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Do Biura Politycznego KC, do Komitetów Partyjnych prowincji, miast 
wydzielonych i rejonów autonomicznych, do podstawowych organizacji 
partyjnych i komitetów partyjnych Instytucji paostwowych oraz organizacji 
masowych, do Głównego Zarządu Politycznego Armii Ludowo-Wyzwoleoczej. 

Komitet Centralny postanowił anulowad „Konspekt sprawozdania 
Pięcioosobowej Grupy do Spraw Rewolucji Kulturalnej o aktualnej dyskusji w 
kołach naukowych” zatwierdzony i rozesłany w dniu 12 lutego 1966 r., 
postanowił rozwiązad poprzednią „Pięcioosobową Grupę do Spraw Rewolucji 
Kulturalnej” oraz jej funkcjonujące organa i utworzyd nową Grupę do Spraw 
Rewolucji Kulturalnej, która to Grupa będzie podlegała Stałemu Komitetowi 
Biura Politycznego. Konspekt sprawozdania tak zwanej „Pięcioosobowej Grupy” 
jest z gruntu błędny, sprzeciwiający się linii socjalistycznej rewolucji kulturalnej 
przedstawionej przez Komitet Centralny i towarzysza Mao Zedonga, 
przeciwstawiający się dyrektywom kursu właściwego traktowania zagadnieo klas 
i walki klasowej w społeczeostwie socjalistycznym, opracowanym na X Plenum 
KC ósmej kadencji w 1962 r. Ten Konspekt pozornie popiera, a w istocie prze-
ciwstawia się i zwalcza wielką rewolucję kulturalną kierowaną i zainicjowaną 
osobiście przez towarzysza Mao Zedonga oraz wytyczne w sprawie krytyki Wu 
Hana przedstawiona przez towarzysza Mao Zedonga na przełomie września i 
października 1965 r. na roboczym posiedzeniu KC (tj. na jednym z posiedzeo 
Stałego Komitetu Biura Politycznego KC z udziałem wszystkich towarzyszy z 
kierownictwa Biura Politycznego KC). 

Konspekt sprawozdania tzw. „pięcioosobowej Grupy” jest w rzeczywistości 
konspektem sprawozdania tylko jednej osoby -Peng Zhena (Peng Czena), który 
stworzył go według własnego uznania, poza plecami towarzysza Kang Shanga i 
innych towarzyszy wchodzących w skład „Pięcioosobowej Grupy”. Peng Zhen nie 
przeprowadził wcale dyskusji, ani nie zorganizował narady w „pięcioosobowej 
Grupie” na temat tego ważnego dokumentu dotyczącego całokształtu 
socjalistycznej rewolucji, nie zasięgał opinii w żadnym z terenowych komitetów 
partyjnych, nie oznajmił o zamiarze potraktowania Konspektu jako oficjalnego 
dokumentu KC i nie przedłożył go KC do weryfikacji, co więcej, nie uzyskał zgody 
przewodniczącego KC, towarzysza Mao Zedonga. Zastosował bardzo nieuczciwy 
chwyt, despotycznie i samowolnie nadużył władzy i w imieniu KC pośpiesznie 
rozprowadził dokument w partii. 

