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Towarzysze! Nim przejdę do omówienia zagadnienia, uważam za konieczne 

zaznaczyd, że nie posiadam wyczerpujących materiałów w sprawie chioskiej, 

niezbędnych do przedstawienia pełnego obrazu rewolucji w Chinach. Muszę 

więc poprzestad na niektórych ogólnych uwagach charakteru zasadniczego, 

które mają bezpośredni związek z zagadnieniem podstawowego kierunku 

rewolucji chioskiej. 

Posiadam tezy Piętrowa, tezy Mifa, dwa referaty Tan Pin-sjana i uwagi Rafesa w 

sprawie chioskiej. Sądzę, że wszystkie te dokumenty mimo ich zalet cierpią na 

ten poważny brak, że pomijają szereg podstawowych zagadnieo rewolucji w 

Chinach. Sądzę, że należy przede wszystkim zwrócid uwagę na te 

niedociągnięcia. Dlatego też uwagi moje będą jednocześnie miały charakter 

krytyczny. 

 

I 

CHARAKTER REWOLUCJI W CHINACH 

 

Lenin mówił, że Chioczycy będą wkrótce mieli swój rok 1905. Niektórzy 

towarzysze zrozumieli to w ten sposób, że w Chinach powinno się dokładnie 

powtórzyd to samo, co było u nas, w Rosji, w roku 1905. Tak, towarzysze, nie 

jest. Lenin wcale nie mówił, że rewolucja chioska będzie kopią rewolucji 1905 

roku w Rosji. Lenin mówił tylko, że Chioczycy będą mieli swój rok 1905. To 

znaczy, że poza ogólnymi cechami rewolucji 1905 roku rewolucja chioska będzie 

jeszcze posiadała swoje specyficzne właściwości, które powinny wycisnąd swe 

piętno szczególne na rewolucji w Chinach. 

Co to są za właściwości? 

Pierwsza właściwośd polega na tym, że rewolucja chioska, która jest rewolucją 

burżuazyjno-demokratyczną, jest jednocześnie rewolucją narodowo-

wyzwoleoczą, ostrzem swym skierowaną przeciwko panowaniu obcego 

imperializmu w Chinach. Tym przede wszystkim różni się ona od rewolucji 1905 

roku w Rosji. Rzecz w tym, że panowanie imperializmu w Chinach przejawia się 
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nie tylko w postaci jego potęgi militarnej, ale przede wszystkim w tym, że 

główne nici przemysłu w Chinach, koleje, fabryki i zakłady przemysłowe, 

kopalnie, banki itp., znajdują się w rękach lub pod kontrolą obcych 

imperialistów. Z tego jednak wynika, że zagadnienia walki z obcym 

imperializmem i jego agentami chioskimi nie mogą nie odgrywad poważnej roli 

w rewolucji chioskiej. Rewolucja chioska bezpośrednio wiąże się więc przez to z 

rewolucją proletariuszy wszystkich krajów przeciwko imperializmowi. 

Druga właściwośd rewolucji chioskiej polega na tym, że rodzima wielka 

burżuazja jest w Chinach niezwykle słaba, nieporównanie słabsza niż rosyjska 

burżuazja okresu 1905 roku. Jest to zrozumiałe. Skoro bowiem główne nici 

przemysłu skupiają się w rękach obcych imperialistów, to rodzima wielka 

burżuazja w Chinach nie może nie byd słaba i zacofana. Pod tym względem 

uwaga Mifa co do słabości rodzimej burżuazji w Chinach, jako jednego z 

charakterystycznych momentów rewolucji chioskiej, jest zupełnie słuszna. Ale z 

tego wynika, że rola inicjatora i kierownika rewolucji chioskiej, rola wodza 

chłopstwa chioskiego winna nieuchronnie trafid do rąk proletariatu chioskiego i 

jego partii. 

Nie należy również zapominad o trzeciej właściwości rewolucji chioskiej, 

polegającej na tym, że obok Chin istnieje i rozwija się Związek Radziecki, którego 

rewolucyjne doświadczenie i pomoc nie może nie ulżyd walce proletariatu 

chioskiego przeciwko imperializmowi i przeciwko feudalno-średniowiecznym 

przeżytkom w Chinach. 

