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Dzisiaj przypada dwudziesta rocznica „ruchu 4 maja”. Na tym wiecu, 
zorganizowanym przez naszą młodzież jenaoską, chcę poruszyd pewne 
zagadnienia, dotyczące kierunku rozwoju ruchu młodzieżowego w Chinach. 
 
Pierwsze zagadnienie. Dzieo 4 maja zupełnie słusznie ogłoszono teraz Dniem 
Młodzieży Chioskiej1. Jest rzeczą bardzo znamienną, ze w tym roku, po upływie 
dwudziestu lat od chwili powstania „ruchu 4 maja”, dzieo ten wreszcie 
ogłoszono Dniem Młodzieży w całych Chinach. Świadczy to, że u nas w Chinach 
rewolucja ludowo-demokratyczna, wymierzona przeciw imperializmowi i 
feudalizmowi, wkrótce osiągnie punkt przełomowy. W ciągu kilku ostatnich 
dziesięcioleci antyimperialistyczna i antyfeudalna rewolucja ludowo-
demokratyczna niejednokrotnie ponosiła porażki. Trzeba teraz ten stan rzeczy 
zmienid: zapobiec nowej porażce i doprowadzid do przełomu wiodącego ku 
zwycięstwu. Teraz rewolucja chioska kroczy naprzód, naprzód ku zwycięstwu. 
Poprzedni stan rzeczy, kiedy ponosiliśmy porażkę po porażce, nie może dłużej 
trwad, nie wolno nawet dopuszczad myśli, by trwał nadal; musimy doprowadzid 
do przełomu wiodącego ku zwycięstwu. A czy już nastąpił teraz ten przełom? 
Nie, ten przełom jeszcze nie nastąpił, zwycięstwa jeszcze nie osiągnęliśmy. 
Jednak można wywalczyd zwycięstwo. Aby doprowadzid do przełomu wiodącego 
od porażek ku zwycięstwu, trzeba wytężyd siły w wojnie z najeźdźcami 
japooskimi. 
 
„Ruch 4 maja” wymierzony był przeciw rządowi zdrajców, przeciw rządowi, 
który był w zmowie z imperializmem i zaprze-dawał interesy narodu, przeciw 
rządowi uciskającemu lud. Czyż więc nie należało walczyd przeciwko takiemu 
rządowi? Jeżeli nie należało walczyd, to znaczy, że „ruch 4 maja” był błędem. 
Rozumie się, że przeciw takim rządom bezwzględnie trzeba walczyd, rządy 
zdrajców trzeba obalad. Spójrzcie: Sun Jat-sen występował przeciw istniejącemu 
wówczas rządowi już na długo przed „ruchem 4 maja”. Walczył przeciw 
mandżurskiemu rządowi Tsingów i obalił go. Czy postępował słusznie? Uważam, 
że całkowicie słusznie. Słusznie, ponieważ walczył nie przeciw rządowi, który 
stawiał opór imperializmowi, lecz przeciw rządowi, który był w zmowie z 
imperializmem; nie przeciw rządowi rewolucyjnemu, lecz przeciw rządowi, który 
dławił rewolucję. „Ruch 4 maja” wniósł swój wkład do walki przeciw rządowi 
zdrajców. Dlatego był ruchem rewolucyjnym. Cała młodzież chioska tak właśnie 
powinna oceniad „ruch 4 maja”. Obecnie, kiedy cały naród stanął do walki 
przeciw agresji japooskiej, jesteśmy całkowicie zdecydowani — uwzględniając 
doświadczenie porażek rewolucji w przeszłości — rozgromid imperializm 
japooski, a jednocześnie nie dopuścid do pojawienia się nowych zdrajców 
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narodu, nie dopuścid, by rewolucja znów poniosła porażkę. Cała nasza młodzież, 
poza rzadkimi wyjątkami, zbudziła się i jest przeniknięta wolą zwycięstwa za 
wszelką cenę; właśnie o tym świadczy proklamowanie 4 maja Dniem Młodzieży. 
Idziemy naprzód drogą ku zwycięstwu. Niechaj tylko wszyscy jak jeden mąż 
wytężą swoje siły, a rewolucja chioska w wojnie z najeźdźcami japooskimi 
bezwzględnie osiągnie zwycięstwo. 
 
