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Dziś Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin urządził przyjęcie na waszą 

cześd — na cześd bohaterów pracy i przodowników pracy rejonu pogranicznego 

Szensi—Kansu—Ningsia, wybranych przez masy chłopskie, w 

przedsiębiorstwach produkcyjnych, w oddziałach wojskowych, w instytucjach i 

zakładach naukowych. Chciałbym wam powiedzied kilka słów w imieniu 

Komitetu Centralnego. 

Sens mego przemówienia można krótko wyrazid jednym słowem: „Organizujcie 

się!” Minął już rok od czasu, kiedy zgodnie z uchwałą narady wyższego aktywu 

kierowniczego, zwołanej zimą ubiegłego roku przez Północno-zachodnie Biuro 

Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, wśród chłopów, w oddziałach 

wojskowych, instytucjach, zakładach naukowych i w przedsiębiorstwach Rejonu 

Pogranicznego rozwinął się ruch na rzecz wzrostu produkcji. W ciągu ubiegłego 

roku ruch ten odniósł poważne sukcesy, doprowadził do poważnego zwrotu we 

wszystkich dziedzinach produkcji, nadał całkiem nowy charakter obliczu Rejonu 

Pogranicznego. Fakty potwierdziły w całej pełni, że droga wytyczona na naradzie 

aktywu kierowniczego jest słuszna. Rzeczą w tej drodze najistotniejszą jest 

organizowanie mas, mobilizowanie i organizowanie w jedną wielką armię pracy 

możliwie całej bez wyjątku ludności, wszystkich oddziałów wojskowych, 

wszystkich instytucji i zakładów naukowych, wszystkich mężczyzn i kobiet, 

starców i młodzieży, zarówno tych, którzy mogą poświęcid produkcji cały swój 

czas, jak i tych, którzy mogą poświęcid temu tylko częśd swego czasu. 

Mamy armię walczącą i mamy armię pracy. Nasza armia walcząca składa się z 8 

Armii i Nowej 4 Armii. Jednakże i armię walczącą wykorzystujemy podwójnie: 

armia ta walczy i zajmuje się działalnością produkcyjną. 

Posiadając dwie takie armie, jak armia walcząca i armia pracy — przy czym 

armia walcząca potrafi prowadzid wojnę i zajmowad się produkcją, prócz tego 

zaś jeszcze pracowad wśród mas — możemy przezwyciężyd wszystkie trudności, 

możemy rozgromid imperialistów japooskich. O ile sukcesy ruchu na rzecz 

wzrostu produkcji w Rejonie Pogranicznym były do ubiegłego roku jeszcze nie 

tak wielkie, nie dośd dla wszystkich oczywiste, nie wystarczające, aby to 

potwierdzid, to sukcesy w bieżącym roku już całkowicie to potwierdzają; teraz 

wszyscy mogą przekonad się o tym na własne oczy. 
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We wszystkich oddziałach wojskowych stacjonowanych w Rejonie 

Pogranicznym, które w tym roku zajmowały się rolnictwem, każdy żołnierz 

uprawił przeciętnie 18 mu ziemi. W wyniku szerzącego się w armii ruchu na 

rzecz wzrostu produkcji takie artykuły żywnościowe, jak warzywa, mięso, masło, 

oraz waciaki, odzież wełniana, obuwie i pantofle, domy i groty mieszkalne, 

pomieszczenia dla zebrao, przedmioty domowego użytku — stoły, krzesła i 

ławki, papier i artykuły piśmienne, drzewo, węgiel drzewny i kamienny — 

wszystko to produkują i wytwarzają oddziały wojskowe wyłącznie własnymi 

siłami. Dzięki osobistemu udziałowi żołnierzy w produkcji osiągnęliśmy 

całkowite zabezpieczenie ich w odzież i żywnośd. Żołnierz zajmuje się 

działalnością produkcyjną tylko trzy miesiące do roku, przez pozostałe zaś 

dziewięd miesięcy zajmuje się dwiczeniami wojskowymi i bierze udział w 

działaniach wojennych. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie, wojska nasze nie są 