Takie są główne właściwości rewolucji chioskiej, które określają jej charakter i jej 

kierunek. 

 

II 

IMPERIALIZM I IMPERIALISTYCZNA INTERWENCJA W CHINACH 

 

Pierwsza wada przedłożonych tez polega na tym, że pomijają lub nie doceniają 

zagadnienia interwencji imperialistycznej w Chinach. Jeśli wczytad się w tezy, 
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można pomyśled, że w Chinach w chwili obecnej nie ma właściwie 

imperialistycznej interwencji, jest zaś jedynie walka północy z południem lub 

jednej grupy generałów z drugą grupą generałów. Przy tym istnieje skłonnośd 

pojmowania interwencji jako stanu, w którym zachodzi fakt wprowadzenia na 

terytorium chioskie obcych wojsk, a jeśli taki fakt nie zachodzi, to nie ma też 

interwencji. 

Jest to, towarzysze, bardzo poważny błąd. Interwencja nie ogranicza się 

bynajmniej do wprowadzenia wojska, a wprowadzenie wojska bynajmniej nie 

stanowi podstawowej właściwości interwencji. We współczesnych warunkach 

ruchu rewolucyjnego w krajach kapitalistycznych, kiedy bezpośrednie 

wprowadzenie obcych wojsk wywoład może szereg protestów i konfliktów, 

interwencja posiada charakter bardziej elastyczny i bardziej zamaskowaną 

formę. We współczesnych warunkach imperializm woli interweniowad przez 

organizowanie wojny domowej w kraju zależnym, przez finansowanie sił 

kontrrewolucyjnych przeciwko rewolucji, przez moralne i materialne popieranie 

swoich chioskich agentów przeciwko rewolucji. Walkę Denikina i Kołczaka, 

Judenicza i Wrangla przeciwko rewolucji w Rosji imperialiści skłonni byli 

przedstawiad jako walkę wyłącznie wewnętrzną. Ale my wszyscy wiedzieliśmy i 

wiedzieliśmy nie tylko my, bo wiedział również cały świat, że za plecami tych 

kontrrewolucyjnych generałów rosyjskich stali imperialiści Anglii i Ameryki, 

Francji i Japonii, bez których poparcia poważna wojna domowa w Rosji byłaby 

zupełnie niemożliwa. To samo należy powiedzied o Chinach. Walka Wu Pei-fu i 

Sun Czuan-fana, Czan Tso-lina i Czan Tsun-czana przeciwko rewolucji w Chinach 

byłaby po prostu niemożliwa, gdyby tych kontrrewolucyjnych generałów nie 

inspirowali imperialiści wszystkich krajów, gdyby ci imperialiści nie zaopatrywali 

ich w środki, broo, instruktorów, „doradców” itd. 

Na czym polega siła wojsk kantooskich? Na tym, że posiadają ideę, patos, który 

jest źródłem siły w ich walce o wyzwolenie od imperializmu, że niosą Chinom 

wyzwolenie. Na czym polega siła kontrrewolucyjnych generałów w Chinach? Na 

tym, że za ich plecami stoją imperialiści wszystkich krajów, właściciele 

wszelakich kolei, koncesji, fabryk i zakładów przemysłowych, banków i domów 

handlowych w Chinach. 
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Dlatego sprawa polega nie tylko, a nawet nie tyle na wprowadzeniu obcych 

wojsk, lecz na poparciu, jakiego udzielają kontrrewolucji w Chinach imperialiści 

wszystkich krajów. Interwencja cudzymi rękoma — oto, na czym polega obecnie 

istota imperialistycznej interwencji. 

Dlatego interwencja imperialistyczna w Chinach jest niewątpliwym faktem i 

przeciwko temu faktowi właśnie rewolucja chioska skierowuje swoje ostrze. 

Dlatego kto pomija lub nie docenia faktu interwencji imperialistycznej w 

Chinach, ten pomija lub nie docenia tego, co jest w Chinach najważniejsze i 

najbardziej istotne. 