Drugie zagadnienie. Przeciw komu walczy rewolucja chioska? Przeciw komu 
wymierzona jest rewolucja? Wszyscy wiedzą, że jest ona wymierzona z jednej 
strony przeciw imperializmowi, z drugiej — przeciw feudalizmowi. Przeciw komu 
wymierzona jest rewolucja w chwili obecnej ? Przeciw imperialistom japooskim i 
przeciw zdrajcom narodu. Jeżeli jesteś po stronie rewolucji, powinieneś 
bezwarunkowo walczyd o rozgromienie imperialistów japooskich, o 
rozgromienie zdrajców narodu. A kto robi rewolucję? Kto jej dokonuje? Prosty 
lud Chin. Siły napędowe rewolucji —to proletariat, chłopstwo, jak również 
wszyscy ci przedstawiciele innych klas, którzy gotowi są walczyd przeciw 
imperializmowi i feudalizmowi. Wszystko to są antyimperialistyczne, 
antyfeudalne siły rewolucyjne. Któż jednak w tym mnóstwie ludzi jest główną 
siłą, ostoją rewolucji ? Robotnicy i chłopi, stanowiący 90% ludności kraju. 
 
Jaki jest charakter rewolucji chioskiej? Jakiej rewolucji teraz dokonujemy?  
 
Dokonujemy teraz rewolucji burżuazyjno-demokratycznej i z tego, co robimy, nic 
nie przekracza ram rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. Teraz nie 
powinniśmy jeszcze niweczyd kapitalistycznego systemu prywatnej własności w 
ogóle; niweczyd trzeba imperializm i feudalizm. To właśnie nazywa się rewolucją 
burżuazyjno-demokratyczną. Jednak burżuazja nie potrafi już doprowadzid tej 
rewolucji do kooca. Tylko wysiłek proletariatu i szerokich mas ludowych może 
doprowadzid do kooca rewolucję. Cóż więc powinno byd celem rewolucji? Jej 
celem jest obalenie imperializmu i feudalizmu oraz utworzenie republiki 
ludowo-demokratycznej. Taką republiką ludowo-demokratyczną jest republika 
oparta na trzech rewolucyjnych zasadach ludowych. Republika ta różni się od 
obecnych półkolonialnych, półfeudalnych Chin; jednocześnie różni się ona 
również od przyszłych Chin, w których będzie ustanowiony ustrój socjalistyczny. 
W socjalistycznym ustroju społecznym nie ma miejsca dla kapitalistów, 
natomiast w ustroju ludowo-demokratycznym należy jeszcze tolerowad istnienie 
kapitalistów. Czy zawsze jednak Chinom potrzebni będą kapitaliści? Nie, w 
przyszłości bezwzględnie nie będą oni Chinom potrzebni. Tak będzie nie tylko w 
Chinach, lecz i w całym świecie. Ani w Anglii, ani i w Stanach Zjednoczonych, ani 
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we Francji, ani w Japonii, ani w Niemczech, ani we Włoszech — nigdzie 
kapitaliści nie będą potrzebni. Chiny również nie będą stanowiły wyjątku. 
 
Związek Radziecki to kraj, który zbudował socjalizm. W przyszłości cały świat 
pójdzie za przykładem Związku Radzieckiego. Co do tego nie ma żadnej 
wątpliwości. Chiny w swoim rozwoju bezwzględnie będą kroczyły ku 
socjalizmowi. Jest to bezsprzeczne prawo, którego nikt nie może obalid. Jednak 
w obecnym etapie nie wprowadzamy socjalizmu, lecz niweczymy imperializm i 
feudalizm, likwidujemy obecną sytuację, w której Chiny są krajem pół-
kolonialnym, półfeudalnym, tworzymy ustrój ludowo-demokratyczny. W imię 
tego młodzież naszego kraju powinna wytężyd wszystkie swoje siły. 
 