uzależnione ani od rządu kuomintangowskiego, ani od rządu Rejonu 

Pogranicznego, ani od ludności; całkowicie same się zaopatrują. Jakie olbrzymie 

znaczenie ma ta akcja dla sprawy naszego wyzwolenia narodowego! Przez sześd 

i pół roku wojny / najeźdźcami japooskimi wróg prowadził wobec wszystkich baz 

oporu politykę „trzech do cna”: palił wszystko do cna, wycinał wszystkich do 

cna, grabił wszystko do cna. Jeśli chodzi o rejon pograniczny Szensi—Kansu—

Ningsia, to w rezultacie ostrej blokady zorganizowanej przez Kuomintang, 

sytuacja finansowa i gospodarcza tego rejonu była nad wyraz ciężka. Gdyby 

armia nasza umiała tylko wojowad, nie zdołalibyśmy przezwyciężyd wszystkich 

łych trudności. Obecnie wojska stacjonowane w Rejonie Pogranicznym już 

nauczyły się zajmowad działalnością produkcyjną; wojska walczące na froncie 

częściowo również nauczyły się tego, pozostałe wojska zaczynają się również 

tego uczyd. Kiedy każdy żołnierz naszych bohaterskich, dzielnie walczących 

wojsk — 8 Armii i Nowej 4 Armii — będzie umiał nie tylko wojowad i prowadzid 

pracę wśród mas, lecz również zajmowad się działalnością produkcyjną, żadne 

trudności nie będą dla nas straszne, i jak mówił Meng-tsy, „w całym Paostwie 

Niebieskim nie będzie nieprzyjaciela, który by mógł nam dorównad siłą!”1. Nasze 

instytucje i zakłady naukowe zrobiły już w tym roku poważny krok naprzód pod 

tym względem. Z ogólnej sumy ich wydatków tylko nieznaczną częśd pokrywają 

fundusze rządowe; przytłaczająca częśd wydatków pokrywana jest natomiast z 

dochodów z ich własnej produkcji. Podczas gdy w roku ubiegłym zdołały one 
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zabezpieczyd się w warzywa tylko w 50%, w tym roku zabezpieczyły się już 

całkowicie; w wyniku hodowli świo i owiec znacznie zwiększyły się racje mięsa. 

Zorganizowano również szereg warsztatów dla produkcji przedmiotów 

codziennego użytku. Ponieważ zagadnienia materialnego zaopatrzenia armii, 

instytucji i zakładów naukowych całkowicie lub w znacznej mierze rozwiązywane 

są we własnym zakresie, zmniejszyła się częśd wytwarzanej przez ludnośd 

produkcji pobierana w formie podatku, wzrosła zaś częśd produkcji pozostająca 

ludności po zaspokojeniu jej potrzeb. Powszechne zadowolenie wzbudza fakt, że 

i armia, i ludnośd zwiększają produkcję i że zabezpieczone są całkowicie w odzież 

i żywnośd. Następnie: po zwiększeniu produkcji i pozbyciu się wrogiej agentury 

przedsiębiorstwa nasze znacznie podniosły wydajnośd pracy. W Rejonie 

Pogranicznym wszędzie pojawiło się wielu bohaterów pracy w rolnictwie, w 

przemyśle, w instytucjach i zakładach naukowych; wielu bohaterów pracy dała 

również armia. Można powiedzied, że działalnośd produkcyjna w Rejonie 

Pogranicznym ma już przed sobą szerokie możliwości rozwoju. Wszystko to jest 

rezultatem organizowania sił mas ludowych. 

