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Niniejszy artykuł towarzysza Mao Tse-tunga w marcu 1927 roku jest 
odpowiedzią na zarzuty i ataki pod adresem rewolucyjnej walki chłopstwa, które 
rozlegały się wewnątrz samej partii i poza nią. 

Celem odparcia tych zarzutów i ataków towarzysz Mao Tse-tung zwiedził 
prowincją Hunan, w ciągu trzydziestu dwóch dni przeprowadzał tam badania i 
napisał niniejszy referat. W tym okresie prawicowi oportuniści w szeregach partii 
z Czen Tu-siu na czele nie zgadzali się ze stanowiskiem towarzysza Mao Tse-
tunga i upierali się przy swoich błędnych poglądach. Ich błąd polegał głównie na 
tym, że przestraszywszy się fali reakcji kuomintangowskiej nie mieli odwagi 
popierad zarówno już wszczętych, jak i rozpoczynających się wystąpieo 
chłopstwa w jego wielkiej walce rewolucyjnej. Idąc na rękę Kuomintangowi 
uznali za wskazane odtrącid od siebie głównego sojusznika — chłopstwo — iw 
ten sposób izolowali klasę robotniczą i partię komunistyczną. Latem 1927 roku 
Kuomintang zdecydował się popełnid zdradę, wszcząd kampanię „czystki partii” i 
rozpocząd wojnę antyludową, głównie dlatego, iż udało mu się wykorzystad 
właśnie ten słaby punkt partii komunistycznej. 
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DONIOSŁOSD ZAGADNIENIA CHŁOPSKIEGO 

 

W czasie niedawnej podróży do prowincji Hunan1 zbadałem na miejscu sytuację 
w pięciu powiatach — Siangtan, Siangsiang, Hengszan, Liling i Czangsza. W ciągu 
32 dni — od 4 stycznia do 5 lutego włącznie — we wsiach i w ośrodkach 
powiatowych zwoływałem na rozmowy chłopów, którzy posiadali duże 
doświadczenie życiowe, oraz działaczy ruchu chłopskiego i uważnie 
przysłuchiwałem się ich informacjom; pozwoliło mi to zgromadzid niemało 
materiału. Wiele szczegółów ruchu chłopskiego poznałem tu w całkowicie innym 
świetle, niż miałem możnośd słyszed o tym od szenszya) w Hankou i Czangsza. 
Ujrzałem i usłyszałem tu wiele zadziwiających rzeczy — takich rzeczy, jakich 
przedtem nie zdarzało mi się ani widzied, ani słyszed. Sądzę, że podobne 
zjawiska dadzą się zaobserwowad w bardzo wielu miejscowościach. 

Musimy możliwie jak najprędzej położyd kres wszelkim wypowiedziom 
wymierzonym przeciwko ruchowi chłopskiemu, możliwie jak najprędzej 
naprawid wszystkie błędne zarządzenia władz rewolucyjnych w odniesieniu do 
tego ruchu. Tylko w ten sposób można przyczynid się do dalszego rozwoju 
rewolucji. Albowiem w chwili obecnej wzrost ruchu chłopskiego nabiera 
olbrzymiego znaczenia. Przejdzie bardzo niewiele czasu — a we wszystkich 
prowincjach Chin środkowych, południowych i północnych staną do walki setki 
milionów chłopów; będą oni gwałtowni i niezwyciężeni jak huragan i żadna siła 
nie zdoła ich powstrzymad. Rozerwą wszystkie krępujące ich więzy i podążą do 
wyzwolenia. Pogrzebią wszystkich i wszelkich imperialistów, militarystów, 
urzędników — złodziei mienia paostwowego i łapowników, tuhao i lieszenów. 
Poddadzą próbie wszystkie partie i grupy rewolucyjne, wszystkich 
rewolucjonistów, aby albo ich uznad, albo odrzucid. 

Czy stanąd przed nimi i kierowad nimi? Czy stanąd poza nimi i wymachując 
rękami krytykowad ich? Czy też stanąd im na drodze i walczyd przeciwko nim? 

Każdy Chioczyk ma swobodę wyboru jednej z tych trzech dróg, ale przebieg 
wydarzeo zmusi każdego do przyspieszenia wyboru. 
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ORGANIZUJĄ SIĘ 

 

Rozwój ruchu chłopskiego w Hunanie, jeśli mied na względzie środkowe i 
południowe powiaty prowincji, w których on już się rozwinął, można w zasadzie 
podzielid na dwa etapy. Pierwszy — od stycznia do września ubiegłego roku — 
był etapem organizacyjnym. Etap ten dzieli się na okres nielegalny — od stycznia 
do czerwca — i okres jawnej działalności — od lipca do września — kiedy armia 
rewolucyjna wypędziła generała Czao Heng-ti2. W tym czasie związki chłopskie 
liczyły ogółem od 300 do 400 tysięcy członków, a masy pozostające pod ich 
bezpośrednim kierownictwem stanowiły ogółem niewiele więcej niż milion 
ludzi; walka na wsi jeszcze się nie rozpoczynała i dlatego związki chłopskie nie 
były jeszcze krytykowane przez rozmaite warstwy społeczeostwa. Ponieważ 
członkowie związków chłopskich pomagali armii uczestniczącej w Marszu 
Północnym, działając w charakterze przewodników, zwiadowców i tragarzy, 
oficerowie armii czasami wyrażali się o nich nawet z uznaniem. 

Okres od października ubiegłego roku do stycznia bieżącego roku stanowi drugi 
etap rozwoju ruchu chłopskiego — etap działao rewolucyjnych. Liczba członków 
związków chłopskich gwałtownie wzrosła do 2 milionów, a liczebnośd 
bezpośrednio przez nie kierowanych mas — do 10 milionów. Ponieważ przy 
wstępowaniu do związków chłopskich w większości wypadków na jedną rodzinę 
rejestrowała się tylko jedna osoba, to przy 2 milionach członków związków 
ogólna masa objęta związkami stanowiła około 10 milionów osób. Prawie 
połowa ogółu chłopów prowincji Hunan jest zorganizowana w związkach, a w 
takich powiatach, jak Siangtan, Siangsiang, Liujang, Czangsza, Liłing, Ningsiang, 
Pingkiang, Siangjin, Hengszan, Hengjang, Leijang, Czensien i Anhua, prawie 
wszyscy chłopi należą do związków chłopskich i podlegają ich kierownictwu. 
Ogarnięci szeroką siecią organizacyj chłopi od razu przeszli do działania i oto w 
ciągu 4 miesięcy rozwinęła się w Hunanie niebywała pod względem rozmachu 
rewolucja na wsi. 
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OBALENIE TUHAOILIESZENÓW, PRZEJŚCIE CAŁEJ WŁADZY W RĘCE 
ZWIĄZKÓW CHŁOPSKICH 