Trzecie zagadnienie. Czego uczy poprzednie doświadczenie rewolucji chioskiej ? 
Jest to również ważne zagadnienie, które młodzież powinna zrozumied. 
Antyimperialistyczna, antyfeudalna rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w 
Chinach, ściśle mówiąc, rozpoczęła się od wystąpienia Sun Jat-sena i trwa już 
przeszło 50 lat. Co się tyczy agresji obcych paostw kapitalistycznych przeciw 
Chinom, to dzieje jej liczą już prawie 100 lat. W ciągu tych 100 lat Chiny 
prowadziły walkę w różnych okolicznościach, jednak walka ta zawsze miała na 
celu stawianie oporu wrogowi zewnętrznemu lub zmianę istniejącej w kraju 
sytuacji. Walka ta zaczęła się od wojny opiumowej przeciw agresji angielskiej. 
Potem nastąpiła wojna taipingów, wojna chiosko-japooska lat 1894—1895, 
reformy 1898 roku, powstanie bokserów, rewolucja 1911 roku, „ruch 4 maja”, 
Marsz Północny i wojna, którą prowadziła Armia. Czerwona. Jednak dopiero od 
czasu, gdy rozpoczął swą działalnośd Sun Jat-sen, walka Chin przybrała bardziej 
czy mniej wyraźny charakter rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. 
 
Ruch rewolucyjny, zapoczątkowany przez Sun Jat-sena, w ciągu 50 lat w 
niektórych sprawach odniósł sukces, a w niektórych doznał porażki. Spójrzcie: 
rewolucja 1911 roku wypędziła cesarza. Czy nie było to sukcesem? Porażka zaś 
polegała na tym, że rewolucja 1911 roku tylko wypędziła cesarza, lecz Chiny po 
dawnemu pozostały pod uciskiem imperializmu i feudalizmu, a 
antyimperialistyczne i antyfeudalne zadania rewolucji bynajmniej nie zostały 
rozwiązane. Jaki cel miał „ruch 4 maja” ? Ruch ten również był wymierzony 
przeciw imperializmowi i feudalizmowi, ale równie-poniósł porażkę i Chiny po 
dawnemu pozostały pod władzą imperialistów i kułaków. To samo stało się z 
rewolucją również w okresie Marszu Północnego: rewolucja odniosła sukces, 
lecz jednocześnie doznała porażki. Od czasu, kiedy Kuomintang rozpoczął walkę 
przeciw partii komunistycznej2, Chiny znów stały się domeną imperializmu i 
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feudalizmu. A to siłą rzeczy doprowadziło do wojny i wojnę tę prowadziła Armia 
Czerwona przez dziesięd lat. Ale i ta dziesięcioletnia walka rozwiązała zadania 
rewolucji tylko na pewnej części terytorium Chin, a nie w całym kraju. Jeżeli 
podsumujemy wyniki osiągnięte przez rewolucję w okresie kilku ubiegłych 
dziesięcioleci, to zobaczymy, że osiągnęliśmy tylko chwilowe i częściowe 
zwycięstwa, lecz nie odnieśliśmy ostatecznego zwycięstwa w całym kraju. 
Sprawa wygląda właśnie tak, jak mówił Sun Jat-sen: ,,Rewolucja nie jest jeszcze 
doprowadzona do kooca, toteż zwolennicy moi powinni kontynuowad swe 
wysiłki”. 
 
A teraz zachodzi pytanie: dlaczego rewolucja chioska po kilku dziesięcioleciach 
walki dotychczas nie osiągnęła jeszcze swego celu? Jaka jest tego przyczyna? 
Sądzę, że przyczyna tkwi w tym, że wrogowie byli potężni, a siły rewolucji słabe. 
Po jednej stronie była siła, po drugiej — słabośd i dlatego rewolucja nie 
zwyciężyła. ,,Wrogowie byli potężni” — to znaczy, że potężny był imperializm (to 
najważniejsze) i feudalizm. „Siły rewolucji były słabe” — to znaczy, że były słabe 
pod względem militarnym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Jednak 
najważniejsze było to, że masy pracujące robotników i chłopów, stanowiące 90% 
ludności kraju, jeszcze nie były wprawione w ruch, a stąd — słabośd; dlatego 
właśnie nie można było rozwiązad antyimperialistycznych i antyfeudalnych 
zadao rewolucji. Jeżeli podsumujemy wyniki osiągnięte przez rewolucję w 
okresie kilku dziesięcioleci, to okaże się, że lud Chin nie był całkowicie 
zmobilizowany i że reakcjoniści zawsze występowali przeciw takiej mobilizacji i 
udaremniali ją. Obalenie zaś imperializmu i feudalizmu stanie się możliwe 
jedynie w wypadku, kiedy będą zmobilizowane i zorganizowane szerokie masy 
robotniczo-chłopskie, stanowiące 90% ludności kraju. W swym testamencie Sun 
Jat-sen mówił: „Czterdzieści lat poświęciłem sprawie rewolucji narodowej, aby 
zdobyd dla Chin wolnośd i równośd. Na podstawie czterdziestoletniego 
doświadczenia doszedłem do głębokiego przekonania, że dla osiągnięcia tego 
celu trzeba zmobilizowad masy ludowe i wałczyd w sojuszu z tymi narodami 
świata, które odnoszą się do nas jak do równych”. 
 