Organizowanie sił mas ludowych — taka jest jedna droga. Czy istnieje inna, 

przeciwstawna droga? Tak, istnieje. Jest to droga, jaką zmierzają ludzie, którzy 

nie liczą na masy, nie opierają się na nich, nie organizują mas, nie poświęcają 

uwagi organizowaniu szerokich mas na wsi, w oddziałach wojskowych, w 

instytucjach, zakładach naukowych i w przedsiębiorstwach, lecz koncentrują 

całą swoją uwagę na organizowaniu pracy szczupłej grupy pracowników 

organów finansowych, organów zaopatrzenia i handlu, traktując działalnośd 

gospodarczą nie jako masowy ruch, nie jako szeroki front bojowy, lecz jedynie 

jako realizację tymczasowych posunięd, obliczonych na pokrycie braku 

funduszów pieniężnych. Taka jest inna droga — błędna droga. Tego rodzaju 

droga rzeczywiście miała miejsce dawniej w rejonie pogranicznym Szensi— 

Kansu—Ningsia. Teraz zaś, po wieloletnim wysiłku zmierzającym do 

skorygowania tej drogi, zwłaszcza zaś po zeszłorocznej naradzie wyższego 

aktywu kierowniczego i po tegorocznym rozszerzeniu się masowego ruchu, 

prawdopodobnie mało ludzi zmierza tą niesłuszną drogą. W związku z tym, że na 

terytorium baz oporu w Chinach północnych i środkowych toczą się zacięte 

działania wojenne, jak również wskutek niedostatecznej uwagi ze strony 
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organów kierowniczych, w rejonach tych ruch mas na rzecz wzrostu produkcji 

dotychczas jeszcze nie osiągnął szerokiego rozmachu. Jednakże po wydaniu 

dyrektywy przez Komitet Centralny 1 października bieżącego roku2, tam również 

zaczęto się przygotowywad do rozszerzenia w przyszłym roku ruchu na rzecz 

wzrostu produkcji. Sytuacja w rejonach frontowych jest jeszcze cięższa niż w 

rejonie pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia, tam bowiem nie tylko toczą się 

zacięte boje, lecz tu i ówdzie wydarzyły się również poważne klęski żywiołowe. 

Aby poprzed front, aby dad odpór wrogiej polityce „trzech do cna”, aby przyjśd z 

pomocą ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, nie ma innej drogi poza 

mobilizowaniem wszystkich sił instytucji partyjnych i paostwowych, oddziałów 

wojskowych i mas ludowych zarówno do wojny z wrogiem, jak i do 

organizowania działalności produkcyjnej. Rejony frontowe nabrały już w ciągu 

kilku lat pewnego doświadczenia w dziedzinie wzrostu produkcji; jeśli w ciągu tej 

zimy przeprowadzimy jeszcze odpowiednią akcję uświadamiającą, jeśli 

przygotujemy się organizacyjnie i materialnie, to w przyszłym roku będzie 

można rozwinąd tutaj szeroki ruch na rzecz wzrostu produkcji, i trzeba będzie 

koniecznie ten ruch rozwinąd. W związku z sytuacją, jaka panuje w rejonach 

frontowych, nie można jeszcze na razie stawiad tam zadania całkowitego 

zaopatrzenia się we własnym zakresie w odzież i żywnośd, zupełnie możliwe jest 

natomiast postawienie zadania przezwyciężenia trudności własnymi siłami, i do 

tego trzeba dążyd. 

W chwili obecnej główną formą organizowania działalności gospodarczej mas 

jest spółdzielczośd. Chociaż niekoniecznie trzeba każdą produkcyjną działalnośd 

mas w naszych oddziałach wojskowych, instytucjach i zakładach naukowych 

nazywad spółdzielczością, ze względu jednak na to, że ta produkcyjna działalnośd 

mas przybrała formę pomocy wzajemnej we wspólnej pracy, że posiada 

scentralizowane kierownictwo i nastawiona jest na zaspokojenie materialnych 

potrzeb każdego poszczególnego resortu, każdej instytucji i każdego 

poszczególnego pracownika, ma ona charakter spółdzielczy. Jest to swego 

rodzaju spółdzielczośd. 

