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Referat towarzysza Mao Tse-tunga wygłoszony w Jenanie na naradzie 
kierowniczego aktywu z maja 1941 roku. Referat ten oraz przemówienia „O 
właściwy styl w pracy partii” i „Przeciw szablonowym schematom w partii” 
stanowią podstawowe dzieła towarzysza Mao Tse-tunga poświęcone sprawie 
poprawienia stylu w pracy partyjnej. Towarzysz Mao Tse-tung, rozpatrzywszy 
aspekt ideologiczny walki między różnymi liniami istniejącymi w partii dał jeszcze 
głębszą niż uprzednio ocenę rezultatów tej walki oraz analizę szeroko 
rozpowszechnionego w partii i strojących się w szaty marksizmu-leninizmu 
ideologii drobnoburżuazyjnej i drobnoburżuazyjnego stylu pracy, głównie – 
subiektywistycznych i sekciarskich tendencji i szablonowych schematów jako 
formy przejawiania się tych dwóch tendencji. Towarzysz Mao Tse-tung wezwał 
do rozwijania w całej partii ruchu na rzecz szkolenia marksistowsko-
leninowskiego, innymi słowy, ruchu na rzecz poprawianie stylu pracy w oparciu o 
ideowe zasady marksizmu-leninizmu. To wezwanie towarzysza Mao Tse-tunga 
wywołało niebawem ostrą polemikę między przedstawicielami ideologii 
proletariackiej i drobnoburżuazyjnej w partii i poza nią, dzięki czemu poziom 
ideologiczny szerokich warstw kierowniczego aktywu znacznie się podniósł, 
partia zaś osiągnęła niezwykłą zwartośd. 
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Uważam, że należy zreformowad metodę i. system szkolenia w całej naszej 
partii. Oto uzasadnienie mojego stanowiska. 

 

I 

 

Dwadzieścia lat istnienia Komunistycznej Partii Chin — to dwadzieścia lat coraz 
ściślejszego wiązania nauki marksizmu-leninizmu z konkretną praktyką rewolucji 
chioskiej. Spoglądając wstecz, na lata młodzieocze naszej partii, widzimy, jak 
powierzchowne, jak ubogie było nasze pojmowanie teorii marksizmu-leninizmu 
oraz problemów rewolucji chioskiej i o ile głębsze, o ile bogatsze jest ono dzisiaj. 
W ciągu ostatnich stu lat najlepsi synowie męczeoskiego narodu chioskiego, 
poświęcając swe życie w walce, zajmując miejsce poległych bojowników, po 
omacku szukali prawdy, która ma uratowad Chiny, wybawid naród chioski. — 
Była to bohaterska epopeja. Jednakże dopiero po pierwszej wojnie światowej i 
Rewolucji Październikowej w Rosji posiedliśmy marksizm- leninizm — tę 
najwyższą prawdę, która stała się zaiste niezawodnym orężem wyzwolenia 
naszego ludu; inicjatorką, propagatorką i organizatorką batalii toczonej tym 
orężem była Komunistyczna Partia Chin. Połączenie nauki marksizmu-leninizmu 
z konkretną praktyką rewolucji chioskiej od razu zmieniło samo oblicze rewolucji 
chioskiej. Podczas wojny z najeźdźcami japooskimi partia nasza, posługując się 
wszechobejmującą prawdą marksizmu-leninizmu do badania konkretnej 
praktyki tej wojny, do badania współczesnych Chin i całego świata, zrobiła krok 
naprzód; zapoczątkowało to również studia nad historią Chin. Wszystko to są 
zjawiska bardzo pozytywne. 

