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Praca „O nowej demokracji” została napisana w styczniu 1940 roku. 

Nowa Demokracja to oryginalny wkład Przewodniczącego Mao Tse-tunga w rozwój 

marksizmu, będący odpowiedzią na skomplikowaną sytuację wewnętrzną krajów 

kolonialnych i półkolonialnych. Rozwój paostw Trzeciego Świata cierpiących z powodu 

nieustannej agresji imperializmu nie przebiegał po tych samych liniach, co rozwój paostw 

europejskich. Imperializm sprawił, że nie tylko proletariat i chłopstwo, ale także inne klasy, 

w tym narodowa burżuazja i drobnomieszczaostwo zainteresowane było obaleniem 

zastałego systemu imperialistycznego ucisku. Imperializm sprawił, że prawie wszystkie klasy 

narodów Trzeciego Świata, w tym narodowa burżuazja, cierpiały z powodu wyzysku 

kapitalistycznego. Dlatego można było je pozyskad do walki narodowo-wyzwoleoczej, do 

wspólnej walki o obalenie władzy imperializmu i przeżytków feudalizmu. Maoistowska 

koncepcja nowej demokracji zakłada, że po obaleniu imperializmu w krajach Trzeciego 

Świata należy wprowadzid ustrój będący sojuszem wszystkich klas rewolucyjnych, w których 

interesie jest obalenie starego porządku. Nowa demokracja, będąca naukowym 

rozwinięciem leninowskiej demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa, to dyktatura 

wszystkich klas rewolucyjnych, będąca okresem przejściowym, okresem budowy podstaw 

dyktatury proletariatu, dlatego musi byd wprowadzona pod hegemonią proletariatu i jego 

partii. Koncepcja nowej demokracji zachowała swoją aktualnośd także dzisiaj, jednak musi 

oczywiście przybrad formę bardziej odpowiadającą współczesnej rzeczywistości.  
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1. DOKĄD PODĄŻAJĄ CHINY? 

 

Kiedy rozpoczęła się wojna z najeźdźcami japooskimi, naród nasz podniósł się na 

duchu, wszyscy myśleli, że oto znalazło się wyjście, zasępione twarze od razu 

rozjaśniły się. Jednak w ostatnich czasach znów zagęściła się atmosfera 

ugodowości, znów rozpętano hecę antykomunistyczną i lud chioski znów 

zapędzono w ślepy zaułek. A to odbija się przede wszystkim na działaczach 

kultury i na uczącej się młodzieży, to jest na ludziach, którzy najżywiej reagują na 

wydarzenia. I znów powstały wątpliwości:, co robid? dokąd podążają Chiny? Oto 

dlaczego warto może skorzystad ze sposobności, jaką nastręcza ukazanie się 

nowego czasopisma „Czungkuo wenhua”1, by naświetlid drogi rozwoju życia 

politycznego i kultury w naszym kraju. Nie jestem znawcą zagadnieo kultury, 

ciągle miałem zamiar zająd się nimi, ale dopiero teraz przystąpiłem do tego. Na 

szczęście wielu naszych towarzyszy jenaoskich napisało już na ten temat 

wyczerpujące artykuły, niechaj więc moje szkice posłużą jako niewielki wstęp do 

tych artykułów. Te nasze rozważania należy traktowad jako poszczególne 

sukcesy nieudolnych poszukiwao, jako to ziarnko piasku, które daje początek 

życiu perły, jako skromną inicjatywę, która pobudzi czołowych działaczy kultury 

całego naszego kraju do poważnych prac. Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja 

doprowadzi do słusznych wniosków, odpowiadających narodowym potrzebom 

Chin. 

Ujmowad zagadnienie naukowo, to znaczy sumiennie poszukiwad prawdy. 

Nonsensem jest uważad się za nieomylnego i tylko pouczad innych; takie 

stanowisko nie pozwala rozwiązad ani jednego zagadnienia. Zbyt ciężkie są 

klęski, jakie spadły na nasz naród. Jedynie naukowe ujęcie, jedynie głębokie 

poczucie odpowiedzialności mogą wyprowadzid nasz naród na drogę 

wyzwolenia. Prawda jest tylko jedna, toteż kwestię tego, po czyjej jest ona 

stronie, rozstrzyga ostatecznie obiektywna praktyka, a nie subiektywna 

chełpliwośd. Miernikiem prawdy może byd tylko rewolucyjna praktyka 
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wielomilionowego narodu. Sądzę, że takie właśnie stanowisko powinno 

zajmowad nowoutworzone czasopismo „Czungkuo wenhua”. 

 

2. CHCEMY ZBUDOWAD NOWE CHINY 

 

My, komuniści, od wielu lat walczymy nie tylko o polityczną i ekonomiczną 

rewolucję w Chinach, lecz i o rewolucję kulturalną. Celem tej walki jest 

zbudowanie nowego społeczeostwa i nowego paostwa ludu chioskiego. W tym 

nowym społeczeostwie i nowym paostwie będzie istniał nie tylko nowy ustrój 

polityczny i nowa ekonomika, ale też nowa kultura. A to znaczy, że dążymy nie 

tylko do przekształcenia Chin uciskanych pod względem politycznym i 

wyzyskiwanych pod względem ekonomicznym w Chiny wolne pod względem 

politycznym i kwitnące pod względem ekonomicznym, lecz że chcemy również 

przekształcid je z kraju panowania starej kultury, a więc ciemnego i zacofanego, 

w kraj panowania nowej kultury, a więc w kraj oświecony i przodujący. Słowem, 

chcemy zbudowad nowe Chiny. Stworzenie nowej kultury narodu chioskiego — 

oto nasz cel w dziedzinie kulturalnej. 

 

3. CECHY SZCZEGÓLNE HISTORYCZNEGO ROZWOJU CHIN 

 

Chcemy stworzyd nową kulturę narodu chioskiego. Na czym jednak ma polegad 

ta nowa kultura? 

Określona kultura (rozpatrywana jako system poglądów) jest odbiciem polityki i 

ekonomiki określonego społeczeostwa i z kolei w wielkim stopniu wpływa i 

oddziaływa na politykę i ekonomikę tego społeczeostwa; ekonomika jest bazą, 

polityka zaś jest skoncentrowanym wyrazem ekonomiki2. Taki jest w zasadzie 

nasz pogląd na stosunek między kulturą, z jednej strony, a polityką i ekonomiką 

— z drugiej, oraz na stosunek między polityką a ekonomiką. Tak więc polityka i 

ekonomika danej formacji określa jej kulturę, a dopiero potem kultura ta z kolei 
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wpływa i oddziaływa na politykę i ekonomikę danej formacji. Marks mówił: „Nie 

świadomośd ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, ich byt społeczny określa ich 

świadomośd”3. I dalej: „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie 

jednak o to, aby go zmienid”4. Jest to definicja naukowa, która po raz pierwszy w 

historii ludzkości prawidłowo rozwiązała zagadnienie stosunku świadomości do 

bytu i legła u podstaw aktywnej, rewolucyjnej teorii odbicia, którą potem 

rozwinął Lenin. Omawiając problemy kultury chioskiej nie powinniśmy 

zapominad o tej podstawowej tezie. 

Tak więc sprawa jest jasna: te reakcyjne elementy w starej kulturze narodu 

chioskiego, które chcemy zlikwidowad, są nierozerwalnie związane ze starą 

polityką i starą ekonomiką narodu chioskiego, nowa zaś kultura narodu 

chioskiego, którą chcemy stworzyd, jest tak samo nierozerwalnie związana z 

nową polityką i nową ekonomiką narodu chioskiego. Stara polityka i stara 

ekonomika — to podstawa starej kultury narodu chioskiego, a nowa polityka i 

nowa ekonomika staną się podstawą nowej kultury narodu chioskiego. 

Czym jest właściwie stara polityka i stara ekonomika narodu chioskiego? I na 

czym polega jego stara kultura? 

Od czasów dynastii Czou i Tsin w Chinach istniało społeczeostwo feudalne; 

polityka była polityką feudalną, ekonomika była ekonomiką feudalną, a panująca 

kultura, jako odbicie tej polityki i ekonomiki, była kulturą feudalną. 

Od czasu zaś wtargnięcia do Chin obcego kapitalizmu i od czasu, kiedy w 

społeczeostwie chioskim zaczęły stopniowo kształtowad się elementy 

kapitalistyczne, Chiny stopniowo przekształciły się w kraj kolonialny, 

półkolonialny i półfeudalny. W dzisiejszych Chinach, w rejonach okupowanych 

przez Japooczyków, istnieje społeczeostwo kolonialne, w rejonach znajdujących 

się pod panowaniem Kuomintangu — w zasadzie wciąż jeszcze społeczeostwo 

półkolonialne, przy czym zarówno w rejonach okupowanych przez Japooczyków, 

jak i w rejonach znajdujących się pod panowaniem Kuomintangu przeważają 

stosunki feudalne i półfeudalne. Taki jest charakter obecnego społeczeostwa 

chioskiego, taka jest specyfika narodowa obecnych Chin. I jeżeli brad pod uwagę 

cechy panujące, to polityczny ustrój tego społeczeostwa jest ustrojem 

kolonialnym, półkolonialnym i półfeudalnym, jego ekonomika — ekonomiką 
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kolonialną, półkolonialną i półfeudalną, a panująca w nim kultura, jako odbicie 

tej polityki i ekonomiki, jest kulturą kolonialną, półkolonialną i półfeudalną. 

Przeciwko tej panującej formacji politycznej, ekonomicznej i kulturalnej 

wymierzona jest właśnie nasza rewolucja. Chcemy zlikwidowad właśnie ten stary 

kolonialny, półkolonialny i półfeudalny ustrój polityczny, starą ekonomikę i 

służącą im starą kulturę. Pragniemy zaś zbudowad całkowite przeciwstawienie 

tego — nowy ustrój polityczny, nową ekonomikę i nową kulturę narodu 

chioskiego. 

Na czym więc w takim razie ma polegad nowy ustrój polityczny, nowa 

ekonomika narodu chioskiego, na czym ma polegad jego nowa kultura? 

Pod względem historycznym przebieg rewolucji chioskiej należy podzielid na 

dwie fazy: pierwsza faza — to rewolucja demokratyczna, druga zaś — to 

rewolucja socjalistyczna. Są to dwa odmienne pod względem swego charakteru 

procesy rewolucyjne. To jednak, co my nazywamy demokracją, nie jest już teraz 

demokracją starego typu. Nie jest to już stara demokracja, lecz demokracja 

nowego typu, nowa demokracja. 

Wychodząc z tego założenia można twierdzid, że nowy ustrój polityczny narodu 

chioskiego będzie ustrojem politycznym nowej demokracji, jego nowa 

ekonomika — ekonomiką nowej demokracji, a nowa kultura narodu chioskiego 

— kulturą nowej demokracji. 

Taka jest historyczna właściwośd obecnej rewolucji chioskiej. Partie i działacze, 

którzy dokonując rewolucji w Chinach nie rozumieją tej historycznej 

właściwości, nie mogą kierowad rewolucją, nie mogą doprowadzid jej do 

zwycięstwa. Lud odtrąci ich i staną się oni godnymi pożałowania 

odszczepieocami. 

 

4. REWOLUCJA CHIOSKA CZĘŚCIĄ REWOLUCJI ŚWIATOWEJ 

 

Historyczna właściwośd rewolucji chioskiej polega na tym, że dzieli się ona na 

dwie fazy: demokratyczną i socjalistyczną, przy czym w pierwszej fazie chodzi już 
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nie o demokrację w ogóle, lecz o demokrację typu chioskiego, demokrację 

szczególną, demokrację nowego typu — nową demokrację. Jakżeż ukształtowała 

się ta właściwośd historyczna? Czy istniała ona już sto lat temu, czy powstała 

później? 

Wystarczy zbadad przebieg dziejów Chin i świata, aby zrozumied, że ta 

właściwośd historyczna nie ukształtowała się bynajmniej w okresie wojny 

opiumowej, lecz dopiero później, po pierwszej wojnie światowej i Rewolucji 

Październikowej w Rosji. Poniżej rozpatrzymy proces jej powstawania. 

Skoro obecne społeczeostwo chioskie jest ze względu na swój charakter 

społeczeostwem kolonialnym, półkolonialnym i półfeudalnym, jest też rzeczą 

zrozumiałą, że rewolucja chioska powinna dzielid się na dwie fazy. Pierwsza faza 

— to przekształcanie się społeczeostwa kolonialnego, półkolonialnego i 

półfeudalnego w społeczeostwo niezależne, demokratyczne; druga faza — to 

dalszy rozwój rewolucji, budowa społeczeostwa socjalistycznego. W chwili 

obecnej rewolucja chioska znajduje się w swojej pierwszej fazie. 

Wstępne etapy tej pierwszej fazy datują się jeszcze od czasu wojny opiumowej 

1840 roku, to jest od tego czasu, kiedy społeczeostwo chioskie zaczęło 

przekształcad się ze społeczeostwa feudalnego w społeczeostwo półkolonialne i 

półfeudalne. Drogę tę znaczy cały szereg etapów, takich jak ruch taipingów, 

wojna chiosko-francuska, wojna chiosko-japooska, reformy 1898 roku, 

rewolucja 1911 roku, „ruch 4 maja”, Marsz Północny, rewolucyjna wojna 

agrarna i wreszcie obecna wojna z najeźdźcami japooskimi. Wszystkie te liczne 

etapy zajęły całe stulecie i wszystkie w pewnym sensie służyły realizacji zadao 

pierwszej fazy rewolucji. WT ciągu tego czasu lud chioski w różnych okresach i w 

różnym stopniu rozwiązywał zadania pierwszej fazy rewolucji, walczył przeciwko 

imperializmowi i siłom feudalnym, walczył o zbudowanie niezależnego 

społeczeostwa demokratycznego, walczył o zrealizowanie zadao pierwszej fazy 

rewolucji. Rewolucja zaś 1911 roku w pełniejszym sensie zapoczątkowała tę 

rewolucję, która ze względu na swoją treśd społeczną jest rewolucją 

burżuazyjno-demokratyczną, a nie proletariacką, nie socjalistyczną. Rewolucja ta 

nie jest jeszcze doprowadzona do kooca i aby doprowadzid ją do kooca, trzeba 

jeszcze wielu wysiłków, gdyż wrogowie jej są teraz jeszcze bardzo silni. Kiedy 

Sun Jat-sen mówił: „Rewolucja nie jest jeszcze doprowadzona do kooca, toteż 
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zwolennicy moi powinni kontynuowad swe wysiłki”, miał na myśli tę właśnie 

rewolucję burżuazyjno-demokratyczną. 

Od czasu jednak, gdy w 1914 roku wybuchła pierwsza światowa wojna 

imperialistyczna, a w 1917 roku Rewolucja Październikowa w Rosji utworzyła na 

szóstej części kuli ziemskiej paostwo socjalistyczne, charakter rewolucji 

burżuazyjno-demokratycznej w Chinach zmienił się. 

Do tego czasu rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Chinach należała do 

starego typu rewolucji burżuazyjno-demokratycznych, była częścią światowej 

rewolucji burżuazyjno-demokratycznej starego typu. 

Od tego czasu rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Chinach zaczęła należed 

już do nowego typu rewolucji burżuazyjno-demokratycznych i w ogólnym 

froncie rewolucyjnym stanowi częśd światowej rewolucji proletariacko-

socjalistycznej. 

Dlaczego? Dlatego że pierwsza światowa wojna imperialistyczna i Rewolucja 

Październikowa — pierwsza zwycięska rewolucja socjalistyczna — zmieniły cały 

bieg dziejów świata, zapoczątkowały nową epokę historii świata. 

W epoce, gdy w jednej części świata (stanowiącej szóstą częśd kuli ziemskiej) 

front światowego kapitalizmu został przerwany, w pozostałych zaś częściach 

świata w pełni ujawniła się jego zgnilizna, w epoce, gdy ocalała na razie częśd 

świata kapitalistycznego nie może egzystowad nie opierając się w jeszcze 

większym stopniu na koloniach i półkoloniach, w epoce, gdy już zostało 

utworzone paostwo socjalistyczne, które zadeklarowało swą wolę prowadzenia 

walki mającej na celu poparcie wszystkich wyzwoleoczych ruchów w koloniach i 

półkoloniach, w epoce, gdy proletariat krajów kapitalistycznych z każdym dniem 

coraz bardziej wyzwala się spod wpływów socjalimperialistycznych partii 

socjaldemokratycznych i oświadcza, że solidaryzuje się z ruchem wyzwoleoczym 

w koloniach i półkoloniach — jeśli w tej epoce w jakimkolwiek kraju kolonialnym 

czy półkolonialnym wybucha rewolucja wymierzona przeciwko imperializmowi, 

to jest przeciwko burżuazji międzynarodowej, przeciwko kapitalizmowi 

międzynarodowemu, to taka rewolucja już nie należy do starego typu rewolucji 

burżuazyjno demokratycznych, lecz należy do nowego typu rewolucji, nie jest 

już częścią starej, burżuazyjnej, kapitalistycznej rewolucji światowej, lecz jest 
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częścią nowej rewolucji światowej, to jest częścią proletariackiej, socjalistycznej 

rewolucji światowej. Tego rodzaju rewolucyjne kolonie i półkolonie już nie mogą 

byd sojusznikami światowego kapitalistycznego frontu kontrrewolucji, stają się 

one sojusznikami światowego socjalistycznego frontu rewolucji. 

Aczkolwiek taka rewolucja w kolonii czy półkolonii w swoim pierwszym etapie, 

w swojej pierwszej fazie, pod względem swojej treści społecznej w zasadzie 

wciąż jeszcze jest rewolucją burżuazyjno-demokratyczną i postulaty jej 

prowadzą obiektywnie do utorowania drogi rozwojowi kapitalizmu — rewolucja 

ta nie jest już rewolucją starą, którą kieruje burżuazja i której celem jest 

utworzenie społeczeostwa kapitalistycznego i paostwa dyktatury burżuazji. Jest 

ona teraz rewolucją nową, którą kieruje proletariat i której celem w pierwszym 

etapie jest utworzenie społeczeostwa nowej demokracji i paostwa dyktatury 

sojuszu wszystkich klas rewolucyjnych. Właśnie dlatego rewolucja taka toruje 

drogę również rozwojowi socjalizmu, i-to drogę jeszcze szerszą. Odpowiednio do 

zmian, jakie Zachodzą w obozie wroga i w składzie sojuszników, rewolucja ta w 

toku swojej realizacji dzieli się z kolei na szereg etapów, lecz jej zasadniczy 

charakter pozostaje niezmieniony. 

Taka rewolucja godzi w same podstawy imperializmu. Dlatego jest ona nie na 

rękę imperializmowi i napotyka z jego strony opór. Ale za to jest ona na rękę 

socjalizmowi i spotyka się z poparciem ze strony paostwa socjalistycznego i 

międzynarodowego proletariatu socjalistycznego. 

