnci, chiok-
japokich,i,wbec,prwanej,pre,parti,kmunitycną,plityki,jenliteg,
rntu,(t,warunki),muny,był,wypwieied,i,a,tawieniem,pru,Japnii,
Miy,preciwieotwami,które,i, ,prektałcają,jen,, ,w, ,rugie,, , itnieje,,
krelna,,tżamd

Na, tym, plega, i, bie, plegad, prce, realiwanej, pre, na, rewlucji,
agrarnej, właająca, iemią, klaa, barników, prektałca, i, w, kla,
pbawiną,iemi,a,pbawieni,iemi,chłpi,tają,i,rbnymi,piaacami,
który,trymali,iemi,Itnienie,i,brak,uykanie,i,pbawienie,w,krelnych,
warunkach,ptają,we,wajemnym,wiąku,achi,miy,nimi,tżamd,
W,warunkach,cjalimu,prywatna,włand,chłpów,prektałci,i,,klei,we,
włand,płecną,w,cjalitycnym,rlnictwie,knał,i,t,już,w,Zwiąku,
Raieckim, i, kna, i, na, całym, wiecie, Miy, włancią, prywatną, a,
płecną, itnieje,mt,wiący,Z, jeneg,bregu,na,rugi,w, ilii, naywa,
i, t, tżamcią, wajemnym, , , prektałcaniem, , , i, , , wajemnym,,,
przenikaniem. 

Utrwalenie dyktatury proletariatu czy dyktatury ludu — to przygotowanie 
warunków, , likwiacji, tej, yktatury, i, prejcia, na, wyży, cebel, kiey,
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paotw, jak, takie, niknie, Utwrenie, i, rwój, partii, kmunitycnej, — to 
prygtwanie,warunków,,,,niknicia,, partii   komunistycznej   i  wszystkich  
partii plitycnych,w,góle,Utwrenie,kierwanej,pre,parti,kmunitycną,
armii rewolucyjnej oraz prowadzenie wojny rewolucyjnej — to przygotowanie 
warunków, , teg, aby, na, awe, płżyd, kre, wjnie, Ot, ereg 
preciwieotw,które,araem,warunkują,i,wajemnie

Wiam, że,wjna, i, pkój,— t, jawika, , których, jen,prektałca, i,w,
rugie, Na, miejce, wjny, prychi, pkój, na, prykła, pierwa, wjna,
wiatwa, prektałciła, i, w, pwjenny, pkój, wjna, omowa w Chinach 
becnie,utała,i,w,kraju,apanwał,pkój,Na,miejce,pkju,prychi,wjna,
na, prykła, w, rku, 1927, wpółpraca, miy, Kumintangiem, a, partią,
kmunitycną, prektałciła, i, w, wjn, mżliwe, że, również, becna,
pkjwa, ytuacja,miynarwa,prektałci, i,w,rugą,wjn, wiatwą,
Dlaceg,tak,i,ieje?,Dlateg,że,w,płeceotwie,klawym,takie,precne,
jawika,jak,wjna,i,pkój,ą,w,krelnych,warunkach,wiąane,wajemnie

Wytkie, preciwieotwa, najują, i, we, wajemnym, wiąku i nie tylko w 
krelnych, warunkach, wpółitnieją, w, jenci, lec, pnat, w, innych,
krelnych,warunkach,prektałcają,i,jen,w,rugie,— takie jest znaczenie 
pjcia,„tżamd,preciwieotw” w,całym,jeg,akreie,Włanie,,tym,mówi,
Lenin: .....jak,mgą,byd,i,jak,bywają,(jak,tają,i”),tżame,preciwieotwa,— w 
jakich,warunkach,bywają,ne,tżame,Prektałcając,i,jen,w,rugie”

