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„Mao połączył uniwersalną prawdę marksizmu-leninizmu z konkretną praktyką 

rewolucji, przyjął, obronił i rozwinął marksizm-leninizm w sferze politycznej, 

wojskowej, ekonomicznej i kulturalnej, wznosząc go na wyższe i całkowicie nowe 

stadium. Myśl Mao Tse-tunga to marksizm-leninizm epoki, w której imperializm 

chyli się ku całkowitemu upadkowi, a socjalizm dorasta do ogólnoświatowego 

zwycięstwa.” (Sprawozdanie na IX Zjeździe Komunistycznej Partii Chin, 1 

kwietnia 1969 roku)    

 „Jak wszyscy wiemy, sprawozdanie polityczne na IX Zjeździe zostało 

sporządzone według osobistych wskazówek przewodniczącego Mao… Lin Biao 

niechętnie zaakceptował linię polityczną Komitetu Centralnego, lecz przeczytał 

swoje sprawozdanie na Zjeździe.” (Sprawozdanie na X Zjeździe Komunistycznej 

Partii Chin, 24 sierpnia 1973 roku) 

1 października minęło 57 lat od ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej w 

1949 roku. Jeśli poddamy ocenie cały wiek XX, stanie się jasne, że żyjemy w 

epoce Mao Tse-tunga, wielkiego wyzwoliciela 1/4 planety.   

Wielu twierdzi, że nadal żyjemy w epoce Lenina, ponieważ Lenin stwierdził, że 

żyjemy w epoce imperializmu. Nauka Lenina, dotycząca imperializmu pozostaje 

w mocy. Mao wzbogacił leninizm w walce przeciwko imperializmowi, dając 

wyraźne wyjaśnienia kwestii takich jak sprzeczność główna, przewlekła wojna 

ludowa i linia mas, która opiera się na praktyce setek milionów ludzi.  

Imperializm nadal nie jest martwy, lecz nie powinniśmy pomijać narodzin 

Związku Radzieckiego i Chińskiej Republiki Ludowej w XX wieku. Ponad 1/4 

ludzkości zdobyła doświadczenie w budowie socjalizmu, a także doświadczenie 

przegranej, pokonana przez burżuazję, która przywróciła kapitalizm w krajach, 

które były socjalistyczne. Nie jest tak, że jedna osoba doprowadziła nas do epoki 

Mao. Międzynarodowy proletariat przyniósł światu powszechne doświadczenie 

w budowie socjalizmu. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać, jeśli ograniczymy to 

zagadnienie wyłącznie do jednego z gorzkich sporów pomiędzy Mao i innymi, 

którzy okazali się mniej słuszni – będziemy sekciarzami. To międzynarodowy 

proletariat doprowadził świat do epoki Mao, epoki budowy socjalizmu i walki 

przeciwko restauracji kapitalizmu. Dlatego właśnie mamy teraz marksizm-

leninizm-maoizm, a nie już tylko marksizm-leninizm.     
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Anarchiści przeczą temu, że Lenin, Stalin, Mao lub ktokolwiek inny przyczynili się 

w jakikolwiek, warty wspomnienia sposób do postępu socjalizmu. Nie jest winą 

Lenina, że anarchiści powtarzają dziś te frazesy. Winni są ci sekciarze, którzy 

niszczą osiągnięcia międzynarodowego proletariatu na korzyść swoich 

ulubionych rewizjonistycznych wodzów.   

Wśród tych, którzy wierzą, że żyjemy w epoce Lenina, znajdują się także ci, 

którzy nazywają siebie zwolennikami marksiszmu-leninizmu-myśli Mao Tse-

tunga. Pytają oni: dlaczego Mao nie powiedział, że żyjemy w epoce Mao. Cytują 

Mao z lat ’50 zamiast z IX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin w 1969 lub X Zjazdu 

z 1973, który podtrzymał linię IX Zjazdu.   

To, czy my żyjemy w epoce Mao czy nie – nie zależało od Mao. Kiedy umarł, w 

Chiny nadal były socjalistyczne. Nie mógł wiedzieć czy jego zwolennicy odniosą 

zwycięstwo lub w ilu przypadkach zostanie przywrócony kapitalizm. Z jego 

własnego punktu widzenia być może Zhang-Chunqiao mógłby posunąć socjalizm 

naprzód i dać nam 30 lat więcej pozytywnych doświadczeń w budownictwie 

socjalistycznym. Być może Zhang Chunqiao lub inni przywódcy byliby uznawani 

w socjalistycznych Chinach w roku 2000. Wówczas, po tej lekcji, musielibyśmy 

rozważyć przejście od marksizmu-leninizmu do marksizmu-leninizmu-

zhangizmu. Oto jest właśnie różnica, którą powoduje walka klasowa: 

moglibyśmy dzisiaj uznawać innych przywódców.   