 

II 

 

Mimo to mamy niedociągnięcia — i to niedociągnięcia dośd duże. Uważam, że 
nie usunąwszy tych niedociągnięd, nie zdołamy pchnąd naprzód naszej pracy, nie 
zdołamy pchnąd naprzód wielkiej sprawy wiązania nauki marksizmu-leninizmu z 
konkretną praktyką rewolucji chioskiej. 
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Zacznijmy od sprawy badania obecnej sytuacji. Chociaż osiągnęliśmy pewne 
sukcesy w dziele badania obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, nie 
jest to jednak wystarczające dla tak wielkiej partii politycznej, jak nasza partia: 
zebrany przez nas materiał, dotyczący wszystkich dziedzin życia wewnątrz kraju i 
życia międzynarodowego — dziedziny politycznej, wojskowej, ekonomicznej, 
kulturalnej — wciąż jeszcze ma charakter fragmentaryczny, a nasza praca 
badawcza prowadzona jest niesystematycznie. Ogólnie mówiąc, w ciągu 
dwudziestu lat wcale nie prowadziliśmy systematycznej, skrupulatnej pracy nad 
kompletowaniem materiału dotyczącego wszystkich wspomnianych dziedzin ani 
nad jego badaniem; dawał się nam we znaki brak powszechnego pędu do 
analizowania i badania obiektywnej rzeczywistości. Wielu naszych towarzyszy 
partyjnych wciąż jeszcze cechuje obrzydliwa maniera, całkowicie sprzeczna z 
samym duchem marksizmu-leninizmu, maniera, jak to się mówi, „przymykania 
oczu w pogoni za wróblem”, „łowienia ryby po omacku, jak ślepiec”, ujmowania 
sprawy powierzchownie, bez wnikania w szczegóły, maniera chełpliwego 
gadulstwa, kontentowania się strzępkami kiepsko opanowanej wiedzy. 

Marks, Engels, Lenin i Stalin uczą nas, iż trzeba sumiennie badad sytuację, brad 
za punkt wyjścia obiektywną rzeczywistośd, a nie subiektywne pragnienia. 
Tymczasem wielu naszych towarzyszy postępuje wbrew tej zasadzie. 

Przejdźmy następnie do sprawy studiowania historii. Chociaż ten i ów spośród 
członków partii i sympatyków partii zajmował się tą pracą, jednak prowadzono 
ją chaotycznie. Historia Chin ostatniego stulecia, podobnie jak starożytna 
historia chioska, wciąż jeszcze jest dla wielu członków partii nieprzebytą knieją. 
Nawet wielu uczonych stojących na stanowisku marksistowsko- leninowskim — 
nawet ci przy lada okazji i bez okazji wygłaszają przemówienia na temat 
starożytnej Grecji, gdy zaś chodzi o naszych własnych przodków, to o nich, 
okazuje się, „zapomnieli”! Nie ma u nas dostatecznego pędu ani do poważnego 
badania współczesności, ani do poważnego studiowania historii. 

Przejdźmy wreszcie do sprawy studiowania międzynarodowego doświadczenia 
rewolucyjnego, studiowania teorii marksizmu - leninizmu. Wielu towarzyszy 
studiuje teorię marksistowsko-leninowską wcale nie dlatego, że tego wymaga 
praktyka rewolucyjna, lecz wyłącznie gwoli samej teorii. Toteż, chociaż nawet 
coś niecoś czytają, nie są oni jednak w stanie przetrawid tego, co przeczytali. 
Jedyne co umieją, to wyławiad poszczególne zdania z prac Marksa, Engelsa, 
Lenina, Stalina, nie potrafią jednak z ich pozycji oraz posługując się ich ujęciem i 
metodą konkretnie badad obecnej sytuacji i historycznej przeszłości Chin, 
konkretnie analizowad problemów rewolucji chioskiej ani rozwiązywad tych 
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problemów. Taki stosunek do marksizmu-leninizmu jest niezwykle szkodliwy, 
szczególnie zaś wielką szkodę wyrządza kierowniczemu aktywowi średniego i 
wyższego szczebla. 

Wyżej mówiłem o sytuacji w trzech dziedzinach: o niepoważnym stosunku do 
badania obecnej sytuacji, do studiowania historii, do praktycznego stosowania 
marksizmu-leninizmu. Taki styl pracy nie nadaje się do niczego. 
Rozpowszechnienie się tego stylu wywarło zgubny wpływ na wielu naszych 
towarzyszy. 