„laceg,umył, luki, nie, pwinien,uważad, tych,preciwieotw, a,martwe,
atygłe, lec, a, żywe, warunkwe, ruchme, prektałcające, i, jen, w,
drugie”?, Dlateg, że, takie, ą, w, recywitci, biektywnie, itniejące, recy, i,
jawika, Jend, lub, tżamd, precnych, trn, biektywnie, itniejąceg,
jawika,nie,bywa,nigy,martwa,atygła,lec,jet,żywa,warunkwa, ruchoma, 
cawa, wglna, wytkie, preciwieotwa, w, krelnych, warunkach,
prektałcają, i, jen,w,rugie, biciem, a, teg, tanu, recy,w,myleniu,
ludzkim jest dialektyczno-materialitycny, ,wiatpglą,,markitwki, ,Tylk,,
reakcyjne  klasy  panujące,te,które, itnieją,tera,i,które, itniały,w,prełci,
jak,również,bąca,na,ich,łużbie,metaiyka,rpatrują,preciwieotwa,nie,jak,
żywe, warunkwe, ruchme, prektałcające, i, jen, w, rugie, lec, jak,
martwe, i, atygłe,prpagując,wie,ów,pacny,pglą, i,wprwaając,w,



36 

błą,may,luwe,w,celu,prełużenia,weg,panwania,Zaanie,kmunitów,
polega na demaskowaniu opacznych idei reakcjnitów, i, metaiyków, na,
propagwaniu, właciwej, jawikm, ialekty, ki, na, prycynianiu, i, ,
przektałcenia, i, jeneg, jawika, w, rugie, nwe, — w, imi, iągnicia,
rewlucyjnych,celów

Kiey, mówimy, że, w, krelnych, warunkach, itnieje, jend, preciwieotw,
mamy,na,myli, że,preciwieotwa,te,ą, realne,knkretne, i, że,prektałcenie,
i, jeneg, , nich,w, rugie, jet, również, realne, i, knkretne, Jeżeli, wemiemy,
najrmaite,metamry,,których,mwa,w,mitach,jak,na,prykła,w,micie,
,pgni,Kua,Fu, a, łocem,,kiążki, „Szanhaiking”17,w,micie, , kiążki, „Huai-
nan-tsy” ,bhatere, I,który,unicetwił, trałami,, łuku,iewid,łoc18, o 72 
metamorfozach Sun Wu-kunga,,kiążki,„Si ju-ci”19 i,,prebrażaniu,i,uchów,
i,liów,w,cłwieka,,kiążki,„Liao Czai czy i”20 itd. — t,bacymy,że,wajemne,
prektałcenia, i, preciwieotw, w, tych, mitach, ą, naiwnymi fantastycznymi 
prektałceniami, wytwrem, ubiektywnej, wybrani, lui, pwtałym, p,
wpływem, prektałceo, nielicnych, i, różnrnych, realnych, preciwieotw,
nie, ą, t, bynajmniej, realne, miany, achące, w, knkretnych,
preciwieotwach, Mark, mówił, „Każa, mitlgia, prewyciża, panwuje, i,
ktałtuje, iły, pryry, w, wybrani, i, pry, pmcy, wybrani, nika, wic, ,
recywitym,panwaniem,tychże'„21,Chciaż,awarte,w,mitach,(i,w,baniach),
pwiaania, , nielicnych, metamrach, mgą, prawiad, ludziom 
pryjemnd, pnieważ, pretawiają, pknanie, pre, lui, ił, pryry, a,
najlepe, pró, nich, mają, nat, „wieczny urok” (Marks), to jednak mity 
pwtawały,nie,na,ptawie,krelnych,knkretnych,ytuacji,wynikających,,
jenci, i, walki, preciwieotw, i, lateg, też, nie, ą, naukowym odbiciem 
recywitci, , Znacy, t, że, trnm, twrącym, precnci, w, mitach, lub,
baniach,brak,był,realnej,jenci,że,były,t,tylk,jenci,urjne,Dialektyka,
natmiat,markitwka,w,pób,naukwy,wierciela,jenci,w,realnych,
prektałceniach

Dlaceg, jaj, mże, prektałcid, i, w, kurc, a, kamieo, prektałcid, i, w,
kurc,nie,mże?,Dlaceg,miy,wjną,a,pkjem,itnieje,wiąek,wajemny,
a, miy, wjną, i, kamieniem, nie, ma, takieg, wiąku, wajemneg?, Dlaczego 
cłwiek,mże, urid, tylk, cłwieka, a, nie, c, inneg?, Rec, tu,włanie,w,
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tym, że, jend, preciwieotw,mżliwa, jet, tylk,w, krelnych, kniecnych,
warunkach, Be, krelnych, kniecnych, warunków, nie, mże, byd, żanej,
jenci