Oto dlaczego taka rewolucja nie może nie stad się częścią proletariacko-

socjalistycznej rewolucji światowej. 

„Rewolucja chioska jest częścią rewolucji światowej” — ta słuszna teza została 

wysunięta jeszcze w okresie wielkiej rewolucji chioskiej lat 1924—1927. 

Wysunęli ją komuniści chioscy, a zaaprobowali wszyscy uczestnicy 

antyimperialistycznej i antyfeudalnej walki tego okresu. Jednak wtedy treśd tej 

teoretycznej tezy jeszcze nie została w pełni wyjaśniona i w rezultacie 

zagadnienie to pojmowano w sposób jeszcze nader mglisty. 

Ta „rewolucja światowa” już nie jest rewolucją światową starego typu — okres 

światowej rewolucji burżuazyjnej już dawno minął — lecz jest nową rewolucją 

światową, światową rewolucją socjalistyczną. W równej mierze i ta „częśd” już 
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nie jest częścią starej, burżuazyjnej rewolucji, lecz jest częścią nowej, 

socjalistycznej rewolucji. Jest to niezwykle doniosła przemiana, przemiana bez 

precedensu w historii Chin i całego świata. 

Wysuwając przytoczoną wyżej słuszną tezę komuniści chioscy opierali się na 

nauce J. W. Stalina. 

Już w 1918 roku w pracy poświęconej pierwszej rocznicy Rewolucji 

Październikowej J. W. Stalin pisał: 

„Wielkie światowe znaczenie Przewrotu Październikowego głównie na tym 

właśnie polega, że 

1) rozszerzył on ramy kwestii narodowej, przekształciwszy ją z poszczególnej 

kwestii walki z uciskiem narodowym w Europie w ogólne zagadnienie 

wyzwolenia uciskanych narodów, kolonii i półkolonii od imperializmu; 

2) otworzył szerokie możliwości i skuteczne drogi prowadzące do tego 

wyzwolenia, przez co znacznie ułatwił narodom uciskanym Zachodu i Wschodu 

ich wyzwolenie, wciągnąwszy je w ogólne łożysko zwycięskiej walki z 

imperializmem; 

3) tym samym przerzucił most między socjalistycznym Zachodem a ujarzmionym 

Wschodem, zbudowawszy nowy front rewolucji od proletariuszy Zachodu przez 

Rewolucję Rosyjską aż do uciskanych narodów Wschodu—przeciw 

imperializmowi światowemu”5. 

Po tej pracy J. W. Stalin niejednokrotnie rozwijał teoretyczną tezę, że rewolucje 

w koloniach i półkoloniach odbiegły od starego typu i stały się częścią 

proletariackiej rewolucji socjalistycznej. Najwyraźniej i najbardziej plastycznie 

przedstawił to J. W. Stalin w artykule opublikowanym 30 czerwca 1925 roku, w 

którym polemizuje z nacjonalistami jugosłowiaoskimi. Artykuł ten zatytułowany 

„Jeszcze raz w kwestii narodowej” zamieszczony jest w książce przełożonej przez 

Czang Czung-szy, która wyszła pod tytułem „Stalin o kwestii narodowej”. 

Znajdujemy tam następujący ustęp: 

„Semicz powołuje się na pewne miejsce z broszury Stalina «Marksizm a kwestia 

narodowa», napisanej w koocu 1912 roku. Tam powiedziane jest, że «walka 
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narodowa w warunkach rozwijającego się kapitalizmu jest walką klas 

burżuazyjnych między sobą». Usiłuje on widocznie uczynid przez to aluzję do 

słuszności swej formuły określenia społecznego sensu ruchu narodowego w 

danych warunkach historycznych. Ale broszura Stalina napisana była przed 

wojną imperialistyczną, kiedy kwestia narodowa nie była jeszcze w pojęciu 

marksistów zagadnieniem o znaczeniu światowym, kiedy podstawowe żądanie 

marksistów, żądanie prawa do samookreślenia, oceniano nie jako częśd 

rewolucji proletariackiej, lecz jako częśd rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. 

Śmieszną byłoby rzeczą nie widzied, że od owego czasu sytuacja 

międzynarodowa z gruntu się zmieniła, że wojna z jednej strony, a Rewolucja 

Październikowa w Rosji z drugiej przekształciły kwestię narodową z części 

rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w częśd rewolucji proletariacko-

socjalistycznej. Już w październiku 1916 r. w swym artykule o « Wynikach 

dyskusji o samookreśleniu» Lenin mówił, że podstawowy punkt kwestii 

narodowej — prawo do samookreślenia, przestał byd częścią ruchu 

ogólnodemokratycznego, że przekształcił się już w częśd składową rewolucji 

ogólnoproletariackiej, socjalistycznej. Nie mówię już o dalszych pracach w 

kwestii narodowej zarówno Lenina, jak innych przedstawicieli komunizmu 

rosyjskiego. Jakie znaczenie wobec tego może mied powołanie, się Semicza na 

pewne miejsce w broszurze Stalina napisanej w okresie rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej w Rosji, powołanie się teraz, kiedy na skutek nowych warunków 

historycznych wkroczyliśmy w nową epokę, w epokę rewolucji proletariackiej 

Może mied ono tylko to znaczenie, że Semicz cytuje w oderwaniu od czasu i 

przestrzeni, w oderwaniu od żywych warunków historycznych, łamiąc przez to 

elementarne wymagania dialektyki i nie licząc się z tym, że to, co jest słuszne w 

pewnych warunkach historycznych, może się stad niesłuszne w innych 

warunkach historycznych” (J.W.Stalin Dzieła t. 7 Warszawa 1953,str. 222 — 

223.). 

Z tego wynika, że istnieją dwie rewolucje światowe. Jedna z nich to światowa 

rewolucja burżuazyjna, kapitalistyczna; ta rewolucja należy już do dalekiej 

przeszłości, okres jej już minął z chwilą rozpoczęcia się w 1914 roku pierwszej 

światowej wojny imperialistycznej, a zwłaszcza z chwilą wybuchu Rewolucji 

Październikowej 1917 roku W Rosji. Odtąd zaczął się okres drugiej rewolucji 



12 
 

światowej — światowej rewolucji proletariackiej, socjalistycznej. W rewolucji tej 

jako siła główna występuje proletariat krajów kapitalistycznych, a jego 

sojusznikiem stają się uciskane narody kolonii i półkolonii. Niezależnie od tego, 

jakie klasy, jakie partie i jacy poszczególni przedstawiciele uciskanych narodów 

uczestniczą w rewolucji, niezależnie od tego, czy uświadamiają to sobie, czy nie, 

czy rozumieją to subiektywnie, czy nie, rewolucja ich — jeśli te klasy, partie czy 

poszczególni przedstawiciele narodów uciskanych występują przeciw 

imperializmowi — staje się częścią światowej rewolucji proletariackiej, 

socjalistycznej, a te klasy, partie czy poszczególni przedstawiciele uciskanych 

narodów stają się jej sojusznikami. 

Dzisiaj znaczenie rewolucji chioskiej wzrosło jeszcze bardziej. Nastąpił teraz 

okres, kiedy świat wskutek ekonomicznego i politycznego kryzysu kapitalizmu z 

każdym dniem coraz bardziej wplątuje się w drugą wojnę światową; kiedy ZSRR 

wkroczył już w okres przejścia od socjalizmu do komunizmu i jest już w stanie 

kierowad światowym proletariatem i uciskanymi ludami i udzielad im poparcia w 

ich walce przeciwko wojnie imperialistycznej, w ich bojach z reakcją 

kapitalistyczną; kiedy proletariat krajów kapitalistycznych przygotowuje się do 

obalenia kapitalizmu i zbudowania socjalizmu; kiedy chioski proletariat, 

chłopstwo, inteligencja i inne warstwy drobnej burżuazji pod kierownictwem 

Komunistycznej Partii Chin ukształtowały się już w wielką samodzielną siłę 

polityczną. Przeżywamy teraz właśnie taki okres, a skoro tak, to czy nie 

powinniśmy uważad, że światowe znaczenie rewolucji chioskiej wzrosło jeszcze 

bardziej? Myślę, że tak. Rewolucja chioska — to niezwykle ważna częśd 

składowa rewolucji światowej. 

Mimo iż rewolucja chioska w swoim pierwszym etapie (dzielącym się z kolei na 

szereg drobniejszych etapów) była — ze względu na swoją treśd społeczną — 

rewolucją burżuazyjno-demokratyczną nowego typu, ale nie była jeszcze 

rewolucją proletariacką, socjalistyczną, niemniej jednak od dawna już stała się 

częścią proletariackiej, socjalistycznej rewolucji światowej, teraz zaś, co więcej, 

niezwykle ważną częścią składową tej światowej rewolucji, jej niezwykle 

ważnym sojusznikiem. 

Pierwsza faza, pierwszy etap tej rewolucji w żadnym wypadku nie powinien 

doprowadzid i nic może doprowadzid do utworzenia w Chinach kapitalistycznego 
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społeczeostwa dyktatury burżuazji; zadaniem tego etapu jest utworzenie 

nowodemokratycznego społeczeostwa dyktatury sojuszu wszystkich 

rewolucyjnych klas Chin pod kierownictwem proletariatu chioskiego i w ten 

sposób doprowadzenie do kooca pierwszego etapu. Następnie rozpocznie się 

drugi etap rewolucji, etap budowania w Chinach społeczeostwa 

socjalistycznego. 

Na tym polega główna właściwośd obecnej rewolucji chioskiej, na tym polega 

nowy rewolucyjny proces dwóch ostatnich dziesięcioleci (licząc od czasu ruchu 4 

maja 1919 roku), na tym polega żywa, konkretna treśd obecnej rewolucji 

chioskiej. 

 

5. USTRÓJ POLITYCZNY NOWEJ DEMOKRACJI 

 

Rewolucja chioska dzieli się na dwa etapy historyczne: pierwszy z nich to etap 

rewolucji nowodemokratycznej. Jest to nowa historyczna właściwośd rewolucji 

chioskiej. Jak konkretnie wyraża się ta nowa właściwośd w stosunkach 

politycznych i ekonomicznych w Chinach? Poniżej wyjaśnimy to zagadnienie. 

Przed ruchem 4 maja 1919 roku (ruch ten powstał po pierwszej wojnie 

światowej 1914 roku i Rewolucji Październikowej 1917 roku w Rosji) 

kierownictwo polityczne rewolucją burżuazyjno-demokratyczną w Chinach 

sprawowała drobna burżuazja i burżuazja (ich inteligencja). W tym czasie 

proletariat chioski jeszcze nie wkroczył na widownię polityczną jako świadoma, 

samodzielna siła klasowa. Uczestnicząc w rewolucji szedł jeszcze za drobną 

burżuazją i burżuazją. Taką na przykład właśnie rolę odgrywał proletariat w 

czasie rewolucji 1911 roku. 

Aczkolwiek po „ruchu 4 maja” chioska burżuazja narodowa nadal uczestniczy w 

rewolucji, jednak kierownictwo polityczne rewolucją burżuazyjno-

demokratyczną w Chinach sprawuje już nie burżuazja chioska, lecz proletariat 

chioski. W tym okresie wzrost proletariatu chioskiego i wpływy rewolucji 

rosyjskiej doprowadziły do tego, że proletariat szybko stał się świadomą, 
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samodzielną siłą polityczną. Jego partia — Komunistyczna Partia Chin — 

wysunęła hasło „Precz z imperializmem!” oraz program dokonania 

konsekwentnej chioskiej rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. Rewolucji 

agrarnej zaś dokonała już samodzielnie Komunistyczna Partia Chin. 

Chioska burżuazja narodowa, jako burżuazja kraju kolonialnego i 

półkolonialnego, narażona jest na ucisk ze strony imperialistów, toteż nawet w 

epoce imperializmu jest ona jednak w pewnych okresach i w pewnym stopniu 

rewolucyjna w walce przeciwko obcemu imperializmowi i przeciwko 

biurokratyczno-militarystycznym rządom swego kraju (potwierdzają to przykłady 

okresu rewolucji 1911 roku i Marszu Północnego) i może w sojuszu z 

proletariatem oraz drobną burżuazją występowad przeciwko tym wrogom, z 

którymi skłonna jest walczyd. Na tym polega różnica między burżuazją chioską a 

burżuazją dawnego imperium rosyjskiego. Dawne imperium rosyjskie było już 

paostwem imperializmu wojskowo-feudalnego i prowadziło zaborczą politykę, 

na skutek czego burżuazja Rosji była pozbawiona wszelkiej rewolucyjności. Tam 

zadanie proletariatu polegało na walce z burżuazją, a nie na szukaniu sojuszu z 

nią. Ponieważ zaś Chiny są krajem kolonialnym i półkolonialnym oraz ponieważ 

same są obiektem agresji, chioska burżuazja narodowa w pewnych okresach i w 

pewnym stopniu ma jeszcze cechy rewolucyjne. Tutaj zadanie proletariatu 

polega na tym, aby nie lekceważyd tej rewolucyjności burżuazji narodowej, lecz 

utworzyd wraz z nią jednolity front przeciw imperializmowi i przeciw rządom 

biurokratyczno-militarystycznym. 

Jednak właśnie wskutek tego, że chioska burżuazja narodowa jest burżuazją 

kolonialną i półkolonialną, a więc bardzo słabą pod względem ekonomicznym i 

politycznym, posiada ona jednocześnie i inną cechę szczególną — skłonnośd do 

ugodowości wobec wrogów rewolucji. Chioska burżuazja narodowa nawet w 

czasie rewolucji nie kwapi się do całkowitego zerwania z imperializmem. 

Ponadto łączą ją ścisłe więzy z wyzyskiem, jaki ma miejsce na wsi przy 

oddawaniu ziemi w dzierżawę. Dlatego nie jest ona ani skłonna, ani zdolna 

godzid się na całkowite obalenie imperializmu, a tym bardziej na całkowite 

obalenie sił feudalnych. Tak więc chioska burżuazja narodowa nie jest w stanie 

rozwiązad ani jednego z dwóch podstawowych zagadnieo, ani jednego z dwóch 

podstawowych zadao chioskiej rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. Jeżeli zaś 
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chodzi o wielką burżuazję chioską reprezentowaną przez Kuomintang, to 

rzuciwszy się w objęcia imperializmu i utworzywszy blok z siłami feudalnymi, 

walczyła ona w ciągu całego długiego okresu od 1927 do 1937 roku przeciwko 

rewolucyjnemu ludowi. Chioska burżuazja narodowa w 1927 roku i w ciągu 

pewnego okresu po 1927 roku również łączyła się z kontrrewolucją. W toku 

wojny z najeźdźcami japooskimi częśd wielkiej burżuazji reprezentowana przez 

Wang Cing-weia znów skapitulowała przed wrogiem, dając nowy przykład 

przeniewierstwa wielkiej burżuazji. Oto czym różni się burżuazja chioska od 

dawnej burżuazji europejskiej i amerykaoskiej, a zwłaszcza od burżuazji 

francuskiej. W krajach Europy i Ameryki, zwłaszcza we Francji, w okresie, kiedy 

kraje te przeżywały jeszcze epokę rewolucji, rewolucje burżuazyjne były 

stosunkowo konsekwentne; w Chinach burżuazja nie jest nawet w takim stopniu 

konsekwentna. 

Z jednej strony zdolnośd do uczestniczenia w rewolucji, z drugiej strony 

skłonnośd do ugodowości wobec wrogów rewolucji — oto dwoista natura 

burżuazji chioskiej. Ta dwoista natura charakteryzowała w przeszłości również 

burżuazję europejską i amerykaoską. W obliczu silnego wroga burżuazja zawiera 

sojusz z robotnikami i chłopami w celu walki z tym wrogiem; kiedy zaś wśród 

robotników i chłopów budzi się świadomośd klasowa, burżuazja zawiera sojusz z 

wrogiem w celu walki z robotnikami i chłopami. Jest to prawo powszechne dla 

burżuazji wszystkich krajów świata. Jednak wśród burżuazji chioskiej cecha ta 

przejawia się ze szczególną siłą. 

W Chinach sprawa jest zupełnie jasna: kto zdoła poprowadzid lud do walki o 

obalenie imperializmu i sił feudalnych, ten również zdobędzie zaufanie ludu, 

gdyż śmiertelnymi wrogami ludu są imperializm i siły feudalne, zwłaszcza zaś 

imperializm. Dzisiaj zaś ten, kto zdoła poprowadzid za sobą lud do walki o 

wypędzenie imperializmu japooskiego i o ustanowienie demokratycznego 

systemu rządów, stanie się zbawcą ludu. Historia dowiodła, że burżuazja chioska 

nie może podoład tym zadaniom, toteż siłą rzeczy spadają one na barki 

proletariatu. 

Dlatego też chioski proletariat, chłopstwo, inteligencja i inne warstwy drobnej 

burżuazji są — niezależnie od wszelkich warunków — podstawową siłą 

decydującą o losach kraju. Klasy te bądź już stały się, bądź stają się świadome i 
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na pewno utworzą trzon organizacji paostwa i organizacji władzy w chioskiej 

republice demokratycznej, przy czym siłą kierowniczą będzie proletariat. 

Chioska republika demokratyczna, którą mamy teraz zbudowad, może byd tylko 

demokratyczną republiką dyktatury sojuszu wszystkich sił 

antyimperialistycznych i antyfeudalnych kierowanych przez proletariat. Będzie 

to republika nowej demokracji, republika prawdziwie rewolucyjnych, nowych 

trzech zasad ludowych, zawierających trzy podstawowe tezy polityczne Sun Jat-

sena. 

Taka republika nowej demokracji różni się, z jednej strony, od burżuazyjnych 

republik starego, europejsko-amerykaoskiego typu, republik dyktatury burżuazji. 

Były to republiki starej demokracji, która należy już do przeszłości. Z drugiej 

strony republika nowej demokracji różni się również od socjalistycznych republik 

typu ZSRR, republik dyktatury proletariatu. Te republiki socjalistyczne osiągnęły 

już rozkwit w ZSRR i zostaną utworzone we wszystkich krajach, w których teraz 

panuje jeszcze kapitalizm. Staną się one niewątpliwie panującą formą 

organizacji paostwa i organizacji władzy we wszystkich przodujących krajach 

przemysłowych. Na razie jednak, w określonym etapie historycznym, forma ta 

nie może znaleźd zastosowania w rewolucjach, jakie mają miejsce w krajach 

kolonialnych i półkolonialnych. I dlatego w określonym etapie historycznym w 

toku rewolucji we wszystkich krajach kolonialnych i półkolonialnych może 

znaleźd zastosowanie jako forma ustroju paostwowego tylko trzecia forma, 

mianowicie ta forma, którą nazywamy republiką nowej demokracji. Forma ta 

jest swoista dla określonego etapu historycznego, a zatem przejściowa; jest to 

jednak forma nieodzowna i konieczna. 