Masy chłopskie od tysięcy lat prowadzą indywidualną gospodarkę, w której 

każda rodzina, każda zagroda stanowi oddzielną jednostkę gospodarczą. Taka 

rozdrobniona produkcja indywidualna stanowi ekonomiczną podstawę reżymu 
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feudalnego, samych zaś chłopów skazuje na wieczną nędzę. Jedynym sposobem 

zlikwidowania tej sytuacji jest stopniowa kolektywizacja, jedyna zaś droga do 

kolektywizacji — to, jak uczył Lenin, spółdzielczośd3. W Rejonie Pogranicznym 

utworzyliśmy już wiele spółdzielni chłopskich, na razie jednak jest to jeszcze 

początkowa forma spółdzielczości, która dopiero w przyszłości, przeszedłszy 

przez szereg etapów rozwoju, będzie mogła przekształcid się w tę formę 

spółdzielczości, jaka istnieje w Związku Radzieckim pod nazwą kołchozów. Nasza 

ekonomika to ekonomika nowej demokracji. Nasza spółdzielczośd w chwili 

obecnej jest jeszcze organizacją kolektywnej pracy na bazie indywidualnego 

gospodarstwa (na bazie prywatnej własności). Tutaj również mamy kilka form. 

Jedną kategorię organizacji wzajemnej pomocy w pracy w rolnictwie stanowią 

„brygady wzajemnej pomocy w pracy” i „artele pracy” 4. Dawniej w czerwonych 

rejonach prowincji Kiangsi nazywały się one „zrzeszeniami wzajemnej pomocy w 

pracy” i „brygadami do przeprowadzania orki gruntów”5. Teraz w szeregu 

miejscowości w rejonach frontowych nazywają je również „zrzeszeniami 

pomocy wzajemnej”. Wcale jednak nie jest ważne, jak się nazywają te 

organizacje, czy składają się z kilku, z kilkudziesięciu czy kilkuset osób, czy należą 

do nich tylko osoby, mogące poświęcid pracy produkcyjnej cały swój czas, czy 

też są wśród nich również osoby, mogące poświęcid tylko częśd swego czasu, czy 

pomoc wzajemna wyraża się w formie kolektywnej pracy ludzi, w formie 

użyczania bydła roboczego, inwentarza, czy też w formie organizowania 

wspólnego żywienia i mieszkao w okresie najgorętszej pracy, czy organizacje te 

mają przejściowy, czy stały charakter — ważne jest tylko to, aby były one 

utworzone na zasadzie dobrowolności (bez żadnego przymusu) kolektywnej 

pomocy wzajemnej. Te formy kolektywnej pomocy wzajemnej są wynalazkiem 

samych mas ludowych. W przeszłości uogólniliśmy doświadczenie mas w 

zakresie organizowania kolektywnej pomocy wzajemnej w prowincji Kiangsi, a 

teraz uogólniliśmy to doświadczenie również na północy prowincji Szensi. Dzięki 

poparciu, jakiego udzieliła zeszłoroczna narada wyższego aktywu kierowniczego 

sprawie wzajemnej pomocy w pracy, w ostatnim roku w Rejonie Pogranicznym 

pomoc wzajemna uzyskała dalsze organizacyjne formy i szeroko się 

rozpowszechniła. W tym roku w Rejonie Pogranicznym liczne brygady 

wzajemnej pomocy w pracy kolektywnie przeprowadziły orkę, zasiewy, pielenie, 

sprzęt zboża i zebrały plony dwa razy większe od zeszłorocznych. Masy ludowe 
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przekonały się o olbrzymiej efektywności tego systemu, i nie ulega wątpliwości, 

