
Mao Tse-tung 

Więcej uwagi sprawie 
przyciągania inteligencji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

http://maopd.wordpress.com/ 

 

 

 

 

Uchwała Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin z 1 grudnia 1939 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

1. W toku długotrwałej i bezwzględnej wojny narodowo-wyzwoleoczej, w 

toku wielkiej walki o utworzenie nowych Chin partia komunistyczna powinna 

umied przyciągad do tej walki inteligencję, gdyż tylko wtedy zdoła zorganizowad 

wielkie siły wojenne przeciw najeźdźcom japooskim, zorganizowad 

wielomilionowe masy chłopskie, rozwijad ruch na rzecz kultury rewolucyjnej i 

rozszerzad jednolity front rewolucyjny. Bez udziału inteligencji zwycięstwo 

rewolucji jest niemożliwe. 

 

2. W ciągu ostatnich trzech lat partia nasza i armia już dołożyły pewnych 

wysiłków celem przyciągnięcia inteligencji, wciągnęły dużą grupę rewolucyjnej 

inteligencji do partii i do armii, do pracy w organach władzy, do ruchu 

kulturalnego, do pracy wśród mas i w ten sposób rozszerzyły jednolity front. Jest 

to poważne osiągnięcie. Jednakże sporo jest pracowników zajmujących 

kierownicze stanowiska w oddziałach wojskowych, którzy jeszcze nie doceniają 

ważnego znaczenia inteligencji, jeszcze obawiają się inteligencji i, co gorsza, 

skłonni są nawet rugowad ją. Wiele naszych uczelni jeszcze nie decyduje się na 

to, aby śmiało i masowo przyjmowad młodzież akademicką. Wiele terenowych 

organizacji partyjnych jeszcze nie chce wciągad inteligencji do partii. Przyczyną 

tego rodzaju zjawisk jest niezrozumienie doniosłej roli, jaką odgrywa inteligencja 

w rewolucji, niezrozumienie różnicy między inteligencją krajów kolonialnych i 

półkolonialnych a inteligencją krajów kapitalistycznych, niezrozumienie różnicy 

między inteligencją będącą na służbie obszarników i burżuazji a inteligencją 

służącą klasie robotniczej i chłopstwu, niezrozumienie poważnego znaczenia tej 

okoliczności, że partie burżuazyjne zaciekle walczą z nami o inteligencję oraz że 

kapitalizm japooski również usiłuje wszelkimi środkami przekupid i otumanid 

inteligencję chioską, i co najważniejsze -— niezrozumienie tej korzystnej dla nas 

okoliczności, że nasza partia i armia już utworzyły własny mocny trzon i mogą już 

kierowad inteligencją. 

 

3. Dlatego należy teraz koncentrowad uwagę na sprawach następujących:  

a) Organizacje partyjne we wszystkich rejonach działao wojennych i 

kierowane przez partię oddziały wojskowe powinny w szerokiej skali 
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przyciągad inteligencję do naszej armii, do naszych uczelni, do udziału w 