 

Chłopi skierowują swoje uderzenia przede wszystkim przeciwko tuhao i 
lieszenom, przeciwko bezecnym obszarnikom, a przy okazji dostaje się i 
wszelkiego rodzaju ideologii patriarchalnej, i ustrojowi patriarchalnemu, 
urzędnikom — złodziejom mienia paostwowego i łapownikom w mieście oraz 
złym obyczajom na wsi. Pod względem siły uderzenie to podobne jest do 
huraganu, przed którym wszystko musi bądź się ugiąd, bądź zginąd. W rezultacie 
tysiącletnie przywileje feudalnych obszarników walą się w gruzy. Ich dawny 
autorytet i potęga obracają się w proch. Wraz z obaleniem władzy obszarników 
związki chłopskie stały się jedynymi organami władzy; urzeczywistniają one w 
praktyce hasło: „Cała władza w ręce związków chłopskich!” Teraz do związków 
chłopskich zwracają się nawet z takimi drobnostkami, jak kłótnia pomiędzy 
mężem a żoną. Żadna sprawa nie jest rozstrzygana bez przedstawicieli związku 
chłopskiego. Związki chłopskie na wsi panują dosłownie nad wszystkim, u nich 
rzeczywiście, jak to się mówi, „słowo a czyn — to jedno”. I ludzie postronni 
mogą mówid o związkach tylko dobrze, nie mogą mówid o związkach źle. A 
tuhao, lieszenowie i bezecni obszarnicy całkowicie pozbawieni są prawa głosu, 
żaden z nich nie ma odwagi nawet pisnąd słowa. Ze strachu przed związkami 
chłopskimi najwięksi tuhao i lieszenowie uciekli do Szanghaju, mniej wielcy — 
do Hankou, mniejsi — do Czangsza, jeszcze mniejsi — do ośrodków 
powiatowych, a najmniejsze płotki z tego gatunku, pozostawszy na wsi, zdały się 
na łaskę i niełaskę związków chłopskich. Mały lieszen prosi: „Gotów jestem 
zapłacid dziesięd juanów, pozwólcie mi tylko wstąpid do związku!” 

„A komu potrzebne są twoje parszywe pieniądze!' — odpowiadają mu na to 
chłopi. 

Liczni średni i drobni obszarnicy, kułacy i średniacy, którzy przedtem 
występowali przeciwko związkom chłopskim, teraz byliby szczęśliwi, gdyby im 
się udało dostad do związku. Często w różnych miejscowościach miałem okazję 
spotykad takich łudzi; zwracali się oni do mnie z prośbą: „Prosimy cię jako 
pełnomocnika ośrodka prowincji o poręczenie za nas”. 

Za dynastii Tsingówb) w czasie lokalnych spisów ludności zestawiano dwie listy 
— zasadniczą i specjalną. Na listę zasadniczą wciągano ludzi prawomyślnych, a 
bandytów i wszystkie elementy podejrzane — na listę specjalną. I oto teraz, 
wzorując się na tych czasach, chłopi w niektórych miejscowościach napędzają 
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strachu tym, którzy przedtem występowali przeciwko związkom chłopskim: 
„Wciągnąd ich na listę specjalną!” 

Ci, którzy boją się figurowad na „liście specjalnej”, usiłują wszelkimi sposobami 
dostad się do związku chłopskiego i uspokajają się dopiero wtedy, kiedy ich 
nazwiska zostają wpisane na listy członków związku. Jednak często związki 
chłopskie dają im bezwzględnie odmowną odpowiedź, żyją więc oni w wiecznym 
strachu; znalazłszy się poza nawiasem związków chłopskich czują się jak 
bezdomni odszczepieocy i po wsiach nazwano ich z tego powodu 
„potępieocami”. Słowem, te same związki chłopskie, które zaledwie cztery 
miesiące temu były jeszcze przez wielu lekceważone, teraz cieszą się wielkim 
poważaniem. Wszyscy ci, którzy przedtem nisko bili czołem przed władzą 
szenszy, teraz biją czołem przed władzą chłopów. Nie ma człowieka, który by nie 
przyznał, że ubiegły październik stał się granicą dwóch światów. 

 

BARDZO ŹLE” I „BARDZO DOBRZE” 

 

Bunty chłopskie na wsi przerwały słodki sen szenszy. Gdy tylko wiadomości ze 
wsi dotarły do miasta, miejscy szenszy bardzo się zatrwożyli. W Czangsza 
spotkałem rozmaitych ludzi i usłyszałem wiele rozmaitych wieści. 
Przedstawiciele średnich i wyższych warstw społeczeostwa i prawicowi 
kuomintangowcy — wszyscy jednogłośnie określali sytuację słowami: „Bardzo 
źle!” Pod wpływem atmosfery, jaką swoją gadaniną wytworzyli ci, którzy mówią 
„bardzo źle”, nawet bardzo rewolucyjnie usposobieni ludzie, kiedy 
przymknąwszy oczy wyobrażali sobie sytuację na wsi, upadali na duchu i nie 
uważali za możliwe zaprzeczad, że sprawy stoją „źle”. I nawet bardzo postępowi 
ludzie nie posuwali się poza stwierdzenie: „Podczas rewolucji jest to 
nieuniknione, chociaż to jest złe”. Na ogół nikt nie uważał za możliwe zaprzeczad 
temu „źle”. 

W rzeczywistości zaś sprawa polegała na tym, że jak to już wyżej było 
powiedziane, szerokie masy chłopskie powstały, żeby spełnid swoją historyczną 
misję; powstały demokratyczne siły wsi, żeby obalid jej feudalne siły. Feudalno-
patriarchalni tuhao i lieszenowie, bezecni obszarnicy — to baza absolutyzmu, 
który istniał w ciągu tysiącleci, to podpora imperialistów, militarystów i 
urzędników — złodziei mienia paostwowego i łapowników. Obalenie tych 
feudalnych sił jest właśnie prawdziwym celem rewolucji narodowej. Sun Jat-sen 
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w ciągu czterdziestu lat wszystkie swoje siły poświęcał sprawie rewolucji 
narodowej; ale to, do czego dążył i czego nie zdołał dokonad, chłopi zrealizowali 
w ciągu kilku miesięcy. Jest to bezprzykładny czyn, którego przedtem nie 
udawało się dokonad ani w ciągu czterdziestu lat, ani nawet w ciągu tysiącleci. 
To bardzo dobrze. I nie ma w tym nic „złego”, nie ma absolutnie nic „bardzo 
złego”. 