Minęło już ponad dziesięd lat od chwili zgonu tego czcigodnego człowieka. 
Łącznie z czterdziestoma latami, o których Sun Jat-sen mówi, wypada razem 
ponad pięddziesiąt lat. Czegóż zatem uczy doświadczenie tych przeszło 
pięddziesięciu lat rewolucji? Przede wszystkim tej prawdy, że trzeba 
„zmobilizowad masy ludowe”. Powinniście dobrze przyswoid sobie tę naukę. 
Młodzież całego kraju powinna to sobie należycie przyswoid. Młodzież powinna 
bezwzględnie zrozumied, że pokonanie imperializmu, pokonanie feudalizmu 
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możliwe jest jedynie w tym wypadku, jeżeli zostaną zmobilizowane szerokie 
masy robotników i chłopów, stanowiące 90% ludności kraju. Również teraz 
niemożliwe jest zwycięstwo nad Japonią i zbudowanie nowych Chin bez 
zmobilizowania szerokich mas robotniczo-chłopskich w całym kraju. 
 
Czwarte zagadnienie. Przechodzę do ruchu młodzieżowego. Właśnie dzisiaj mija 
dwadzieścia lat od dnia, kiedy w Chinach zaczęły się wielkie wydarzenia, w 
których brała udział młodzież akademicka i które znane są w historii Chin pod 
nazwą „ruchu 4 maja”. Ruch ten miał ogromne znaczenie. Jaką rolę zaczęła 
odgrywad młodzież chioska od czasu „ruchu 4 maja” ? Zaczęła w pewnym sensie 
odgrywad rolę awangardy. Uznali to w kraju wszyscy, z wyjątkiem 
twardogłowych. Co to znaczy odgrywad rolę awangardy ? To znaczy odgrywad 
rolę przywódcy, to znaczy stad w pierwszych szeregach rewolucji. W szeregach 
ludu chioskiego, walczącego przeciw imperializmowi i feudalizmowi, istnieje 
armia młodzieżowa, składająca się z inteligencji i uczącej się młodzieży. Jest to 
dośd imponująca armia. Chociaż wielu już poległo, lecz i w obecnej chwili liczy 
ona kilka milionów ludzi. Ta wielomilionowa armia stanowi wielką i jednocześnie 
bardzo ważną jednostkę bojową w walce przeciw imperializmowi i 
feudalizmowi. Jednak nie można polegad tylko na niej. 
Polegając tylko na niej, nie można zwyciężyd wroga, gdyż nie stanowi ona 
głównych sił armii. Kto więc stanowi główne siły armii? Najszersze masy 
robotników i chłopów. Młoda chioska inteligencja i młodzież akademicka 
powinny iśd w masy robotniczo-chłopskie, aby mobilizowad i organizowad te 
szerokie masy robotników i chłopów, stanowiące 90% ludności kraju. Bez tych 
głównych sił, to jest bez robotników i chłopów, polegając tylko na tej części 
armii, która składa się z młodej inteligencji i młodzieży akademickiej, nie można 
odnieśd zwycięstwa nad imperializmem i feudalizmem. Toteż młoda inteligencja 
i młodzież akademicka całego kraju powinny bezwzględnie iśd w jednym szeregu 
z szerokimi masami robotników i chłopów, zlad się z nimi w jedną całośd, a 
dopiero wtedy powstanie wielka, potężna armia. Będzie to armia o sile kilkuset 
milionów ludzi! Tylko posiadając tak wielką armię będzie można skruszyd silne 
pozycje nieprzyjaciela, skruszyd jego ostatnie bastiony. 
 