Powiadają, że imperialiści japooscy przejawiają pewne oznaki „przychylności” do 

kantooczyków i do rewolucji chioskiej w ogóle. Powiadają, że imperialiści 

amerykaoscy nie pozostają pod tym względem w tyle za japooskimi. Jest to, 

towarzysze, oszukiwanie samych siebie. Trzeba umied odróżniad istotę polityki 

imperialistów, a wśród nich imperialistów japoosko-amerykaoskich, od jej 

maski. Lenin mówił często, że rewolucjonistów trudno pozyskad pałką, pięścią, 

ale czasem biorą się bardzo łatwo na łaskawe słowo. Tej prawdy 

wypowiedzianej przez Lenina nigdy, towarzysze, nie należy zapominad. W 

każdym razie jasne jest, że imperialiści japoosko-amerykaoscy dośd dobrze 

rozgryźli znaczenie tej prawdy. Dlatego należy ściśle odróżniad uprzejmości i 

pochwały wobec kantooczyków od faktu, że imperialiści najbardziej hojni na 

uprzejmości najbardziej kurczowo trzymają się „swoich” koncesji i kolei w 

Chinach i za żadną cenę nie chcą się ich wyrzec. 

 

III 

ARMIA REWOLUCYJNA W CHINACH 

 

Druga uwaga w związku z przedłożonymi tezami dotyczy sprawy armii 

rewolucyjnej w Chinach. Chodzi o to, że sprawa armii rewolucyjnej została w 

tezach bądź pominięta, bądź nie doceniona. (Głos z miejsca: „Słusznie!”) To jest 

druga ich wada. Posuwanie się kantooczyków na północ uważane jest zazwyczaj 
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nie za rozszerzenie zasięgu rewolucji chioskiej, lecz za walkę generałów 

kantooskich przeciwko Wu Pei-fu i Sun Czuan-fanowi, za walkę o przewagę 

jednych generałów nad innymi generałami. Jest to bardzo poważny błąd, 

towarzysze. Armie rewolucyjne w Chinach stanowią czynnik wielkiej wagi w 

walce robotników i chłopów chioskich o swoje wyzwolenie. Czyż jest rzeczą 

przypadku, że do maja czy czerwca tego roku sytuację w Chinach oceniano jako 

panowanie reakcji, które nastąpiło po porażce armii Fyn Juj-sjana, a następnie 

latem tegoż roku wystarczyło, iż zwycięskie wojska kantooczyków przesunęły się 

na północ i zajęły Hupei, by obraz zmienił się zasadniczo na korzyśd rewolucji? 

Nie, to nie jest przypadek. Posuwanie się bowiem naprzód kantooczyków 

oznacza cios zadany imperializmowi, uderzenie w jego agentów w Chinach, 

oznacza wolnośd zgromadzeo, wolnośd strajków, wolnośd prasy, wolnośd 

organizowania się dla wszystkich elementów rewolucyjnych w Chinach w ogóle, 

dla robotników w szczególności. Oto, na czym polega cecha charakterystyczna i 

bardzo doniosłe znaczenie armii rewolucyjnej w Chinach. 

Dawniej, w wieku XVIII i XIX, rewolucje rozpoczynały się w ten sposób, że 

powstawał zazwyczaj lud, najczęściej bezbronny albo źle uzbrojony, i zderzał się 

z armią starego reżymu, którą starał się rozsadzid od wewnątrz lub przynajmniej 

częściowo przeciągnąd na swoją stronę. Taka była typowa forma wybuchów 

rewolucyjnych w przeszłości. To samo mieliśmy u nas w Rosji w roku 1905. W 

Chinach sprawy potoczyły się inaczej. W Chinach nie bezbronny lud staje 

naprzeciw armii starego rządu, lecz lud uzbrojony, w postaci jego rewolucyjnej 

armii. W Chinach uzbrojona rewolucja walczy przeciwko uzbrojonej 

kontrrewolucji. Na tym polega jedna z cech charakterystycznych i jeden z 

plusów rewolucji w Chinach. Na tym też polega szczególne znaczenie armii 

rewolucyjnej w Chinach. 

Oto, dlaczego niedocenianie armii rewolucyjnej jest niedopuszczalnym brakiem 

przedłożonych tez. 

Ale z tego wynika, że komuniści chioscy powinni zwrócid szczególną uwagę na 

pracę w armii. 