Na skutek tego mamy teraz w naszych szeregach wielu towarzyszy, których taki 
styl sprowadził ze słusznej drogi. Ludzie nie mają ochoty zajmowad się 
systematycznym i skrupulatnym analizowaniem i badaniem konkretnych 
warunków w kraju i poza jego granicami, w prowincji i poza jej granicami, w 
powiecie i poza jego granicami, w rejonie i poza jego granicami, komenderują, 
opierając się wyłącznie na powierzchownych wiadomościach, na swych 
własnych przypuszczeniach. Czyż taki subiektywistyczny styl nie cechuje wielu 
naszych towarzyszy? 

Ludzie wcale nie znają albo bardzo słabo znają historię swego kraju, nie 
poczytują sobie jednak tego za ujmę, lecz przeciwnie, za rzecz godną pochwały! 
Szczególnie poważnym mankamentem jest to, że mamy bardzo niewiele ludzi, 
którzy by należycie znali historię Komunistycznej Partii Chin, jak również historię 
Chin ostatniego stulecia, od czasu wojen opiumowych. Prawdę mówiąc nie ma u 
nas jeszcze takich ludzi, którzy by poważnie przystąpili do studiowania historii 
gospodarczej, politycznej, wojskowej i historii kultury Chin ostatniego stulecia. 
Oczywiście, ludziom nie mającym w ogóle pojęcia o Chinach nie pozostaje nic 
innego jak zadowalad się opowieściami z historii Grecji i innych krajów. Lecz i tu 
ich działalnośd daje bardzo nędzne rezultaty — posługują się oni tylko tym, co 
im się udało wygrzebad ze sterty starej makulatury zagranicznej. 

Na chorobę tę zapadło w ostatnich dziesięcioleciach wiele ludzi, którzy odbyli 
studia za granicą. Jedynym ich zajęciem po powrocie do ojczyzny z Europy, 
Ameryki lub Japonii było to, że powtarzali bezmyślnie wszystko, co przywieźli z 
zagranicy. Upodobniając się do gramofonu zapominali o swoim obowiązku 
poznawania tego, co nowe, i tworzenia nowego. Choroba ta przeniknęła 
również do partii komunistycznej. 

Studiujemy marksizm, ale wielu z nas studiuje go posługując się metodą 
sprzeczną z marksizmem, innymi słowy, naruszając podstawową zasadę, którą 
niezmiennie przypominają nam Marks, Engels, Lenin i Stalin — zasadę jedności 



6 
 

teorii i praktyki. Naruszając tę zasadę ludzie ci wynaleźli swą własną, 
przeciwstawną jej zasadę — zasadę oderwania teorii od praktyki. Zarówno na 
naszych uczelniach, jak i w sieci nauczania bez odrywania od pracy zawodowej 
wykładowcy filozofii nie nakłaniają słuchaczy do studiowania wewnętrznych 
prawidłowości rewolucji chioskiej, wykładowcy nauk ekonomicznych nie 
nakłaniają słuchaczy do studiowania cech szczególnych ekonomiki Chin, 
wykładowcy nauk politycznych nie nakłaniają słuchaczy do studiowania taktyki 
rewolucji chioskiej, wykładowcy sztuki wojskowej nie nakłaniają słuchaczy do 
studiowania wojennej strategii i taktyki odpowiadających cechom szczególnym 
Chin, itd. W konsekwencji błędy rozpowszechniają się i pogłębiają, wyrządzając 
niemało szkody. Mamy i takich ludzi, którzy nie umieją zastosowad w Fusienie1 
tego, czego się nauczyli w Jenanie. Jeśli profesor ekonomii nie potrafi wyjaśnid 
różnicy między „pienpi” a „fapi”2, to oczywiście nie potrafi jej wyjaśnid również 
słuchacz. To właśnie doprowadziło do takiego stanu rzeczy, że wśród wielu 
słuchaczy zapanowały wręcz dziwaczne nastroje: raptem nie interesują ich 
wcale problemy chioskie, z jakiegoś tam powodu nie przypisują wytycznym 
partii należytego znaczenia. Jedyną rzeczą, której są oddani całą duszą, to 
rzekomo wieczyste i niezmienne dogmaty, które przejęli od swoich nauczycieli. 

