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Przemówienie towarzysza Mao Tse-tunga wygłoszone 30 października 1944 roku 
podczas narady działaczy na polu kultury i oświaty rejonu pogranicznego 
Szensi—Kansu—Mingsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

Cała nasza praca podporządkowana jest jednemu celowi: rozgromieniu 
imperializmu japooskiego. Imperialiści japooscy, podobnie jak Hitler, wkrótce 
zostaną rozgromieni. Jednakże ostatecznie będziemy mogli ich rozgromid tylko 
pod warunkiem, że będziemy kontynuowad nasze wysiłki. W pracy naszej 
pierwsze miejsce zajmuje wojna, potem produkcja, następnie kultura. Armia bez 
kultury — to ciemna armia, a ciemna armia nie potrafi odnieśd zwycięstwa nad 
wrogiem. 

Kultura wyzwolonych rejonów posiada dwie strony: postępową stronę, która już 
się narodziła, i zacofaną stronę, która obumiera. W rejonach wyzwolonych 
istnieje już nowa, ludowa kultura, ale i dziedzictwo feudalnej przeszłości ma 
jeszcze szeroki zasięg. Wśród półtoramilionowej ludności rejonu pogranicznego 
Szensi—Kansu— Ningsia istnieje dotychczas przeszło milion analfabetów, dwa 
tysiące znachorów; zabobony wciąż jeszcze wywierają wpływ na szerokie masy. 
Jest to wróg tkwiący w świadomości mas. Walka zaś z wrogiem tkwiącym w 
świadomości mas często bywa trudniejsza od walki z imperializmem japooskim. 
Musimy przekonad masy, aby one same wypowiedziały walkę własnemu 
analfabetyzmowi, zabobonom, niehigienicznym nawykom. Do prowadzenia tej 
walki potrzebny jest jak najszerszy jednolity front. W takim zaś słabo 
zaludnionym i ubogim w linie komunikacyjne rejonie, jak rejon pograniczny 
Szensi—Kansu—Ningsia, który przedtem był na niskim poziomie kulturalnym — 
jeśli ponadto zważy się warunki wojenne — ten jednolity front powinien byd 
szczególnie szeroki. Dlatego nasza oświata ludowa powinna obejmowad nie 
tylko początkowe i średnie szkoły typu normalnego, obsługujące dużą ilośd 
uczących się, lecz również rozsiane w różnych miejscowościach szkoły wiejskie 
typu uproszczonego, kółka czytania gazet i grupy walki z analfabetyzmem. 
Musimy mied nie tylko szkoły nowego typu; trzeba również wykorzystad 
zreorganizowane szkoły wiejskie starego typu. W dziedzinie sztuki potrzebny 
nam jest nie tylko współczesny dramat, lecz również „melodie cioskie”1 i 
„jangko”2. Potrzebne nam są nie tylko nowe „melodie cioskie” i „jangko” 
nowego typu, musimy również wykorzystad, stopniowo reformując je, trupy 
starego teatru klasycznego i zespoły „jangko” starego typu, stanowiące 
dziewięddziesiąt procent wszystkich zespołów „jangko”. 

To, co powiedziałem, dotyczy w jeszcze większym stopniu medycyny. W rejonie 
pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia bardzo wysoki jest odsetek 
śmiertelności, bardzo wysoki jest odsetek pomoru bydła, mnóstwo ludzi 
dotychczas wierzy znachorom. Posługując się w takich warunkach samą tylko 
nową medycyną, nie będziemy mogli niczego dokonad. Nowa medycyna jest 
oczywiście bardziej doskonała od starej, lecz jeśli nowa medycyna będzie 
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przechodzid obojętnie obok cierpieo ludu, jeśli nie będzie szkolid personelu 
lekarskiego dla służenia ludowi, jeśli jej przedstawiciele nie połączą swych 
wysiłków z wysiłkami lekarzy i weterynarzy starego typu, których jest teraz 
przeszło tysiąc w Rejonie Pogranicznym, jeśli nie pomogą im posuwad się 
naprzód, to w rezultacie będą oni faktycznie współdziaład ze znachorami, będą 
obojętnie patrzed na masową zagładę ludzi, na masowy pomór bydła. 