Zupełnie jasne, że „bardzo źle” — to opinia ludzi walczących o interesy 
obszarników przeciwko chłopom, którzy podnieśli głowę; zupełnie jasne, że jest 
to opinia klasy obszarniczej, usiłującej zachowad stary, feudalny ustrój i 
przeszkodzid ustanowieniu nowego, demokratycznego ustroju; zupełnie jasne, 
że jest to opinia kontrrewolucyjna. Ani jeden towarzysz-rewolucjonista nie 
powinien powtarzad tych bzdur. Jeżeli posiadacie ustalone poglądy rewolucyjne 
i przy tym mieliście okazję chod jeden raz byd na wsi i zobaczyd, co się tam 
dzieje, powinniście oczywiście doznawad niezwykłej radości: wielomilionowe 
masy ujarzmionych chłopów rozprawiają się tam ze swymi znienawidzonymi 
wrogami — krwiopijcami. Chłopi postępują całkowicie słusznie, postępują 
bardzo dobrze! „Bardzo dobrze” — to opinia chłopów i innych zwolenników 
rewolucji. Wszyscy towarzysze-rewolucjoniści powinni zrozumied, że rewolucja 
narodowa wymaga wielkiego przewrotu na wsi. Tego przewrotu nie dokonano 
podczas rewolucji sinhai3 i dlatego poniosła ona porażkę. Teraz taki przewrót 
odbywa się i to jest ważnym czynnikiem, koniecznym dla pomyślnego 
zakooczenia dzieła rewolucji. Wszyscy towarzysze-rewolucjoniści powinni 
popierad ten przewrót, w przeciwnym bowiem wypadku znajdą się w obozie 
kontrrewolucji. 

 

ZAGADNIENIE TAK ZWANYCH „KRAŃCOWOŚCI” 

 

Niektórzy mówią: „Związki chłopskie tworzyd trzeba, ale teraz bodaj że 
przebierają one miarę”. Tak rozumują zwolennicy „średniej” linii. Co natomiast 
dzieje się w rzeczywistości? Chłopi po wsiach rzeczywiście postępują dośd 
„bezceremonialnie”. Stawszy się najwyższą władzą, związki chłopskie nie 
pozwalają obszarnikom nawet, ust otworzyd; obróciły wniwecz dawny autorytet 
obszarników — tak jakby obaliły obszarnika na ziemię i jeszcze na dodatek 
przydusiły go nogą. Grożąc tuhao i lieszenom wciągnięciem ich na „listę 
specjalną”, chłopi wymierzają im kary, obciążają ich daninami, nie pozwalają 
posługiwad się palankinami. Do domów tuhao i lieszenów, którzy występują 
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przeciw związkom chłopskim, wdzierają się tłumy ludzi: zarzynają świnie, 
zabierają zboże. Czasem chłopi przychodzą do tuhao i lieszenów i rozwalają się 
na starannie złożonej pościeli ich córek i synowych. Często chwytają tuhao i 
lieszenów, ubierają ich w wysokie czapy i wiodą po wsiach; chłopi robią, co chcą, 
dogadując: „Teraz dopiero nas poznasz, lieszenie!” Wszystko teraz przewróciło 
się do góry nogami. Tak rodzi się na wsi atmosfera terroru. To właśnie jest tym, 
co niektórzy nazywają „kraocowościami”, „przegięciami”, „potwornościami”. 

Na pozór ich rozumowanie wydaje się słuszne, ale w rzeczywistości jest ono 
również błędne. 

Po pierwsze, do tego rodzaju postępowania doprowadzili chłopów sami tuhao, 
lieszenowie i bezecni obszarnicy. Zdecydowany opór zaczęli chłopi stawiad 
jedynie dlatego, że tuhao, lieszenowie i bezecni obszarnicy, opierając się na sile, 
panowali z dawien dawna na wsi i nękali chłopów. Wystąpienia chłopskie 
przybierają najbardziej zdecydowany charakter i rozruchy przybierają 
największe nasilenie właśnie tam, gdzie tuhao, lieszenowie i bezecni obszarnicy 
przejawiali największe okrucieostwo. Chłopskie oko nie myli się. Chłopi 
niezwykle jasno zdają sobie sprawę z tego, kto jest szkodliwy, a kto nie jest 
szkodliwy, kto był szczególnie okrutny, a kto trochę łagodniejszy, kogo należy 
ukarad surowo, a kogo — łagodniej; rzadko zdarza się, by kara nie odpowiadała 
winie. 

Po drugie, rewolucja to nie obiad proszony, nie twórczośd literacka, nie 
malowanie czy haftowanie; nie może ona przebiegad tak wytwornie, tak 
spokojnie i delikatnie, tak grzecznie i uprzejmie. Rewolucja to akt przemocy, to 
bezlitosna akcja jednej klasy, obalającej władzę innej klasy. Rewolucja na wsi to 
obalenie przez chłopstwo władzy feudalno-obszarniczej. Bez największego 
wysiłku chłopstwo nie zdoła obalid władzy obszarniczej, która zapuściła mocne 
korzenie w ciągu tysiącleci. Tylko potężny rewolucyjny zryw na wsi jest w stanie 
rozkołysad milionowe masy chłopstwa i pobudzid je do tych wielkich wysiłków. 
„Kraocowości”, o których była mowa wyżej, zrodziły się właśnie z tych wysiłków 
chłopstwa, wywołanych potężnym rewolucyjnym zrywem na wsi. W drugim 
okresie ruchu chłopskiego (okres działao rewolucyjnych) są one absolutnie 
konieczne. W tym okresie trzeba ustanowid nieograniczoną władzę chłopów, nie 
dopuszczad do złośliwych ataków na związki chłopskie, całkowicie obalid władzę 
szenszy, a samych szenszy powalid na ziemię i nawet przydusid nogą. W drugim 
okresie wszystkie „kraocowości” mają znaczenie rewolucyjne. Mówiąc wręcz, w 
każdej wsi konieczny jest krótkotrwały okres terroru. W przeciwnym wypadku 
zduszenie działalności elementów kontrrewolucyjnych na wsi, obalenie władzy 
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szenszy będzie absolutną niemożliwością. Żeby wyprostowad, trzeba przegiąd; 
jeżeli nie przegniesz — nie wyprostujesz4. 