że w przyszłym roku będzie go stosowad jeszcze większa liczba osób. Nie liczymy 

na to, by przez jeden przyszły rok można było na terytorium Rejonu 

Pogranicznego zorganizowad spółdzielczośd wśród setek tysięcy ludzi, mogących 

poświęcad działalności produkcyjnej cały lub częśd swego czasu, lecz w ciągu 

kilku lat cel ten może byd osiągnięty. Należy dopiąd tego, by masy kobiet w 

miarę swych sił uczestniczyły w produkcji. Należy również reedukowad 

wszystkich ludzi, nie posiadających określonych zajęd, wciągnąd ich do produkcji 

i pomóc im w tym, aby stali się pożytecznymi obywatelami. Na terytorium baz 

oporu w Chinach północnych i środkowych należy na szeroką skalę organizowad 

na zasadzie dobrowolności produkcyjne spółdzielnie kolektywnej pomocy 

wzajemnej. 

Oprócz tej produkcyjnej spółdzielczości w rolnictwie, opartej na kolektywnej 

pomocy wzajemnej, istnieją jeszcze trzy rodzaje spółdzielczości: kombinowane 

spółdzielnie typu spółdzielni w południowym rejonie powiatu Jenan, która łączy 

w sobie spółdzielnię produkcyjną, spożywców, transportową (przewóz soli) i 

kredytową; następnie spółdzielnie transportowe (karawany przewożące sól) i 

wreszcie spółdzielnie przemysłowe. 

Wykorzystując wszystkie te cztery rodzaje spółdzielczości, obejmujące prawie 

całą ludnośd, jak również oparte na pracy kolektywnej spółdzielnie w oddziałach 

wojskowych, instytucjach i zakładach naukowych, będziemy mogli zorganizowad 

masy ludowe w jedną wielką armię pracy. Jest to droga, którą trzeba kroczyd, 

aby masy ludowe osiągnęły wyzwolenie, aby skooczyd z nędzą i osiągnąd 

dobrobyt, odnieśd zwycięstwo w wojnie z najeźdźcami japooskimi. Wszyscy 

komuniści obowiązani są nauczyd się organizowad pracę mas. Członkowie partii 

pochodzący z inteligencji również obowiązani są nauczyd się tego. Byleby tylko 

była szczera wola, a można się tego nauczyd w ciągu pół roku czy roku. 

Komuniści mogą pomagad masom w organizowaniu produkcji, pomagad masom 

w uogólnieniu swego doświadczenia. Kiedy nasi towarzysze nauczą się 

organizowad pracę mas, pomagad chłopom w układaniu planów produkcyjnych 

dla każdej zagrody, kiedy nauczą się tworzyd brygady wzajemnej pomocy w 

pracy, karawany do przewożenia soli i kombinowane spółdzielnie, kiedy nauczą 

się organizowad działalnośd produkcyjną w oddziałach wojskowych, 
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instytucjach, zakładach naukowych, kiedy nauczą się organizowad produkcję w 

przedsiębiorstwach, rozwijad współzawodnictwo w pracy i popierad bohaterów 

pracy, kiedy nauczą się urządzad wystawy produkcyjne, pobudzad twórczą 

inicjatywę i aktywnośd mas, wówczas — jeśli jeszcze uwzględnid szereg innych 

umiejętności, jakie oni już posiadają — będziemy mogli bezwzględnie wypędzid z 

naszego kraju imperialistów japooskich i wespół z całym naszym narodem 

zbudowad nowe Chiny. 