Jednolity front kształtuje się na dwóch zasadach: po pierwsze, na zasadzie 
zespolenia, po drugie, na zasadzie krytyki, oświaty i reedukacji. Byłoby rzeczą 
niesłuszną zajmowad w jednolitym froncie pozycję kapitulancką, ale też nie 
można zajmowad pozycji sekciarskiej, którą charakteryzuje odtrącanie ludzi i 
pogardliwy stosunek do nich. Nasze zadanie polega na tym, aby zjednoczyd się 
ze wszystkimi tymi przedstawicielami starej inteligencji, starej sztuki, starej 
medycyny, którzy mogą byd pożyteczni, aby pomagad im, na nowo ich 
wychowywad, reedukowad. Aby ich reedukowad trzeba przede wszystkim 
zespolid się z nimi. Jeżeli weźmiemy się do tego w sposób właściwy, z radością 
przyjmą oni naszą pomoc. 

Nasza kultura jest kulturą ludową. Działacze na polu kultury powinni gorąco i z 
entuzjazmem służyd narodowi, powinni utrzymywad ścisłą więź z masami, a nie 
odrywad się od nich. Aby utrzymad ścisłą więź z masami, trzeba brad za punkt 
wyjścia potrzeby mas, ich pragnienia. W każdej pracy podejmowanej dla dobra 
mas trzeba brad za punkt wyjścia ich potrzeby, a nie jakieś, chodby nawet 
najlepsze pobudki osobiste. Często zdarza się, że obiektywnie masom potrzebne 
są pewne przeobrażenia, subiektywnie jednak świadomośd tej potrzeby jeszcze 
w masach nie dojrzała, brak im jeszcze zdecydowanej woli i chęci dokonania 
tych przeobrażeo; w tym wypadku powinniśmy cierpliwie czekad. Dopiero 
wtedy, kiedy w rezultacie naszej pracy masy w większości swej uświadomią 
sobie koniecznośd tych przeobrażeo i przejawią zdecydowaną wolę i chęd 
dokonania tych przeobrażeo — dopiero wtedy należy je realizowad; inne 
metody działania grożą oderwaniem się od mas. Wszelkie poczynanie 
wymagające udziału mas stanie się zwykłą formalnością i zakooczy się 
niepowodzeniem, jeśli masy nie uświadomią sobie konieczności tego poczynania 
i nie będą chciały dobrowolnie w nim uczestniczyd. „Jeśli się pośpieszysz, celu 
nie osiągniesz”3. Oczywiście nie znaczy to, że nie należy działad szybko, znaczy to 
tylko, że nie należy wdawad się w awantury, gdyż awanturnictwo nieuchronnie 
prowadzi do porażki. To, co powiedziałem, odnosi się do każdej działalności, 
zwłaszcza zaś do działalności kulturalno-wychowawczej, mającej na celu przebu-
dowę świadomości mas. W tej dziedzinie należy kierowad się dwiema zasadami: 
zasadą realnych potrzeb mas, nie zaś urojonych potrzeb, istniejących tylko w 
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naszych głowach, oraz zasadą, że masy same przejawiają swą chęd i 
zdecydowaną wolę, a nie, że my przejawiamy je w zastępstwie mas. 

 

Przypisy: 

1. „Melodie cioskie” — jedna z odmian dawnych przedstawieo operowych, 
rozpowszechnionych w prowincji Szensi. Ponieważ w dawnych czasach na 
terytorium dzisiejszej prowincji Szensi znajdowało się księstwo Cin, 
przedstawienia te otrzymały nazwę „melodii cioskich”.  

2. „Jangko” — starodawne ludowe przedstawienie muzyczno-taneczne. W 
okresie wojny z najeźdźcami japooskimi na terenie rejonów wyzwolonych 
rozwinęły się „jangko” nowego typu, to jest „jangko” obrazujące nową 
rzeczywistośd. 

3. Słowa Konfucjusza z księgi „Lunju”.  

 

 