Po pierwsze, komuniści chioscy powinni ze wszech miar wzmóc pracę polityczną 

w armii i doprowadzid do tego, aby armia stała się rzeczywistym i wzorowym 
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nosicielem idei rewolucji chioskiej. Jest to szczególnie niezbędne dlatego, że do 

kantooczyków przystają obecnie najrozmaitsi generałowie nie mający nic 

wspólnego z Kuomintangiem, przystają do nich jako do siły, która druzgocze 

wrogów narodu chioskiego, a przystając do kantooczyków wnoszą rozkład do 

szeregów armii. Zneutralizowad takich „sojuszników” lub też uczynid z nich 

prawdziwych kuomintangowców  można   jedynie  przez wzmocnienie pracy 

politycznej i przez zorganizowanie nad nimi kontroli rewolucyjnej. Bez tego 

armia może się znaleźd w bardzo ciężkiej sytuacji. 

Po drugie, rewolucjoniści chioscy, a wśród nich komuniści, powinni zabrad się 

energicznie do opanowywania sztuki wojennej. Nie powinni oni uważad sztuki 

wojennej za sprawę drugorzędną, gdyż sztuka wojenna stanowi obecnie w 

Chinach doniosły czynnik rewolucji chioskiej. Rewolucjoniści chioscy, a więc i 

komuniści, powinni uczyd się sztuki wojennej, by stopniowo wysuwad się na 

czoło i zająd w armii rewolucyjnej takie czy inne stanowiska kierownicze. To 

będzie gwarancją, że armia rewolucyjna w Chinach kroczyd będzie słuszną 

drogą, prosto do celu. Bez tego chwiejnośd i wahania w armii mogą stad się 

nieuniknione. 

 

IV 

CHARAKTER PRZYSZŁEJ WŁADZY W CHINACH 

 

Trzecia uwaga dotyczy tego, że w tezach bądź nie uwzględniono, bądź 

uwzględniono niedostatecznie zagadnienie charakteru przyszłej władzy 

rewolucyjnej w Chinach. Bardzo się zbliżył do tego zagadnienia w swoich tezach 

Mif i to jest jego zasługą. Ale zbliżywszy się, czegoś się zląkł i nie zdecydował się 

doprowadzid sprawę do kooca. Mif sądzi, że przyszła władza rewolucyjna w 

Chinach będzie władzą rewolucyjnej drobnej burżuazji pod kierownictwem 

proletariatu. Co to znaczy? Mieoszewicy i eserowcy w czasie rewolucji lutowej 

1917 roku były to również partie drobnomieszczaoskie i w pewnym  stopniu  

rewolucyjne.   Czy to znaczy, że przyszła władza rewolucyjna w Chinach będzie 

władzą eserowsko-mieoszewicką? Nie, nie znaczy. Dlaczego? Dlatego że władza 
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eserowsko-mieoszewicką była w gruncie rzeczy władzą imperialistyczną, 

podczas gdy przyszła władza rewolucyjna w Chinach nie może nie byd władzą 

antyimperialistyczną. Jest to różnica zasadnicza. 

Rząd Macdonalda był nawet władzą „robotniczą”, ale jednocześnie był to rząd 

imperialistyczny, opierał się bowiem na zachowaniu władzy imperialistycznej 

Anglii, powiedzmy, nad Indiami i Egiptem. Przyszła władza rewolucyjna w 

Chinach będzie miała tę przewagę nad rządem Macdonalda, że będzie władzą 

antyimperialistyczną. 

Sprawa polega nie tylko na burżuazyjno-demokratycznym charakterze władzy 

kantooskiej, która jest zalążkiem przyszłej ogólnochioskiej władzy rewolucyjnej; 

sprawa polega przede wszystkim na tym, że władza ta jest — i nie może nie byd 

— władzą antyimperialistyczną, że każdy krok naprzód tej władzy jest ciosem 

zadanym imperializmowi światowemu —- a zatem ciosem na rzecz światowego 

ruchu rewolucyjnego. 

Lenin miał rację, kiedy mówił, że jeśli poprzednio, zanim nastąpiła epoka 

rewolucji światowej, ruch narodowowyzwoleoczy był częścią składową ruchu 

ogólno-demokratycznego, to obecnie, po zwycięstwie rewolucji radzieckiej w 

Rosji i nastąpieniu epoki rewolucji światowej, ruch narodowo-wyzwoleoczy 

stanowi częśd składową światowej rewolucji proletariackiej. 