Oczywiście, wszystko o czym mówiłem — to przykłady najbardziej ujemne; nie 
można twierdzid, że takie zjawiska są w naszej partii szeroko rozpowszechnione, 
lecz mimo wszystko istnieją one, jest ich dośd dużo i wyrządzają sporo szkody, 
toteż nie można odnosid się do tego wszystkiego obojętnie. 

 

III 

 

Aby dokładniej wyjaśnid sens tego, co wyżej powiedziałem, chcę porównad dwa 
diametralnie przeciwstawne ujęcia zagadnieo. 

Pierwsze — to subiektywistyczne ujęcie zagadnieo. 

Ujmując zagadnienia w ten sposób, ludzie nie badają systematycznie i 
wszechstronnie istniejącej sytuacji, polegają w swojej pracy tylko na własnym 
entuzjazmie, mają zgoła mętne pojęcie o dzisiejszych Chinach. Ujmując 
zagadnienia w ten sposób, odwracają się oni od historii własnego kraju, 
interesują się jedynie Grecją, a nie interesują się Chinami, Chiny wczorajsze i po- 
zawczorajsze to dla nich nieprzebyta knieja. Ujmując zagadnienia w ten sposób, 
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studiują oni teorię marksistowsko-leninowską abstrakcyjnie, bez określonego 
celu. Zajmują się teorią nie po to, by znaleźd u Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina 
pozycje wyjściowe, ujęcie i metodę rozwiązywania zagadnieo teorii i taktyki 
rewolucji chioskiej, lecz wyłącznie gwoli samej teorii. Zamiast strzelad do celu, 
wypuszczają strzały nie widząc przed sobą celu. Marks, Engels, Lenin i Stalin uczą 
nas, że trzeba brad za punkt wyjścia obiektywnie istniejącą, realną rzeczywistośd 
i na tej podstawie wyprowadzad prawa, aby kierowad się nimi w swoim 
działaniu. W tym celu trzeba, jak mówi Marks, dokładnie opanowad materiał 
oraz zanalizowad i uogólnid go naukowo3. U nas zaś wiele ludzi postępuje akurat 
na odwrót. Jedni, zajmując się pracą badawczą, nie wykazują żadnego 
zainteresowania ani do studiowania dzisiejszych Chin, ani do studiowania 
wczorajszych Chin — całe ich zainteresowanie skupia się na oderwanych od 
rzeczywistości, bezpłodnych dociekaniach „teoretycznych”. Inni, zajmując się 
pracą praktyczną, również nie poświęcają uwagi badaniu faktycznego stanu 
rzeczy, lecz polegają wyłącznie na własnym entuzjazmie i kierują się w polityce 
swym własnym punktem widzenia. Obydwie te kategorie ludzi ujmują wszystko 
subiektywnie, nie zwracają uwagi na obiektywnie istniejącą realną 
rzeczywistośd. Nieomalże każdy ich wykład skonstruowany jest w następujący 
sposób: na początku po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte..., z kolei a, 
b, c, d itd.; nieomalże każdy artykuł to długi tasiemiec, nic poza chełpliwym 
gadulstwem. Nie starają się wykrywad prawdziwej istoty faktów, lecz szermują 
frazesami w pogoni za tanim efektem. To pięknoduchy, bez krzty charakteru i 
zasad. Ci wszędobylscy „najwyżsi pełnomocnicy” uważają się zanieomylnych, 
poczytują się za „pierwsze osobistości Paostwa Niebieskiego”. Taki jest styl 
pracy niektórych naszych towarzyszy. Kto sam posługuje się takim stylem, gubi 
siebie, kto posługuje się nim w nauczaniu innych, gubi innych, kto posługuje się 
nim w kierowaniu rewolucją, gubi rewolucję. Słowem, ta antynaukowa, wręcz 
sprzeczna z marksizmem-leninizmem subiektywistyczna metoda jest 
niebezpiecznym wrogiem partii komunistycznej, niebezpiecznym wrogiem klasy 
robotniczej, niebezpiecznym wrogiem ludu, niebezpiecznym wrogiem narodu — 
swoistym przejawem apartyjności. Mamy przed sobą niebezpiecznego wroga; 
trzeba go unicestwid. Dopiero wtedy, kiedy subiektywizm zostanie unicestwiony, 
zatryumfuje prawda marksizmu-leninizmu, umocni się partyjnośd, zwycięży 
rewolucja. Należy stwierdzid, że jeżeli ujmuje się zagadnienia w sposób 
nienaukowy, a więc jeżeli nie przestrzega się zasady jedności teorii i praktyki 
marksistowsko-leninowskiej, znaczy to, że nie ma partyjności lub że jej poziom 
jest niedostatecznie wysoki. Przytoczę wierszowaną sentencję, obrazującą ludzi, 
o których mówię. Oto ona: 
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Po murze pnie się trzcina: 