Tak więc klasyfikując różnorodne istniejące w świecie formy ustroju 

paostwowego według klasowego charakteru władzy, dochodzimy do wniosku, 

że w zasadzie sprowadzają się one do trzech następujących typów: 1) republiki 

dyktatury burżuazji; 2) republiki dyktatury proletariatu; 3) republiki dyktatury 

sojuszu kilku klas rewolucyjnych. 

Pierwszy typ — to paostwa starej demokracji. Dzisiaj, po wybuchu drugiej wojny 

imperialistycznej, w wielu krajach kapitalistycznych nie ma już nawet śladu 

demokracji; stały się one, bądź stają się paostwami krwawej wojennej dyktatury 
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burżuazji. Niektóre paostwa zjednoczonej dyktatury burżuazji i obszarników 

można zaliczyd do tej samej kategorii. 

Drugi typ istnieje w ZSRR, jego zawiązek dojrzewa teraz we wszystkich krajach 

kapitalistycznych i w przyszłości stanie się on dla określonego etapu światową 

formą panującą. 

Trzeci typ to przejściowa forma paostwa, którą tworzą rewolucje w krajach 

kolonialnych i półkolonialnych. Oczywiście rewolucje w różnych krajach 

kolonialnych i półkolonialnych będą miały swoje cechy szczególne, ale będą to 

tylko niewielkie różnice przy wielkim podobieostwie. Skoro mowa o rewolucjach 

w koloniach i półkoloniach, to należy stwierdzid, że organizacja paostwa i 

organizacja władzy będą tam w zasadzie na pewno jednakowe. Będą to paostwa 

nowej demokracji, w których kilka klas antyimperialistycznych zjednoczy się w 

celu wspólnego sprawowania dyktatury. Dla dzisiejszych Chin takie paostwo 

nowej demokracji powinno byd paostwem jednolitego frontu antyjapooskiego. 

Front ten stawia sobie za cel walkę z najeźdźcami japooskimi, to znaczy walkę z 

imperializmem; jest to jednolity front, czyli sojusz kilku klas rewolucyjnych. 

Niestety jednak, aczkolwiek wojna z najeźdźcami japooskimi toczy się już od 

dawna — na dużej części terytorium kraju, z wyjątkiem kierowanych przez 

partię komunistyczną demokratycznych baz oporu wobec najeźdźców 

japooskich, dzieło demokratyzacji w zasadzie nie zostało jeszcze nawet 

rozpoczęte. Imperializm japooski wyzyskał tę naszą podstawową słabośd i 

gwałtownie wdarł się w głąb kraju. Jeżeli sprawa ta nie ulegnie zmianie, los 

naszego narodu będzie w wielkim niebezpieczeostwie. 

Chodzi tu właściwie o ustrój paostwowy. Zagadnienie to skupia na sobie uwagę 

już od kilku dziesięcioleci, poczynając od ostatnich lat istnienia dynastii Tsing, 

dotychczas jednak nie zostało wyjaśnione. W istocie zaś rzeczy sprowadza się 

ono tylko do jednej sprawy — do sytuacji różnych klas społecznych w paostwie. 

Burżuazja zawsze przemilcza tę różnicę w sytuacji klas i osłaniając się słowem 

„naród” sprawuje w praktyce dyktaturę jednej klasy. Takie przemilczanie nie 

leży bynajmniej w interesie ludu rewolucyjnego i to trzeba stwierdzid z całą 

stanowczością. Można się posługiwad wyrazem „naród”, jednak pojęcie to nie 

obejmuje bynajmniej elementów kontrrewolucyjnych i zdrajców narodu. 

Dyktatura wszystkich klas rewolucyjnych wymierzona przeciw 
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kontrrewolucjonistom, przeciw zdrajcom narodu — oto paostwo, którego nam 

dziś potrzeba. 

W dzisiejszych czasach tak zwane «ludowładztwo» w różnych krajach staje się 

zazwyczaj monopolem burżuazji i zamienia się w narzędzie ucisku prostego ludu. 

Natomiast kuomintangowska zasada ludowładztwa oznacza, że władza powinna 

byd wspólną własnością całego prostego ludu, a nie udziałem garstki ludzi”. To 

uroczyste oświadczenie zawarte jest w Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu 

Kuomintangu, który odbył się w 1924 roku, w okresie współpracy między 

Kuomintangiem a partią komunistyczną. Od szesnastu lat Kuomintang gwałci to 

oświadczenie i to właśnie doprowadziło kraj do obecnej bardzo ciężkiej sytuacji. 

Jest to ze strony Kuomintangu ogromny błąd, toteż mamy nadzieję, że w walce z 

najeźdźcami japooskimi, w oczyszczającym ogniu wojny Kuomintang naprawi 

swój błąd. 

Co się tyczy zagadnienia tak zwanej formy władzy, to chodzi tu o sposób 

budowania władzy politycznej, o to, jaką formę wybiera określona klasa 

społeczna tworząc organa władzy do walki z wrogami oraz do własnej obrony. 

Bez organów władzy posiadających odpowiednią formę nie ma również 

paostwa. W Chinach można teraz zastosowad następujący system: 

Ogólnochioskie Zgromadzenie Delegatów Ludowych, prowincjonalne, 

powiatowe, rejonowe — aż do wiejskich — zgromadzenia delegatów ludowych, 

przy czym zgromadzenia delegatów ludowych wszystkich szczebli powinny 

wybierad organa władzy paostwowej. Trzeba jednak przy tym wprowadzid 

system wyborczy oparty na prawdziwie powszechnych i równych wyborach, bez 

różnicy płci i religii, bez cenzusu majątkowego oraz cenzusu wykształcenia itp. 

Tylko taki system będzie odpowiadał sytuacji różnych klas rewolucyjnych w 

paostwie, da możnośd wyrażania woli ludu i kierowania walką rewolucyjną, 

będzie odpowiadał duchowi nowej demokracji. System ten — to centralizm 

demokratyczny. Tylko organa władzy zbudowane na zasadzie centralizmu 

demokratycznego mogą w pełni umożliwid całemu ludowi rewolucyjnemu 

wyrażanie jego woli, mogą z największą siłą zadawad ciosy wrogom rewolucji. 

Zasada głosząca, że władza nie może byd „udziałem garstki ludzi”, powinna 

znaleźd swój wyraz w organizowaniu władzy paostwowej i armii. Bez ustroju 

prawdziwie demokratycznego cel ten nie będzie mógł byd osiągnięty. W 
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przeciwnym wypadku nastąpi niezgodnośd między ustrojem paostwowym a 

formą organizacji władzy. 

Ustrój paostwa — dyktatura sojuszu wszystkich klas rewolucyjnych, forma 

organizacji władzy — centralizm demokratyczny. Oto struktura polityczna nowej 

demokracji, oto republika nowej demokracji, republika jednolitego frontu 

antyjapooskiego, republika nowych trzech zasad ludowych, zawierających trzy 

podstawowe tezy polityczne — Republika Chioska, której istota będzie 

odpowiadała jej nazwie. Teraz zaś, chociaż mamy nazwę „Republika Chioska”, 

nie ma tego, co stanowi istotę republiki, toteż zadanie dnia dzisiejszego polega 

na doprowadzeniu do tego, by istota republiki była zgodna z jej nazwą. 

Oto wewnętrzne stosunki polityczne, jakie trzeba stworzyd i jakich nie można 

nie stworzyd w rewolucyjnych Chinach, w Chinach walczących z najeźdźcami 

japooskimi. Oto jedyny dzisiaj prawidłowy kierunek w dziele budowy paostwa. 

 

6. EKONOMIKA NOWEJ DEMOKRACJI 

 

Republika, która będzie utworzona w Chinach, powinna byd i pod względem 

politycznym, i pod względem ekonomicznym republiką nowej demokracji. 

Na własnośd paostwową tej republiki powinny byd przekazane wielkie banki, 

wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe. „Wszystkie należące do 

Chioczyków i cudzoziemców przedsiębiorstwa, które mają charakter 

monopolistyczny lub są bardzo duże i nie mogą byd zarządzane przez osoby 

prywatne, jak na przykład banki, koleje żelazne, powietrzne linie komunikacyjne 

itp., mają byd użytkowane i zarządzane przez paostwo, ażeby kapitał prywatny 

nie mógł trzymad w swych rękach życia ludu. Oto na czym polega główny sens 

ograniczenia kapitału”. Jest to również uroczyste oświadczenie zawarte w 

Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu Kuomintangu, który obradował w okresie 

współpracy między Kuomintantangiem a partią komunistyczną. Na tym właśnie 

polega słuszna wytyczna w sprawie organizowania ekonomiki w republice nowej 

demokracji. W kierowanej przez proletariat republice nowej demokracji 
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paostwowy sektor gospodarki będzie z natury swojej socjalistyczny i będzie 

kierowniczą siłą całej gospodarki narodowej. Jednakże w tej republice 

kapitalistyczna własnośd prywatna, poza wskazaną wyżej, wcale nie będzie 

podlegad konfiskacie i bynajmniej nie będzie zakazany rozwój takiej produkcji 

kapitalistycznej, która nie może „trzymad w swych rękach życia ludu”, gdyż 

ekonomika w Chinach wciąż jeszcze jest w najwyższym stopniu zacofana. 

Republika ta podejmie pewne niezbędne kroki w zakresie konfiskaty ziemi 

obszarniczej i podziału jej pomiędzy chłopów bezrolnych i małorolnych celem 

zrealizowania hasła Sun Jat-sena „Każdemu oraczowi — własny zagon”, w 

zakresie likwidowania feudalnych stosunków na wsi i przekazania ziemi na 

własnośd chłopów. Dozwolone będzie również istnienie na wsi gospodarstw 

kułackich. Jest to kierunek na „zrównanie prawa do ziemi”. Słusznym hasłem, 

wyrażającym istotę tego kierunku, jest hasło „Każdemu oraczowi — własny 

zagon”. W tym etapie, mówiąc ogólnie, nie powstaje jeszcze socjalistyczne 

rolnictwo, lecz różne gospodarstwa spółdzielcze rozwijające się na gruncie hasła 

„Każdemu oraczowi — własny zagon” będą już zawierały również elementy 

socjalistyczne. 

Ekonomika chioska na pewno pójdzie drogą „ograniczenia kapitału” i 

„zrównania prawa do ziemi”. Jest rzeczą całkowicie niedopuszczalną, by ziemia 

była „udziałem garstki ludzi”. Jest rzeczą całkowicie niedopuszczalną, by 

niewielka grupa kapitalistów i obszarników „trzymała w swych rękach życie 

ludu”. Tak samo niedopuszczalne jest zarówno budowanie społeczeostwa 

kapitalistycznego na wzór amerykaosko-europejski, jak i kultywowanie starego, 

półfeudalnego społeczeostwa. Kto ośmieli się zejśd ze wskazanego wyżej 

stanowiska, ten niechybnie nic nie osiągnie, a tylko skręci sobie kark. 

Oto wewnętrzne stosunki ekonomiczne, jakie na pewno utworzą się w 

rewolucyjnych Chinach, w Chinach walczących z najeźdźcami japooskimi. 

Tego rodzaju ekonomika będzie właśnie ekonomiką nowej demokracji. 

Polityka zaś nowej demokracji będzie skoncentrowanym wyrazem tej ekonomiki 

nowej demokracji. 
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7. PRZECIWKO DYKTATURZE BURŻUAZJI 

 

Takiej republiki, która pod względem struktury politycznej i ekonomicznej 

będzie republiką nowej demokracji, pragnie ponad 90% całego naszego narodu, 

toteż innej drogi nie ma. 

Czy nie powinniśmy iśd drogą budowania kapitalistycznego społeczeostwa 

dyktatury burżuazji? Oczywiście jest to stara utarta droga burżuazji Europy i 

Ameryki. Ale ot bieda — ani międzynarodowa, ani wewnętrzna sytuacja nic 

pozwala Chinom pójśd tą drogą. 

W obecnej sytuacji międzynarodowej droga ta jest zamknięta. Cechą 

charakterystyczną obecnej sytuacji międzynarodowej jest w zasadzie to, że 

między kapitalizmem a socjalizmem toczy się walka, że kapitalizm stacza się w 

dół, a socjalizm pnie się wzwyż. Do tego, by w Chinach utworzyło się 

kapitalistyczne społeczeostwo dyktatury burżuazji, nie dopuści przede 

wszystkim kapitalizm międzynarodowy, to jest imperializm. Nowoczesna historia 

Chin — to dzieje tego, jak imperializm dokonywał w Chinach swojej agresji, 

zwalczał dążenie Chin do niezawisłości, przeszkadzał rozwojowi kapitalizmu w 

Chinach. W przeszłości imperializm zdusił wszystkie rewolucyjne wystąpienia w 

Chinach, niezliczeni bohaterowie, którzy polegli w tych walkach rewolucyjnych, 

przez całe życie pałali uczuciem płomiennej nienawiści do imperializmu. Teraz 

do kraju wdarł się potężny imperializm japooski, który usiłuje przekształcid Chiny 

w swoją kolonię. 

Teraz w Chinach rozwija się kapitalizm japooski, a wcale nie jakiś tam kapitalizm 

chioski. Teraz w Chinach panuje dyktatura burżuazji japooskiej, a wcale nie jakaś 

tam dyktatura burżuazji chioskiej. Co prawda, żyjemy w okresie ostatnich 

drgawek imperializmu, który rychło zginie. Imperializm to „umierający 

kapitalizm”6. Jednak właśnie dlatego, że imperializm wkrótce zginie, żyje on 

coraz bardziej kosztem kolonii i półkolonii i pod żadnym pozorem nie dopuści do 
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tego, aby w jakiejkolwiek kolonii lub półkolonii utworzono kapitalistyczne 

społeczeostwo dyktatury burżuazji. Właśnie dlatego, że imperializm japooski 

ugrzązł w trzęsawisku ciężkiego kryzysu ekonomicznego i politycznego, a więc 

właśnie dlatego, że imperializm japooski wkrótce zginie, będzie on bezwzględnie 

dążył do rozbicia Chin, do przekształcenia ich w swoją kolonię i dlatego też 

odciął Chinom drogę do ustanowienia dyktatury burżuazji, do rozwoju 

kapitalizmu narodowego. 

Poza tym nie dopuści do tego również socjalizm. Wszyscy imperialiści w świecie 

są naszymi wrogami. Jeśli Chiny chcą stad się paostwem niezawisłym, to 

bezwzględnie nie mogą obejśd się bez pomocy paostwa socjalistycznego i 

proletariatu międzynarodowego. To znaczy, że nie mogą one obejśd się bez 

pomocy ZSRR, nie mogą obejśd się bez pomocy proletariatu Japonii, jak również 

Anglii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Włoch, proletariatu, który 

prowadzi — każdy w swoim kraju — walkę z kapitalizmem. Aczkolwiek nie 

można twierdzid, że zwycięstwo rewolucji chioskiej nastąpi dopiero po 

zwycięstwie rewolucji w Japonii, jak również w Anglii, Stanach Zjednoczonych, 

Francji, Niemczech, Włoszech lub w jednym czy dwóch z tych krajów, to jednak 

nie ulega wątpliwości, że dla osiągnięcia zwycięstwa rewolucji chioskiej 

konieczne są nie tylko nasze wysiłki, ale i wysiłki proletariatu tych krajów. 

Specjalnie dotyczy to pomocy Związku Radzieckiego, która jest nieodzownym 

warunkiem wywalczenia ostatecznego zwycięstwa w wojnie z najeźdźcami 

japooskimi. Wyrzec się pomocy Związku Radzieckiego, to znaczy skazad 

rewolucję na porażkę. Czyż nauki wypływające z kampanii antyradzieckiej 

zorganizowanej po 1927 roku7 nie dowiodły tego ze szczególną oczywistością? 

Współczesny świat żyje w nowej epoce, w epoce rewolucji i wojen, w epoce 

nieuniknionej zagłady kapitalizmu i niezawodnego rozkwitu socjalizmu. Czyż w 

tych warunkach nie będzie absolutnym nonsensem, jeśli po zwycięstwie Chin 

nad imperializmem i feudalizmem zaczniemy budowad kapitalistyczne 

społeczeostwo dyktatury burżuazji? 

Jeśli na skutek szczególnych warunków (zwycięstwo burżuazji tureckiej w walce 

z agresją grecką, wyjątkowa słabośd proletariatu) po pierwszej światowej wojnie 

imperialistycznej i Rewolucji Październikowej zrodziła się mikroskopijna Turcja 

kemalistowska8, w której ustanowiono dyktaturę burżuazji, to po drugiej wojnie 
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światowej i zakooczeniu budowy socjalizmu w ZSRR druga taka Turcja już się nie 

pojawi, a tym bardziej nie do pomyślenia jest, by pojawiła się taka Turcja z 450-

milionową ludnością. Na skutek szczególnych warunków Chin (słabośd burżuazji 

i swoista jej ugodowośd, potęga proletariatu i jego konsekwentna 

rewolucyjnośd) tutaj nigdy nie miały miejsca takie „łatwe sukcesy”, jak w Turcji. 

Czyż po porażce wielkiej rewolucji w 1927 roku burżua chioscy nie rozprawiali o 

kemalizmie? Ale gdzież jest chioski Kemal? Gdzież jest dyktatura chioskiej 

burżuazji i kapitalistyczne społeczeostwo w Chinach? Co więcej, nawet tak 

zwana kemalistowska Turcja również zmuszona była ostatecznie rzucid się w 

objęcia imperialistów anglo-francuskich i z każdym dniem coraz bardziej 

przekształca się w półkolonię, przekształca się w częśd świata imperialistycznej 

reakcji. Sytuacja międzynarodowa jest teraz taka, że w krajach kolonialnych i 

półkolonialnych każdy, kto szuka ujścia dla swoich sił, musi albo stanąd po 

stronie frontu imperialistycznego i wtedy staje się częścią sił światowej 

kontrrewolucji, albo stanąd po stronie frontu antyimperialistycznego i wtedy 

staje się częścią sił światowej rewolucji. Jedno z dwojga. Trzeciej drogi nie ma. 

Co się tyczy sytuacji wewnętrznej, to burżuazja chioska powinna by wyciągnąd 

odpowiednie wnioski z historii. W 1927 roku, kiedy tylko rewolucja dzięki siłom 

proletariatu, chłopstwa i innych warstw drobnej burżuazji osiągnęła zwycięstwo, 

burżuazja chioska z wielką burżuazją na czele brutalnie odepchnęła masy 

ludowe, zagarnęła plony rewolucji i zawarła kontrrewolucyjny sojusz z 

imperializmem i siłami feudalnymi. Następnie w ciągu dziesięciu lat, czyniąc 

niepomierne wysiłki, chodziła na „wyprawy antykomunistyczne”. A co z tego 

wynikło? Czyż i teraz, kiedy silny wróg wdarł się w głąb kraju i wojna z 

najeźdźcami japooskimi trwa już przeszło dwa lata, wciąż jeszcze zamierzacie 

kopiowad stare, przeżyte, szablonowe metody burżuazji Europy i Ameryki? 