Oto ważniejsze błędy tego Konspektu: 
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1. Konspekt rozpatruje sytuację i charakter obecnej krytyki w kołach naukowych 
z pozycji burżuazyjnej, przy pomocy burżuazyjnego światopoglądu, mylnie 
interpretując stosunek do wrogów. Nasz kraj stoi w obliczu szczytowej fali 
wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej. Ta fala energicznie atakuje 
wszystkie pozycje zgniłej ideologii i pozycje kulturalne klasy burżuazyjnej oraz 
resztki świadomości feudalnej. Konspekt nie pobudza partii do mobilizacji 
szerokich mas robotników, chłopów i żołnierzy oraz proletariackich bojowników 
kultury, którzy kontynuowaliby ofensywę, lecz usiłuje przeciągnąd ten ruch na 
prawą stronę. Konspekt przy pomocy zagmatwanych, sprzecznych ze sobą oraz 
obłudnych sformułowao zamazuje prawdziwy obraz ostrej walki klasowej, 
toczącej się aktualnie na frontach kulturalnych i ideologicznych, a szczególnie 
wprowadza w błąd, co do celu tej wielkiej batalii, która polega na krytyce Wu 
Hana oraz dużej grupy innych czołowych przedstawicieli burżuazji, 
występujących przeciwko partii i socjalizmowi. (W KC oraz podległych mu 
organach, a także w aparacie do szczeblu prowincji, miast wydzielonych oraz 
rejonów autonomicznych wszędzie znajdują się tacy czołowi przedstawiciele 
burżuazji). W celu ukrycia poważnego politycznego charakteru tej walki 
Konspekt tendencyjnie przemilcza, że przewodniczący Mao podkreślał, iż 
klasowym zagadnieniem w „Dymisji Hai Rui’a” Wu Hana jest zagadnienie samej 
dymisji. 

2. Konspekt sprzeciwia się podstawowej tezie Marksizmu twierdzącej, że 
wszystkie walki klasowe są walkami politycznymi. Jak tylko prasa poruszyła 
problemy polityczne „Dymisji Hai Rui’a” Wu Hana, autorzy Konspektu 
natychmiast wysunęli postulat „nie należy dyskusji w prasie ograniczad do 
problemów politycznych, trzeba rozwinąd dyskusję wokół problemów 
teoretyczno – naukowych. Ponadto przy różnych okazjach rozgłaszali, że w 
krytyce Wu Hana nie powinno się poruszad problemów kluczowych, nie wolno 
nawiązywad do problemu dymisji prawicowych oportunistów w okresie plenum 
w Lushan w 1959r., nie wolno mówid o problemach sprzeciwiania się partii i 
zwalczania socjalizmu przez Wu Hana i innych. Towarzysz Mao Zedong 
niejednokrotnie powiadał nam, że walka ze świadomością burżuazyjną jest 
długotrwałą walką klasową i nie można jej rozstrzygnąd pospiesznym 
podsumowaniem politycznym. Peng Zhen naumyślnie rozsiewał plotki, jakoby 
przewodniczący uważał, iż w sprawie krytyki Wu Hana można po dwóch 
miesiącach dokonad podsumowania politycznego. Dodawał również, że dopiero 
za dwa miesiące będzie się dyskutowało o problemach politycznych. Jego 
zamiarem było sprowadzenie politycznej walki w sferach kulturalnych do tzw. 
„czysto naukowej” dyskusji, tak często głoszonej przez burżuazję. Oczywiste, że 



5 
 

jest to zwalczanie polityki proletariackiej i wysuwanie na pierwszy Plan polityki 
burżuazyjnej. 

3. Konspekt specjalnie podkreśla znaczenie tzw.„rozwiązywania rąk”, a 
jednocześnie neguje klasową treśd „rozwiązywania rąk”, karygodnymi metodami 
wypaczając właściwy kurs „rozwiązywania rąk” wytyczony przez towarzysza Mao 
Zedonga w marcu 1957 roku na ogólnokrajowej konferencji poświęconej pracy 
propagandowej. 