Aczkolwiek opinie tych, którzy krytykują „kraocowości”, różnią się na pozór od 
opinii pierwszej grupy, w istocie rzeczy wywodzą się one z tego samego punktu 
widzenia: jest to ta sama teoria obszarnicza, stojąca na straży interesów klas 
uprzywilejowanych. Z tą teorią, która przeszkadza wzrostowi ruchu chłopskiego i 
w ostatecznym wyniku podważa rewolucję, musimy prowadzid zdecydowaną 
walkę. 

 

TAK ZWANY „RUCH HOŁYSZÓW” 

 

Prawicowi kuomintangowcy twierdzą: „Ruch chłopski jest ruchem hołyszów, 
ruchem nicponiów”. Tego rodzaju teorie są bardzo rozpowszechnione w 
Czangsza. Po wsiach nieraz miałem okazję słyszed od szenszy: „Związki chłopskie 
można tworzyd, ale ludzie, którzy teraz w nich działają, nie są odpowiedni; łudzi 
trzeba zmienid!” Te opinie niczym nie różnią się od ataków ze strony 
prawicowych kuomintangowców: wszystkie one sprowadzają się do tego, że 
ruch chłopski, powiadają, organizowad można (ponieważ on już się zaczął, nikt 
nie odważa się powiedzied, że nie należy go organizowad), ale że ludzie stojący 
obecnie na czele ruchu chłopskiego nie są odpowiedni. Ze szczególną 
nienawiścią odnoszą się szenszy do działaczy dołowych związków chłopskich, 
nazywając ich wszystkich „hołyszami”. Tak więc wszyscy ci, którymi szenszy 
pogardzali, których mieszali z błotem, dla których nie było miejsca w 
społeczeostwie, którzy nie mieli prawa powiedzied słowa — wszyscy ci teraz 
nagle podnieśli głowę i nie tylko podnieśli głowę, lecz wzięli władzę w swoje 
ręce. W gminnych związkach chłopskich (niższym ogniwie) są oni panami 
sytuacji. W ich rękach związki stały się groźną siłą. Podnieśli swoje zgrubiałe od 
pracy ręce na głowy szenszy. Wiążą lieszenów powrozami, ubierają ich w 
wysokie czapy i wiodą po terenie gminy (w Siangtangu i Siangsiangu nazywa się 
to „wodzeniem po wsiach”, a w Lilingu — „wodzeniem po miedzach”). Głośne, 
bezwzględne oskarżenia chłopów codziennie dochodzą do uszu szenszy. Chłopi 
rządzą wszystkim i przewodzą wszystkiemu. Przedtem byli poniżej wszystkich, a 
teraz są ponad wszystkimi. Stąd też mówi się, że wszystko wywróciło się do góry 
nogami. 
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AWANGARDA REWOLUCYJNA 

 

Z przeciwstawnych poglądów na jakiekolwiek zjawisko lub na człowieka 
odpowiednio wypływają również przeciwstawne ich oceny. Za przykład tego 
mogą służyd takie oceny, jak „bardzo źle” i „bardzo dobrze”, „hołysze” i 
„awangarda rewolucyjna”. 

Już wyżej była mowa o tym, że chłopi dokonali rewolucyjnego dzieła, którego 
nie udawało się zrealizowad przez długie lata, że chłopi wykonali ważną robotę 
w realizowaniu rewolucji narodowej. Czy jednak całe chłopstwo brało udział w 
tym wielkim dziele rewolucyjnym, w tej ważnej działalności rewolucyjnej? Nie. 
Chłopi dzielą się na kułaków, średniaków i biedniaków. Te trzy grupy, różniąc się 
między sobą swym położeniem, w różny sposób odnoszą się do rewolucji. W 
pierwszym okresie kułacy usłyszawszy, że armia Marszu Północnego rzekomo 
poniosła w Kiangsi całkowitą klęskę, że Czang Kai-szek ranny jest w nogę5 i 
odleciał z powrotem do prowincji Kuangtung6, że Wu Pei-fu7 rzekomo znów zajął 
miasto Jueczou, doszli do wniosku, że niewątpliwie związki chłopskie nie 
utrzymają się długo i że z trzech zasad ludowych8 też nic nie będzie, ponieważ 
nigdy nic podobnego nie miało miejsca. Toteż kiedy działacze związków 
chłopskich (w większości tak zwani „hołysze”) przychodzili z listą członków 
związku do zagrody kułaka i mówili mu: „Prosimy was, wstąpcie do związku 
chłopskiego” — co odpowiadał im na to kułak? „Związek chłopski? Przeżyłem tu 
już niejedne dziesięd lat, dziesiątki lat uprawiam ziemię, nie widywałem żadnych 
związków chłopskich, a przecież mam co włożyd do gęby. Radziłbym wam 
również nie zajmowad się tą sprawą”. W ten sposób odpowiadali kułacy 
usposobieni nieco bardziej tolerancyjnie. A kułacy wrogo usposobieni 
oświadczali: „Jaki tam związek chłopski? Związek tych, którym będą ścinad 
głowy! Nie gubcie łudzi!” 

Ale dziwna rzecz — mimo to związki chłopskie istnieją już od wielu miesięcy i 
nawet ośmielają się występowad przeciwko szenszy. Za odmowę wydania fajek 
do opium związki chłopskie aresztują miejscowych szenszy i wiodą ich po wsiach 
na pośmiewisko; w ośrodkach powiatowych skazano nawet na śmierd wielkich 
szenszy, jak na przykład szenszy Jen Żung-cziu w Siangtanie i Jang Czy-1se w 
Ningsiangu. W każdej gminie około 10 tysięcy chłopów z flagami, nosidłami i 
motykami w sposób zorganizowany ciągnęło nieprzerwanym i szumnym 
pochodem na masowe demonstracje w rocznicę Rewolucji Październikowej, 
brało udział w wiecach antyangielskich i w uroczystościach z okazji sukcesów 
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Marszu Północnego. Dopiero wtedy zatrwożyli się kułacy. Na uroczystościach z 
okazji sukcesów Marszu Północnego usłyszeli oni, i że Kiułdang padł, i że Czang 
Kai-szek nie jest ranny, i że Wu Pei-fu ostatecznie został rozbity. Co więcej, 
zobaczyli hasła wyraźnie wypisane na czerwonym i zielonym papierze: „Trzy 
zasady ludowe — wansui!”, „Związki chłopskie — wansui”, „Chłopi — wansui!” 
itd. Teraz kułaków ogarnął straszliwy niepokój: „Chłopi wansui? I ci również stali 
się teraz wansui c)?” 