Przecież dziesięd lat chodziliście na „wyprawy antykomunistyczne”, a mimo to 

nie „wychodziliście” kapitalistycznego społeczeostwa dyktatury burżuazji; 

czyżbyście więc chcieli spróbowad jeszcze raz? Co prawda, w „wyprawach” tych 

„wychodziliście” „jednopartyjną dyktaturę”, ale przecież jest to dyktatura 

półkolonialna i półfeudalna. Poza tym w ciągu pierwszych czterech lat „wypraw 

antykomunistycznych” (od 1927 roku do 18 września 1931 roku) 

„wychodziliście” jeszcze też „Mandżukuo”, a jeszcze po sześciu latach, w 1937 
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roku, udało się wam „wychodzid” również wtargnięcie imperializmu japooskiego 

w głąb Chin. Jeśli i teraz przyjdzie komuś ochota urządzad „wyprawy” jeszcze 

przez dziesięd lat, będzie to już „antykomunizm” nowego typu, niezupełnie taki 

sam, jak przedtem. Czy jednak nie znalazł się już człowiek, który prześcignął 

wszystkich i z zapałem przystąpił do organizowania nowego przedsięwzięcia 

„antykomunistycznego”? Jest nim Wang Cing-wei, sławetny antykomunistyczny 

bohater nowego typu. Jeśli ktoś pragnie byd kompanem Wang Cing-weia, to 

proszę bardzo! Ale wtedy na pewno już nie będzie wypadało śpiewad hymnów 

pochwalnych na cześd jakiejś tam dyktatury burżuazji, jakiegoś społeczeostwa 

kapitalistycznego, kemalizmu, nowoczesnego paostwa, jednopartyjnej 

dyktatury, „jedynej teorii” i wywodzid inne trele tego rodzaju. Jeśli zaś, nie 

zamierzając byd kompanem Wang Cing-weia, chcesz należed do obozu walki z 

najeźdźcami japooskimi, lecz jednocześnie liczysz na to, że po zwycięstwie w 

wojnie znów uda ci się brutalnie odepchnąd lud, który walczył z najeźdźcami, 

zagarnąd plony zwycięstwa i odegrad sztuczkę: „Niech żyje jednopartyjna 

dyktatura!”, to jest to już w ogóle majaczenie. Wciąż krzyczycie: „Bid 

najeźdźców! Bid najeźdźców!” A kto ich bije? Przecież nie możecie zrobid nawet 

jednego kroku bez robotników, bez chłopów i bez innych warstw drobnej 

burżuazji. Kto ośmieli się ich odepchnąd, skręci kark. Przecież wszystko to są 

elementarne prawdy. Jednakże twardogłowi w środowisku burżuazji chioskiej 

(mówię właśnie o twardogłowych) niczego widocznie nie nauczyli się w ciągu 

tych dwudziestu lat. Przecież nie przestają oni wrzeszczed o „ograniczeniu 

działalności komunistycznej”, o „roztopieniu komunistów”, o walce z 

komunizmem. Przecież po „Zarządzeniach w zakresie ograniczenia działalności 

obcych partii” nastąpiły „Zarządzenia w zakresie uregulowania problemu obcych 

partii”, a po nich „Program praktycznych zarządzeo w zakresie uregulowania 

problemu obcych partii”. Oto jakiego nabrali rozmachu! Bo przecież jeśli takie 

„ograniczenia” i „regulowania” będą trwały nadal, jakiż los zgotują ci ludzie 

narodowi i co zgotują samym sobie? Szczerze radzimy tym panom: otwórzcie 

oczy, spójrzcie na Chiny i na cały świat, spójrzcie, co się dzieje w kraju i poza jego 

granicami, spójrzcie jakie teraz nastąpiły czasy, i nie powtarzajcie swoich 

błędów. Dalsze błędy grożą oczywiście klęską narodowi, ale moim zdaniem, i 

wam samym nie wyjdzie to na zdrowie. Jest rzeczą bezsporną, jasną i 

niewątpliwą, że jeżeli twardogłowi nie przejrzą, będzie z nimi źle: sami sobie 
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wykopią mogiłę. Dlatego mamy nadzieję, że jednolity front anty-japooski w 

Chinach będzie się umacniał, że nie będzie u nas dyktatorstwa, lecz współpraca 

wszystkich, że walka z najeźdźcami japooskimi będzie doprowadzona do 

zwycięstwa. Oto jedyna słuszna droga, wszystkie inne drogi są do niczego. My, 

komuniści, szczerze wam to radzimy, toteż „nie skarżcie się potem, że was nie 

uprzedzano”. 

W Chinach istnieje stare powiedzenie: „Jest co jeśd — niech jedzą wszyscy”. Jest 

to zupełnie rozsądne. Skoro wroga powinni bid wszyscy, to również wszyscy 

powinni jeśd, wszyscy powinni uczestniczyd w rozstrzyganiu spraw, wszyscy 

powinni się uczyd. Kiedy „jeden pożera wszystko” i „nikt nie jest dla niego 

groźny”, to zachowuje się jak władca feudalny, jednakże w czterdziestych latach 

XX wieku ta stara sztuczka oczywiście nie może się udad. 

My, komuniści, bynajmniej nie odtrącamy żadnego człowieka o rewolucyjnym 

nastawieniu, będziemy wzmacniad jednolity front i trwale współpracowad ze 

wszystkimi klasami, warstwami, partiami, organizacjami i poszczególnymi 

osobami wypowiadającymi się za wojną z najeźdźcami japooskimi aż do 

zwycięstwa. Jeśli jednak ktokolwiek spróbuje odtrącid komunistów — nie uda 

mu się to; jeśli ktokolwiek będzie chciał rozbid jednolity front — również mu się 

to nie uda. Chiny muszą kontynuowad wojnę z najeźdźcami japooskimi, zespolid 

się i kroczyd naprzód drogą postępu; nie będziemy tolerowad tych, którzy chcą 

kapitulacji, chcą rozłamu, chcą ruchu wstecz. 

 

8. PRZECIWKO CZCZYM LEWACKIM FRAZESOM 

 

Skoro nie pójdziemy kapitalistyczną drogą dyktatury burżuazji, to może da się 

pójśd socjalistyczną drogą dyktatury proletariatu? 

Nie, to również jest niemożliwe. 

Nie ulega wątpliwości, że obecnie rewolucja znajduje się w swej pierwszej fazie i 

że następnie, w toku dalszego rozwoju, wejdzie w drugą fazę, w fazę socjalizmu. 

Epoką prawdziwego szczęścia dla Chin będzie dopiero epoka socjalizmu. Teraz 
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jednak nie czas jeszcze wprowadzad socjalizm. Dzisiejsze zadanie rewolucji w 

Chinach to walka przeciw imperializmowi i feudalizmowi. Dopóki to zadanie nie 

będzie wykonane, nie ma co mówid o socjalizmie. Rewolucja chioska musi 

nieuniknienie przejśd dwie fazy: fazę nowej demokracji i dopiero potem — fazę 

socjalizmu. Przy tym pierwsza faza będzie stosunkowo długa, nie można 

doprowadzid jej do kooca w ciągu kilku dni. Nie jesteśmy marzycielami i nie 

możemy odrywad się od realnych warunków. 

Niektórzy złośliwi demagodzy świadomie mieszają te dwa różne etapy rewolucji 

i głoszą tak zwaną „teorię jednorazowej rewolucji”, usiłując za pomocą tej teorii 

dowieśd, że trzy zasady ludowe odnoszą się do wszystkich etapów rewolucji i że 

wobec tego komunizm stracił rację bytu. Posługując się tą „teorią” usiłują 

zwalczad naukę komunistyczną i partię komunistyczną, występują przeciwko 8 

Armii i Nowej 4 Armii, przeciwko rejonowi pogranicznemu Szensi—Kansu—

Ningsia. Celem ich jest całkowite zniweczenie wszelkiej rewolucji, walka 

przeciwko doprowadzeniu do kooca rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, 

przeciwko doprowadzeniu do kooca wojny z najeźdźcami japooskimi oraz 

przygotowanie opinii publicznej do kapitulacji przed nimi. Tę kampanię inspirują 

w sposób planowy imperialiści japooscy. Po zajęciu Wuhanu imperialiści 

japooscy zrozumieli, że nie zdołają podbid Chin wyłącznie siłą oręża, toteż uciekli 

się do ofensywy politycznej i środków przynęty ekonomicznej. Tak zwana 

ofensywa polityczna polega na tym, że imperialiści japooscy usiłują zwabid na 

swoją stronę chwiejne elementy frontu antyjapooskiego, rozbid jednolity front, 

podważyd współpracę Kuomintangu z partią komunistyczną. Tak zwana przynęta 

ekonomiczna to utworzenie „wspólnych przedsiębiorstw przemysłowych”. W 

Chinach środkowych i południowych bandyci japooscy zezwolili, by w 

przedsiębiorstwach tych kapitaliści chioscy posiadali 51% udziału wobec 49% 

kapitału japooskiego. W Chinach północnych najeźdźcy japooscy zezwolili, by 

kapitaliści chioscy posiadali 49% udziału w ogólnym kapitale wobec 51% kapitału 

japooskiego. Najeźdźcy obiecują przy tym zwrócid kapitalistom chioskim ich 

dawne przedsiębiorstwa i traktowad wartośd tych przedsiębiorstw jako chioski 

udział w inwestycji kapitału. I oto niektórym pozbawionym wszelkich skrupułów 

kapitalistom, którzy na widok takiej pokusy zatracili elementarne poczucie 

obowiązku, pożądliwie zapłonęły oczy. Częśd spośród nich, reprezentowana 
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przez Wang Cing-weia, już skapitulowała, inna częśd, która ukryła się głęboko 

wewnątrz antyjapooskiego frontu, również zamierza zrejterowad. Lecz te 

nędzne dusze obawiają się, że komuniści odetną im drogę, obawiają się, że lud 

napiętnuje ich jako zdrajców narodu. Wówczas cała ta szajka zbiera się i 

postanawia: z początku trzeba przeprowadzid akcję przygotowawczą w kołach 

kulturalnych i społecznych. Po słowach następuje czyn: angażuje się kilku 

opętanych metafizyków9, dodaje im się do pomocy kilku trockistów, wszyscy oni 

chwytają za swoje jadowite pióra i rozpoczynają hecę. I oto niedoświadczonych 

ludzi ogłupia się „teorią jednorazowej rewolucji”, twierdzeniem, że komunizm 

nie odpowiada specyfice narodowej Chin, że w Chinach nie jest konieczne 

istnienie partii komunistycznej, że 8 Armia i Nowa 4 Armia uniemożliwiają walkę 

z najeźdźcami japooskimi, że partyzanci „wałęsają się, lecz nie prowadzą walki”, 

że rejon pograniczny Szensi—Kausu—Ningsia to folwark feudalny, że komuniści 

są niesubordynowani, nie chcą jedności, knują podejrzane zamiary, szykują 

zamieszki; a wszystko to mówi się po to, by w stosownej chwili kapitaliści mogli 

z pełnym uzasadnieniem upomnied się o swoje 49 czy 51 procent, by mogli 

hurtem zaprzedad wrogowi interesy całego narodu. To się nazywa „grad 

znaczonymi kartami”, jest to ideologiczne przygotowanie do kapitulacji, 

wstępne urabianie opinii publicznej. Okazuje się, że ci panowie z jak 

najpoważniejszą miną głoszą „teorię jednorazowej rewolucji” i atakują 

komunizm i komunistów tylko i wyłącznie z powodu swoich 49 czy 51 procent. I 

jak przy tym wyłażą ze skóry! A istota rzeczy polega na tym, że ,teoria 

jednorazowej rewolucji” to teoria wyrzeczenia się rewolucji. 

Ale jest jeszcze i inna grupa ludzi, która prawdopodobnie nie żywi żadnych złych 

zamiarów, lecz po prostu wprowadzona jest w błąd „teorią jednorazowej 

rewolucji”, wprowadzona jest w błąd całkowicie subiektywnym wyobrażeniem, 

według którego „rewolucja polityczna i rewolucja społeczna powinny byd 

doprowadzone do kooca w jednej bitwie”. Nie rozumieją oni, że rewolucja dzieli 

się na etapy, że można jedynie przechodzid od jednej rewolucji do drugiej, lecz 

jest rzeczą niemożliwą „doprowadzid je do kooca w jednej bitwie”. Tego rodzaju 

poglądy, które mieszają różne fazy rewolucji i osłabiają nasze wysiłki w zakresie 

wykonywania kolejnych zadao, są również szkodliwe. Słuszna jest teza, która 

głosi, iż z dwóch faz rewolucji pierwsza przygotowuje przesłanki drugiej, że fazy 
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te powinny się zazębiad i że nie można dopuścid, by między te fazy wcisnął się 

etap dyktatury burżuazji. Oto marksistowska teoria rozwoju rewolucji. Twierdzid 

zaś, że rewolucja demokratyczna nie ma swoich określonych zadao, nie ma 

swojego określonego stadium, że inne zadania, dające się zrealizowad jedynie w 

innym stadium, jak na przykład zadania rewolucji socjalistycznej, można 

rozstrzygad łącznie z zadaniami rewolucji demokratycznej, i nazywad to wszystko 

„doprowadzeniem do kooca w jednej bitwie”— to fantazja, która dla 

prawdziwych rewolucjonistów jest nie do przyjęcia. 

 

9. PRZECIWKO TWARDOGŁOWYM 

 

I oto na scenie ukazują się twardogłowi burżua i mówią: dobrze, skoro wy, 

komuniści, przesuwacie socjalistyczny ustrój społeczny na następny etap i skoro 

jednocześnie oświadczacie, że „trzy zasady ludowe Sun Jat-sena są dla 

współczesnych Chin niezbędne, toteż nasza partia gotowa jest prowadzid walkę 

o ich całkowitą realizację”10) to chwilowo uprzątnijcie wasz komunizm. Tego 

rodzaju gadanina osłaniana płaszczykiem „jedynej teorii” przerodziła się w dzikie 

wrzaski. Wrzaski te, w istocie rzeczy, wyrażają dążenie twardogłowych do 

absolutnego panowania burżuazji, a mówiąc delikatnie, można je również 

nazwad przejawem absolutnej ignorancji. 

Komunizm to konsekwentna ideologia proletariatu i jednocześnie to nowy ustrój 

społeczny. Ta ideologia i ten ustrój społeczny różnią się od wszelkiej innej 

ideologii i od wszelkiego innego ustroju społecznego i w całych dziejach 

ludzkości są najbardziej doskonałe, najbardziej postępowe, najbardziej 

rewolucyjne i najbardziej rozumne. Feudalna ideologia i feudalny ustrój 

społeczny — to muzealny zabytek historyczny. Ideologia i ustrój społeczny 

kapitalizmu w jednej części świata (w ZSRR) również już stanowią muzealny 

zabytek, a w innych krajach ledwie dyszą, dogorywają i wkrótce staną się 

muzealnym zabytkiem. I tylko ideologia i ustrój społeczny 

komunizmu, nie znając przeszkód, z nieprzepartą mocą rozprzestrzeniają się po 

całym świecie, przeżywając swoją piękną wiosnę. Od czasu, kiedy w Chinach 
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pojawił się naukowy komunizm, rozszerzyły się horyzonty ludzi, zmieniło się 

również oblicze rewolucji chioskiej. Rewolucja demokratyczna w Chinach nie 

może zwyciężyd, jeżeli nie będzie się kierowała nauką komunistyczną; w jeszcze 

większym stopniu dotyczy to następnego etapu rewolucji. Oto jeszcze jedna 

przyczyna, dla której twardogłowi burżua podnoszą laki wrzask i żądają 

„uprzątnięcia” komunizmu. Ale rzecz w tym, że nie można go „uprzątnąd”, 

albowiem wystarczy tylko „uprzątnąd” go, aby Chiny zginęły. Komunizm — to 

gwiazda przewodnia całego współczesnego świata, a między innymi i 

współczesnych Chin. 

Któż nie wie, że w odniesieniu do zagadnienia ustroju społecznego partia 

komunistyczna posiada program na dzisiaj i program na przyszłośd, innymi 

słowy, program-minimum i program-maksimum Na dzisiaj — nowa demokracja, 

na przyszłośd — socjalizm; są to dwa organicznie ze sobą związane programy, 

których podstawę stanowi konsekwentna ideologia komunistyczna. Oczywistym 

nonsensem więc są wściekłe wrzaski o konieczności „uprzątnięcia” komunizmu 

jedynie na tej podstawie, że program - minimum partii komunistycznej w 

zasadzie zgodny jest z trzema zasadami ludowymi! Co się tyczy komunistów, to 

mogli oni uznad „trzy zasady ludowe za polityczną podstawę jednolitego frontu 

antyjapooskiego” i o-świadczyd, że „trzy zasady ludowe Sun Jat-sena są dla 

współczesnych Chin niezbędne, toteż nasza partia gotowa jest prowadzid walkę 

o ich całkowitą realizację” jedynie dlatego, że tezy polityczne trzech zasad 

ludowych zgodne są w zasadzie z komunistycznym programem-minimum. W 

przeciwnym wypadku byłoby to niemożliwe. Jest to jednolity front komunizmu i 

trzech zasad ludowych w etapie rewolucji demokratycznej. Kiedy Sun Jat-sen 

mówił, że „komunizm jest najlepszym przyjacielem trzech zasad ludowych”11, 

miał na myśli właśnie taki jednolity front. Negowad komunizm, to znaczy w 

praktyce negowad jednolity front. Właśnie dlatego, że twardogłowi kurczowo 

trzymają się swojej koncepcji jednopartyjności i negują jednolity front, wymyślili 

całą tę niedorzeczną gadaninę, aby negowad komunizm. 

Nic nie wyjdzie również z „jedynej teorii”. Kiedy istnieją klasy, teorii jest tyleż, ile 

jest klas. Co więcej, nawet rozmaite grupy jednej i tej samej klasy mają własne 

teorie. W chwili obecnej klasa feudałów ma teorie feudalne, burżuazja — 

kapitalistyczne, buddyści — buddyzm, chrześcijanie — chrześcijaostwa, chłopi — 
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politeizm, a ostatnio znaleźli się jeszcze propagatorzy kemalizmu, faszyzmu, 

„filozofii życia”12, „teorii podziału według pracy”13. Czemu więc nie wolno 

proletariatowi posiadad własnej teorii — komunizmu ? Skoro istnieje taka 

niezliczona ilośd rozmaitych teorii, to dlaczego ujrzawszy komunizm, 

natychmiast podnieśliście wrzask, że trzeba go „uprzątnąd” ? Trzeba powiedzied 

jasno, że z tego „uprzątnięcia” nic nie będzie. Staomy raczej do 

współzawodnictwa. Jeżeli ktoś pokona komunizm, to my, komuniści, uznamy 

naszą porażkę. Jeżeli zaś nie, to wy będziecie musieli „uprzątnąd” wasz 

antydemokratyczny postulat „jedynej teorii”, i to jak najprędzej! 