Rozpatrując z tego punktu widzenia ruch młodzieżowy w przeszłości, należy 
podkreślid w nim jedną błędną tendencję: w ciągu kilku minionych dziesięcioleci 
pewna częśd młodzieży w tym ruchu nie chciała jednoczyd się z szerokimi 
masami robotniczo-chłopskimi i występowała przeciw ruchowi robotniczo-
chłopskiemu. Był to prąd wręcz sprzeczny z ogólnym kierunkiem ruchu 
młodzieżowego. Nie jednocząc się z szerokimi masami robotniczo-chłopskimi, 
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stanowiącymi 90% ludności kraju, występując w zasadzie przeciw ruchowi 
robotniczo-chłopskiemu, ta częśd młodzieży postępowała bardzo niemądrze. Czy 
słuszny był ten prąd ? Moim zdaniem nie, gdyż występując przeciw robotnikom i 
chłopom ta częśd młodzieży występowała tym samym przeciw rewolucji. 
Dlatego właśnie mówię, że ten prąd był wręcz sprzeczny z ogólnym kierunkiem 
ruchu młodzieżowego. Taki ruch młodzieżowy nie może doprowadzid do niczego 
dobrego. Przed kilkoma dniami napisałem niewielki artykuł3. Powiedziałem w 
nim: „Dla określenia, kim jest ten czy inny przedstawiciel inteligencji — 
rewolucjonistą, nie-rewolucjonistą czy kontrrewolucjonistą — istnieje jedno 
decydujące kryterium: trzeba wiedzied, czy chce on iśd w jednym szeregu z 
masami robotniczo-chłopskimi i czy rzeczywiście czyni to”. Wysunąłem tu 
kryterium, które, moim zdaniem, jest jedyne. Co może służyd za kryterium dla 
określenia rewolucyjności tego czy innego młodego człowieka? Jaką miarą ją 
mierzyd? Istnieje tylko jedno kryterium: trzeba zorientowad się, czy ten młody 
człowiek chce iśd w jednym szeregu z szerokimi masami robotniczo-chłopskimi i 
czy rzeczywiście czyni to. Jeśli chce iśd w jednym szeregu z robotnikami i 
chłopami i czyni to rzeczywiście — oznacza to, że jest rewolucjonistą; w 
przeciwnym wypadku — jest nie-rewolucjonistą lub kontrrewolucjonistą. Jeśli 
dzisiaj idzie w jednym szeregu z masami robotników i chłopów, to dziś jest 
rewolucjonistą. Jeśli jednak jutro nie będzie szedł z nimi w jednym szeregu lub, 
co gorsza, będzie uciskad prosty lud, to będzie już nie-rewolucjonistą lub 
kontrrewolucjonistą. Niektórzy młodzi ludzie tylko paplają o tym, że wierzą w 
trzy zasady ludowe lub że wierzą w marksizm; lecz to przecież się nie liczy. 
Spójrzcie: czyż Hitler nie papla o tym, że jest ,,za socjalizmem”? Przecież i 
Mussolini przed dwudziestu laty był „socjalistą”! Co oznacza ich „socjalizm”? 
Okazuje się, że nic innego, jak faszyzm! Czyż i Czen Tu-siu nie „wierzył” w 
marksizm? A co zrobił potem? Przeszedł do obozu kontrrewolucji. Czyż i Czang 
Kuo-tao nie „wierzył” w marksizm? A gdzie teraz wylądował? Umknął i wpadł 
prosto w błoto. Niektórzy mienią się „zwolennikami trzech zasad ludowych”, i to 
prawowiernymi ich zwolennikami. A cóż czynili ? Jak się okazuje, ich byt 
narodowy — to zmowa z imperializmem; ich ludowładztwo — to uciskanie 
prostego ludu; no, a ich dobrobyt ludu? Polega on na tym, żeby pid krew ludu, i 
to pid jej jak najwięcej. Są oni zwolennikami trzech zasad ludowych tylko w 
słowach. Toteż oceniając człowieka sprawdzamy, czy jest on fałszywym, czy 
prawdziwym zwolennikiem trzech zasad ludowych, czy jest fałszywym, czy 
prawdziwym marksistą. Wystarczy tylko spojrzed, jak się odnosi do szerokich 
mas robotniczo-chłopskich, a wszystko od razu stanie się jasne. Istnieje tylko to 
kryterium, innego kryterium nie ma. Mam nadzieję, że dla młodzież chioska 
będzie się wystrzegad, by nie wpaśd w mętny nurt, sprzeczny z ogólnym 
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kierunkiem ruchu, że dokładnie zda sobie sprawę, iż robotnicy i chłopi są jej 
przyjaciółmi, że pójdzie naprzód, ku świetlanej przyszłości. 
 