I oto związki chłopskie poczuły się panami sytuacji. Działacze związków 
chłopskich mówili do kułaków: „Wciągniemy was na listę specjalną” lub „jeszcze 
jeden miesiąc przejdzie, a za wstąpienie do związku będziecie płacid i po 10 
juanów!” Dopiero wtedy kułacy zaczęli stopniowo zapisywad się do związków 
chłopskich jedni wpłacali po pół juana wpisowego, a nawet po 1 juanie (podczas 
gdy żądano tylko 100 wenów), inni zaś ubiegali się o zezwolenie aa wstąpienie 
do związku za pośrednictwem swoich znajomych. Sporo jest również 
zatwardziałych kułaków, którzy dotychczas nie wstąpili do związku. Większośd 
kułaków wstępujących do związków chłopskich obawia się mobilizacji do armii i 
dlatego posyłają oni do związku z ramienia swoich rodzin 50—70-letnich 
starców. Po wstąpieniu do związku kułacy nie okazują chęci do udziału w 
pracach związku i stale zachowują postawę bierną. 

A średniacy? Ich postawa jest niezdecydowana. Uważają, że rewolucja nie 
przyniesie im specjalnej korzyści. W rondlach mają zawsze trochę ryżu, po 
nocach nikt się nie dobija do ich drzwi o długi. Oni również zastanawiają się nad 
tym, czy kiedyś miało miejsce coś podobnego, i na osobności, ściągając brwi 
zastanawiają się: „Czy rzeczywiście utrzyma się ten związek chłopski? Czy będzie 
coś z trzech zasad ludowych?” „Chyba nie!” — rozstrzygają. Uważając, że 
wszystko zależy od woli nieba, rozmyślają: „Tworzą się związki chłopskie... ale 
kto wie, czy to dogadza niebu?” W pierwszym okresie, kiedy działacze związków 
chłopskich przychodzili do średniaków ze spisami i mówili: „Prosimy was, 
wstąpcie do związku chłopskiego”, ci odpowiadali: „Nie naglijcie!” Do związków 
chłopskich zaczęli wstępowad dopiero w drugim okresie, kiedy związki stały się 
wielką siłą. Zachowują się oni w związkach lepiej od kułaków, ale dotychczas nie 
są zbyt aktywni i ciągle jeszcze oglądają się. Związki chłopskie bezwzględnie 
powinny walczyd o przyciągnięcie średniaków i wzmóc w ich środowisku pracę 
uświadamiającą. 

Główną siłą w tej bezwzględnej i uporczywej walce, jaka toczy się na wsi, są 
niezmiennie biedniacy. Oni to prowadzili czynną walkę i w okresie nielegalnym, i 
w okresie jawnej działalności. Biedniacy chętniej od wszystkich idą za partią. 
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Biedniacy są śmiertelnym wrogiem tuhao i łieszenów i bez najmniejszego 
wahania przypuszczają szturm do ich obozu. Biedniacy mówią do kułaków: 
„Myśmy już dawno wstąpili do związku chłopskiego, dlaczego więc wy ociągacie 
się jeszcze?” A ci drwiąco odpowiadają: „Dlaczego nie mielibyście wstępowad do 
związku chłopskiego? Nie macie przecież nad głową ani kawałka dachówki, a 
pod nogami ani skrawka ziemi, żeby chod szpilkę wetknąd!” I rzeczywiście, 
biedniacy nie mają nic do stracenia. Rzeczywiście wielu z nich nie ma nad głową 
ani kawałka dachówki, a pod nogami — ani skrawka ziemi, żeby chod szpilkę 
wetknąd. Dlaczegóż więc nie mieliby wstępowad do związków chłopskich? 

Według wyników badao w powiecie Czangsza biedniacy stanowią 70% ludności 
wiejskiej, średniacy — 20%, obszarnicy i kułacy — 10%. Biedniacy, stanowiący 
70%, dzielą się na dwie grupy — golców10 i biedotę11. Golcy, stanowiący 20% 
ludności wiejskiej — to ludzie nie mający żadnego zajęcia, to jest nie posiadający 
ani ziemi, ani pieniędzy, ani jakichkolwiek środków egzystencji; zmuszeni są 
wstępowad do wojska lub szukad gdzie indziej pracy, lub iśd na żebry. Do 
biedoty, stanowiącej 50% ludności wiejskiej, należą rzemieślnicy-wyrobnicy, 
chłopi-dzierżawcy (z wyjątkiem bogatych dzierżawców) i chłopi-półdzierżawcy: 
mają oni zapewnioną pracę tylko częściowo; innymi słowy, posiadają trochę 
ziemi lub niewielkie środki, ale plony pracy nie starczą im na utrzymanie: cały 
rok upływa im w ciężkich troskach. Ogromne masy biedniaków, stanowiących 
70% ludności wiejskiej, są podstawowym trzonem związków chłopskich, 
awangardą w walce o obalenie sił feudalnych i okrytym chwałą pionierem 
wielkiej rewolucyjnej sprawy, której przez długie lata nie zrealizowano. Bez 
biedniaków („hołyszów”, jak ich nazywają szenszy) rewolucja na wsi nigdy nie 
mogłaby nabrad obecnego rozmachu; bez nich nie można obalid tuhao i 
lieszenów ani doprowadzid do kooca rewolucji demokratycznej. Biedota 
chłopska jako element najbardziej rewolucyjny zajęła kierowniczą pozycję w 
związkach chłopskich. W pierwszym i drugim okresie prawie wszystkie 
stanowiska przewodniczących i członków zarządu w dołowych związkach 
chłopskich zajmowali biedniacy (w powiecie Hengszan wśród działaczy 
gminnych związków chłopskich 50% przypada na golców, 40'% — na biedotę i 
10% — na żyjącą w biedzie inteligencję). Taka kierownicza rola biedoty w 
związkach chłopskich jest absolutnie konieczna. Bez biedoty chłopskiej nie 
byłoby rewolucji. Nie uznawad biedoty chłopskiej — to znaczy nie uznawad 
rewolucji, atakowad biedotę — to znaczy atakowad rewolucję. 