Towarzysz Мао Zedong właśnie w związku z tym zagadnieniem powiedział: 
„Będziemy jeszcze długi czas toczyd walkę z ideologią burżuazji i drobnej 
burżuazji. Byłoby błędem nie orientowad się w tej sytuacji i zaniechad walki 
ideologicznej. Powinno się krytykowad wszystkie błędne idee, wszystkie „trujące 
zielska”, wszystkie „Bawole demony i duchy żmij”, nie wolno pozwolid, aby 
swobodnie się rozprzestrzeniały”. I dalej: „Rozwiązywad ręce, znaczy pozwalad 
wszystkim się wypowiadad, ludzie powinni mied odwagę mówid, krytykowad i 
polemizowad”. Natomiast Konspekt traktuje „rozwiązywanie rąk” jako coś 
przeciwnego demaskowaniu reakcyjnej postawy burżuazji przez proletariat. W 
tym wydaniu „rozwiązywanie rąk” jest swobodą burżuazyjną, daje wolną rękę 
burżuazji, krępuje ręce proletariatu i broni reakcyjnych czołowych 
przedstawicieli burżuazji, takich jak Wu Han. Tzw. „rozwiązywanie rąk” w 
interpretacji tego Konspektu jest zwrócone przeciwko idei Mao Zedonga i 
dostosowane do potrzeb burżuazji. 

4. W chwili, kiedy przystąpiliśmy do odparcia wściekłego ataku burżuazji, 
autorzy Konspektu wystąpili z hasłem „w obliczu prawdy wszyscy są równi”. Jest 
to hasło burżuazyjne. Przy pomocy tego hasła autorzy Konspektu bronią 
burżuazję, zwalczają proletariat, zwalczają marksizm-leninizm, zwalczają myśli 
Mao Zedonga, negują klasowy charakter prawdy. Walka proletariacka z 
burżuazją, walka prawdy z absurdem burżuazji oraz wszystkich klas 
eksploatujących jest walką, w której albo „wschodni wiatr” zwycięży „zachodni”, 
albo „zachodni wiatr” zwycięży „wschodni”, i nie może byd mowy o jakiejkolwiek 
równości. „Czy można dopuścid do jakiejkolwiek równości w takich zasadniczych 
zagadnieniach, jak walka proletariatu z burżuazją, dyktatura proletariatu wobec 
burżuazji, dyktatura proletariatu w nadbudowie, a zwłaszcza w różnych 
dziedzinach kultury, nieustanna likwidacja przez proletariat czołowych 
przedstawicieli burżuazji, którzy wśliznęli się do partii komunistycznej i pod 
czerwonym sztandarem występują przeciwko czerwonemu sztandarowi? 
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Dawni socjaldemokraci od kilkudziesięciu lat oraz współcześni rewizjoniści od 
kilkunastu lat nie pozwalają proletariatowi byd równym burżuazji. Wszyscy oni 
uważają, iż kilkutysiącletnia historia ludzkości wcale nie jest historią walki 
klasowej, całkowicie ignorują walkę klasową proletariatu przeciwko burżuazji, 
całkowicie ignorują rewolucję proletariatu skierowaną przeciwko burżuazji oraz 
dyktaturę proletariatu wobec burżuazji. To oni są wiernymi psami gooczymi 
burżuazji i imperializmu i wraz z burżuazją oraz imperializmem starają się 
utrzymad system ideologiczny oparty na ucisku i wyzysku proletariatu przez 
burżuazję, starają się utrzymad kapitalistyczny ustrój społeczny; występują 
przeciwko systemowi ideologicznemu marksizmu-leninizmu i socjalistycznemu 
ustrojowi społecznemu. Są to grupy elementów antykomunistycznych, anty 
ludowych i kontrrewolucyjnych. Ich walka z nami jest walką na śmierd i życie i 
nie ma mowy o jakiejkolwiek równości, Dlatego my również musimy walczyd z 
nimi na śmierd i życie, nasz wzajemny stosunek bynajmniej nie jest oparty na 
równości, jest to stosunek ucisku jednej klasy przez drugą, tj. stosunek przemocy 
i dyktatury proletariatu wobec burżuazji, a nie na przykład, tzw. stosunek 
równości, stosunek pokojowego współistnienia pomiędzy klasą wyzyskiwaną a 
wyzyskującą, stosunek sprawiedliwości,, uczciwości, itp. 