ma głowę ciężką, słabe nogi, korzeo płytki. 

Pędy bambusa wyrosłe w górach 

mają ostry wierzchołek, grubą skórę, a w środku są puste. 

 

Powiedzcie, czy to nie przypomina wam ludzi, którzy ujmują zagadnienia w 
sposób nienaukowy, ludzi, którzy potrafią tylko wykuwad na pamięd 
poszczególne zdania z prac Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina, czy to nie 
przypomina wam ludzi, którzy tylko uchodzą za uczonych, lecz w istocie rzeczy 
nic nie umieją. Temu, kto rzeczywiście chciałby wyleczyd się z takiej choroby, 
radziłbym zapisad sobie te wiersze lub — co będzie wymagało trochę większej 
odwagi — umieścid je u siebie na ścianie. Marksizm-leninizm — to nauka, a 
nauka jest wiedzą, którą osiąga się tylko uczciwą drogą, i nie można tutaj 
chytrzyd. Bądźmyż zatem uczciwi! 

Drugie — to marksistowsko-leninowskie ujęcie zagadnieo. 

Ujmując zagadnienia w ten sposób, ludzie, posługując się teorią i metodą 
marksizmu-leninizmu, systematycznie i dokładnie analizują i badają sytuację. W 
swojej pracy nie polegają wyłącznie na własnym entuzjazmie, lecz działają tak, 
jak mówi Stalin — łącząc rozmach rewolucyjny z rzeczowością4. Ujmując zagad-
nienia w ten sposób, ludzie nie odwracają się od historii swego kraju, nie 
zadowalają się znajomością wyłącznie Grecji, lecz starają się poznad Chiny, 
starają się poznad nie tylko historię ruchu rewolucyjnego w krajach obcych, lecz 
również historię rewolucji w Chinach, starają się poznad Chiny nie tylko dnia 
dzisiejszego, lecz również dnia wczorajszego i pozawczorajszego. Ujmując za-
gadnienia w ten sposób, ludzie studiują teorię marksizmu-leninizmu mając 
określony cel, starają się wiązad teorię marksizmu- leninizmu z praktyką 
rewolucji chioskiej po to, aby znaleźd w marksizmie-leninizmie pozycje 
wyjściowe, ujęcie i metodę rozwiązywania zagadnieo teorii i taktyki rewolucji 
chioskiej. Ujmując zagadnienia w ten sposób ludzie strzelają widząc przed sobą 
cel. Tym „celem” jest rewolucja chioska, „strzałą” zaś — mark- sizm-leninizm. 
Mając przed sobą taki cel, jak rewolucja w Chinach i rewolucja na Wschodzie, 
my, komuniści chioscy, sięgamy po „strzałę” marksizmu-leninizmu. Tak ujmowad 
zagadnienia — to znaczy dążyd do wykrywania w realnych faktach ich 
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prawdziwej istoty. „Realne fakty” — to wszystkie obiektywnie istniejące przed-
mioty, zjawiska; „prawdziwa istota” — to wewnętrzna więź, to jest 
prawidłowośd wszystkich obiektywnie istniejących przedmiotów, zjawisk; 
„wykrywad” — to znaczy badad. Powinniśmy brad za punkt wyjścia rzeczywistą 
sytuację w kraju i poza jego granicami, w prowincji i poza jej granicami, w 
powiecie i poza jego granicami, w rejonie i poza jego granicami, wyprowadzad z 
rzeczywistej sytuacji właściwe jej, a nie wymyślone prawidłowości, to jest 
znajdywad w zachodzących dokoła nas wydarzeniach wewnętrzną więź i 