Ogólny kurs rewolucyjny, który obiera biedota chłopska, jest od początku do 
kooca słuszny. Biedota chłopska podważyła autorytet tuhao i lieszenów, 
powaliła na ziemię wielkich i małych tuhao i lieszenów i przydusiła ich nogą. Cały 
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szereg jej tzw. ,.kraocowości” w okresie działao rewolucyjnych był w istocie 
rzeczy wręcz koniecznością rewolucyjną. Władze powiatowe, komitety 
partyjne12 i związki chłopskie w niektórych powiatach prowincji Hunan popełniły 
już szereg błędów; niektóre z nich posunęły się tak daleko, że na prośbę 
obszarników posyłały żołnierzy w celu aresztowania działaczy dołowych 
związków chłopskich. W powiatach Hengszan i Siangsiang wtrącono do więzieo 
wielu przewodniczących i członków zarządu gminnych związków chłopskich. To 
bardzo poważny błąd; jest on wodą na młyn reakcjonistów. Aby się przekonad, 
że to jest błąd. wystarczy tylko popatrzed, w ja ki zachwyt wpadają miejscowi 
bezecni obszarnicy i jak zagęszcza się atmosfera reakcji, kiedy dokonuje się 
aresztu przewodniczącego lub członka zarządu związku chłopskiego. 
Powinniśmy zwalczad kontrrewolucyjne opinie o „ruchu hołyszów”', o „ruchu 
nicponiów” i szczególnie uważad na to, by nie popełniad takich błędnych 
posunięd, które byłyby pomocne tuhao i liesze-nom w ich walce przeciwko 
biedocie wiejskiej. 

Prawdą jest, że wśród chłopów-biedniaków, zajmujących kierownicze pozycje w 
związkach chłopskich, zdarzali się rzeczywiście ludzie niewłaściwi, ale teraz 
większośd z nich zmieniła się na lepsze. Oni sami energicznie zwalczają gry 
hazardowe i likwidują bandytyzm. Wzmocnienie siły związków chłopskich 
doprowadziło w terenie do likwidacji gier hazardowych i wykorzenienia 
bandytyzmu. Są miejscowości, gdzie już, jak się to mówi, „na drodze nikt nie 
podnosi zguby, a w nocy nikt nie zamyka drzwi”. Według wyników badao 
przeprowadzonych w powiecie Hengszan 85% chłopów-biedniaków zajmujących 
tam kierownicze stanowiska w związkach chłopskich stało się bardzo 
pozytywnymi ludźmi, zdolnymi i energicznymi kierownikami, a tylko 15% 
spośród nich jeszcze niezupełnie wyzbyło się pewnych złych nawyków. Tych 
ostatnich należy zaliczyd do kategorii nielicznych niezdrowych elementów, ale 
jest rzeczą całkowicie niedopuszczalną, by za przykładem tuhao i lieszenów lżyd 
wszystkich w czambuł przezwiskiem „hołyszów”. Aby rozwiązad zagadnienie 
tych „nielicznych niezdrowych elementów”, istnieje tylko jeden sposób: 
prowadzid w związkach chłopskich masową akcję pod hasłem wzmocnienia 
dyscypliny, wychowywad tych ludzi, zaprowadzid dyscyplinę w związkach 
chłopskich, ale w żadnym wypadku nie wysyład według własnego widzimisię 
żołnierzy celem aresztowania tych ludzi, nie podważad autorytetu biedoty 
chłopskiej, nie lad w ten sposób wody na młyn tuhao i lieszenów. Na to trzeba 
zwrócid szczególną uwagę. 
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CZTERNAŚCIE WIELKICH ZDOBYCZY 

 

Ludzie potępiający związki chłopskie mówią, że związki te zrobiły dużo złego. 
Wyżej wskazywałem już. że atakując tuhao i lieszenów chłopi dokonują 
prawdziwie rewolucyjnego dzieła i nie ma w tym nic godnego potępienia. Chłopi 
zdziałali dużo i aby odpowiedzied tym, którzy ich potępiają, musimy należy cie 
zorientowad się w całej ich działalności i przyjrzed się, do czego ta działalnośd 
doprowadza. Przytoczę wyniki działalności chłopów w różnych dziedzinach w 
ciągu ostatnich kilku miesięcy; pod kierownictwem związków chłopskich chłopi 
osiągnęli 14 następujących wielkich zdobyczy. 

 

1. Organizowanie chłopów w związki chłopskie 

Jest to pierwsza wielka zdobycz chłopów. Pod tym względem na pierwszym 
miejscu stoją takie powiaty, jak Sianetan. Siang-siang, Hengszan, gdzie prawie 
wszyscy chłopi są zorganizowani i gdzie bodaj że nie ma takich „głuchych 
zakątków”, w których chłopi jeszcze się nie ruszyli. Drugie miejsce zajmują takie 
powiaty, jak Ijang i Huażung. gdzie zorganizowana jest większośd chłopów, ale 
istnieje jeszcze również niewielka liczba niezorganizowanych. Na trzecim 
miejscu stoją takie powiaty, jak Czengpu i Lingling, gdzie zorganizowana jest 
mniejszośd chłopów, a większośd nie jest dotychczas zorganizowana. Czwarte 
miejsce zajmuje rejon w zachodniej części prowincji Hunan, znajdujący się pod 
władzą Juan Tsu-minga13, dokąd jeszcze nie przeniknęła agitacja na rzecz 
związków chłopskich i gdzie chłopstwo w wielu powiatach jeszcze wcale nie jest 
zorganizowane. Ogólnie biorąc, pod względem organizacyjnym na czoło 
wysuwają się powiaty środkowej części prowincji Hunan z centralnym punktem 
w Czangsza, z kolei idą powiaty południowej części Hunanu: natomiast w 
zachodniej części organizowanie dopiero się zaczyna.. 