5.Konspekt głosi: „nie tylko pod względem politycznym trzeba pokonad 
oponenta, ale także trzeba go prześcignąd i pokonad pod względem poziomu 
naukowego i zawodowego”. Brak rozgraniczenia klasowego w dziedzinach 
naukowych również jest błędem. Prawda opanowana przez proletariat w 
dziedzinie nauki, prawda marksizmu-leninizmu, prawda idei Mao Zedonga już 
dawno prześcignęła i pokonała burżuazję. Sformułowanie zawarte w konspekcie 
dowodzi, że jego autorzy rozdmuchują podnoszą tzw. „autorytet naukowy” 
burżuazji, nienawidzą i krępują nasze nowe siły bojowe reprezentujące 
proletariat w sferach naukowych. 

6. Przewodniczący Mao wiele razy powtarzał: „Bez burzenia nie ma tworzenia. 
Burzyd to znaczy krytykowad, to znaczy dokonad rewolucji. Aby burzyd, trzeba 
mied rację, mied rację to znaczy tworzyd; w priorytecie burzenia zawiera się 
tworzenie”. Marksizm-leninizm, myśli Mao Zedonga zostały stworzone i 
nieustannie rozwijają się w walce o zburzenie burżuazyjnego systemu 
ideologicznego. Natomiast Konspekt z naciskiem twierdzi: „bez tworzenia 
niemożliwe jest prawdziwe doszczętne burzenie”. Jest to w rzeczywistości zakaz 
burzenia ideologii burżuazyjnej, zakaz tworzenia ideologii proletariackiej, jest to 
sformułowanie sprzeczne z myślami przewodniczącego Mao, jest to odwrót od 
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naszej rewolucyjnej walki o burzenie świadomości burżuazyjnej na froncie 
kulturalnym, jest to zakaz kontynuowania rewolucji proletariackiej. 

7. Konspekt postuluje: „nie wolno byd apodyktycznym i wywierad presji 
wykorzystując swoją pozycją, tak jak to robią tyrani nauki”, „ostrzegamy 
lewicowych pracowników naukowych przed wkroczeniem na drogę 
burżuazyjnych specjalistów i tyranów nauki”. Co to znaczy „tyrani nauki”? Kim są 
„tyrani nauki”? Czy proletariat nie musi stosowad dyktatury i ucisku wobec 
burżuazji? Czy nauka proletariacka nie musi pokonad i zniszczyd nauki 
burżuazyjnej? Czy pokonanie i zniszczenie nauki burżuazyjnej przez naukę pro-
letariacką można nazwad „tyranią nauki”? Jest oczywiste, że Konspekt kieruje 
swe ostrze w stroną lewicy proletariackiej i usiłuje przyszyd etykietkę „tyranów 
nauki” marksistom-leninowcom, aby tym samym popierad rzeczywistych bur-
żuazyjnych tyranów nauki i utrzymad ich chwiejącą się pozycję w sferach 
naukowych. W rzeczywistości ci członkowie partii znajdujący się u władzy i 
kroczący drogą kapitalistyczną, którzy popierają burżuazyjnych tyranów nauki 
oraz ci czołowi przedstawiciele burżuazji, którzy wśliznęli się do partii i bronią 
burżuazyjnych tyranów nauki są tyranami partii, którzy nie czytają książek, nie 
czytają gazet, nie kontaktują się z masami, nie mają żadnej wiedzy, umieją tylko 
„byd apodyktyczni i wywierad presję, wykorzystując swoją pozycję” oraz 
nadużywad dobrego imienia partii”. 