Dlaczego rosyjska lutwa, rewlucja, burżuayjn-demokratyczna roku 1917 
prerła, bepreni, w, prletariacką, Paiernikwą, Rewlucj,
Scjalitycną,a,rancuka,rewlucja,burżuayjna,nie,prerła,bepreni,w,
rewlucj,cjalitycną,i,Kmuna,Paryka,1871,rku,pniła,w,kocu,klk?,
Dlaceg, Mnglia, i, ;ja, rkwa, , ich, utrjem, kcwnicym, knują,
beprenieg, prejcia, , cjalimu?, Dlaceg, rewlucja, chioka, mże,
minąd, rg, kapitalitycną, i, prejd, bepreni, , cjalimu, nie, pójd,
tarą, rgą, hitrycną, krajów, achnich, nie, prebywad, etapu, yktatury,
burżuayjnej?, Wytk, t, tłumacy, i, jeynie, knkretnymi, warunkami,
każeg, aneg, kreu, Jeżeli, w, prceie, rwju, jawika, jrały, już,
krelne, niebne, warunki, wówca, pwtają, krelne, preciwieotwa,
pry, cym,preciwieotwa, te, (para, lub,wicej), ą,wajemnie, uwarunkwane, i,
prektałcają,i,jen,w,rugie,Inacej,wytk,t,byłby,niemżliwe

Tak,pretawia,i,prawa,tżamci,;,cóż, t, jet,walka?, Jaki, jet,tunek,
wajemny,miy,tżamcią,a,walką?

Lenin, mówi, „Jend, (bieganie, i, tżamd, równwaga, ynamicna),
preciwieotw, jet, warunkwa, cawa, prejciwa, wglna, Walka,
wajemnie,wyłącających, i, preciwieotw, jet, , ablutna, jak, ablutny, jet,,
rwój,,ruch”22. 

O cym,mówi,tutaj,Lenin?

O, tym, że, wytkie, prcey, mają, pcątek, i, kniec, że, wytkie, ne,
prektałcają, i, w, wje, preciwieotwa, Stałd, wytkich, prceów, jet,
wglna,pca,gy,miennd,wyrażająca,i,w,,prektałcaniu,,i,jeneg,,
procesu  w  drugi jest  absolutna. 

Każemu, jawiku, w, jeg, ruchu, właciwe, ą, wa, tany, — tan, wglneg,
pcynku,i,tan,ablutnej,miany,Te,wa,tany,ą,wynikiem,wajemnej,walki,
wóch, preciwtawnych, pierwiatków, tkwiących, w, amym, jawiku, Gy,
zjawisko w swym ruchu, najuje, i, w, pierwym, tanie, ulega, n, jeynie,
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mianm,ilciwym,a,nie,jakciwym,i,t,włanie,prejawia,i,w,prnym,
pcynku, Gy, a, jawik, w, wym, ruchu, najuje, i, w, rugim, tanie, —
wkutek,teg,że,w,caie,gy,najwał,i,n,w,pierwszym stanie, zmiany 
ilciwe,iągnły,już,pewien,punkt,kulminacyjny,— natpuje,w,nim,rbicie,
jenci, pwtaje, miana, jakciwa, a, t, prejawia, i, w, mianach,
wicnych,Oberwwane,pre,na,w,życiu,ciennym, jend, eplenie,
wiąek, harmnia, trwałd, równwaga, atój, pcynek, tałd,
równmiernd, knenacja, pryciąganie, it, — wytk, t, ą, rmy,
prejawiania,i,recy,najujących,i,w,tanie,mian,ilciwych,pca,gy,
rbicie, jenci, i, naruenie, tanu, eplenia, wiąku, harmnii, trwałci,
równwagi, atju, pcynku, tałci, równmiernci, knenacji, i,
pryciągania,ra,prejcie,ich,w,tan,preciwny,tanwią,rmy,prejawiania,i,
recy, najujących, i,w, tanie, mian, jakciwych, mian, knujących, i
pry, precheniu, jeneg, prceu, w, rugi, Recy, jawika, prechą,
niemiennie,,pierweg,tanu,w,rugi,pry,cym,walka,preciwieotw,itnieje,
w,bu,tanach,a,rwiąanie,precnci,knuje,i,ppre,rugi,tan,Ot,
laceg, jend, preciwieotw, jet, warunkwa, cawa, wglna, a, walka,
wajemnie,wyłącających,i,preciwieotw,- absolutna. 