Piąte zagadnienie. Obecna wojna z najeźdźcami japooskimi stanowi nowy etap 
rewolucji chioskiej, i to etap najważniejszy, najaktywniejszy, najżywszy. W tym 
okresie na młodzieży ciąży poważna odpowiedzialnośd. U nas w Chinach ruch 
rewolucyjny w ciągu kilku dziesięcioleci przeszedł cały szereg etapów walki, ale 
nigdy nie był taki masowy, jak teraz, podczas wojny z najeźdźcami japooskimi. 
Kiedy mówimy, że rewolucję chioską charakteryzują teraz takie cechy 
szczególne, jakich nie posiadała dawniej, że po szeregu porażek odniesie ona 
teraz zwycięstwo, mamy na myśli właśnie tę okolicznośd, że szerokie masy ludu 
chioskiego uczyniły duży krok naprzód i że postęp młodzieży jest dobitnym tego 
świadectwem. Dlatego obecna wojna z najeźdźcami japooskimi bezwzględnie 
zakooczy się zwycięstwem, nie może nie zakooczyd się zwycięstwem. Wiadomo 
powszechnie, że główną wytyczną w okresie wojny z najeźdźcami japooskimi 
jest jednolity antyjapooski front narodowy. Celem wojny jest rozgromienie 
imperializmu japooskiego i zlikwidowanie zdrajców narodu, przekształcenie 
starych Chin w nowe Chiny, wyzwolenie całego ludu od półkolonialnego i 
półfeudalnego ucisku. 
 
W obecnej chwili poważnym mankamentem ruchu młodzieżowego w Chinach 
jest brak jedności. Musicie kontynuowad walkę o jednośd, gdyż tylko w jedności 
siła. Musicie dążyd do tego, by cała młodzież Chin zrozumiała obecną sytuację, 
zespoliła się i doprowadziła wojnę z najeźdźcami japooskimi do zwycięskiego 
kooca. 
 
I wreszcie szóste zagadnienie. Chcę zatrzymad się na ruchu młodzieżowym w 
Jenanie. Ruch młodzieżowy w Jenanie jest wzorem dla ruchu młodzieżowego w 
całym kraju. Kierunek ruchu młodzieżowego w Jenanie powinien stad się 
kierunkiem ruchu młodzieżowego w całym kraju. Dlaczego? Dlatego że kierunek 
ruchu młodzieżowego w Jenanie jest słuszny. Osądźcie sami: młodzież Jenanu 
nie szczędziła trudów dla osiągnięcia jedności i trudy te przyniosły owoce. 
Młodzież Jenanu jest zespolona, zwarta. W Je-nanie jest zespolona cała młodzież 
— inteligenci, ucząca się młodzież, robotnicy i chłopi. Ze wszystkich zakątków 
kraju, a nawet z dalekich krajów, w których zamieszkują emigranci chioscy, 
przybywają do Jenanu na naukę duże grupy młodzieży rewolucyjnej. Większośd 
obecnych na dzisiejszym wiecu przebyła ogromną drogę, by dotrzed do Jenanu, 
a wszyscy — Czangowie i Li, chłopcy i dziewczęta, robotnicy i chłopi — wszyscy 
są zgodni w swych dążeniach. Czy więc nie jest to wzór dla całego kraju? 
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Młodzież Jenanu jest nie tylko sama zespolona, lecz kroczy w jednym szeregu z 
masami robotników i chłopów. A to tym bardziej powinno służyd za wzór dla 
całego kraju. Czym zaś zajmuje się młodzież Jenanu? Uczy się teorii 
rewolucyjnej, studiuje zasady i metody walki z najeźdźcami japooskimi, walki o 
ocalenie ojczyzny. Bierze udział w ruchu na rzecz rozwoju produkcji i już zaorała 
wiele tysięcy „mu” ugorów. Orka ugorów, uprawa pól — tym nawet Konfucjusz 
się nie zajmował. Kiedy Konfucjusz prowadził swoją szkołę, miał niemało 
uczniów: „siedemdziesięciu współwyznawców i trzy tysiące uczniów” — obraz 
nader imponujący! Ale liczba uczniów jego była znacznie mniejsza niż liczba 
naszych uczniów kształcących się obecnie w Jenanie, i nie pociągał ich żaden 
ruch na rzecz rozwoju produkcji. Kiedy uczniowie Konfucjusza spytali go, jak się 
uprawia pole, odpowiedział: „Nie wiem, pod tym względem stoję niżej od 
chłopa”. Kiedy go zapytano, jak się hoduje warzywa, znów odpowiedział: „Nie 
wiem, pod tym względem stoję niżej od ogrodnika”. W starożytnych Chinach 
młodzież ucząca się u Konfucjusza nie tylko nie studiowała rewolucyjnej teorii, 
lecz i nie zajmowała się pracą. Obecnie w uczelniach na całym rozległym 
terytorium naszego kraju mało poświęca się uwagi teorii rewolucyjnej, mało 
poświęca się uwagi również ruchowi na rzecz rozwoju produkcji. I tylko u nas w 
Jenanie, jak również na terytorium naszych baz oporu na tyłach wroga sprawa 
młodzieży wygląda zupełnie inaczej. U nas młodzież rzeczywiście stanowi 
awangardę w walce z najeźdźcami japooskimi, o ocalenie ojczyzny, gdyż i 
kierunek polityczny młodzieży jest słuszny, i metoda jej pracy jest słuszna. 
Dlatego też mówię, że ruch młodzieżowy w Jenanie jest wzorem dla ruchu 
młodzieżowego w całym kraju. 
 