8. Autorzy Konspektu z premedytacją mącą wodę, mieszają szyki na froncie 
klasowym odwracają uwagę od celu walki z zamiarem przeprowadzenia 
„naprawy stylu pracy „wśród „wytrwałej lewicy”. Gnębienie proletariackiej 
lewicy było najważniejszym celem tak szybko sporządzonego przez nich 
Konspektu. Skrzętnie zbierając materiały dotyczące lewicy, szukali pretekstu do 
zaatakowania jej; największym ciosem dla lewicy miała byd kampania o 
„naprawę stylu pracy”, w ten sposób chcieli pomieszad szyki lewicy. Ponadto 
otwarcie sprzeciwiali się dyrektywom kursu przewodniczącego Mao, 
nakazującym obronę lewicy, poparcie dla lewicy oraz utworzenie i rozszerzenie 
szeregów lewicy, Z drugiej strony, osłaniali czołowych przedstawicieli burżuazji, 
którzy wśliznęli się do partii, rewizjonistów oraz zdrajców powołanych na 
członków „wytrwałej lewicy”. Przy pomocy tych metod usiłowali dodad 
animuszu burżuazyjnej prawicy i zniszczyd prestiż proletariackiej lewicy. Pełni 
nienawiści do proletariatu i pełni miłości do burżuazji, oto burżuazyjna zasada 
powszechnej miłości autorów Konspektu. 

9. W chwili, kiedy proletariat zainicjował na froncie ideologicznym nową 
burzliwą walkę z czołowymi przedstawicielami burżuazji, w niektórych 
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miejscowościach ta walka nie była jeszcze w pewnych dziedzinach rozpoczęta, 
„a jeżeli nawet rozpoczęto walkę, to znaczna większośd komitetów partyjnych 
nie miała właściwego rozeznania, nie doceniała kierowania tą wielką walką i 
zachowywała się wobec sprawy kierowania niezręcznie”. Konspekt z naciskiem 
zaleca, aby w walce „sprawowad kierownictwo”, „byd oględnym”, „byd 
ostrożnym” oraz „uzyskad zezwolenie odpowiednich organów kierowniczych”. 
To wszystko robione było w celu ograniczenia swobody proletariackiej lewicy 
różnymi ramkami, zakazami i regułami, skrępowania rąk i nóg proletariackiej 
lewicy oraz ustawienia szeregu przeszkód dla proletariackiej rewolucji 
kulturalnej. Jednym słowem, czas naglił, musiano, więc puścid w ruch hamulec i 
kontratakowad, zwalid całą winę na innych. Autorzy konspektu odnosili się z 
pełnym uprzedzeniem do opublikowanych już artykułów lewicy proletariackiej, 
atakujących reakcyjne „autorytety” burżuazji, natomiast artykuły jeszcze nie 
opublikowane próbowali wstrzymad przed drukiem. Wypuszczali z klatek 
wszelkiego rodzaju „bawole demony i duchy żmij” napełniali nimi przez wiele lat 
nasze gazety, rozgłośnie, czasopisma, książki, podręczniki, przemówienia, 
literaturę piękną, filmy, sztuki teatralne, utwory estradowe, plastykę, muzykę, 
balet itp. i wcale nie wspominali, że konieczne jest zezwolenie oraz 
kierownictwo proletariatu. Na podstawie tego zestawienia można stwierdzid, na 
jakiej pozycji stoją w gruncie rzeczy autorzy Konspektu. 