Podobnie Mao nie mógł wiedzieć, że na arenie międzynarodowej ktoś inny może 

doprowadzić do czegoś bardziej rozwiniętego. Mógł np. nastąpić nagły wzrost 

rewolucji lub zamach stanu w socjalimperialistycznym Związku Radzieckim. Być 

może ludzie w samej Albanii lub nią zainspirowani zmieniliby swoje poglądy i 

podjęli walkę przeciwko burżuazji w partii, np. dlatego, że zobaczyliby, że Deng 

Xiaoping doszedł do władzy. Różnica pomiędzy religijnym uwielbieniem dla 

władzy jednostki i marksizmem-leninizmem polega na tym, że marksizm-

leninizm historycznie dowiódł, że klasy są ważniejsze od jednostek. To, że Mao 

nigdy nie mówił „maoizm”, nie oznacza wcale, że nie powinniśmy mówić tak 

teraz. Nawet jeżeli w latach po IX Zjeździe, cała maoistowska prasa twierdziła, że 

rewolucja we wszystkich krajach rozwinie się na podstawie „marksizmu-

leninizmu-myśli Mao Tse-tunga”.         
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Niestety po śmierci Mao nie wydarzyło się nic, co stanowiłoby bardziej 

rozwiniętą walkę klasową od tego, co widział Mao w czasie swojego życia. 

Związek Radziecki dosłownie się rozpuścił. Albania stała się otwarcie 

kapitalistyczna, a Chiny są obecnie ogromną fabryką dla imperializmu.   

Istnieje jeszcze inny zestaw zarzutów, biorących pod uwagę rzekomy socjalizm 

na Kubie, w Wietnamie, Laosie i północnej Korei. Przywódcy tych krajów jak 

jeden mąż stanęli po stronie radzieckich rewizjonistów przeciwko Mao. Żaden z 

nich nie poprowadził słusznej walki przeciwko burżuazji w partii i wszyscy 

zgodnie negowali jej istnienie. Kiedy mieli na to szansę – przyczynili się do 

restauracji kapitalizmu w Związku Radzieckim. 

Pytaniem, które wynika z tej kwestii jest – jak głęboko rozwinęła się walka 

klasowa w każdym z tych przypadków. Jaki jest stopień kolektywizacji ziemi, do 

jakiego stopnia w krajach tych gospodarka działa bez mechanizmu zysku, 

bodźców materialnych i innych mechanizmach, zorientowanych na wymianę 

wartości. Ci, którzy wskazują na Kubę, Wietnam, Laos lub Koreę Północną 

powinni dokładnie przestudiować warunki w tych krajach i porównać je z 

ogólnoświatowym postępem w budowie socjalizmu. Nie jest przypadkiem, że 

przywódcy tych krajów stanęli po stronie radzieckich rewizjonistów przeciwko 

Mao. Wewnętrzna walka klasowa w ich krajach jest tak samo zacofana jak w 

Związku Radzieckim po dojściu Chruszczowa do władzy.            

Geopolitycy sprzeciwiają się maoizmowi. Uważają oni, że potępianie 

kubańskiego rewizjonizmu oznacza, że nie dopuszczamy Kuby do zjednoczonego 

frontu. W pokrętny sposób przyjmują to, co o zjednoczonych frontach z 

narodową burżuazją mówił Trocki.   

Geopolitycy są winni ciężkiego myślenia o sposobie produkcji. Nie tylko Kuba 

powinna wejść do zjednoczonego frontu, ale także Iran. Jest to lekcja, 

wyciągnięta z Lenina i Stalina, którzy stwierdzili, że nie tylko narodowa 

burżuazja, lecz nawet panowie feudalni mogą być sojusznikami w zjednoczonym 

froncie przeciwko imperializmowi.    

Nawet jeśli imperialiści atakują kraje, będące pod przywództwem burżuazji – my 

powinniśmy mieć swój własny, proletariacki plan. To właśnie w tym celu 

posiadamy awangardową partię i naukę marksizmu-leninizmu-maoizmu. 



6 
 

Posiadamy zjednoczony front przeciwko imperializmowi, który skupia różne siły 

– w tym narodową burżuazję. Po pokonaniu imperializmu, proletariat i 

narodowa burżuazja mogą na powrót rozpocząć walkę.       

Nie można stwierdzić ile razy międzynarodowy proletariat będzie musiał obalać 

lub zmieniać swoich przywódców, może i 1000 razy. Co jest ważne – to zawsze 

ufać  siłom międzynarodowego proletariatu.   