Dzisiejszy wiec ma duże znaczenie. Na tym kooczę. Mam nadzieję, że zajmiecie 
się badaniem doświadczenia ubiegłych pięddziesięciu lat rewolucji chioskiej, że 
będziecie rozwijad to, co było dobre w przeszłości, że odrzucicie błędy 
popełnione w przeszłości, po to, by młodzież szła w jednym szeregu z całym 
ludem, by rewolucja dokonała zwrotu od porażek do zwycięstwa. Dzieo, w 
którym cała młodzież i cały naród staną do dzieła, zorganizują się i zespolą, 
będzie dniem zwycięstwa nad imperializmem japooskim i odpowiedzialnośd za 
to powinien wziąd na siebie każdy młody człowiek. Teraz każdy młody człowiek 
powinien stad się innym niż dawniej: powinien zdecydowanie dążyd do 
zespolenia całej młodzieży, do zorganizowania całego narodu, powinien walczyd 
o zwycięstwo nad imperializmem japooskim, powinien walczyd o przekształcenie 
starych Chin w nowe Chiny. Oto jakie nadzieje w was pokładam. 
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Przypisy: 
 
 1. Dzieo 4 maja proklamowano Dniem Młodzieży Chioskiej początkowo w 
rejonie pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia z inicjatywy organizacji 
młodzieżowych tego rejonu. Kuomintang pod naciskiem patriotycznego ruchu 
szerokich mas młodzieży również zaaprobował wówczas tę decyzję. Później 
Kuomintang, obawiając się wzrostu rewolucyjnych nastrojów młodzieży, uznał 
tę decyzję za niebezpieczną i przeniósł Dzieo Młodzieży na 29 marca (dzieo 
poświecony pamięci bohaterów rewolucji, poległych w 1911 roku i 
pochowanych na przedmieściu Kantonu — Huanghuakang). Jednak na 
terytorium rewolucyjnych baz oporu, kierowanych przez Komunistyczną Partie 
Chin, Dniem Młodzieży pozostał 4 maja. Po utworzeniu Chioskiej Republiki 
Ludowej Paostwowa Rada Administracyjna Centralnego Rządu Ludowego w 
grudniu 1949 roku oficjalnie proklamowała Dniem Młodzieży Chioskiej dzieo 4 
maja. 
 
2.  Chodzi o przewroty kontrrewolucyjne, dokonane w 1927 roku przez Czang 
Kai-szeka w Szanghaju i Nankinie oraz przez Wang Cing-weia w Wuhanie.  
 
3.  Mowa o pracy „Ruch 4 maja” zamieszczonej w niniejszym tomie. 
 