kierowad się nimi w naszej działalności. Dla osiągnięcia zaś tego powinniśmy 
opierad się nie na swoich wyobrażeniach, nie na chwilowym porywie, nie na 
martwej literze książki, lecz na obiektywnie istniejących faktach, powinniśmy 
skrupulatnie zapoznawad się z materiałem i kierując się ogólnymi tezami 
marksizmu-leninizmu wyprowadzad na tej podstawie słuszne wnioski. Wnioski 
te nie będą już rejestrem poszufladkowanych zjawisk, ani szablonowymi 
wprawkami lub po prostu chełpliwym gadulstwem; będą to wnioski naukowe. 
Tak ujmowad zagadnienia to znaczy dążyd do wykrycia prawdziwej istoty 
realnych faktów, to znaczy całkowicie wyzbyd się chęci szermowania pięknym 
frazesem w pogoni za tanim efektem. Tak ujmowad zagadnienia to znaczy stad 
na stanowisku partyjności, to znaczy mied marksistowsko-leninowski styl pracy, 
który zapewnia jednośd teorii i praktyki. Kto ujmuje zagadnienia w inny sposób, 
nie może byd komunistą. Kto zaś posługuje się takim ujęciem, o tym nie można 
już powiedzied, że ma „głowę ciężką, słabe nogi, korzeo płytki”, nie można 
powiedzied, że ma „ostry wierzchołek, grubą skórę, a w środku jest pusty”. 

 

IV 

 

Opierając się na powyższym, proponuję, co następuje: 1. Postawid przed całą 
partią zadanie systematycznego i wszechstronnego badania istniejącej sytuacji. 
W oparciu o teorię i metodę marksizmu-leninizmu skrupulatnie analizowad i ba-
dad, co się dzieje u nieprzyjaciela, u przyjaciół i u nas samych w dziedzinie 
ekonomiki, finansów, polityki, sztuki wojennej, kultury, życia partyjnego, i na tej 
podstawie wyprowadzad słuszne i konieczne wnioski. W tym celu trzeba 
skierowad uwagę naszych towarzyszy na analizowanie i badanie zjawisk oraz 
faktów z tych dziedzin. Nasi towarzysze powinni zrozumied, że podstawowe za-
danie kierowniczych organów partii komunistycznej polega na tym, aby 
orientowad się w sytuacji i władad orężem polityki. Pierwsza częśd tego zadania 
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oznacza, że trzeba zapoznawad się ze światem, druga zaś — że trzeba zmieniad 
świat. Nasi towarzysze powinni zrozumied, że nie przeprowadziwszy badao, nie 
mają prawa wypowiadad się; tutaj ani chełpliwe gadulstwo, ani rejestry poszu-
fladkowanych zjawisk nie pomogą sprawie. Weźmy dla przykładu pracę 
propagandową. Jeżeli nie będziemy wiedzied, jak przedstawia się propaganda u 
naszych wrogów, u naszych przyjaciół, u nas samych, to nie potrafimy nadad 
właściwego kierunku swojej polityce w dziedzinie propagandy. Na każdym 
odcinku pracy trzeba przede wszystkim orientowad się w sytuacji — dopiero 
wówczas można znaleźd prawidłowe rozwiązanie. Rozwinąd w całej partii pracę 
nad zrealizowaniem planu analizowania i badania wskazanych dziedzin — takie 
jest główne ogniwo, które należy uchwycid, aby zapewnid przełom w stylu pracy 
partyjnej. 