My, komuniści, powinniśmy umied rozwiązywad każdy problem w ścisłej 

łączności z masami. Czy członkowie naszej partii będą mogli przynieśd jakiś 

pożytek ludowi chioskiemu, jeśli przez całe życie będą tkwid w czterech 

ścianach, kryjąc się przed burzami i nie znając życia? Oczywiście, nie. Tacy 

członkowie partii są nam niepotrzebni. My, komuniści, powinniśmy wyjśd 

burzom na spotkanie, powinniśmy iśd w życie. Burze te — to wielkie burze walki 

mas, życie to — to wielkie życie walczących mas. Wśród ludu krąży powiedzenie, 

że „trzej zwykli szewcy warci są Czu-kuo Lianga” (pierwszy minister i dowódca 

królestwa Szu (III wiek n. e.), który wsławił się w walce o umocnienie swego 

królestwa, bohater szeregu powieści i sztuk, dzięki którym imię jego stało się 

wśród ludu powszechnie znane — jest ono uosobieniem bystrości umysłu, 

ludowego sprytu i talentu wojskowego). Znaczy to, że w masach tkwią wielkie 

siły twórcze. Wśród ludu chioskiego rzeczywiście można spotkad niezliczone 

mnóstwo czukuoliangów. Każda wieś, każde miasteczko ma swoich 

czukuoliangów. Powinniśmy iśd w masy, uczyd się od mas, uogólniad ich 

doświadczenie, wysnuwad z niego jeszcze lepsze, jeszcze doskonalsze zasady 

życia i metody działania, następnie znów nieśd je w masy (propagowad), wzywad 

masy do naśladowania ich, rozstrzygad najżywotniejsze dla mas zagadnienia, tak 

aby masy osiągnęły wyzwolenie i szczęście. Niektórzy nasi towarzysze, pracujący 

w terenie, oderwani są od mas, nie rozumieją nastrojów mas, nie potrafią 

pomagad masom w organizowaniu produkcji i poprawie ich życia, nie potrafią 

nic innego czynid poza gromadzeniem żywności na „społeczny fundusz ocalenia 

ojczyzny”: zapominają oni. że dziewięd dziesiątych swoich wysiłków powinni 

skierowad na to, by pomagad masom w rozwiązaniu kwestii „prywatnych 

funduszów ocalenia ludu”, potem zaś dopiero poświęcid pozostałą, dziesiątą 

częśd wysiłków — a to okaże się całkowicie wystarczające — gromadzeniu 
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żywności na „społeczny fundusz ocalenia ojczyzny”. Gdy towarzysze tak 

postępują, znaczy to, że zarażeni są kuomintangowskim stylem pracy, że pokrył 

ich kurz biurokratyzmu. Kuomintang umie tylko żądad od narodu, ze swej strony 

jednak absolutnie nic narodowi nie daje. Jeśli tak postępują również komuniści, 

znaczy to, że styl pracy takich członków partii jest stylem kuomintangowskim, 

znaczy to, że takich członków partii pokrył grubą warstwą kurz biurokratyzmu, 

który będziemy musieli porządnie zmyd z nich gorącą wodą. Wydaje mi się, że 

ten biurokratyczny styl przejawia się w pracy na terytorium wszystkich baz 

oporu: wszędzie są tacy członkowie partii, którzy nie liczą się z masami i dlatego 

są od mas oderwani. Należy stanowczo skooczyd z takim stylem pracy i dopiero 

wtedy będziemy mogli osiągnąd ścisłą więź z masami. 

Ponadto w pracy naszych towarzyszy w armii daje się zaobserwowad swoisty styl 

militarystyczny. Jest to również styl kuomintangowski, gdyż wojska 

kuomintangowskie są oderwane od mas. Armia nasza w swoich wzajemnych 

stosunkach z ludnością, z instytucjami rządowymi, organizacjami partyjnymi, w 

stosunkach między dowódcami a żołnierzami, w łączeniu pracy wojskowej i 

politycznej, w stosunkach wśród dowództwa powinna kierowad się słusznymi 

zasadami i w żadnym wypadku nie ulegad narowom militarystycznym. Dowódcy 

powinni troszczyd się o żołnierzy, nie odnosid się do nich bezdusznie, nie uciekad 