Tej cechy nie uwzględnił Mif. 

Sądzę, że przyszła władza rewolucyjna w Chinach będzie na ogół przypominała 

swym charakterem taką władzę, o jakiej mówiono u nas w roku 1905, tzn. coś w 

rodzaju demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa, z tą jednak różnicą, 

że będzie to władza przede wszystkim antyimperialistyczną. 

Będzie to władza stanowiąca przejście do niekapitalistycznego, czy ściślej 

mówiąc — socjalistycznego rozwoju Chin. 

Oto, w jakim kierunku potoczyd się powinna rewolucja w Chinach. 

Tę drogę rozwoju rewolucji ułatwiają trzy okoliczności: 

po pierwsze, rewolucja w Chinach, jako rewolucja narodowo-wyzwoleocza, 

skieruje się swym ostrzem przeciwko imperializmowi i jego agentom w Chinach; 
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po drugie, rodzima wielka burżuazja w Chinach jest słaba, słabsza niż rodzima 

burżuazja w Rosji w okresie 1905 roku, co ułatwia sprawę hegemonii 

proletariatu, sprawę kierowniczej roli partii proletariackiej w stosunku do 

chłopstwa chioskiego; 

po trzecie, rewolucja w Chinach będzie się rozwijała w warunkach 

pozwalających na wykorzystanie doświadczenia i pomocy zwycięskiej rewolucji 

w Związku Radzieckim. 

Czy droga ta z całą pewnością i bezwzględnie zwycięży — zależy to od wielu 

okoliczności. Jedno jest w każdym razie jasne, że walka o tę właśnie drogę 

rozwojową rewolucji chioskiej jest podstawowym zadaniem komunistów 

chioskich. 

Stąd wypływają zadania komunistów chioskich w sprawie stosunku do 

Kuomintangu i do przyszłej władzy rewolucyjnej w Chinach. Powiadają, że 

komuniści chioscy powinni wystąpid z Kuomintangu. To jest niesłuszne, 

towarzysze. Wystąpienie komunistów chioskich z Kuomintangu w obecnej chwili 

byłoby największym błędem. Cały przebieg rewolucji chioskiej, jej charakter, jej 

perspektywy świadczą w sposób niewątpliwy, iż komuniści chioscy powinni 

pozostad w Kuomintangu i wzmóc tam swą pracę. 

Czy może jednak chioska partia komunistyczna brad udział w przyszłej władzy 

rewolucyjnej? Nie tylko może, lecz powinna brad udział. Przebieg rewolucji w 

Chinach, jej charakter, jej perspektywy świadczą wymownie, że chioska partia 

komunistyczna powinna brad udział w przyszłej władzy rewolucyjnej Chin. 

Na tym polega jedna z niezbędnych gwarancji urzeczywistnienia w praktyce 

hegemonii proletariatu chioskiego. 

 

V 

KWESTIA CHŁOPSKA W CHINACH 

 



11 
 

Czwarta uwaga dotyczy kwestii chłopskiej w Chinach. Mif sądzi, że należy 

niezwłocznie wysunąd hasło tworzenia Rad, mianowicie — Rad chłopskich na 

wsi chioskiej. Sądzę, że to jest błąd. Mif uprzedza rozwój wydarzeo. Nie można 

tworzyd Rad na wsi z pominięciem ośrodków przemysłowych Chin. Tymczasem 

sprawa tworzenia Rad w przemysłowych ośrodkach Chin nie stoi w tej chwili na 

porządku dziennym. Prócz tego należy mied na uwadze, że nie można traktowad 

Rad w oderwaniu od sytuacji ogólnej. Rady, w danym wypadku Rady chłopskie, 

można byłoby organizowad jedynie wówczas, gdyby Chiny przeżywały okres 

najwyższego wzniesienia ruchu chłopskiego, burzącego to, co stare, i 

tworzącego nową władzę licząc na to, że przemysłowe ośrodki Chin już 

przerwały tamę i wkroczyły w fazę tworzenia władzy Rad. Czy można 

powiedzied, że chłopstwo chioskie i rewolucja chioska w ogólności wkroczyły już 

w tę fazę? Nie, nie można. Dlatego mówid teraz o Radach — to znaczy uprzedzad 

rozwój wydarzeo. Dlatego należy obecnie stawiad sprawę tworzenia nie Rad, 

lecz komitetów chłopskich. Mam na myśli wybierane przez chłopów komitety 

chłopskie, które potrafią sformułowad podstawowe żądania chłopstwa i które 

podejmą wszelkie kroki, by te żądania zrealizowad w drodze rewolucyjnej. Te 

komitety chłopskie winny stad się trzonem, wokół którego będzie się rozwijała 

rewolucja na wsi. 