Mówilimy, wyżej, że, miy, preciwieotwami, itnieje, tżamd, i, lateg,
mgą,ne,wpółitnied,w,jenci, i,prektałcad,i, jen,w,rugie,wytk,
zależy,tu,,warunków,t,jet,w,krelnych,warunkach,preciwieotwa,,mgą,
tad,i,jencią,i,jen,prektałcad,i,mże,w,rugie,be,tych,krelnych,
warunków, niemżliwe, jet, ktałtwanie, i, preciwieotw, niemżliwe, ich,
wpółitnienie, i,niemżliwe jet,prektałcenie, i, jeneg,w,rugie, Jend,
preciwieotw,pwtaje, tylk,w,krelnych,warunkach, i, lateg, jend, jet,
warunkwa, wglna, Twierimy, araem, że, walka, preciwieotw, prenika,
cały, prce, , pcątku, , koca, i, prwai, , prektałcenia, i, jeneg,
prceu,w, rugi,walka, preciwieotw, itnieje,wie, be,wyjątku, i, lateg,
jest bezwarunkowa, absolutna. 

Płącenie,jenci,warunkwej,i,wglnej,,bewarunkwą,i,ablutną,walką,
tworzy sprzeczny ruch wszystkich zjawisk. 

My, Chiocycy, ct, mówimy, „Są, preciwtawne, a, precież, jen, ri,
drugie”23, Znacy, t, że,miy, preciwieotwami, itnieje, jend,W, łwach,
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tych, awarta, jet, ialektyka, ą, ne, iametralnie, precne, ,metaiyką, „Są,
przeciwstawne” — naca,że,preciwieotwa,wyłącają,i,wajemnie,cy,też,
walcą, e, bą, „jedno rodzi drugie” — naca, że,w,krelnych,warunkach,
preciwieotwa, ą, we, wajemnym, wiąku, i, tają, i, jencią, Wewnątr,
jenci,tcy,i,pry,tym,walka,a,be,walki,nie,ma,jenci

W,jenci tkwi walka, w tym, co specyficzne — to, co powszechne, w tym, co 
jednostkowe — t,c,gólne,mówiąc,łwami,Lenina,„w,tym,c,wglne,
jest absolutne”24. 

6.MIEJENTGNIZMUWZEREGUPRZEZNI

Gy,rpatrujemy,prblem,walki,preciwieotw,wyłania,i,pytanie,c,t, jet,
antagonizm. Na pytanie to odpowiadamy: antagonizm — to jedna z form walki 
preciwieotw,a,nie,pwechna,jej,rma

Hitria, lukci, na, antagnim, miy, klaami, tanwiący, pecyicny,
prejaw, walki, preciwieotw, Jeżeli, mówimy, , precnci, miy, klaą,
wyykiwacy,a,klaą,wyykiwanych,t,należy,pamitad,że,i,w,płeceotwie,
niewolniczym, i w feudalnym, i w kapitalistycznym obie te przeciwstawne sobie 
klay,wpółitnieją,pre,ługi,ca,w,jenym,płeceotwie,Tcą,ne,e,bą,
walk, ale,pier,wówca, gy, rwój, precnci,pmiy,nimi,chi,
, krelneg, taium, walka, ta, prybiera, rm, twarteg, antagnimu,
który,w,prceie,weg,rwju,najuje,ujcie,w,rewlucji,W,pbny,pób,
bywa,i,w płeceotwie,klawym,prektałcenie,i,pkju,,,,w,wjn