Na arenie międzynarodowej wzywa się do sekciarskiej jedności wokół osiągnięć 

Lenina. Wezwanie do sekciarskiej jedności odbija się echem wśród anarchistów, 

negujących w szczególności osiągnięcia w budowie socjalizmu w XX wieku.  

Co stoi za tymi wezwaniami? Nic, poza liczbą istniejących obecnie organizacji. Z 

uwagi na konflikty, których doświadczył Mao, pozycja sekciarskiej jedności 

nakazuje nam zapomnieć o wszystkich tych sporach i zjednoczyć się wokół 

Lenina epoki imperializmu.   

Marksizm-leninizm, taki, jakim był przed Mao – nie ma nic wspólnego z życiem 

jak struś. Nie możemy chować głowy w piasek tylko dlatego, że sprawa powrotu 

kapitalizmu jest tak gorzka i okropna.   

Zamiast niszczenia organizacji i przywódców w imieniu rozwoju 

międzynarodowego proletariatu, pozycja „powrotu do Lenina” – którą zupełnie 

przypadkowo przez szereg lat podnosił Gorbaczow – niszczy najbardziej 

postępowe osiągnięcia międzynarodowego proletariatu i robi to w imieniu 

breżniewistowskich przywódców i ludzi, którzy w sporach z Mao – nie mieli racji 

i nie chcą się do tego teraz przyznać. Oto dlaczego jest to sekciarska jedność: 

stawia ona istniejące organizacje i przywódców ponad potrzebami 

międzynarodowego proletariatu.   

Międzynarodowy proletariat potrzebuje uznania i analizy swoich największych 

sukcesów przez przywódców, którzy przyjmą najbardziej prawdopodobną drogę 

naprzód – do zwycięstwa.  

Pozycja „powrotu do Lenina” sprowadza się do postmodernizmu i polityki 

tożsamościowej. Postmoderniści nadużywają imienia Marksa i Lenina, mówiąc 

np., że nie możemy urazić narodu kubańskiego poprzez mówienie mu twardej 

prawdy o Castro. Według nich nie powinniśmy także urażać nacjonalistycznej 
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wrażliwości Koreańczyków. Zapominają oni o ostrzeżeniach Marksa, 

dotyczących „przypochlebiania” się robotnikom, którzy muszą być tysiące razy 

uświadamiani, aby mogli przezwyciężyć swoje zacofanie w celu pokonania klasy 

kapitalistów.     

Trudno wymienić inny naród, lub klasę, który wycierpiałby więcej z powodu 

radzieckiego rewizjonizmu niż proletariusze Kuby i Korei! Tak, w ich imieniu 

musimy krytykować Castro i Kima! 

A więc zamiast mówić starym partiom jak mają zmienić swoją drogę, rozpisać na 

nowo swoją taktykę i uczyć jak mają walczyć na nowo, sekciarska jedność 

przynosi międzynarodowemu proletariatowi raczej trudności. Pod jej skrzydłami 

czekają liberalni postmoderniści i anarchiści.  

Lekcje, wyciągnięte z budownictwa socjalizmu i kapitalistycznej restauracji 

zostały okupione krwią. Ludzie w byłym Związku Radzieckim nadal płacą krwią 

za restaurację kapitalizmu – z mafijną gospodarką, wszechobecnymi 

ochroniarzami i ogólną katastrofą zdrowia publicznego, z którą mamy obecnie 

do czynienia.  

Zwolennicy powrotu do Lenina i praktycy polityki tożsamościowej w wielką 

odwagą nakazują nam przy analizie socjalizmu po prostu zapomnieć o wielkich 

poświęceniach międzynarodowego proletariatu w budownictwie socjalizmu. 

Lenin nigdy nie powiedziałby, że dopuszczalne dla awangardowej partii jest 

odrzucenie nauki i walki w celu znalezienia najlepszej drogi do komunizmu.   

W 30 lat po śmierci Mao nie jesteśmy dalej od niego w kwestii socjalistycznego 

budownictwa i kapitalistycznej restauracji. Nie zmieni się to w najbliższej 

przyszłości, ponieważ potrzebujemy kolejnego okresu wielkiego wzrostu w 

walce klasowej – dopiero wówczas będziemy w stanie prześcignąć Mao. W 

okresie od 1976 roku do przyszłej wielkiej fali socjalistycznej powinniśmy stać na 

pozycjach marksizmu-leninizmu-maoizmu.     

Żyjemy w epoce Mao, ponieważ międzynarodowy proletariat zdecydował o 

budowie socjalizmu w XX wieku. W tej epoce obowiązkiem awangardowych 

partii jest przyjęcie marksizmu-leninizmu-maoizmu.   

 