Wiem, że wśród kuomintangowców, a nawet wśród komunistów chioskich są 

ludzie, którzy uważają za niewskazany rozwój rewolucji na wsi w obawie, że 

wciąganie chłopów do rewolucji podważy jednośd frontu anty-

imperialistycznego. Jest to stanowisko z gruntu błędne, towarzysze. Front 

antyimperialistyczny w Chinach będzie tym silniejszy i potężniejszy, im szybciej i 

gruntowniej chłopstwo chioskie zostanie wciągnięte do rewolucji. Autorzy tez, a 

zwłaszcza Tan Pin-sjan i Rafes mają zupełną słusznośd, gdy twierdzą, że 

niezwłoczne zaspokojenie szeregu najbardziej palących żądao chłopskich jest 

arcyniezbędnym warunkiem zwycięstwa rewolucji chioskiej. Sądzę, że czas już 

przełamad ten bezwład i tę „neutralnośd” w stosunku do chłopstwa, które dają 

się zauważyd w działalności pewnych elementów Kuomintangu. Sądzę, że 

zarówno Komunistyczna Partia Chin jak i Kuomintang, a więc i władza 

kantooska, po¥/inny niezwłocznie przejśd od słów do czynu i postawid sprawę 

zaspokojenia już teraz najżywotniejszych żądao chłopstwa. 
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Jakie powinny byd perspektywy w tej dziedzinie i do jakich granic można i należy 

dojśd — to zależy od przebiegu rewolucji. Sądzę, że w ostatecznym rachunku 

należy zmierzad do nacjonalizacji ziemi. W każdym razie nie możemy wyrzekad 

się z góry takiego hasła, jak nacjonalizacja ziemi. 

Jakimi drogami i ścieżkami iśd powinni rewolucjoniści chioscy, aby zmobilizowad 

do rewolucji wielomilionowe chłopstwo Chin? 

Sądzę, że w obecnych warunkach może byd mowa jedynie o trzech drogach. 

Pierwsza droga — to droga tworzenia komitetów chłopskich i przenikania 

rewolucjonistów chioskich do tych komitetów celem oddziaływania na 

chłopstwo. (Głos z miejsca: „A związki chłopskie?”) Sądzę, że związki chłopskie 

będą się skupiały wokół komitetów chłopskich albo też związki chłopskie będą 

się przekształcały w komitety chłopskie wyposażone w taką czy inną władzę, 

konieczną do realizacji żądao chłopstwa. O tej drodze mówiłem już poprzednio. 

Ale ta droga nie wystarcza, śmieszne byłoby mniemad, że Chinom do tego 

wystarczy rewolucjonistów. W Chinach jest około 400 milionów ludności. Z tego 

około 350 milionów Chioczyków. Więcej niż 9/10 tej liczby — to chłopi. 

Mniemad, że kilkadziesiąt tysięcy rewolucjonistów chioskich zdoła opanowad ten 

ocean chłopstwa — znaczy byd w błędzie. A więc potrzebne są jeszcze inne 

drogi. 

Druga droga — to droga oddziaływania na chłopstwo przez aparat nowej władzy 

ludowo-rewolucyjnej. Nie ulega wątpliwości, że w nowych wyzwalanych 

prowincjach będzie powstawała nowa władza na wzór władzy kantooskiej. Nie 

ulega wątpliwości, że ta władza i aparat tej władzy, jeśli chce naprawdę posuwad 

rewolucję naprzód, będzie musiał zabrad się do zaspokojenia najbardziej 

palących żądao chłopstwa. Otóż zadanie komunistów i w ogóle rewolucjonistów 

chioskich polega na tym, aby przenikad do aparatu nowej władzy, zbliżad ten 

aparat do mas chłopskich, pomagad masom chłopskim poprzez ten aparat w 

realizacji ich palących żądao czy to przez odebranie ziemi obszarniczej, czy przez 

obniżenie podatków i opłat czynszowych — zależnie od okoliczności. 