Aby uniknąd nieporozumieo oraz pomóc twardogłowym w rozszerzeniu ich 

horyzontu, trzeba wyjaśnid, w czym trzy zasady ludowe są zgodne z 

komunizmem i w czym są niezgodne z komunizmem. 

Porównując trzy zasady ludowe z nauką komunizmu dochodzimy do wniosku, że 

w pewnych kwestiach są one zgodne, a w innych są niezgodne. 

Po pierwsze, w czym są zgodne? W obu naukach zgodne są podstawowe 

programy odnośnie do etapu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w Chinach. 

Rewolucyjne trzy zasady ludowe — byt narodowy, ludowładztwo i dobrobyt 

ludu — których nową interpretację dal Sun Jat-sen w 1924 roku, w zasadzie 

zgodne są z komunistycznym programem odnoszącym się do etapu rewolucji 

demokratycznej w Chinach. Właśnie dzięki temu, że są one zgodne, jak również 

dzięki temu, że trzy zasady ludowe są wcielane w życie, istnieje jednolity front 

obu nauk i obu partii. Byłoby rzeczą niesłuszną, gdybyśmy lekceważyli tę stronę 

sprawy. 

Po drugie, w czym są one niezgodne? Tutaj widzimy: 

 

1) Częściową niezgodnośd programów odnośnie do etapu rewolucji 

demokratycznej. Odnośnie do rewolucji demokratycznej pełny program 

komunistów zawiera punkty o konsekwentnym wprowadzeniu władzy ludowej, 

o ośmiogodzinnym dniu pracy i o konsekwentnej rewolucji agrarnej; nie 

znajdujemy tego w trzech zasadach ludowych. Jeśli trzy zasady ludowe mają byd 

realizowane bez uzupełnienia ich pod tym względem, to oba programy odnośnie 
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do etapu demokratycznego będą zgodne ze sobą jedynie w zasadzie, ale nie 

będzie można mówid o ich całkowitej zgodności. 

2) Niezgodnośd wyrażającą się w tym, że jedna nauka przewiduje etap rewolucji 

socjalistycznej, druga zaś nie przewiduje go. Nauka komunistyczna przewiduje 

poza etapem rewolucji demokratycznej jeszcze też etap rewolucji 

socjalistycznej, i dlatego ma również — poza programem-minimum — program-

maksimum, to jest program ustanowienia społecznego ustroju socjalistycznego i 

komunistycznego. Trzy zasady ludowe przewidują jedynie etap i ewolucji 

demokratycznej, a nie przewidują etapu rewolucji socjalistycznej i dlatego 

zawierają jedynie program-minimum, a nie zawierają programu-maksimum, to 

jest nie zawierają programu ustanowienia socjalistycznego i komunistycznego 

ustroju społecznego. 

3) Niezgodnośd światopoglądów. Światopogląd komunistyczny — to materializm 

dialektyczny i historyczny, a światopogląd wyrażony w trzech zasadach 

ludowych — to „objaśnianie historii potrzebami życia ludu”, a więc w istocie 

rzeczy dualizm lub idealizm. Światopoglądy te są przeciwstawne. 

4) Niezgodnośd pod względem rewolucyjnej konsekwencji. W obozie 

komunistów istnieje jednośd teorii i praktyki, innymi słowy, komuniści są 

konsekwentnymi rewolucjonistami. W obozie zwolenników trzech zasad 

ludowych — poza tymi, którzy są najbardziej oddani rewolucji i prawdzie — nie 

ma jedności teorii i praktyki, słowo kłóci się z czynem, innymi słowy, 

zwolennikom trzech zasad ludowych brak rewolucyjnej konsekwencji. 

Oto na czym polega niezgodnośd między nauką komunistyczną a trzema 

zasadami ludowymi. Na skutek tej niezgodności istnieje różnica między 

komunistami a zwolennikami trzech zasad ludowych. Lekceważyd tę różnicę, 

widzied tylko jednośd, a nie dostrzegad sprzeczności — to znaczy, niewątpliwie, 

popełniad poważny błąd. 

Po zorientowaniu się w tym wszystkim łatwo zrozumied, co oznacza żądanie 

twardogłowych, aby „uprzątnąd” komunizm. Jest to bądź dążenie burżuazji do 

absolutnego panowania, bądź absolutna ignorancja. 
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10. STARE TRZY ZASADY LUDOWE  

I NOWE TRZY ZASADY LUDOWE 
 

Twardogłowi burżua absolutnie nie rozumieją przemian historycznych; ich 

wiedza jest niezwykle uboga, równa się prawie zeru. Nie rozumieją ani różnicy 

między teorią komunistyczną a trzema zasadami ludowymi, ani różnicy między 

nowymi a starymi trzema zasadami ludowymi. 

My, komuniści, uznajemy „trzy zasady ludowe za polityczną podstawę 

jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego”, uznajemy, że „trzy zasady 

ludowe Sun Jat-sena są dla współczesnych Chin niezbędne, toteż nasza partia 

gotowa jest prowadzid walkę o ich całkowitą realizację”, uznajemy, że 

komunistyczny program-minimum w zasadzie zgodny jest z trzema zasadami 

ludowymi. O jakie jednakże trzy zasady ludowe chodzi? Chodzi nie o 

jakiekolwiek inne trzy zasady ludowe, lecz właśnie o te, których nową 

interpretację dał Sun Jat-sen w Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu 

Kuomintangu. Chciałbym, aby panowie twardogłowi w chwilach błogiego 

zadowolenia z siebie po trudach w zakresie „ograniczania działalności 

komunistycznej”, „roztapiania komunistów” i walki z komunizmem również 

rzucili okiem na ten manifest, okazuje się, że Sun Jat-sen mówi w tym 

manifeście: „Taka jest prawdziwa interpretacja trzech zasad ludowych 

Kuomintangu”. Z tego wynika, że tylko te trzy zasady ludowe są prawdziwe, 

wszelkie zaś inne są fałszywe, że tylko interpretacja trzech zasad ludowych 

zawarta w Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu Kuomintangu jest „prawdziwą 

interpretacją”, wszelka zaś inna jest fałszywa. Jest tu, jak widad, nie „fałsz 

komunistyczny”; i ja, i bardzo wielu członków Kuomintangu byliśmy obecni, 

kiedy uchwalano ten manifest. 

 

Manifest I Zjazdu Kuomintangu stał się linią graniczną między dwoma okresami 

w dziejach trzech zasad ludowych. Do tego czasu lizy zasady ludowe były trzema 
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zasadami ludowymi starego typu, trzema zasadami ludowymi starej rewolucji 

burżuazyjno-demokratycznej w kraju półkolonialnym, trzema zasadami 

ludowymi starej demokracji, starymi trzema zasadami ludowymi. 

Od tego czasu trzy zasady ludowe stały się trzema zasadami ludowymi nowego 

typu, trzema zasadami ludowymi nowej rewolucji burżuazyjno-demokratycznej 

w kraju półkolonialnym, trzema zasadami ludowymi nowej demokracji, nowymi 

trzema zasadami ludowymi. Tylko te trzy zasady ludowe są rewolucyjnymi 

trzema zasadami ludowymi nowego okresu. 

Te rewolucyjne trzy zasady ludowe nowego okresu, nowe, czyli prawdziwe trzy 

zasady ludowe zawierają trzy podstawowe tezy polityczne: sojusz z Rosją, sojusz 

z partią komunistyczną oraz popieranie chłopów i robotników. W nowym 

okresie trzy zasady ludowe będą fałszywe lub połowiczne, jeżeli nie będą 

zawierały tych trzech podstawowych tez politycznych lub jeżeli będzie w nich 

brak chodby jednej z tych trzech podstawowych tez politycznych. 

Po pierwsze, rewolucyjne, nowe, czyli prawdziwe trzy zasady ludowe muszą 

bezwzględnie byd trzema zasadami ludowymi zawierającymi tezę o sojuszu z 

Rosją. Teraz sytuacja jest zupełnie jasna: jeśli nie polityka sojuszu z Rosją, jeśli 

nie sojusz z paostwem socjalistycznym, to nieuchronnie polityka sojuszu z 

imperialistami, nieuchronnie sojusz z imperializmem. Czyż nie widzieliśmy tego 

po 1927 roku? Gdy tylko walka między socjalistycznym Związkiem Radzieckim a 

imperializmem jeszcze bardziej zaostrzy się, Chiny będą musiały stanąd albo po 

jednej, albo po drugiej stronie. To rzecz nieunikniona. A czyż nie można stad na 

stanowisku pośrednim? Nie, to złudzenie. Cały świat będzie wciągnięty do walki 

po stronie jednego lub drugiego obozu. W dzisiejszym świecie „neutralnośd” to 

termin służący tylko do oszukiwania ludzi. Poza tym dzisiaj, kiedy Chiny 

prowadzą walkę przeciwko imperializmowi, który wdarł się w głąb kraju, tym 

bardziej nie ma nawet co myśled o ostatecznym zwycięstwie bez pomocy ZSRR. 

Jeżeli odwrócimy się od ZSRR i wejdziemy w sojusz z imperialistami, to trzeba 

będzie wykreślid wyraz „rewolucyjne”, a wówczas trzy zasady ludowe staną się 

reakcyjnymi. Bo w istocie rzeczy nie ma „neutralnych” trzech zasad ludowych, 

mogą istnied tylko rewolucyjne lub kontrrewolucyjne trzy zasady ludowe. Można 

również wysłuchad dawnej rady Wang Cing-weia i spróbowad „walki przeciw 

obu obozom”14, spróbowad wymierzyd trzy zasady ludowe „przeciw obu 
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obozom”. Czy to nie bohaterstwo ? Niestety, nawet sam Wang Cing-wei, autor 

tej teorii, zrezygnował z takich trzech zasad ludowych (lub „uprzątnął” je) i 

zwekslował na „trzy zasady ludowe” oparte na sojuszu z imperialistami. Można 

rozumowad jeszcze i w inny sposób: imperialiści również dzielą się na 

wschodnich i zachodnich, skoro więc on (Wang Cing-wei) zdecydował się na 

sojusz ze wschodnimi, to ja, na odwrót, zdecyduję się na sojusz z zachodnimi, a 

wówczas: marszem zbrojnym na wschód! Czyż to nie jest dla was rewolucja? 

Niestety jednak imperialiści zachodni zamierzają walczyd z ZSRR, walczyd z 

komunistami. Zdecydujesz się na sojusz z nimi, a oni zażądają od ciebie: 

„marszem zbrojnym na północ”, i z twojej rewolucji nic nie pozostanie. 

Wszystkie te okoliczności zdecydowały właśnie o takim stanie rzeczy, że 

rewolucyjne, nowe, czyli prawdziwe trzy zasady ludowe mogą byd tylko trzema 

zasadami ludowymi zawierającymi tezę o sojuszu z Rosją, a w żadnym wypadku 

nie mogą byd trzema zasadami ludowymi opartymi na sojuszu z imperialistami 

przeciwko Rosji. 

Po drugie, rewolucyjne, nowe, czyli prawdziwe trzy zasady ludowe muszą 

bezwzględnie byd trzema zasadami ludowymi zawierającymi tezę o sojuszu z 

partią komunistyczną. Jeśli nie sojusz z partią komunistyczną, to wałka 

przeciwko niej. Walka przeciw komunizmowi to polityka imperializmu 

japooskiego i Wang Cing-weia. Jeżeli i ty chcesz walczyd przeciw komunizmowi, 

doskonale — zaproszą cię do udziału w ich antykomunistycznej firmie. Ale czyż 

to nie pachnie zdradą narodu? Ja, powiada, nie pójdę z Japonią, pójdę z innym 

mocarstwem. Ależ to istna komedia: obojętne z kim pójdziesz, wystarczy, abyś 

tylko wystąpił przeciwko komunistom — .i staniesz się zdrajcą narodu, ponieważ 

nie będziesz już mógł walczyd z najeźdźcami japooskimi. W takim razie, powiada, 

wystąpię samodzielnie przeciw komunistom. Ależ to istne brednie! Czyż znajdą 

się w krajach kolonialnych i półkolonialnych takie „zuchy”, by bez pomocy 

imperialistów dokonad tak wielkiego „czynu” kontrrewolucyjnego? Jakżeż to 

dzisiaj nagle uda się „samodzielnie” pokonad komunistów, skoro nie udało się 

ich pokonad przedtem w ciągu całych dziesięciu lat walki, kiedy zmobilizowano 

siły prawie całego światowego imperializmu? Mówią, że teraz krąży takie 

powiedzenie: „Walka przeciw komunizmowi to dobra rzecz, ale nic z tego nie 

wyjdzie”. Jeśli te słuchy są prawdziwe, w takim razie powiedzenie to jest w 
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połowie błędne: cóż jest dobrego w „walce przeciw komunizmowi”? Ale druga 

połowa jest całkowicie słuszna: z tej walki rzeczywiście „nic nie wyjdzie”. A 

przyczyna tego w zasadzie tkwi nie w komunistach, lecz w ludzie, gdyż lud 

otacza miłością komunistów i nie chce z nimi walczyd. Toteż jeżeli teraz, w 

momencie, kiedy wróg narodu wdarł się głęboko do naszego kraju, wystąpisz 

przeciwko komunistom — lud nie będzie znał litości, lud wytrząśnie z ciebie 

duszę. Każdy, kto zamierza walczyd przeciw komunistom, powinien byd 

przygotowany na to, że zostanie starty w proch. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli 

zaś nie chcesz byd starty w proch, to, zaiste, lepiej nie wplątuj się w tę walkę. 

Taka jest nasza szczera rada dla wszystkich antykomunistycznych „bohaterów”. 

Stąd wniosek jasny jak słooce, że obecne trzy zasady ludowe muszą 

bezwzględnie zawierad tezę o sojuszu z partią komunistyczną, w przeciwnym 

wypadku trzy zasady ludowe zakooczą swój żywot. Od tego zależy życie lub 

śmierd trzech zasad ludowych. Sojusz z partią komunistyczną — to dla nich 

życie, walka z partią komunistyczną — to dla nich śmierd. Czy może ktoś dowieśd 

czegoś przeciwnego ? 

Po trzecie, rewolucyjne, nowe, czyli prawdziwe trzy zasady ludowe muszą 

bezwzględnie byd trzema zasadami ludowymi zawierającymi tezę o popieraniu 

chłopów i robotników. Wyrzec się tej tezy, wyrzec się szczerego popierania 

chłopów i robotników, wyrzec się realizacji zawartego w testamencie Sun Jat-

sena wezwania „zmobilizowad masy ludowe” — to znaczy szykowad porażkę 

rewolucji, szykowad porażkę samemu sobie. J. W. Stalin mówi: „...kwestia 

narodowa jest w istocie rzeczy kwestią chłopską”15. A to znaczy, że rewolucja 

chioska jest w istocie rzeczy rewolucją chłopską, że obecna walka z najeźdźcami 

japooskimi jest w istocie rzeczy walką chłopską. Ustrój polityczny nowej 

demokracji jest w istocie rzeczy udzieleniem władzy chłopstwu. Nowe, 

prawdziwe trzy zasady ludowe — to w istocie rzeczy zasady rewolucji chłopskiej. 

Kultura mas jest w istocie rzeczy podniesieniem kultury chłopstwa. Wojna z 

najeźdźcami japooskimi jest w istocie rzeczy wojną chłopską. Teraz panuje idea 

„chodzenia w góry”16. Tam odbywają się zebrania, prowadzi się pracę, odbywa 

się szkolenie, wydaje się gazety, pisze się książki, wystawia się sztuki — wszystko 

w górach, wszystko w istocie rzeczy dla chłopów. Wszystko to, co jest potrzebne 

dla walki z najeźdźcami japooskimi, wszystko to, co jest potrzebne dla naszego 
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życia, dają w istocie rzeczy chłopi. Kiedy mówimy „w istocie rzeczy”, to znaczy — 

w zasadzie, ale to bynajmniej nie oznacza, że nie doceniamy pozostałych 

elementów; wyjaśnił to sam Stalin. Każdy uczniak wie, że 80% ludności Chin 

stanowią chłopi. Dlatego kwestia chłopska stała się podstawową kwestią 

rewolucji chioskiej, siła chłopstwa — to podstawowa siła rewolucji chioskiej. 

Następna częśd ludności Chin — to robotnicy. W Chinach jest kilka milionów 

robotników przemysłowych oraz kilkadziesiąt milionów robotników-

rzemieślników i robotników rolnych. Bez robotników różnych gałęzi przemysłu 

Chiny nie mogłyby istnied, robotnicy bowiem są wytwórcami produkcji 

przemysłowej. Bez klasy robotniczej zatrudnionej we współczesnym przemyśle 

rewolucja nie będzie mogła zwyciężyd, klasa robotnicza bowiem jest 

kierownikiem rewolucji chioskiej, jest klasą najbardziej rewolucyjną. W tych 

warunkach rewolucyjne, nowe, czyli prawdziwe trzy zasady ludowe muszą byd 

trzema zasadami ludowymi zawierającymi tezę o popieraniu chłopów i 

robotników. A jeżeli znajdą się trzy zasady ludowe, które nie będą zawierały tej 

tezy, które nie będą przewidywały szczerego popierania chłopów i robotników, 

które nie będą przewidywały realizacji wezwania „zmobilizowad masy ludowe”, 

to takie trzy zasady ludowe na pewno zakooczą swój żywot. 

Stąd wynika, że trzy zasady ludowe oderwane od trzech podstawowych tez 

politycznych — sojuszu z Rosją, sojuszu z partią komunistyczną oraz popierania 

chłopów i robotników — nie mają przyszłości. Wszyscy uczciwi zwolennicy 

trzech zasad ludowych powinni poważnie zastanowid się nad tym. 