W bombie — do chwili wybuchu — preciwieotwa, wkutek, krelnych,
warunków,wpółitnieją, caw,w, jenci, Dpier, , chwilą, pjawienia, i,
nwych, warunków, (apłn), natpuje, wybuch, ;nalgiczna sytuacja zachodzi 
również, w, tych, wytkich, jawikach, pryry, w, których, tatecne,
rwiąanie,tarej,precnci,i,nariny,nwej,natpują,w,rmie,twarteg,
tarcia, Prywjenie, bie, tej, tey, jet, wyjątkw, ważne, Pmaga, nam, na,
rumied,akt,że,w,płeceotwie,klawym,rewlucje,i,wjny,rewlucyjne,ą,
nieuniknine, że, be, teg, niemżliwe, jet, knanie, kku, w, rwju,
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płeceotwa,niemżliwe,jet,balenie,reakcyjnej,klay,panującej,w,reultacie,
któreg, wła, bejmuje, lu, Kmunici, pwinni, emakwad, kłamliwą,
prpagan, reakcjnitów, twierących, że, rewlucja, płecna, jet,
nieptrebna, i, niemżliwa, kmunici, pwinni, niełmnie, tad, na, tanwiku,
marksistowsko-leninwkiej, terii, rewlucji, płecnej, pmagając, luwi, w,
zrozumieniu teg, że, rewlucja, płecna, jet, nie, tylk, ablutnie, niebna,
lec,również,całkwicie,mżliwa,ieje,całej,lukci,i,wycitw,nieine,
w,Zwiąku,Raieckim,ptwierają,t,naukwą,praw

Muimy,jenak,baad,różne,prejawy,walki,preciwieotw,w,pób,knkretny,
nie,pwalając,bie,na,niewłaciwe,rciąganie,wyżej,prytcnej,rmuły,na,
welkie,jawika,Sprecnci, i,walka,mają,charakter,pwechny,ablutny,
ale, mety, rwiąania, precnci, t, nacy, rmy, walki, ą, różnrne,
wskutek różnrneg, charakteru, precnci, jene, precnci, mają
charakter jawnego antagonizmu, inne — nie. Zgodnie z konkretnym rozwojem 
jawik, niektóre, pcątkw, nieantagnitycne, precnci, rwijają, i, w,
antagnitycne, niektóre, a, pcątkw, antagnitycne, rwijają, i, w,
nieantagonistyczne. 

W, warunkach, płeceotwa, klaweg, precnci, miy, łunymi, a,
błnymi,pgląami,w,eregach,partii,kmunitycnej,ą,jak,mówilimy,wyżej,
biciem, w, partii, precnci, klawych, płeceotwa, W, pcątkwym,
kreie,cy, też,w,pcególnych, aganieniach,precnci, te,nie, awe,,
rau, prejawiają, i, jak, antagnitycne, Jenakże, w, miar, rwju, walki,
klawej,precnci,te,mgą,rwinąd,i,w,antagnitycne,Hitria,WKP(b),
pkaała, nam, że, precnci,miy, łunymi, pgląami, Lenina, i, Stalina, a,
błnymi,pgląami,Trckieg,Bucharina, i, innych,w,pcątkwym,kreie,nie,
wytpwały,jece,w,rmie,antagnitycnej,póniej,jenak,rwinły,i,w,
precnci,antagnitycne,Pbne,klicnci,miały,też,miejce,w,hitrii,
Kmunitycnej, Partii, Chin, Sprecnci, miy, łunymi, pgląami, wielu,
twaryy,w,naej,partii, a,błnymi,pgląami,Cen,Tu-siu, Czang Kuo-tao i 
innych, również, w, pcątkwym, kreie, nie, wytpwały, w, rmie,
antagonistycnej,lec,póniej,rwinły,i,w,antagnitycne,W,chwili,becnej,
precnci,miy,łunymi,a,mylnymi,pgląami,wewnątr,naej,partii,nie,
wytpują,w,rmie,antagnitycnej,i,jeżeli,twarye,który,ppełnili,bły,
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ptraią,je,naprawid,precnci,te,nie,rwiną,i,w,antagnitycne,Dlateg,
też,partia,pwinna,,jenej,trny,prwaid,trą,walk,,mylnymi,pgląami,
ale z drugiej strony — ad,twarym,który,ppełnili,bły,pełną,mżnd,
zdania sobie z nich sprawy. W takiej sytuacji byt, tra,walka, jet, cywicie,
wyranie,niecelwa,Jeżeli,jenak,by,które,ppełniły,bły,bą,ich,brniły,
i,pgłbiały,je,precnci,te,mgą,rwinąd,i,w,antagnitycne