się do rękoczynów. Armia powinna dbad o ludnośd, nie powinna działad na 

szkodę ludności. Armia powinna szanowad instytucje rządowe i partyjne, nie 

powinna przejawiad tendencji partykularystycznych. Nasza 8 Armia i Nowa 4 

Armia — to armia ludu; była ona i jest nadal doskonałą armią, najlepszą armią w 

Chinach. W ostatnich jednak latach zapanowały w niej jakieś narowy 

militarystyczne; niektórzy towarzysze pracujący w armii zarazili się 

zarozumialstwem, skandalicznie odnoszą się do żołnierzy, do ludności, do 

instytucji rządowych i partyjnych. O wszystko winią towarzyszy pracujących w 

terenie, w niczym zaś nie widzą swojej winy, widzą tylko swoje sukcesy, nie 

dostrzegają jednak swoich słabych stron; lubią tylko uwielbienie, natomiast nie 

znoszą żadnej krytyki. Takie zjawiska obserwowano na przykład w rejonie 

pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia. Po zeszłorocznych naradach wyższego 

aktywu kierowniczego oraz dowódców i wychowawców politycznych, po 

przeprowadzonej w armii w dni święta wiosny kampanii na rzecz poparcia 
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organów władzy i zwiększenia troski o ludnośd, wśród ludności zaś — kampanii 

na rzecz poparcia armii, tendencje te w zasadzie zostały zwalczone, pewne 

jednak ich resztki jeszcze się utrzymały, toteż powinniśmy wykorzeniad je 

całkowicie. Te same niedociągnięcia dają się zauważyd również na terytorium 

naszych baz oporu w Chinach północnych i środkowych. Partyjne organizacje 

tych rejonów i stacjonujące tam oddziały wojskowe powinny zająd się na serio 

ich wykorzenieniem. Takie wady, jak biurokratyczne tendencje u terenowych 

pracowników i militarystyczne tendencje u pracowników armii, są tej samej 

natury — są następstwem oderwania się od mas. Przeważająca większośd 

naszych towarzyszy — to wspaniali ludzie. Tych, którzy mają wady, również 

można poprawid, gdy się rozwinie krytykę i ujawni ich błędy. Należy rozwijad 

samokrytykę, nie zamykad oczu na własne błędy i w należyty sposób je 

naprawiad. Kto, pracując w terenowych organach, nie krytykuje przejawiających 

się w nich tendencji biurokratycznych, lub pracując w armii nie krytykuje 

przejawiających sit; w niej tendencji militarystycznych, ten chce zachowad 

kuomintangowski styl pracy, chce zachowad pokrywający go kurz biurokratyzmu 

i kurz militaryzmu i jest złym członkiem partii, leżeli skooczymy z tendencjami 

biurokratycznymi w pracy terenowych organów i z tendencjami 

militarystycznymi w armii, cała nasza praca będzie się pomyślnie rozwijad, 

jednocześnie zaś, oczywiście, będzie się rozwijad również ruch na rzecz wzrostu 

produkcji. 

Osiągnęliśmy poważne sukcesy w rozwijaniu działalności produkcyjnej zarówno 

wśród mas chłopstwa, jak i w instytucjach, zakładach naukowych, oddziałach 

wojskowych i w przedsiębiorstwach Rejonu Pogranicznego. Stosunki między 

armią a ludnością uległy dużej poprawie. Całe oblicze Rejonu Pogranicznego 

wyraźnie się zmieniło. Wszystko to świadczy o tym, iż towarzysze nasi zaczęli 

więcej liczyd się z masami i uczynili duży krok naprzód w osiągnięciu ścisłej więzi 

z masami. Nie możemy jednak spoczywad na laurach — musimy nadał rozwijad 

samokrytykę i starad się o nowe sukcesy. W swej działalności produkcyjnej 

musimy również starad się o nowe sukcesy. Jeżeli kurz pokrywa nam twarz, 

musimy myd się codziennie. Jeżeli każdego dnia na podłodze gromadzi się kurz, 

to należy zamiatad podłogę codziennie. Chociaż w zasadzie biurokratyczne 

tendencje w pracy terenowych organów i tendencje militarystyczne w armii 
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zostały przezwyciężone, te szkodliwe tendencje mogą znów się pojawid. 