Trzy zasady ludowe zawierające trzy podstawowe tezy polityczne— 

rewolucyjne, nowe, prawdziwe trzy zasady ludowe są trzema zasadami 

ludowymi nowej demokracji, dalszym rozwinięciem starych trzech zasad 

ludowych, wielką zasługą Sun Jat-sena, dziecięciem epoki, kiedy rewolucja 

chioska stała się częścią światowej rewolucji socjalistycznej. Komunistyczna 

Partia Chin uważa, że tylko takie trzy zasady ludowe „są dla współczesnych Chin 

niezbędne”, tylko o „całkowitą realizację” takich właśnie trzech zasad ludowych 

Komunistyczna Partia Chin wyraziła gotowośd prowadzenia walki. Tylko takie 

trzy zasady ludowe w zasadzie zgodne są z programem Komunistycznej Partii 

Chin przewidzianym dla etapu rewolucji demokratycznej, to znaczy z jej 

programem-minimum. 
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Co się tyczy starych trzech zasad ludowych, to zrodził je ówczesny okres 

rewolucji chioskiej. W tym czasie Rosja była imperialistyczna, toteż oczywiście 

nie mogła powstad teza o sojuszu z Rosją. W tym czasie w Chinach nie było 

jeszcze partii komunistycznej, toteż oczywiście nie mogła powstad teza o sojuszu 

z partią komunistyczną. W tym czasie ruch robotniczo-chłopski jeszcze nie 

wykazał w całej pełni swego wielkiego znaczenia politycznego, jeszcze nie 

zwrócił uwagi na siebie, toteż oczywiście nie było tezy o sojuszu z robotnikami i 

chłopami. Dlatego trzy zasady ludowe, które istniały przed reorganizacją 

Kuomintangu w 1924 roku — to trzy zasady ludowe starego typu, trzy zasady 

ludowe, które już się przeżyły. Bez rozwinięcia ich w nowe trzy zasady ludowe 

Kuomintang nie mógł iśd naprzód. Sun Jat-sen z właściwą mu wnikliwością 

zrozumiał to i z pomocą Związku Radzieckiego oraz Komunistycznej Partii Chin 

nadał trzem zasadom ludowym nową interpretację, odzwierciedlił w nich nowe 

historyczne właściwości epoki. W rezultacie tego utworzony został jednolity 

front trzech zasad ludowych i komunizmu, ustanowiono po raz pierwszy 

współpracę pomiędzy Kuomintangiem a partią komunistyczną, zdobyto 

sympatię całego narodu chioskiego i dokonano rewolucji lat 1924—1927. 

Stare trzy zasady ludowe były dla ówczesnego okresu rewolucyjne, 

odzwierciedlały historyczne właściwości tego okresu. Jeśli jednak również w 

nowym okresie, po tym, kiedy powstały nowe trzy zasady ludowe, po dawnemu 

śpiewad na starą nutę, występowad przeciw sojuszowi z Rosją po tym, kiedy 

powstało paostwo socjalistyczne, występowad przeciw sojuszowi z partią 

komunistyczną po tym, kiedy powstała partia komunistyczna, występowad 

przeciw tezie popierania chłopów i robotników po tym, kiedy wśród chłopów i 

robotników zbudziła się świadomośd klasowa i wykazali oni swą siłę polityczną 

— to trzy zasady ludowe będą czymś reakcyjnym, sprzecznym z duchem czasu. 

Reakcja, jaka nastąpiła po 1927 roku, była owocem właśnie takiego 

niezrozumienia ducha czasu. Mówią: „Bohaterem jest ten, kto czasowi 

dotrzymuje kroku”. Chciałbym, aby obecni zwolennicy trzech zasad ludowych 

pamiętali o tym. 

Jeśli chodzi o trzy zasady ludowe starego typu, to nie ma w nich niczego takiego, 

co w zasadzie byłoby zgodne z komunistycznym programem-minimum, dotyczą 

one bowiem minionego okresu, przeżyły się. Jeśli zaś ktoś wynajdzie 
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jakiekolwiek trzy zasady ludowe wymierzone przeciwko Rosji, przeciwko partii 

komunistycznej, przeciwko chłopom i robotnikom, to będą to reakcyjne trzy 

zasady i nie tylko nie będzie w nich absolutnie nic zgodnego z komunistycznym 

programem-minimum, lecz na odwrót, będą one wrogie komunizmowi, a 

wówczas w ogóle nie będzie o czym mówid. Zwolennicy trzech zasad ludowych 

powinni się nad tym również głęboko zastanowid. 

W każdym bądź razie żaden uczciwy człowiek nie może odrzucid nowych trzech 

zasad ludowych dopóty, dopóki nie spełnione zostanie w zasadzie zadanie walki 

przeciw imperializmowi i feudalizmowi. Odrzucają je tylko Wangcingweiowie i 

im podobni. Bez względu jednak na to, jak bardzo wszyscy ci Wangcingweiowie i 

im podobni będą się starali stworzyd jakieś tam antyrosyjskie, 

antykomunistyczne, antychłopskie i antyrobotnicze fałszywe trzy zasady ludowe, 

niewątpliwie znajdą się uczciwi, sprawiedliwi ludzie, którzy nadal będą bronid 

prawdziwych trzech zasad ludowych Sun Jat-sena. Jeżeli nawet w okresie 

rozpoczynającej się w 1927 roku reakcji znalazło się wielu prawdziwych 

zwolenników trzech zasad ludowych, którzy kontynuowali walkę o sprawę 

rewolucji chioskiej, to teraz, kiedy wróg narodu wdarł się w głąb naszego luju, 

takich ludzi znajdzie się niewątpliwie bardzo dużo. My, komuniści, będziemy 

niezmiennie i trwale współpracowad ze wszystkimi szczerymi zwolennikami 

trzech zasad ludowych i nie odtrącimy ani jednego przyjaciela, nikogo, oprócz 

zdrajców narodu i zatwardziałych wrogów komunizmu. 

 

11. KULTURA NOWEJ DEMOKRACJI 

 

Powyżej naświetliliśmy ukształtowane historycznie cechy szczególne ustroju 

politycznego Chin w nowym okresie, naświetliliśmy zagadnienie republiki nowej 

demokracji. Teraz możemy przejśd do zagadnieo kultury. 

Każda kultura jest odzwierciedleniem polityki i ekonomiki danego społeczeostwa 

w ideologii. W Chinach istnieje kultura imperialistyczna, odzwierciedlająca 

polityczne i ekonomiczne panowanie lub półpanowanie imperializmu w Chinach. 

Kulturę tę popularyzują nie tylko instytucje „kulturalne”, organizowane w 
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Chinach bezpośrednio przez samych imperialistów, ale i niektórzy Chioczycy, 

którzy stracili resztki sumienia. Mamy na myśli wszystkie przejawy kultury 

zawierające idee kolonizatorskie. Obok tego istnieje w Chinach kultura 

półfeudalna, odzwierciedlająca półfeudalną politykę i półfeudalną ekonomikę. 

Reprezentantami tej kultury są ci wszyscy, którzy opowiadają się za czczeniem 

Konfucjusza, za studiowaniem ksiąg kanonicznych, którzy głoszą starą etykę i 

stare idee oraz występują przeciwko nowej kulturze i nowym ideom. Kultura 

imperialistyczna i kultura półfeudalna to dwaj bardzo zgodni bracia; stanowią 

one reakcyjny blok i walczą przeciwko nowej kulturze Chin. Ta reakcyjna kultura 

jest na usługach imperialistów i klasy feudałów. Trzeba ją zdruzgotad. Jeżeli jej 

się nie zdruzgocze, nie będzie można zbudowad żadnej nowej kultury. „Jeżeli nie 

zdruzgoczesz tego, co stare — nie zbudujesz nowego, jeżeli nie zagrodzisz drogi 

temu, co stare — nie otworzysz drogi nowemu, jeżeli nie powstrzymasz tego, co 

stare — nowe nie pójdzie naprzód”. 

Walka między nową a starą kulturą — to walka na śmierd i życie. 

Co się tyczy nowej kultury, to jest ona odzwierciedleniem nowej polityki i nowej 

ekonomiki w ideologii i służy nowej polityce i nowej ekonomice. 

Jak już mówiliśmy w trzecim rozdziale, wraz z pojawieniem się w Chinach 

ekonomiki kapitalistycznej charakter społeczeostwa chioskiego stopniowo 

zmienia się, przestaje ono byd społeczeostwem w pełni feudalnym i staje się 

półfeudalnym, chociaż wciąż jeszcze przeważa ekonomika feudalna. Ekonomika 

kapitalistyczna to w porównaniu z ekonomiką feudalną nowa ekonomika. 

Jednocześnie z nową, kapitalistyczną ekonomiką powstają i rozwijają się nowe 

siły polityczne: burżuazja, drobna burżuazja i proletariat. Odzwierciedleniem zaś 

tych nowych sił politycznych i ekonomicznych w ideologii jest nowa kultura, 

która im właśnie służy. Gdyby nie było ekonomiki kapitalistycznej, gdyby nie 

było burżuazji, drobnej burżuazji, proletariatu, gdyby nie było politycznej siły 

tych klas, nie mogłaby powstad ani nowa ideologia, ani nowa kultura. 

Nowe siły polityczne, ekonomiczne i kulturalne — to rewolucyjne siły Chin. 

Walczą one ze starą polityką, ze starą ekonomiką i ze starą kulturą, na które 

składają się dwa elementy: rodzima chioska półfeudalna polityka, ekonomika i 

kultura, z jednej strony, oraz imperialistyczna polityka, ekonomika i kultura — z 
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drugiej, przy czym rolę dominującą w tym sojuszu odgrywają te ostatnie. 

Wszystko to jest plugastwem i trzeba je całkowicie zniszczyd. Walka między 

nowym a starym społeczeostwem chioskim — to walka między nowymi siłami 

mas ludowych (klas rewolucyjnych) a starymi siłami imperializmu i klasy 

feudałów. Walka między nowym a starym — to walka między rewolucją a 

kontrrewolucją. Trwa ona — jeżeli liczyd od wojny opiumowej —już sto lat, jeżeli 

zaś liczyd od czasu rewolucji 1911 roku — prawie trzydzieści lat. 

Ale jak to już powiedzieliśmy wyżej, również sama rewolucja dzieli się na nową i 

starą i to, co w jednym okresie historycznym było nowe, staje się w innym 

okresie historycznym — stare. Stuletnia epoka rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej w Chinach dzieli się na dwa duże okresy, z których pierwszy 

trwał osiemdziesiąt lat, a drugi — dwadzieścia. Każdy z tych dwóch dużych 

okresów ma swoją charakterystyczną, historycznie ukształtowaną podstawową 

cechę szczególną, a mianowicie: przez pierwsze osiemdziesiąt lat rewolucja 

burżuazyjno-demokratyczna w Chinach należała do rewolucji starego typu, a 

przez następne dwadzieścia lat — wskutek zmian w międzynarodowej i 

wewnętrznej sytuacji politycznej —stała się ona rewolucją nowego typu. Cechą 

charakterystyczną pierwszych osiemdziesięciu lat jest stara demokracja, cechą 

charakterystyczną następnych dwudziestu lat — nowa demokracja. Różnica ta 

istnieje zarówno w polityce, jak też w kulturze. 

Jak się przejawia ta różnica w kulturze? Tę właśnie kwestię chcemy rozpatrzyd 

poniżej. 

 

12. HISTORYCZNE WŁAŚCIWOŚCI  
REWOLUCJI KULTURALNEJ W CHINACH 

 

Mówiąc o sytuacji na froncie kulturalnym lub ideologicznym w Chinach, trzeba 

odróżniad dwa okresy historyczne: przed „ruchem 4 maja” i po tym ruchu. 

Przed „ruchem 4 maja” walka na froncie kulturalnym w Chinach była walką 

między nową kulturą burżuazji a starą kulturą klasy feudałów. Przed „ruchem 4 

maja” taki właśnie charakter miała walka między systemem szkolnym a starym 
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systemem egzaminów paostwowych17, między nową a starą nauką, między 

nauką zachodnią a chioską. Przez system szkolny, nową naukę i zachodnią naukę 

rozumiano wówczas w zasadzie nauki przyrodnicze i burżuazyjne teorie 

społeczno-polityczne, których potrzebę odczuwali przedstawiciele burżuazji 

(używam wyrazu „w zasadzie”, ponieważ zawierały one w znacznym stopniu jad 

przeżytków feudalnych). Idee tak zwanej nowej nauki odgrywały w tym czasie 

rolę rewolucyjną w walce z chioskimi ideami feudalnymi i służyły chioskiej 

rewolucji burżuazyjno-demokratycznej minionego okresu. Jednak wskutek 

nieporadności burżuazji chioskiej oraz wskutek tego, że świat już wkroczył w 

epokę imperializmu, te idee burżuazyjne, wytrzymawszy zaledwie kilka stard, 

zostały odrzucone przez siły reakcyjnego sojuszu kolonizatorskich idei obcego 

imperializmu z restauratorskimi ideami chioskiego feudalizmu. Już przy 

pierwszych przeciwuderzeniach tego reakcyjnego sojuszu ideologicznego tak 

zwana nowa nauka zwinęła sztandary i zatrąbiła na odwrót; straciła swego 

ducha i zachowała tylko zewnętrzną powłokę. W epoce imperializmu stara 

kultura burżuazyjno-demokratyczna ulega rozkładowi, słabnie i klęska jej jest 

niechybna. 

Inaczej potoczyły się sprawy po „ruchu 4 maja”. Po „ruchu 4 maja” na froncie 

kultury w Chinach pojawiła się zupełnie nowa, pełna świeżych sił armia 

kierowana przez Komunistyczną Partię Chin i kierująca się ideami kultury 

komunistycznej, to znaczy komunistycznym światopoglądem i komunistyczną 

teorią rewolucji społecznej. „Ruch 4 maja” powstał w 1919 roku, utworzenie 

Komunistycznej Partii Chin i faktyczny początek ruchu robotniczego przypada na 

rok 1921, innymi słowy, i jedno, i drugie miało miejsce po pierwszej wojnie 

światowej i Rewolucji Październikowej, kiedy w całym świecie kwestia narodowa 

i ruch rewolucyjny w krajach kolonialnych przybrały nowe oblicze. Ten związek 

między rewolucją chioską a rewolucją światową jest niezwykle wyraźny. Dzięki 

temu, że na arenę polityczną w Chinach wystąpiła nowa siła polityczna — 

proletariat chioski i Komunistyczna Partia Chin — na froncie kultury nowa armia 

w nowym rynsztunku i z nowym orężem, zjednoczywszy się ze wszystkimi 

możliwymi sojusznikami, rozpoczęła rozwiniętym szykiem śmiałą ofensywę na 

kulturę imperialistyczną i feudalną. Ta nowa armia szeroko rozwinęła swoje siły 

zarówno w dziedzinie nauk społecznych, jak też w dziedzinie literatury i sztuki — 
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w filozofii, ekonomii, polityce, sztuce wojskowej, historii, w literaturze pięknej, 

w sztuce (teatr, film, muzyka, rzeźba, malarstwo). Na przestrzeni dwudziestu lat, 

wszędzie, gdzie armia ta kierowała swój oręż — poczynając od idei, a koocząc na 

formie (język literacki i in.) -— niezmiennie dokonywała ona olbrzymiej 

rewolucji. Czyny jej nabrały takiego rozmachu, napór jej był tak potężny, że nikt 

nie mógł jej się oprzed. Zmobilizowane przez nią siły nie miały równych sobie 

pod względem masowości w żadni j epoce dziejów Chin. Najznakomitszym i 

najbardziej nieustraszonym chorążym tej nowej armii był Lu Sin. Lu Sin był 

sternikiem rewolucji kulturalnej w Chinach. Był on nie tylko wielkim pisarzem, 

ale też wielkim myślicielem i wielkim rewolucjonistą. 1 .u Sin był człowiekiem o 

mocnym kręgosłupie, nie było w nim ani cienia służalczości czy schlebiania, a to 

u łudzi krajów kolonialnych i półkolonialnych jest niezwykle cenną zaletą. Lu Sin 

był najbardziej nieskazitelnym, najbardziej nieustraszonym, najbardziej 

stanowczym, najbardziej oddanym, najbardziej płomiennym, nie spotykanym 

dotychczas bohaterem narodowym, który reprezentując większośd ludu 

przypuścił szturm do pozycji wroga na froncie kultury. Kierunek Lu Sina — to 

kierunek nowej kultury narodu chioskiego. 

Przed „ruchem 4 maja” nowa kultura Chin miała charakter starodemokratyczny i 

była częścią światowej burżuazyjnej, kapitalistycznej rewolucji kulturalnej. Po 

„ruchu 4 maja” nowa kultura Chin ma już charakter nowodemokratyczny i jest 

częścią światowej proletariackiej, socjalistycznej rewolucji kulturalnej. 

Przed „ruchem 4 maja” na czele ruchu na rzecz nowej kultury w Chinach, na 

czele chioskiej rewolucji kulturalnej stała burżuazja, która wówczas odgrywała 

jeszcze rolę kierowniczą. Po „ruchu 4 maja” idee kultury burżuazyjnej pozostały 

w tyle nawet za instytucjami politycznymi burżuazji i w obecnej chwili są 

absolutnie niezdolne do odgrywania roli przewodniej. W najlepszym wypadku 

przypadnie im w okresie rewolucji w pewnym stopniu rola sojusznika. 

Przewodnia zaś rola w tym sojuszu bezwzględnie przypadnie ideom kultury 

proletariackiej. Taka jest żelazna logika faktów, której nikt nie jest w stanie 

obalid. 

Kultura nowej demokracji to antyimperialistyczna, antyfeudalna kultura mas 

ludowych. Dzisiaj jest to kultura jednolitego frontu antyjapooskiego. Rolę 

przewodnią mogą w niej pełnid wyłącznie idee kultury proletariackiej, to jest 
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idee komunizmu. Nie mogą w niej pełnid roli przewodniej idee kultury 

jakiejkolwiek innej klasy. Krótko mówiąc, kultura nowej demokracji to 

antyimperialistyczna, antyfeudalna kultura mas ludowych kierowanych przez 

proletariat. 

 

13. CZTERY OKRESY 

 

Rewolucja kulturalna odzwierciedla w ideologii rewolucję polityczną i 

ekonomiczną i służy im. W Chinach w rewolucji kulturalnej, podobnie jak i w 

rewolucji politycznej, istnieje jednolity (ront. 

Historia jednolitego frontu rewolucji kulturalnej w ciągu ostatniego 

dwudziestolecia dzieli się na cztery okresy. Pierwszy okres — od 1919 do 1921 

roku (dwa lata); drugi — od 1921 do 1927 roku (sześd lat); trzeci — od 1927 do 

1937 roku (dziesięd lat) i czwarty — od 1937 roku do chwili obecnej (trzy lata). 