Według danych prowincjonalnego związku chłopskiego, dotyczących listopada 
ubiegłego roku. na 75 powiatów prowincji Hunan w 37 powiatach 
zorganizowane są związki chłopskie, które ogółem liczą 1 367 727 członków. Z 
tej liczby około miliona osób wstąpiło do związku w październiku i listopadzie 
ubiegłego roku, w okresie gwałtownego wzrostu siły związków chłopskich, a do 
września zorganizowanych chłopów było tylko od 300 do 400 tysięcy. W grudniu 
i styczniu dał się zaobserwowad silny wzrost ruchu chłopskiego i pod koniec 
stycznia liczba członków związków chłopskich zwiększyła się co najmniej do 2 
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milionów. Ponieważ w większości wypadków/ przy wstępowaniu do związku 
rejestruje się tylko 1 osoba na każdą rodzinę chłopską, to przy przeciętnym 
pięcioosobowym składzie rodziny związki obejmują około 10 milionów osób. Ten 
właśnie oszałamiający, coraz szybszy wzrost związków chłopskich stał się 
przyczyną tego, że tuhao i liesze-nowie, urzędnicy — złodzieje mienia 
paostwowego i łapownicy znaleźli się w odosobnieniu i zdumione 
społeczeostwo spostrzegło, że stary świat ustąpił miejsca nowemu światu, że na 
wsi rozpoczęła się wielka rewolucja. Oto pierwsza wielka zdobycz chłopów pod 
kierownictwem związków chłopskich. 

 

2. Cios zadany obszarnikom, na odcinku politycznym 

Po utworzeniu swoich organizacji chłopi przystępują przede wszystkim do 
podważenia politycznego autorytetu klasy obszarników, w szczególności tuhao i 
lieszenów, to jest do obalenia władzy obszarników, opartej na ich społecznej 
pozycji na wsi, i do ustanowienia władzy chłopskiej. Jest to najpoważniejsza, 
najważniejsza forma walki. Zajmuje ona centralne miejsce w drugim okresie, to 
jest w okresie działalności rewolucyjnej. Bez zwycięstwa w tej walce niemożliwe 
jest też zwycięstwo w walce ekonomicznej — w walce o obniżenie opłat 
dzierżawnych i procentu od pożyczek, o ziemię, o inne środki produkcji itd. Nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że w wielu częściach prowincji Hunan, na 
przykład w powiatach Siangsiang, Hengszan i Siang-tan, ustanowiono 
niepodzielną władzę chłopów, a władzę obszarników całkowicie obalono. Ale w 
powiecie Liling i w niektórych innych powiatach istnieją jeszcze miejscowości (na 
przykład w zachodnich i południowych rejonach powiatu Liling), gdzie pozornie 
władza obszarników ustępuje władzy chłopów, w rzeczywistości jednak skrycie 
przeciwstawia się władzy chłopów wskutek tego, że wałka polityczna nie 
osiągnęła tam jeszcze dostatecznej ostrości. Nie można powiedzied, że chłopi w 
tych miejscowościach odnieśli już zwycięstwo polityczne; tutaj trzeba prowadzid 
walkę polityczna, ze zdwojoną energią dopóty, dopóki chłopi ostatecznie nie 
obalą władzy obszarniczej. 

Metody, za pomocą których chłopi zadają obszarnikom cios na odcinku 
politycznym, na ogół sprowadzają się do następujących środków: 

Rewizje. Tuhao i lieszenowie, zarządzając miejscowymi funduszami społecznymi, 
najczęściej cichaczem rozkradali je i gmatwali rachunkowośd. I oto chłopi 
zastosowali rewizje dla rozprawienia się z wieloma tuhao i lieszenami. W 
szeregu miejscowości utworzono komisie rewizyjne specjalnie po to, by 



16 
 

pociągnąd do odpowiedzialności tuhao i lieszenów. Już na sam widok takiej 
komisji tuhao i lieszenów od razu przechodzą ciarki. Kampania rewizyj nabrała 
dużego rozmachu we wszystkich powiatach, w których rozwinął się ruch 
chłopski; sens kampanii polega nie tyle na ściągnięciu brakujących sum, ile na 
publicznym ujawnieniu przestępstw tuhao i lieszenów, aby tą drogą pozbawid 
ich wpływów politycznych i społecznych. 

Grzywny. W wyniku rewizyj wykryto fakty nadużyd, bestialskiego postępowania 
z chłopami w przeszłości, rozkładowej działalności przeciwko związkom 
chłopskim w teraźniejszości, naruszania zakazu gier hazardowych i 
rozporządzenia w sprawie oddania fajek do palenia opium. Osobom, którym 
udowodniono te przewinienia, chłopi ogłaszają swój wyrok: takiego to tuhao 
ukarad grzywną w wysokości takiej a takiej, takiego to lieszena — w wysokości 
takiej a takiej. Wymierzają oni grzywny w kwocie od kilkudziesięciu do kilku 
tysięcy juanów. Oczywiście wymierzenie grzywny przez chłopów ostatecznie 
dyskredytuje tuhao i lieszenów na wsi. 

Daniny pieniężne. W odniesieniu do chciwych i okrutnych obszarników 
stosowane są daniny pieniężne; zebrane w ten sposób fundusze przeznacza się 
na udzielanie pomocy biednym, na organizowanie spółdzielni, chłopskich kas 
pożyczkowych i na inne potrzeby. Danina pieniężna jest również swego rodzaju 
wymiarem kary, lecz nieco łagodniejszym niż grzywna. Niemało jest i takich 
obszarników, którzy chcąc uniknąd nieprzyjemności dobrowolnie wnoszą 
pieniądze do związków chłopskich. 

„Dochodzenia”. Jeśli chodzi o osoby, które w mniejszym stopniu zawiniły w 
podważaniu związków chłopskich słowem lub czynem., to chłopi, gromadnie, 
wpadając do ich domów, prowadzą dochodzenia w formie nie nazbyt surowej. 
W rezultacie większośd tych osób składa na piśmie ,.akf, skruchy”, w którym 
zobowiązuje się do zaniechania wszelkich wystąpieo przeciwko związkom 
chłopskim i działalności podważającej ich autorytet. 