Jesteśmy otoczeni przez imperializm japooski i siły reakcji chioskiej, otacza nas 

drobna burżuazja z właściwą jej chwiejnością. Ohydny kurz biurokratyzmu i 

militaryzmu codziennie grubą warstwą pokrywa' nasze twarze. Toteż nie 

powinniśmy poprzestawad już na pierwszym sukcesie, powinniśmy wystrzegad 

się samozadowolenia, nieustannie krytykowad własne braki — podobnie jak 

codziennie myjemy się i zamiatamy podłogę dla utrzymania czystości. 

Wy — bohaterowie pracy i przodownicy pracy, wy, przywódcy mas, osiągnęliście 

w waszej pracy wielkie sukcesy. Mam nadzieję, że nie spoczniecie na laurach i że 

po powrocie w teren — do Kuanczungu7 do wschodniej części Kansu, do 

Sanpienu8, do Suitę lub do powiatów bezpośrednio podporządkowanych Jena-

nowi, po powrocie do swoich instytucji, zakładów naukowych, oddziałów 

wojskowych i do przedsiębiorstw, stanąwszy na czele ludu, zorganizujecie pracę 

jeszcze lepiej i przede wszystkim będziecie na zasadzie dobrowolności 

organizowad spółdzielczośd wśród mas, rozwiniecie tę działalnośd jeszcze 

szerzej, jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że po powrocie w teren weźmiecie się do 

rozwiązania tego zadania, będziecie je propagowad, abyście na nowy zjazd 

bohaterów pracy w przyszłym roku mogli przybyd z jeszcze większymi 

sukcesami. 

 

Przypisy: 

1. Cytat z „Meng-tsy” (IV wiek przed n. e.), jednej z ksiąg konfucjaoskiego 

„Czteroksięgu”.  

2. Mowa o pracy „Rozwinąd na terytorium baz oporu ruch na rzecz obniżenia 

tenuty dzierżawnej, wzrostu produkcji i poparcia organów władzy, oraz 

zwiększyd troskę o ludnośd”, zawartej w niniejszym tomie.  

3. Patrz W. I. Lenin, „O spółdzielczości” (Dzieła, t. 33, Warszawa 1957. — Red. 

przekł. polsk.).  

4. „Brygady wzajemnej pomocy w pracy” i „artele pracy” — organizacje 

kolektywnej pomocy wzajemnej w rolnictwie, utworzone w rejonie 

pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia. Brygada wzajemnej pomocy w pracy 
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oparta jest na zasadzie wzajemnej pomocy w pracy i sile pociągowej. Chłopi, 

należący do brygady wzajemnej pomocy w pracy, oddają swoją pracę i siłę 

pociągową na rzecz kolektywnej pracy na polu każdego z członków brygady po 

kolei. Przy rozrachunkach uwzględnia się pracę włożoną przez każdego z 

członków brygady. Chłopi, których wkład w pracy lub w sile pociągowej 

przewyższa wkład innych, otrzymują pieniężne wynagrodzenie od tych, których 

wkład jest mniejszy. ,,Artel pracy” — zazwyczaj zjednoczenie małorolnych 

chłopów. Chłopi, należący do artelu, udzielają sobie wzajemnie pomocy w pracy 

i głównie wynajmują się zbiorowo do gospodarstwa, w którym potrzebne są 

ręce robocze. 

5. Patrz przypis 2 do pracy „Nasza polityka ekonomiczna” w 1 tomie niniejszego 

wydania. 

6. Lokalna nazwa prowincji Szensi. 

7. Rejon na styku prowincji Szensi, Kansu i Ningsia. 

 