Pierwszy okres rozpoczął się wraz z „ruchem 4 maja” w 1919 roku i zakooczył się 

utworzeniem Komunistycznej Partii Chin w 1921 roku. Okres ten znamionuje 

głównie „ruch 4 maja”. „Ruch 4 maja” był ruchem antyimperialistycznym i 

jednocześnie antyfeudalnym. Doniosłe znaczenie historyczne tego ruchu 

polegało na tym, że charakteryzowały go cechy, jakich nie posiadała jeszcze 

rewolucja 1911 roku, mianowicie: konsekwentna i nieprzejednana walka 

przeciw imperializmowi i feudalizmowi. „Ruch 4 maja” miał taki charakter 

dlatego, że w tym czasie chioska ekonomika kapitalistyczna uczyniła nowy krok 

w swoim rozwoju; dlatego, że na oczach ówczesnej chioskiej inteligencji 

rewolucyjnej nastąpił upadek takich wielkich mocarstw imperialistycznych, jak 

Rosja, Niemcy, Austria, osłabły na skutek wojny takie wielkie mocarstwa 

imperialistyczne, jak Anglia i Francja, proletariat Rosji utworzył paostwo 

socjalistyczne, a w Niemczech, Austrii (na Węgrzech) i we Włoszech miały 

miejsce rewolucyjne wystąpienia proletariatu — a to wszystko razem sprawiło, 

że w inteligencję rewolucyjną wstąpiła nowa nadzieja na narodowe wyzwolenie 

Chin. „Ruch 4 maja” zrodził się w odpowiedzi na wezwanie rewolucji światowej, 

na wezwanie rewolucji rosyjskiej, na wezwanie Lenina. Ruch ten był częścią 
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światowej rewolucji proletariackiej. Aczkolwiek w okresie „ruchu 4 maja” 

Komunistyczna Partia Chin jeszcze nie istniała, ale już wtedy było wielu 

przedstawicieli inteligencji solidaryzujących się z rewolucją rosyjską i ideami 

komunistycznymi. Początkowo „ruch 4 maja” był rewolucyjnym ruchem 

jednolitego frontu inteligencji komunistycznej i rewolucyjnej inteligencji 

drobnoburżuazyjnej i burżuazyjnej (inteligencja burżuazyjna stanowiła prawe 

skrzydło  ruchu). Słabośd ruchu polegała na tym, że brała w nim udział tylko 

inteligencja, nie brali zaś udziału robotnicy i chłopi. Jednak wraz z powstaniem 

„ruchu 3 czerwca”18 „ruch 4 maja” przerósł w ogólnochioski ruch rewolucyjny, w 

którym uczestniczyła już nie tylko inteligencja, ale i szerokie masy proletariatu, 

drobnej burżuazji i burżuazji. Dokonywana przez „ruch 4 maja” rewolucja 

kulturalna walczyła konsekwentnie z kulturą feudalną. W ciągu całych swoich 

dziejów Chiny nie znały jeszcze tak wielkiej i konsekwentnej rewolucji 

kulturalnej. Pod sztandarem rewolucji kulturalnej w walce ze starą moralnością 

o nową moralnośd i w walce ze starą literaturą o nową literaturę dokonano 

wielkich czynów. Ten ruch kulturalny nie mógł jeszcze wówczas objąd mas 

robotniczych i chłopskich. Co prawda, wysunął on hasło „literatury dla prostego 

ludu”, ale w tym czasie pojęcie „prosty lud” ograniczało się w praktyce do 

inteligencji ze środowiska miejskiej drobnej burżuazji i burżuazji, a więc do tak 

zwanej inteligencji miejskiej. „Ruch 4 maja” zarówno pod względem 

ideologicznym, jak i pod względem kadr przygotował grunt do utworzenia w 

1921 roku Komunistycznej Partii Chin. On też przygotował grunt i pod „ruch 30 

maja”, i Marsz Północny. Inteligencja burżuazyjna stanowiła w „ruchu 4 maja” 

prawe skrzydło. W drugim okresie ruchu większa jej częśd porozumiała się z 

wrogiem i przerzuciła na stronę reakcji. 

Dragi okres znamionowało utworzenie Komunistycznej Partii Chin, jak również 

„ruch 30 maja” i Marsz Północny. W tym okresie nadal działał i rozwijał się 

jednolity front trzech klas, utworzony podczas „ruchu 4 maja”, front, do którego 

teraz wciągnięto również chłopstwo. Ten jednolity front wszystkich klas 

ukształtował się również jako jednolity front polityczny; po raz pierwszy 

ustanowiono współpracę między Kuomintangiem a partią komunistyczną. 

Wielkośd Sun Jat-sena polega nie tylko na tym, że stanął on na czele wielkiej 

rewolucji 1911 roku (aczkolwiek była ona rewolucją demokratyczną minionego 
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okresu), ale i na tym, że potrafił „zgodnie z procesem rozwoju historycznego, 

zgodnie z postulatami mas” wysunąd trzy rewolucyjne podstawowe tezy 

polityczne: sojusz z Rosją, sojusz z partią komunistyczną oraz popieranie 

chłopów i robotników; że potrafił nadad trzem zasadom ludowym nowy sens i 

stworzyd nowe trzy zasady ludowe, zawierające trzy podstawowe tezy 

polityczne. Do tego czasu trzy zasady ludowe słabo interesowały działaczy 

oświatowych, ludzi nauki i młodzież, ponieważ zasady te nie wysuwały hasła 

walki przeciw imperializmowi, nie wysuwały też hasła walki z feudalnymi 

stosunkami społecznymi, z ideami kultury feudalnej. Do tego czasu były one 

starymi trzema zasadami ludowymi, toteż społeczeostwo traktowało je jako 

chwilowy sztandar grupy osób walczących o władzę, to znaczy o stanowiska w 

rządzie, goniących za karierą polityczną. Potem pojawiły się nowe trzy zasady 

ludowe, zawierające trzy podstawowe tezy polityczne. Dzięki współpracy między 

Kuomintangiem a partią komunistyczną, dzięki wysiłkom rewolucjonistów — 

członków obu partii nowe trzy zasady ludowe rozpowszechniły się po całym 

kraju, rozpowszechniły się wśród części działaczy oświatowych i naukowych, 

wśród szerokich mas uczącej się młodzieży. A wszystko to nastąpiło dlatego, że 

poprzednie trzy zasady ludowe zostały rozwinięte, że stały się 

antyimperialistycznymi, antyfeudalnymi, nowodemokratycznymi trzema 

zasadami ludowymi zawierającymi trzy podstawowe tezy polityczne. Idee trzech 

zasad ludowych nie mogłyby się rozpowszechnid, gdyby nie rozwinęły się w tym 

kierunku. 

W tym okresie rewolucyjne trzy zasady ludowe stają się politycznym 

fundamentem jednolitego frontu Kuomintangu i partii komunistycznej, jak 

również wszystkich klas rewolucyjnych. „Komunizm jest najlepszym przyjacielem 

trzech zasad ludowych”; dlatego obie nauki utworzyły jednolity front. Pod 

względem swego składu klasowego był to jednolity front proletariatu, 

chłopstwa, miejskiej drobnej burżuazji i burżuazji. W tym czasie na łamach 

tygodnika partii komunistycznej „Siangtaoczoupao”, kuomintangowskiej gazety 

„Minkuożypao” w Szanghaju oraz terenowych organów prasowych Kuomintang i 

Komunistyczna Partia Chin wspólnie propagowały idee antyimperialistyczne, 

wspólnie prowadziły walkę z feudalnym konfucjanistyczno-kanonicznym 

systemem nauczania, ze starą obleczoną w starodawny rynsztunek feudalny 
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literaturą i ze starym językiem literackim „wenjen”, propagowały nową 

literaturę o treści antyimperialistycznej i antyfeudalnej oraz powszechnie 

zrozumiały język literacki „paihua”. Podczas działao wojennych w prowincji 

Kuangtung i podczas Marszu Północnego przenikają do armii chioskiej idee 

antyimperialistyczne i antyfeudalne, armia przebudowuje się. Wśród 

wielomilionowych mas chłopskich obiegają hasła usunięcia urzędników-złodziei 

mienia paostwowego i łapowników oraz usunięcia tuhao i lieszenów, 

rozpoczyna się wielka rewolucyjna walka chłopstwa. Dzięki temu wszystkiemu, 

jak również dzięki poparciu ze strony Związku Radzieckiego, Marsz Północny 

zakooczył się zwycięstwem. Kiedy tylko jednak wielka burżuazja dorwała się do 

władzy, natychmiast zerwała z rewolucją, w wyniku czego powstała nowa 

sytuacja polityczna. 

Trzeci okres — to nowy okres rewolucji, trwający od 1927 do 1937 roku. 

Ponieważ w koocu poprzedniego okresu w obozie rewolucji zaszły zmiany — 

wielka burżuazja chioska przerzuciła się do kontrrewolucyjnego obozu 

imperializmu i sił feudalnych, a burżuazja narodowa przyłączyła się do wielkiej 

burżuazji — w obozie rewolucyjnym zamiast poprzednich czterech klas 

pozostały trzy: proletariat, chłopstwo i inne warstwy drobnej burżuazji 

(włączając tu również inteligencję rewolucyjną). Dlatego rewolucja chioska siłą 

rzeczy wkroczyła w nowy okres, w którym Komunistyczna Partia Chin sama 

poprowadziła masy do rewolucji. Był to okres, z jednej strony, „wypraw” 

kontrrewolucyjnych, z drugiej— pogłębiania się rewolucji. W okresie tym 

organizowane były kontrrewolucyjne „wyprawy” dwojakiego rodzaju — 

wojenne i kulturalne. Pogłębianie się rewolucji również odbywało się w dwóch 

kierunkach — pogłębianie się rewolucji na wsi i pogłębianie się rewolucji 

kulturalnej. Do wymienionych powyżej „wypraw” mobilizowano na rozkaz 

imperialistów kontrrewolucyjne siły całych Chin i całego świata. „Wyprawy” te 

trwały całe dziesięd lat i wyróżniały się niezwykłym okrucieostwem. Kilkaset 

tysięcy komunistów i uczącej się młodzieży zamordowano, wobec kilku milionów 

robotników i chłopów zastosowano bestialskie represje. Hersztom całej tej 

roboty zdawało się, że komunizm i partię komunistyczną uda się na pewno 

„zetrzed z powierzchni ziemi”, w rzeczywistości jednak rezultat był wręcz 

przeciwny. „Wyprawy” obu rodzajów poniosły straszliwe fiasko. Rezultatem 
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„wypraw” wojennych było przejście Armii Czerwonej na północ w celu walki z 

najeźdźcami japooskimi; rezultatem „wypraw” w dziedzinie kultury był 

rewolucyjny ruch młodzieżowy 9 grudnia 1935 roku. Ogólnym zaś rezultatem 

obu rodzajów „wypraw” było przebudzenie się całego ludu. Takie są dodatnie 

rezultaty. Najbardziej jednak zdumiewa to, że „wyprawy” w dziedzinie kultury 

również zakooczyły się haniebnym fiaskiem, mimo iż komuniści nie mieli żadnej 

możliwości przeciwstawiania się im w kulturalnych instytucjach rejonów 

znajdujących się pod panowaniem Kuomintangu. Co było przyczyną tego? Czy 

nie należy zastanowid się nad tym ? Przecież i Lu Sin — komunista z przekonania 

— właśnie podczas tych „wypraw” stał się znakomitym działaczem rewolucji 

kulturalnej w Chinach. 

Ujemnym rezultatem „wypraw” kontrrewolucyjnych było wtargnięcie 

imperializmu japooskiego do Chin. To właśnie jest główną przyczyną owej 

głębokiej nienawiści, z jaką cały nasz lud dotychczas wspomina dziesięcioletnią 

walkę z komunizmem. 

W tym okresie obóz rewolucji bronił zasad walki mas ludowych przeciw 

imperializmowi i feudalizmowi — nowej demokracji i nowych trzech zasad 

ludowych, a obóz kontrrewolucji — absolutystycznych zakusów bloku 

obszarników i wielkiej burżuazji pod egidą imperializmu. Zarówno w dziedzinie 

polityki, jak i w dziedzinie kultury blok ten w sposób bezwzględny rozprawił się z 

trzema podstawowymi tezami politycznymi Sun Jat-sena, w sposób bezwzględny 

rozprawił się z jego nowymi trzema zasadami ludowymi i ściągnął na lud chioski 

straszliwe klęski. 

Czwarty okres — to okres obecnej wojny z najeźdźcami japooskimi. 

Zygzakowata droga rewolucji chioskiej znowu doprowadziła do jednolitego 

frontu czterech klas, ale ramy tego frontu jeszcze bardziej rozszerzyły się. W 

wyższych warstwach społeczeostwa chioskiego front ten objął wielu 

przedstawicieli klas panujących, w warstwach średnich — burżuazję narodową i 

drobną burżuazję, a w warstwach niższych — cały proletariat. Wszystkie 

warstwy ludności zawarły sojusz i stawiły zdecydowany opór imperializmowi 

japooskiemu. Pierwszy etap tego okresu zakooczył się wraz z upadkiem 

Wuhanu. W tym etapie można było obserwowad we wszystkich dziedzinach 

życia kraju radosny entuzjazm, w polityce pojawiły się tendencje do 



48 
 

demokratyzacji, na froncie kulturalnym dokonano stosunkowo szerokiej 

mobilizacji sił. W drugim etapie, który zaczął się po upadku Wuhanu, w sytuacji 

politycznej zaszło wiele zmian. Częśd wielkiej burżuazji skapitulowała przed 

wrogiem, druga częśd również zamierza jak najszybciej wycofad się z wojny. W 

życiu kulturalnym odzwierciedleniem wytworzonej sytuacji stała się reakcyjna 

działalnośd Je Tsinga, Czang Czun-maia i innych, jak również brak wolności słowa 

i prasy. 

Aby przezwyciężyd ten kryzys, trzeba prowadzid energiczną walkę ze wszystkimi 

ideami, przeciwstawiającymi się wojnie z najeźdźcami, zespoleniu sil, postępowi. 

Bez rozgromienia tych reakcyjnych koncepcji nie można liczyd na zwycięstwo w 

wojnie. Jakie więc są perspektywy naszej walki? To doniosłe zagadnienie ściąga 

teraz na siebie uwagę całego narodu. Biorąc pod uwagę istniejące okoliczności 

wewnętrzne i międzynarodowe można twierdzid, że naród chioski — bez 

względu na trudności, jakie może napotkad w wojnie z najeźdźcami japooskimi 

— mimo wszystko zwycięży. Z analizy całych dziejów Chin wynika, że postęp 

osiągnięty przez Chiny w ciągu dwudziestolecia po „ruchu 4 maja” przewyższa 

osiągnięcia nie tylko poprzednich osiemdziesięciu lat, lecz zaprawdę kilku 

minionych tysiącleci. Można sobie wyobrazid, jakie sukcesy osiągną Chiny w 

ciągu następnych dwudziestu lat! Klęski, jakie obecnie spadły na nasz naród — 

to rezultat rozpasania się ciemnych sił wewnątrz kraju i poza jego granicami. Ale 

to rozpasanie świadczy nie tylko o tym, że wstecznicy są jeszcze silni, ale i o tym, 

że są to ich przedśmiertne drgawki, że masy ludowe są coraz bliższe zwycięstwa. 

Tak przedstawia się sprawa w Chinach, tak przedstawia się sprawa na całym 

Wschodzie, tak przedstawia się ona również w całym świecie. 

 

14. ODCHYLENIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU KULTURY 

 

Wszystko, co nowe, wykuwa się w ciężkiej walce. Dotyczy to również nowej 

kultury, która w ciągu dwudziestu lat swego rozwoju dokonała trzech zwrotów, 

zakreśliła zygzak, przy czym wyszło na jaw wszystko, co w niej jest dobre i złe. 
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Twardogłowi burżua absolutnie nie mają racji w zagadnieniach kultury, 

podobnie jak w zagadnieniach władzy politycznej. Nie rozumieją historycznych 

właściwości nowego okresu Chin i nie uznają nowodemokratycznej kultury 

szerokich mas ludowych. Ich punktem wyjścia jest dążenie do tego, by 

ustanowid nieograniczoną władzę burżuazji, w dziedzinie zaś kultury — 

monopolistyczne panowanie kultury burżuazyjnej. Częśd działaczy kultury o tak 

zwanej orientacji europejsko-amerykaoskiej19 (mówię o części ich) dawniej 

solidaryzowała się w praktyce z podejmowanymi przez rząd kuomintangowski 

„wyprawami” antykomunistycznymi na froncie kultury, a teraz solidaryzuje się 

widocznie z polityką mającą na celu „ograniczenie działalności komunistów” i 

„roztopienie komunistów”. Nie chcą, aby robotnicy i chłopi podnieśli głowę w 

dziedzinie życia politycznego, nie chcą, aby robotnicy i chłopi podnieśli głowę w 

dziedzinie kultury. Jednakże z tego monopolistycznego panowania kultury 

twardogłowych burżua nic nie wyjdzie, ponieważ zarówno tutaj, jak i w 

zagadnieniu władzy politycznej nie ma ku temu ani wewnętrznych, ani 

międzynarodowych warunków. Toteż teorię monopolistycznego panowania 

kultury burżuazyjnej należy raczej „uprzątnąd”. 

Jeśli chodzi o kierunek kultury ludowej, to przewodnią rolę odgrywają w niej 

idee komunistyczne. Powinniśmy usilnie propagowad w klasie robotniczej 

socjalizm i komunizm, a jednocześnie w należyty sposób systematycznie 

wychowywad chłopstwo i pozostałą częśd ludu w duchu socjalistycznym. Jednak 

kultura ludowa w swym całokształcie nie jest jeszcze na razie socjalistyczna. 

Polityka, ekonomika, kultura nowej demokracji — wszystkie te dziedziny dzięki 

przewodniej roli proletariatu posiadają elementy socjalistyczne, przy czym nie są 

to zwykłe elementy, lecz takie elementy, które odgrywają rolę decydującą. Jeśli 

jednak mówid o polityce, ekonomice i kulturze w ich całokształcie, to nie są one 

na razie socjalistyczne, lecz nowodemokratyczne. Podstawowe zadanie 

rewolucji w danym etapie to przede wszystkim walka przeciw obcemu 

imperializmowi i chioskiemu feudalizmowi, toteż na razie jest ona rewolucją 

burżuazyjno-demokratyczną, a nie rewolucją socjalistyczną stawiającą sobie za 

cel obalenie kapitalizmu. Jeśli chodzi o kulturę ludową, to niesłuszny byłby 

pogląd, że cała nasza obecna kultura ludowa jest lub powinna byd w swym 

całokształcie socjalistyczna. Byłoby to mieszaniem zadania propagandy ideologii 
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komunistycznej z zadaniem praktycznego wprowadzania komunizmu jako 

programu działania w danym momencie, mieszaniem komunistycznego sposobu 

ujmowania zagadnieo i komunistycznych metod rozpatrywania różnorodnych 

zagadnieo, opanowywania nauki, organizowania pracy i szkolenia kadr — z 

realizacją idei komunistycznych jako praktycznej wytycznej dla całej sprawy 

oświaty ludowej i kultury ludowej w etapie rewolucji demokratycznej w 

Chinach. Socjalistyczna w swej treści kultura ludowa powinna odzwierciedlad 

socjalistyczną politykę i ekonomikę. Nasza polityka i ekonomika posiada 

elementy socjalistyczne, toteż nasza kultura ludowa, jako odzwierciedlenie tej 

polityki i ekonomiki, również posiada elementy socjalistyczne. Jeśli chodzi o 

społeczeostwo w całości, to na razie jeszcze nie ukształtowała się u nas w pełni 

socjalistyczna polityka i socjalistyczna ekonomika, toteż nie możemy jeszcze 

mied w pełni socjalistycznej kultury ludowej. 