Trzecia droga polega na oddziaływaniu na chłopstwo poprzez armię 

rewolucyjną. Mówiłem już o doniosłym znaczeniu armii rewolucyjnej w 

rewolucji chioskiej. Chioska armia rewolucyjna jest tą siłą, która pierwsza 
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dociera do nowych prowincji, pierwsza styka się bezpośrednio z najszerszymi 

masami chłopstwa i wedle której chłop przede wszystkim urabia sobie zdanie o 

nowej władzy, o jej zaletach i wadach. Od zachowania się armii rewolucyjnej, od 

jej stosunku do chłopów i obszarników, od jej gotowości okazania pomocy 

chłopstwu zależy przede wszystkim stosunek chłopstwa do nowej władzy, do 

Kuomintangu i w ogóle do rewolucji w Chinach. Jeśli zważyd, że do chioskiej 

armii rewolucyjnej przylgnęło niemało elementów wątpliwych, że te elementy 

mogą zmienid oblicze armii na gorsze, to zrozumied można, jak wielkie znaczenie 

w oczach chłopstwa ma polityczne oblicze armii i jej, że tak powiem, polityka 

chłopska. Dlatego komuniści chioscy i w ogóle chioscy rewolucjoniści powinni 

użyd wszelkich środków, aby zneutralizowad elementy antychłopskie w armii, 

zachowad w armii jej rewolucyjnego ducha i dążyd do tego, aby armia pomagała 

chłopom i mobilizowała ich do rewolucji. 

Powiadają, że armię rewolucyjną witają w Chinach z otwartymi ramionami, ale 

potem, gdy armia zajmuje kwatery, następuje pewne rozczarowanie. To samo 

było u nas, w Związku Radzieckim, w czasie wojny domowej. Tłumaczy się to 

tym, że armia wyzwalając nowe prowincje i obsadzając je musi tak czy inaczej 

żywid się na koszt okolicznej ludności. Nam, rewolucjonistom radzieckim, 

udawało się zazwyczaj skompensowad te minusy przez to, że staraliśmy się 

poprzez armię pomagad chłopom przeciwko elementom obszarniczym. 

Konieczne jest, aby rewolucjoniści chioscy nauczyli się także kompensowad te 

minusy stosowaniem przez armię słusznej polityki chłopskiej. 

 

VI 

PROLETARIAT A HEGEMONIA PROLETARIATU W CHINACH 

 

Piąta uwaga dotyczy zagadnienia proletariatu chioskiego. Sądzę, że w tezach 

niedostatecznie podkreślono rolę i znaczenie klasy robotniczej Chin. Raf es 

zapytuje: na kogo powinni orientowad się chioscy komuniści — na lewicę czy na 

centrum Kuomintangu? Dziwne pytanie. Sądzę, że komuniści chioscy powinni 

orientowad się przede wszystkim na proletariat i orientowad działaczy ruchu 
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wyzwoleoczego w Chinach na rewolucję. Tylko wówczas zagadnienie będzie 

postawione w sposób właściwy. Wiem, że są wśród komunistów chioskich 

towarzysze, którzy uważają strajki robotników o poprawę ich sytuacji 

materialnej i prawnej za niepożądane i odciągają   robotników   od  strajków.    

(Głos:    „Tak   było w Kantonie i Szanghaju”). To wielki błąd, towarzysze. To 

bardzo poważne niedocenianie roli i ciężaru gatunkowego proletariatu Chin. 

Powinno to byd podkreślone w tezach jako zjawisko bezwzględnie ujemne. 

Byłoby wielkim błędem, gdyby komuniści chioscy nie wyzyskali obecnej 

sprzyjającej sytuacji, by pomóc robotnikom w poprawie ich położenia 

materialnego i prawnego chociażby za pomocą strajków. Po cóż byłaby wtedy 

rewolucja w Chinach? Proletariat, którego synów agenci imperializmu biją i 

katują w czasie strajku, nie może byd siłą kierowniczą. Należy za wszelką cenę 

zniszczyd to średniowieczne zło, aby wśród proletariuszy Chin wzmóc poczucie 

siły i poczucie własnej godności i uczynid ich zdolnymi do kierowania ruchem 

rewolucyjnym. Bez tego nawet nie ma co myśled o zwycięstwie rewolucji w 

Chinach. Dlatego żądania ekonomiczne i prawne klasy robotniczej Chin, 

zmierzające do poważnego polepszenia jej położenia, powinny znaleźd w tezach 

należne miejsce. (Mif: „O tym jest mowa w tezach”). Owszem, jest o tym mowa 

w tezach, ale niestety żądania te nie zostały dostatecznie uwypuklone. 