pracy organów władzy. Wszystkich przedstawicieli inteligencji, mniej 

więcej lojalnych i zdolnych do znoszenia trudów i niedostatków, jeśli tylko 

pragną walczyd z najeźdźcami japooskimi, należy wszelkimi sposobami 

przyciągad i wychowywad, aby hartowali się w toku działao bojowych i w 

procesie swojej pracy, aby pracowali dla armii, dla organów władzy, aby 

służyli masom ludowym. Jednocześnie trzeba w trybie indywidualnym 

wciągad do partii tę częśd inteligencji, która już odpowiada warunkom 

przyjęcia do partii. Z tą zaś częścią inteligencji, która nie może lub nie 

zamierza wstąpid do partii, również należy utrzymywad dobre stosunki we 

wspólnej pracy i nadawad kierunek jej pracy, 

b) Jest rzeczą oczywistą, że prowadząc politykę jak najszerszego 

przyciągania inteligencji trzeba zwrócid baczną uwagę na to, aby do 

naszych szeregów nie przeniknęli ludzie nasyłani przez wroga i partie 

burżuazyjne, jak również ludzie nielojalni; należy przy tym działad w sposób 

jak najbardziej stanowczy. Tych zaś spośród nich, którzy zdołali przeniknąd 

do naszej partii, naszej armii i organów władzy, należy, opierając się na 

wiarygodnych dowodach, usuwad, działając przy tym energicznie i 

rozpatrując każdy taki wypadek indywidualnie. Jednakże nie należy 

wskutek tego żywid podejrzeo wobec stosunkowo lojalnych przedstawicieli 

inteligencji; szczególna czujnośd konieczna jest wówczas, gdy 

kontrrewolucjoniści usiłują oszkalowad uczciwych ludzi,  

c) Wszystkim mniej więcej lojalnym przedstawicielom inteligencji, którzy 

mogą byd dla nas w jakimkolwiek stopniu pożyteczni, trzeba powierzad 

odpowiednią pracę, w należyty sposób wychowywad ich, prowadzid za 

sobą i w toku długotrwałej walki stopniowo przezwyciężad ich słabe strony, 

aby przyswajali sobie ducha rewolucyjnego i zbliżali się do mas, aby 

zaprzyjaźnili się ze starymi członkami partii i starymi kadrami 

kierowniczymi, aby zaprzyjaźnili się z członkami partii ze środowiska 

robotniczego i chłopskiego,  

d) Tych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, zwłaszcza zaś 

niektórych pracowników armii regularnej, którzy przeciwstawiają się 

udziałowi inteligencji w pracy, trzeba w odpowiedni sposób przekonywad, 
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aby zrozumieli koniecznośd przyciągania inteligencji. Jednocześnie trzeba 

w należyty sposób pobudzad pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, a pochodzących ze środowiska robotniczego i chłopskiego, do 

wytrwałej nauki i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego; chodzi o 

to, by jednocześnie ze zbliżeniem się inteligencji do mas robotniczo-

chłopskich pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze, a pochodzący ze 

środowiska robotniczego i chłopskiego, sami stopniowo przekształcali się w 

inteligentów,  

e) W rejonach znajdujących się pod władzą Kuomintangu i w rejonach 

okupowanych przez bandytów japooskich trzeba w zasadzie kierowad się 

tymi samymi zasadami, lecz przy wciąganiu inteligentów do partii należy 

zwracad jeszcze większą uwagę na stopieo ich lojalności, aby zapewnid 

jeszcze większą odpornośd organizacji partyjnych. Co się tyczy szerokich 

warstw sympatyzującej z nami inteligencji niepartyjnej, to trzeba z nimi 

nawiązad odpowiednią więź i organizowad je do udziału w wielkiej walce o 

wypędzenie najeźdźców japooskich i o ustanowienie demokracji, do 

udziału w ruchu kulturalnym i w pracy jednolitego frontu. 

 

4. Wszyscy członkowie partii powinni uświadomid sobie, że słuszna polityka w 

stosunku do inteligencji jest jednym z ważnych warunków zwycięstwa rewolucji. 

Niewłaściwy stosunek do inteligencji, jaki istniał w wielu naszych terenowych 

organizacjach partyjnych i w wielu oddziałach wojskowych podczas rewolucji 

agrarnej, nie powinien mied odtąd miejsca pod żadnym pozorem, zresztą 

sprawa utworzenia przez proletariat własnej inteligencji w żaden sposób nie da 

się pomyślnie zrealizowad bez wykorzystania inteligencji już istniejącej w 

społeczeostwie. Komitet Centralny spodziewa się, że komitety partyjne na 

wszystkich szczeblach i wszyscy członkowie partii zwrócą na tę kwestię baczną 

uwagę. 

 