Wciągnąd specjalistów do pracy nad studiowaniem historii Chin ostatniego 
stulecia, tak aby wykonywali tę pracę kolektywnie, dzieląc ją między sobą, i w 
ten sposób położyd kres istniejącemu chaosowi. Trzeba zacząd od oddzielnego 
badania historii gospodarczej, historii politycznej, historii sztuki wojennej, 
historii kultury Chin; dopiero potem uzyskamy możliwośd przejścia do syntezy. 

W szkoleniu kierowniczego aktywu — zarówno na uczelniach, jak i przy 
szkoleniu bez odrywania od pracy zawodowej — należy stanowczo dążyd do 
tego, by sprawą najważniejszą było badanie praktycznych zagadnieo rewolucji 
chioskiej oraz by ideą przewodnią całego szkolenia były podstawowe zasady 
marksizmu- leninizmu; należy odrzucid metodę statycznego, oderwanego od 
życia studiowania marksizmu-leninizmu. Podstawowym podręcznikiem do 
zapoznania się z marksizmem-leninizmem powinien byd „Krótki kurs historii 
WKP(b)”. „Krótki kurs historii WKP(b)” jest najwyższą syntezą, najwyższym 
uogólnieniem światowego ruchu komunistycznego na przestrzeni stu lat, 
wzorem wiązania teorii z praktyką, dotychczas jedynym na całym świecie 
doskonałym wzorem takiego powiązania. Biorąc przykład z tego, jak Lenin i 
Stalin powiązali wszechobejmującą prawdę marksizmu z konkretną praktyką 
rewolucji w Związku Radzieckim i na tej podstawie rozwinęli marksizm, 
zrozumiemy, jak powinniśmy działad u siebie w Chinach. 

Niejednokrotnie zbaczaliśmy z właściwej drogi. Jednakże często zdarza się, że 
błędy pomagają odnaleźd niezawodną drogę. Jestem przeświadczony, że w 
obecnych warunkach twórczej działalności rewolucyjnej w Chinach i na całym 
świecie proponowana przez nas reforma szkolenia da niewątpliwie dobre 
rezultaty. 
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Przypisy: 

1. Fusien znajduje się w odległości około 70 km na południe od Jenanu.  

2. „Pienpi” — banknoty emitowane przez bank rządu rejonu pogranicznego 
Szensi—Kansu— Ningsia. ,,Fapi” — banknoty emitowane, poczynając od 1935 
roku, przez cztery główne banki kuomintangowskiego kapitału biurokratycznego 
przy poparciu ze strony imperialistów anglo-amerykaoskich. Towarzysz Mao Tse-
tung wspomina o nich w swoim referacie w związku z powstałym w tym czasie 
zagadnieniem kursu wymiennego między „pienpi” a „fapi”.  

3. Patrz K. Marks, „Kapitał”, t. I. Posłowie do wydania drugiego. Marks pisze: 
„Badanie musi szczegółowo opanowad materiał, musi zanalizowad różne jego 
formy rozwojowe i wyśledzid ich więź wewnętrzną. Dopiero po dokonaniu tej 
pracy może byd właściwie przedstawiony rzeczywisty ruch”. (K. Marks, „Kapitał”, 
Warszawa 1951, t. I, str. 15—16. — Red. przekł. polsk.).  

4. Patrz J. W. Stalin, „O podstawach leninizmu”, rozdział IX, „Styl w pracy” 
(Dzieła, t. i, Warszawa 1953, str. 187. — Red. przekł. polsk.).  

 

 