10. Aktualna walka polega na rozwiązaniu problemu: realizowad czy sprzeciwiad 
się linii rewolucji kulturalnej wytyczonej przez towarzysza Mao Zedonga. W 
Konspekcie mówi się; „musimy poprzez tę walkę, pod przewodem myśli Mao 
Zedonga, utorowad drogę do rozwiązania tego problemu (mowa o 
„doszczętnym zlikwidowaniu ideologii burżuazyjnej w sferach naukowych”). 
„Towarzysz Mao Zedong już dawno utorował dla nas, proletariatu, drogę na 
froncie kulturalno-ideologicznym w takich utworach jak „O nowej demokracji”, 
„Przemówienia na naradzie w Yananie poświęconej zagadnieniom literatury i 
sztuki”, „List do Teatru Opery w Yananie po obejrzeniu sztuki”, „Zmuszeni do 
buntu”, „O właściwym traktowaniu sprzeczności w łonie ludu” oraz 
„Przemówienie na Ogólnokrajowej Konferencji KPCh poświęconej sprawom 
propagandy”. Konspekt natomiast uważa, że myśli Mao Zedonga jeszcze nie 
utorowały nam drogi i dopiero muszą ją utorowad. Konspekt usiłuje pod szyldem 
„przewodniego sztandaru myśli Mao Zedonga” utorowad drogę wiodącą w 
przeciwnym kierunku niż myśli Mao Zedonga, tj. drogę współczesnego 
rewizjonizmu, tj. drogę prowadzącą do restauracji burżuazji. 
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Reasumując, Konspekt ten występuje przeciwko doprowadzeniu socjalistycznej 
rewolucji do kooca, przeciwko linii rewolucji kulturalnej KC Partii z towarzyszem 
Mao Zedongiem na czele, zwalcza lewicę proletariacką, osłania prawicowe 
ugrupowania burżuazji i przygotowuje opinię publiczną do restauracji burżuazji. 
Ten Konspekt jest od początku do kooca rewizjonistyczny i odzwierciedla 
burżuazyjną ideologię w partii, walka z rewizjonistyczną linią wcale nie jest 
sprawą błahą, jest to zagadnienie pierwszej wagi związane z losem naszej partii i 
kraju, z perspektywami naszej partii i kraju, z obliczem naszej partii i kraju w 
przyszłości i jednocześnie związane z rewolucją światową. 

Komitety partyjne wszystkich instancji powinny natychmiast wstrzymad 
realizację postulatów „Konspektu Pięcioosobowej Grupy do Spraw Rewolucji 
Kulturalnej o aktualnej dyskusji w kołach naukowych”. Cała partia musi 
postępowad zgodnie z wytycznymi towarzysza Mao Zedonga: wysoko wznieśd 
wielki sztandar proletariackiej rewolucji kulturalnej, całkowicie zdemaskowad 
burżuazyjną postawę reakcyjną tzw. „autorytetów naukowych” występujących 
przeciwko partii i socjalizmowi, dogłębnie krytykowad burżuazyjną ideologię 
reakcyjną przedstawicieli ze świata naukowego, pedagogicznego, prasowego, 
literackiego, artystycznego oraz wydawniczego, odebrad kierowniczą władzę w 
tych sferach kulturalnych. Aby tego dokonad, trzeba jednocześnie krytykowad 
czołowych przedstawicieli burżuazji, którzy wśliznęli się do partii, rządu, wojska 
oraz sfer kulturalnych, pozbyd się tych ludzi, niektórych przenieśd na inne 
stanowiska. Nie wolno powierzad tym ludziom zwłaszcza kierowniczych 
stanowisk w rewolucji kulturalnej. A jednak niedawno i nawet teraz wielu z nich 
takie stanowiska piastowało i piastuje. Jest to nader niebezpieczne. 

Czołowi przedstawiciele burżuazji, którzy wśliznęli się do partii, rządu, wojska 
oraz różnych sfer kulturalnych, są kontrrewolucyjnymi rewizjonistami. Jak tylko 
chwila dojrzeje, będą chcieli odebrad władzę i zmienid dyktaturę proletariatu na 
dyktaturę burżuazji. Niektórzy z nich zostali już przez nas rozpoznani, ale 
niektórych jeszcze nie rozpoznaliśmy. 

Są i tacy wśród nich, których darzymy zaufaniem i wychowujemy na swych 
następców. Takie osoby jak Chruszczow wciąż znajdują się u naszego boku. 
Komitety partyjne wszystkich szczebli muszą zwrócid na to uwagę. 

Ten dokument można wraz z błędnym dokumentem wysłanym przez  KC Partii w 
dniu 12 lutego br. rozesład do komitetów powiatowych oraz do komitetów 
partyjnych przy Instytucjach kulturalnych i jednostkach wojskowych na szczeblu 
pułku, aby przedyskutowano, który z tych dokumentów jest błędny, a który – 
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słuszny. Niech wypowiedzą się, jakie jest ich zdanie, jakie osiągnęli sukcesy i jakie 

popełnili błędy. 

 