Sprecnci, eknmicne, miy, miatem, a, wią, w, płeceotwie,
kapitalitycnym,(gie,miat,kntrlwane,pre,burżuaj,belitnie,grabi,
wie), ra, na, barach, najujących, i, , p, , panwaniem, , Kumintangu,,
(gie, , miat, , kntrlwane, pre, bcy, imperialim, i, wielką, burżuaj,
kmprarką, Chin, p, barbaryoku, grabi, wie), ą, w, najwyżym, tpniu,
antagonistyczne. Ale w kraju socjalizmu oraz na terenie naszych baz 
rewlucyjnych,te,antagnitycne,precnci,tały,i,nieantagnitycne,a,w,
płeceotwie,kmunitycnym,— nikną

Lenin,mówi,„Antagonizm i sprzecznod,— t,całkiem,nie, t,am,Pierwe,w,
warunkach socjalizmu zniknie, drugie pozostanie”25, Znacy, t, że, antagnim,
jet, tylk, jeną, , rm, walki, preciwieotw, nie, a, jej, rmą, pwechną,
lateg,też,nie,wln,twad,teg,terminu,wie,be,wybru. 

7.ZKOZENIE

Tera, mżemy, knad, krótkieg, ugólnienia, Praw, precnci, właciwe,
recm, jawikm, cyli, praw, jenci, preciwieotw, jet, ptawwym,
prawem,pryry, i, płeceotwa,a,atem, i,ptawwym,prawem,mylenia,
Jet, n, wrc, preciwtawne, metaiycnemu, pgląwi, na, wiat, Jeg,
krycie, tanwił, wielką, rewlucj, w, hitrii, pnania, Z, punktu, wienia,
materialimu, ialektycneg, precnci, itnieją, we, wytkich, prceach,
achących, w, biektywnych, jawikach, i, w, ubiektywnym, myleniu,
precnci, prenikają, wytkie, prcey, , pcątku, , koca, — na tym 
plega, pwechny, i, ablutny, charakter, precnci, Sprecne, jawika, i,
każa, e, trn, precnci, mają, wje, cechy, cególne, — na tym polega 
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pecyicny, i, wglny, charakter, precnci, W, krelnych, warunkach,
preciwieotwm, właciwa, jet, tżamd, wkutek, ceg, mżliwe, jet, ich,
wpółitnienie, w, jenci, jak, również, ich, prektałcanie, i, we, włane,
preciwieotw, Na, tym, również, plega, pecyicny, i, wglny, charakter 
precnci, Jenakże, walka, preciwieotw, tcy, i, nieutannie, trwa, na,
arówn,pca,wpółitnienia,preciwieotw,jak,i,pca,prektałcania,i,
jeneg, , nich, w, rugie, pry, cym, w, pób, cególnie, wyrany, walka, ta,
prejawia,i,pca,prektałcania,i,jeneg,preciwieotwa,w,rugie,— i 
na, tym, plega, Znów, pwechny, i, ablutny, charakter, precnci, Baając,
pecyicnd,i,wglny,charakter,precnci,należy,mied,na,uwae,różnic,
miy,precncią,główną,a,precnciami,niegłównymi,miy,główną,a,
niegłówną,trną,precnci,Gy,baamy,pwechny,charakter,precnci,
i,walk,preciwieotw,muimy,mied,na,uwae, różnice,miy, różnrnymi,
rmami,walki,preciwieotw,w,preciwnym,bwiem,wypaku,nieuniknine,ą,
bły

Jeżeli, w,wyniku, tuiów,wyłucne, pwyżej, ptawwe, tey, taną, i, la,
na, napraw, jane,wówca, łamy, rbid, pgląy, gmatycne, które, ą,
diametralnie sprzeczne z podstawowymi zasadami marksizmu-leninizmu i 
pryną, k, naej, prawie, rewlucyjnej, wówca, biemy, mgli,
twarym, piaającym, wiacenie, pmóc, ująd, ich, wiacenie, w,
ytem,pnied,je,na,wyżyny,aa,i,uniknąd,pwtórenia,błów,empirymu,
Ot,krótki,wniek,wypływający,,rpatrenia,pre,na,prawa,precnci
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