 

VII 

ZAGADNIENIE MŁODZIEŻY W CHINACH 

 

Szósta uwaga dotyczy zagadnienia młodzieży w Chinach. Dziwna rzecz, że w 

tezach nie uwzględniono tego zagadnienia. A przecież zagadnienie młodzieży 

posiada obecnie w Chinach niezwykle ważne znaczenie. W referatach Tan Pin-

sjana jest mowa o tym zagadnieniu, ale, niestety, nie jest ono dostatecznie 

uwypuklone. Zagadnienie młodzieży posiada obecnie w Chinach znaczenie 

pierwszorzędne. Młodzież studiująca (rewolucyjni studenci), młodzież 

robotnicza, młodzież chłopska — wszystko to stanowi taką siłę, która mogłaby 

pchnąd rewolucję naprzód siedmiomilowymi krokami, gdyby ją poddad 
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ideowemu i politycznemu wpływowi Kuomintangu1. Należy mied na uwadze, że 

nikt nie odczuwa jarzma imperialistycznego tak głęboko i dotkliwie i nikt tak 

ostro i boleśnie nie czuje konieczności walki z tym jarzmem jak młodzież w 

Chinach. Okolicznośd tę chioska partia komunistyczna i chioscy rewolucjoniści 

winni w najszerszej mierze uwzględnid wzmagając ze wszech miar pracę wśród 

młodzieży. Młodzież powinna znaleźd właściwe miejsce w tezach o zagadnieniu 

chioskim. 

 

VIII 

NIEKTÓRE WNIOSKI 

 

Chciałbym sformułowad pewne wnioski — w sprawie walki z imperializmem w 

Chinach i w sprawie chłopskiej. 

Nie ulega wątpliwości, że chioska partia komunistyczna  nie  może  obecnie  

ograniczad się do żądania zniesienia nierównych umów. Za żądaniem tym 

wypowiada się obecnie nawet taki kontrrewolucjonista jak Czang Sue-lian. 

Chioska partia komunistyczna powinna oczywiście pójśd dalej. 

Należy następnie postawid przed sobą, jako perspektywę, zagadnienie 

nacjonalizacji kolei. Jest to konieczne i do tego trzeba zmierzad. 

Należy następnie mied na uwadze perspektywę nacjonalizacji najważniejszych 

fabryk i zakładów przemysłowych. Powstaje przy tym przede wszystkim 

zagadnienie nacjonalizacji tych przedsiębiorstw, których właściciele wyróżniają 

się szczególną wrogością i szczególną agresywnością wobec narodu chioskiego. 

Należy następnie pchnąd naprzód kwestię chłopską, wiążąc ją z perspektywą 

rewolucji w Chinach. Sądzę, że w ostatecznym rachunku należy zmierzad do 

konfiskaty ziemi obszarniczej na rzecz chłopstwa i do nacjonalizacji ziemi. 

Reszta jest zrozumiała sama przez się. 

Oto wszystkie uwagi, towarzysze, jakie chciałem wam podad. 
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Czasopismo „Międzynarodówka Komunistyczna” nr 13 (71),  

10 grudnia 1926 r. 

Przypisy: 

1. Uwaga. W ówczesnych warunkach taka polityka była słuszna, ponieważ 

Kuomintang stanowił wówczas blok komunistów i mniej lub bardziej lewicowych 

kuomintangowców, realizujący antyimperialistyczną, rewolucyjną politykę. 

Później polityka ta została poniechana jako już nie odpowiadająca interesom 

rewolucji chioskiej, ponieważ Kuomintang odszedł od rewolucji i przekształcił się 

następnie w ośrodek walki z rewolucją, komuniści zaś wystąpili z Kuomintangu i 

zerwali z nim. 

 

 