Wobec tego, że obecna rewolucja chioska jest częścią światowej proletariackiej 

rewolucji socjalistycznej, obecna nowa kultura Chin również jest częścią nowej 

światowej proletariackiej kultury socjalistycznej, jej niezwykle ważnym 

sojusznikiem. Jeśli mówid o kulturze ludowej w jej całokształcie, to należy 

stwierdzid, że aczkolwiek posiada ona znaczne elementy kultury socjalistycznej, 

to jednak na razie wchodzi ona do światowej proletariackiej kultury 

socjalistycznej niejako kultura w pełni socjalistyczna, lecz jako 

antyimperialistyczna, antyfeudalna kultura nowodemokratyczna mas ludowych. 

Wobec tego, że obecna rewolucja chioska jest niemożliwa bez kierownictwa ze 

strony proletariatu chioskiego, to również obecna nowa kultura Chin jest 

niemożliwa bez kierownictwa ze strony idei kultury proletariackiej, to jest idei 

komunizmu. Jednakże kierownictwo to w obecnym etapie prowadzi masy 

ludowe do antyimperialistycznej, antyfeudalnej rewolucji politycznej i 

kulturalnej, toteż treśd obecnej, nowej kultury ludowej pozostaje w swym 

całokształcie nowodemokratyczna, a nie socjalistyczna. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że obecnie należy wzmagad propagandę idei 

komunistycznych, rozwijad szkolenie marksistowsko-leninowskie. Bez takiej 

propagandy i szkolenia nie będzie można nie tylko zapewnid przejścia rewolucji 

chioskiej do następnego, socjalistycznego etapu, ale nawet doprowadzid do 

zwycięstwa obecnej, demokratycznej rewolucji. Powinniśmy jednak widzied 
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różnicę między propagowaniem ideologii komunistycznej i komunistycznego 

ustroju społecznego, z jednej strony, a praktycznym realizowaniem 

nowodemokratycznego programu działao — z drugiej; widzied różnicę między 

stosowaniem teorii komunistycznej i komunistycznych metod rozpatrywania 

zagadnieo, opanowywania nauki, organizowania pracy «i szkolenia kadr, z jednej 

strony, a nowodemokratycznym nastawieniem w całokształcie kultury ludowej 

— z drugiej. Mieszad jednego z drugim oczywiście nie należy. 

Z tego wynika, że treścią nowej kultury ludowej w Chinach w obecnym etapie 

nie jest ani monopolistyczne panowanie kultury burżuazyjnej, ani socjalizm 

proletariacki w jego czystej postaci, lecz antyimperialistyczna, antyfeudalna 

nowa demokracja mas ludowych, kierująca się ideami proletariackiej kultury 

socjalistycznej. 

 

15. O NARODOWĄ, NAUKOWĄ, MASOWĄ KULTURĘ 

 

Kultura nowej demokracji to kultura narodowa. Występuje ona przeciwko 

uciskowi imperialistycznemu, broni godności narodowej, broni niezawisłości 

narodu chioskiego. Należy ona do naszego narodu i nacechowana jest naszymi 

właściwościami narodowymi. Tworzy ona jedną całośd ze wszystkimi 

socjalistycznymi i nowodemokratycznymi kulturami innych narodów, nawiązuje 

z nimi stosunki, mające na celu wzajemne wzbogacenie się i wzajemny rozwój, i 

wespół z nirni tworzy nową kulturę światową. W żadnym jednak wypadku nie 

może ona łączyd się z reakcyjnymi imperialistycznymi kulturami jakichkolwiek 

innych narodów, gdyż nasza kultura to rewolucyjna kultura narodowa. Chiny 

powinny przyswajad sobie w jak największym stopniu postępową kulturę obcych 

paostw, traktując ją jako surowiec, który może wzbogacid naszą kulturę. W 

przeszłości prowadzono tę pracę w stopniu bardzo niedostatecznym. Chodzi txi 

nie tylko o obecną kulturę socjalistyczną i nowodemokratyczną, ale i o obcą 

kulturę przeszłości, na przykład o kulturę epoki Oświecenia w różnych krajach 

kapitalistycznych. Powinniśmy przyswajad sobie wszystko, co może nam się 

dzisiaj przydad. Jednakże ze wszystkim, co obce, należy postępowad jak z 
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pokarmem: pokarm z początku jest przeżuwany w ustach, przetrawiany w 

żołądku i jelitach, zwilżany śliną, sokiem żołądkowym i jelitowym, a następnie 

organizm dzieli go na odpadki, które wydala, i na ekstrakt, który sobie 

przyswaja; dopiero wtedy pokarm staje się pożyteczny dla naszego organizmu. 

Podobnie i my nie możemy połykad wszystkiego, co obce, w całości, bez wyboru. 

Postulat „całkowitej europeizacji”20 jest błędny. Mechaniczne naśladowanie 

wszystkiego, co obce, wyrządziło Chinom w przeszłości wielką szkodę. Stosując 

marksizm w Chinach komuniści chioscy tak samo powinni w pełni i umiejętnie 

łączyd ogólne prawdy marksizmu z konkretną praktyką rewolucji chioskiej — 

innymi słowy, łączyd je z narodowymi właściwościami Chin, oblekad je w 

określoną formę narodową, a dopiero wtedy nasza praca będzie pożyteczna.. W 

żadnym wypadku nie należy stosowad marksizmu subiektywistycznie, 

schematycznie. To, co robią marksiści-schematycy, jest po prostu pastwieniem 

się nad marksizmem i nad rewolucją chioską. W szeregach rewolucji chioskiej 

nie ma dla nich miejsca. Kultura chioska powinna mied własną, a więc narodową 

formę. Narodowa w formie, nowodemokratyczna w treści — taka jest nasza 

dzisiejsza nowa kultura. 

Kultura nowej demokracji jest kulturą naukową. Występuje ona przeciwko 

wszelkim ideom feudalnym i mistyce, broni rzetelności w poszukiwaniu prawdy, 

broni obiektywnej prawdy, broni jedności teorii z praktyką. Tutaj naukowa myśl 

proletariatu chioskiego może utworzyd wespół z burżuazyjnymi materialistami i 

przyrodoznawcami, którzy jeszcze odgrywają w Chinach rolę postępową, 

jednolity front przeciwko imperializmowi, feudalizmowi i mistyce. W żadnym 

jednak wypadku nie może ona włączyd się do jednolitego frontu z jakimikolwiek 

odmianami idealizmu reakcyjnego. W działalności politycznej komuniści mogą 

tworzyd jednolity antyimperialistyczny, antyfeudalny front z pewnymi 

idealistami i nawet ze zwolennikami teorii religijnych, ale w żadnym wypadku 

nie mogą godzid się z ich idealizmem lub ich dogmatami religijnymi. W ciągu 

długiego okresu istnienia społeczeostwa feudalnego powstała w Chinach 

wspaniała kultura. Zorientowad się w procesie rozwoju tej starodawnej kultury, 

usunąd z niej wszystkie feudalne plewy, wyłuskad jej demokratyczne ziarno — 

oto niezbędny warunek rozwoju nowej kultury narodowej i wzmocnienia wiary 

narodu we własne siły. Jednakże w żadnym wypadku nie wolno przejmowad 
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wszystkiego bezkrytycznie, hurtem. Trzeba odróżniad całą zgniliznę, zrodzoną 

przez panującą klasę feudałów starożytności, od wspaniałej starodawnej kultury 

ludowej, to jest od tego, co było z natury swej w większym lub mniejszym 

stopniu demokratyczne i rewolucyjne. Obecna nowa polityka i nowa ekonomika 

Chin rozwinęły się na gruncie starej polityki i starej ekonomiki poprzednich 

epok; obecna nowa kultura Chin również rozwinęła się na gruncie starej kultury 

poprzednich epok. Dlatego powinniśmy szanowad naszą przeszłośd historyczną i 

nie powinniśmy odżegnywad się od niej. Jednakże szacunek ten powinien 

polegad na tym, aby wyznaczyd historii należne jej miejsce w nauce, brad pod 

uwagę dialektyczny rozwój historii, a nie na tym, aby sławid dawne czasy i ganid 

współczesnośd, nie na tym, aby zachwycad się każdym feudalnym zielskiem. 

Głównym zadaniem w stosunku do mas ludowych i do uczącej się młodzieży jest 

kierowad nimi tak, aby patrzyły przed siebie, a nie wstecz. 

Kultura nowej demokracji jest kulturą masową, a więc demokratyczną. Powinna 

ona służyd robotniczo-chłopskim masom pracującym, stanowiącym ponad 90% 

narodu, powinna stopniowo stawad się ich kulturą. Pomiędzy tą sumą wiedzy, 

jaką trzeba dad rewolucyjnym kadrom kierowniczym, a tą sumą wiedzy, jaką 

trzeba dad masom rewolucyjnym, powinna istnied różnica, ale jednocześnie 

pomiędzy tymi wiadomościami powinien istnied również związek. Trzeba 

odróżniad i jednocześnie powiązywad postulaty podniesienia poziomu kultury i 

postulaty zapewnienia jej dostępności dla ogółu. Dla szerokich mas ludowych 

kultura rewolucyjna jest potężnym orężem rewolucji. W okresie 

przedrewolucyjnym służy ona celom ideologicznego przygotowania rewolucji, w 

toku rewolucji stanowi ona konieczny i ważny odcinek ogólnego frontu 

rewolucji, a rewolucjoniści pracujący na froncie kultury są na tym froncie 

dowódcami różnych stopni. „Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest również 

ruch rewolucyjny”21; widad z tego, jakie ważne znaczenie dla praktyki ruchu 

rewolucyjnego ma ruch na rzecz kultury rewolucyjnej. Zarówno walka o kulturę 

rewolucyjną, jak i praktyczna walka rewolucyjna są ruchami masowymi, toteż 

postępowi pracownicy frontu kultury powinni w wojnie z najeźdźcami 

japooskimi mied swoją armię. Tą armią są masy ludowe. Jeżeli pracownik frontu 

kultury rewolucyjnej nie będzie ściśle związany z ludem — stanie się „generałem 

bez armii”, a więc jego ogieo nie porazi wroga. Aby osiągnąd te cele, należy w 
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odpowiednich ku temu warunkach zreformowad pisownię, język należy uczynid 

dostępnym dla mas ludowych. Należy zrozumied, że lud to niewyczerpane 

źródło kultury rewolucyjnej. 

Kultura narodowa, naukowa, masowa — to antyimperialistyczna, antyfeudalna 

kultura mas ludowych, kultura nowej demokracji, nowa kultura ludu chioskiego. 

Połączenie nowodemokratycznej polityki, nowodemokratycznej ekonomiki i 

nowodemokratycznej kultury zrodzi republikę nowej demokracji, Republikę 

Chioską, której istota będzie odpowiadała nazwie, te nowe Chiny, które chcemy 

zbudowad. 

 

Nowe Chiny przed nami, idźmy im na spotkanie! 
Wierzchołek masztu okrętu — Nowych Chin — już ukazał się na horyzoncie, 

klaszczcie w dłonie i witajcie go! 
Radujcie się, Nowe Chiny są nasze! 
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Przypisy 

 

1. Czasopismo „Czungkuo wenhua” („Kultura Chin”) zaczęło wychodzid w Jenanie w styczniu 

1940 roku. Praca „O nowej demokracji” była po raz pierwszy opublikowana w pierwszym 

numerze tego czasopisma.  

2. Patrz W. I. Lenin „O związkach zawodowych, o chwili bieżącej i o biedach Trockiego” 

(Dzieła, 4 wyd. ros., t. 32, str. 13. — Red. przekł. polsk.). 

3. K. Marks, „Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej”. Przedmowa (patrz K. Marks i F. 

Engels, Dzieła wybrane, Warszawa 1949, t. I, str. 338. — Red. przekł. polsk.). — 167. 

4. K. Marks „Tezy o Feuerbachu” (patrz: K. Marks i F. Engels, Dzieła wybrane, Warszawa 

1949. t. II, str. 385. -- Red. przekł. polsk.).—167. 

5. J. W. Stalin, „Przewrót Październikowy a kwestia narodowa” (Dzieła, t. 4, Warszawa 1953, 

str. 175.—Red. przekł. polsk.).. 

6. W.I. Lenin, „Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu” (Dzieła, t. 22, Warszawa 

1950, str. 343. — Red. przekł. polsk.). — 185. 

7. Mowa o całym szeregu wystąpieo antyradzieckich zorganizowanych przez rząd 

kuomintangowski po zdradzie rewolucji przez Czang Kai-szeka: 13 grudnia 1927 roku 

kuomintangowcy zamordowali wicekonsula ZSRR w Kantonie, 14 grudnia rząd 

kuomintangowski w Nankinie wydał „zarządzenie o zerwaniu stosunków z Rosją”, odmówił 

uznania terenowych konsulatów radzieckich i zmusił radzieckie instytucje handlowe w 

różnych prowincjach Chin do przerwania działalności. W sierpniu 1929 roku Czang Kai-szek 

inspirowany przez imperialistów sprowokował na północnym wschodzie zbrojny konflikt z 

ZSRR. 

8. Kemal reprezentował interesy tureckiej burżuazji handlowej. Po pierwszej wojnie 

światowej imperialiści angielscy pchnęli swego satelitę, Grecję, do zbrojnej agresji 

przeciwko Turcji. Naród turecki, uzyskawszy pomoc od Związku Radzieckiego, odniósł w 

1922 roku zwycięstwo nad armią grecka. W 1923 roku Kemal został obrany prezydentem 

Turcji. J. W. Stalin mówi: „Rewolucja kemalistowska jest odgórną rewolucją narodowej 

burżuazji handlowej, która się zrodziła w walce z obcymi imperialistami i która w istocie 

rzeczy skierowana jest w swym dalszym rozwoju przeciw chłopom i robotnikom, przeciw 
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samej możliwości rewolucji agrarnej” (J.W. Stalin, „Rozmowa ze studentami Uniwersytetu 

imienia Sun Jat-sena”, Dzieła, t. 9, Warszawa 1953, str. 255. — Red. przekł. polsk.).  

9. Towarzysz Mao Tse-tung ma tu na myśli Czang Czun-maia i jego kompanów. Po „ruchu 4 

maja” Czang Czun-niai otwarcie wystąpił przeciwko nauce głosząc metafizyczną teorię 

„kultury duchowej” i otrzymał przezwisko „opętanego metafizyka”. W grudniu 1938 roku 

Czang Czun-mai opublikował za namową Czang Kai-szeka” „List otwarty do pana Mao Tse-

tunga”, w którym rozwijał niedorzeczne koncepcje likwidacji 8 Armii i Nowej 4 Armii oraz 

rejonu pogranicznego Szensi-Kansu-Ningsia, występując jako poplecznik najeźdźców 

japooskich i Czang Kai-szeka.  

10. Z opublikowanej we wrześniu 1937 roku deklaracji Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Chin o ustanowieniu współpracy między partią komunistyczną a 

Kuomintangiem.  

11.  Sun Jat-sen, „Wykłady o zasadzie dobrobytu ludu”, 1924 rok, wykład drugi.  

12. Czen Li-fu, jeden z hersztów czangkaiszekowskiej Służby Specjalnej (kontrwywiad) 

zaangażował szajkę sprzedajnych pismaków reakcyjnych, którzy wypocili książczynę pod 

nazwą „Weiszenglun” („Filozofia życia”). „Dzieło” to było stekiem nonsensów i propagowało 

kuomintangowski faszyzm. Pod książczyną figurowało nazwisko nikczemnego Czen Li-fu.. 

13. Hasło to cynicznie głosił militarysta Jen Si-szan reprezentujący interesy wielkich 

obszarników i wielkich kompradorów prowincji Szansi.  

14. Po zdradzeniu rewolucji w 1927 roku Wang Cing-wei opublikował paszkwil pod tytułem 

„Walka przeciw obu obozom”.  

15. W przemówieniu „W kwestii narodowej w Jugosławii”, wygłoszonym na posiedzeniu 

komisji jugosłowiaoskiej KW Międzynarodówki Komunistycznej w dniu 30 marca 1925 roku, 

J.W. Stalin powiedział, że: „...chłopstwo stanowi podstawową armię ruchu narodowego, że 

bez chłopskiej armii nie ma i byd nie może potężnego ruchu narodowego... kwestia 

narodowa jest w istocie rzeczy kwestią chłopską” (Dzieła, t. 7, Warszawa 1953, str. 78. — 

Red. przekł. polsk.).  

16.  W swoim czasie niektórzy dogmatycy w partii komunistycznej kpili z tego, że towarzysz 

Mao Tse-tung poświęcał dużą uwagę rewolucyjnym bazom oporu na wsi, i nazywali to ideą 

„chodzenia w góry”. Towarzysz Mao Tse-tung posłużył się tu tym ironicznym wyrażeniem 

dogmatyków, aby dowieśd ogromnej roli rewolucyjnych baz oporu na wsi. 

17. Przez system szkolny ma się tu na myśli system oświaty ludowej zapożyczony od paostw 

kapitalistycznych Europy i Ameryki. System egzaminów paostwowych „koczu” istniał w 

Chinach feudalnych z dawien dawna. W koocu XIX wieku inteligenci chioscy — zwolennicy 
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reform domagali się zniesienia starego systemu egzaminów i zorganizowania szkół typu 

europejskiego.  

18. Ruch patriotyczny, zrodzony 4 maja 1919 roku, wkroczył na początku czerwca w nowy 

etap, gdy studenci pekioscy 3 czerwca stawili opór wojsku i policji, organizowali wiece i 

wygłaszali przemówienia. Po strajkach studenckich nastąpiły strajki robotników i kupców w 

Szanghaju, Nankinie, Tientsinie, Hangczou, Wuhanie, Kiukiangu i w różnych punktach 

prowincji Szantung i Anhuei. W ten sposób „ruch 4 maja” przekształcił się w szeroki ruch 

masowy, w którym brały udział proletariat, miejska drobna burżuazja i burżuazja narodowa.  

19.  Mowa o grupie, którą reprezentował Hu Szy i inni.  

20.  Za „całkowitą europeizacją” wypowiadała się częśd uczonych burżuazyjnych. Bez 

zastrzeżeo wychwalali oni dawno już przeżytą indywidualistyczną kulturę burżuazyjną 

Zachodu i domagali się, by Chiny we wszystkim naśladowały kapitalistyczne paostwa Europy 

i Ameryki, nazywając to „całkowitą europeizacją”.  

21.  W. I. Lenin, „Co robid?” (Dzieła, t. 5, Warszawa 1950, str. 404.—Red. przekł. polsk.). 

 

 