„Demonstracje siły”. Dośd często w domach tuhao i lieszenów, przejawiających 
wrogi stosunek do związków chłopskich, organizuje się masowe demonstracje 
siły. Chłopi w sposób zorganizowany przychodzą do tych ludzi i żądają 
poczęstunku. W tych wypadkach nie obywa się bez bicia świo i przetrząsania 
zapasów. Niedawno we wsi Makiaho powiatu Sangtan tłum liczący około 15 
tysięcy osób dokonał w ten sposób porachunku z 6 lieszenarai. W ciągu 4 dni 
zarżnięto u nich przeszło 130 świo. W większości wypadków podobne 
demonstracje kooczą się poza tym wymierzeniem grzywny. 
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„Wodzenie w wysokich czapach”. Środek ten stosowany jest wszędzie bardzo 
często. Chłopi ubierają tuhao lub lieszena w wysoką papierową czapę z napisem: 
tuhao taki to łub lieszen taki to — i prowadzą go na powrozie w asyście 
wielkiego tłumu ludzi. By ściągnąd uwagę na taką procesję, biją przy tym w gongi 
i niosą flagi. Tego rodzaju kara przeraża tuhao i lieszenów najwięcej. Ten, kogo 
chodby jeden raz ubrano w wysoką czapę, całkowicie traci wszelkie poważanie, 
przestają go uważad za człowieka. Dlatego bogacze zazwyczaj wolą płacid 
grzywnę niż narazid się na włożenie czapy. Jednakże w wypadkach, kiedy chłopi 
odmawiają im takiej zamiany, muszą chcąc nie chcąc włożyd czapę. Bardzo 
dowcipnie postąpił pewien gminny związek chłopski. Zatrzymano pewnego 
lieszena i oświadczono mu, że ubiorą go tegoż dnia w czapę. Lieszen sczerniał ze 
strachu. Fotem jednak związek chłopski postanowił nie ubierad go w czapę tego 
samego dnia, uważając, że jeżeli wykona karę w oznaczonym dniu, lieszen od 
razu się zaweźmie i przestanie obawiad się kary i że dlatego lepiej będzie puścid 
go do domu odkładając wykonanie kary. Nie wiedząc, kiedy mianowicie ubiorą 
go w czapę, lieszen nie zaznał spokoju żadnego dnia i nie mógł znaleźd sobie 
miejsca. 

Osadzanie w powiatowych więzieniach. Ten wymiar kary jest jeszcze cięższy niż 
ubranie w czapę. Aresztowanych tuhao i lieszenów odprowadza się do więzieo 
przy zarządach powiatowych i zobowiązuje się naczelników powiatów do 
uwięzienia i ukarania ich. Teraz sprawa osadzenia w więzieniu wygląda nie tak 
jak przedtem: przedtem szenszy wtrącali chłopów do więzieo, a teraz chłopi 
wtrącają szenszy. 

Wygnanie. Chłopi nie kwapią się do wypędzania tuhao i lieszenów, którzy 
dopuścili się przestępstw wołających o pomstę, wolą karad ich więzieniem lub 
śmiercią. Tacy tuhao i lieszenowie w obawie przed aresztowaniem lub karą 
śmierci ratują się ucieczką. Z powiatów, w których rozwinął się ruch chłopski, 
prawie wszyscy tuhao i lieszenowie uciekli, co równoznaczne jest z wygnaniem. 
Najwięksi tuhao i lieszenowie uciekli do Szanghaju, mniej wielcy — do łiankou, 
pomniejsi — do Czangsza, a jeszcze mniejsi — do ośrodków powiatowych. Ze 
wszystkich tych tuhao i lieszenów w największym bezpieczeostwie znaleźli się ci, 
którzy uciekli do Szanghaju. Na przykład w Hankou aresztowano i odesłano do 
miejsca zamieszkania trzech lieszenów, którzy uciekli z powiatu Huażung. Los 
tych, którzy uciekli do Czangsza, jest jeszcze gorszy: żyją oni nieustannie pod 
groźbą tego, że schwytają ich studenci — ziomkowie studiujący w Czangsza. 
Podczas pobytu w Czangsza widziałem na własne oczy, jak schwytano dwóch 
lieszenów. W miastach powiatowych ukryli się najmniejsi tuhao i lieszenowie. 
Bardzo łatwo można ich wykryd, gdyż jest tam bardzo dużo uszu i oczu 
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chłopskich. O tym, że chłopi nie znoszą obecności tuhao i lieszenów na wsi, 
świadczy również fakt, iż organy finansowe prowincji Hunan uskarżają się na 
trudności, jakie napotykają w uzyskiwaniu funduszów wskutek tego, że chłopi 
wypędzili bogaczy ze wsi. 

Rozstrzeliwanie. Ten wymiar kary stosują chłopi wraz z resztą ludności jedynie w 
odniesieniu do naj więk pych tuhao i liesze-nów. Tak na przykład pod naciskiem 
chłopów i innych warstw ludności władze rozstrzelały Jang Czy-tse (powiat 
Ningsiang), Czou Kia-kana (powiat Jiiejang), Fu Tao-nana i Sun Po-czu (powiat 
Huażung). Pod naciskiem chłopów i innych warstw ludności w powiecie Siangtan 
naczelnik powiatu wydał uwięzionego Jen Żung-cziu i chłopi sami go rozstrzelali. 
W powiecie Ningsiang chłopi sami zabili Liu Czao; Peng Czy-fan (powiat Liling), 
Czou Tien- czue, Tsao Jiin (powiat Ijang) oczekują teraz wyroku „sądu 
specjalnego do spraw tuhao i lieszenów”. Rozstrzelanie jednego takiego 
wielkiego lieszena lub tuhao podnosi na nogi cały powiat i sprzyja wykorzenianiu 
feudalnego plugastwa. W każdym powiecie jest kilku takich tuhao i lieszenów, a 
gdzieniegdzie po kilkudziesięciu. W każdym powiecie należy rozstrzelad 
przynajmniej kilku takich tuhao i lieszenów spośród naj bardziej okrutnych i 
zbrodniczych. Tylko to jest skutecznym środkiem zduszenia reakcji. Kiedy siła 
była po stronie tuhao i lieszenów, zabijali oni chłopów nie mrugnąwszy okiem. 
W gminie Sinkangczen (powiat Czangsza) naczelnik mintuanud) Ho Mai-czuan 
dowodził oddziałami mintuanu w ciągu dziesięciu lat. Z jego ręki zginęło około 
tysiąca chłopów- biedniaków, przy czym zabijano ich pod niewinnym pozorem 
„tępienia bandytów”. Naczelnicy mintuanu w gminie Intienczen mojego 
rodzinnego powiatu Siangtan — Tang Tsiin-jen i Lo Szu-lin — w ciągu 14 lat, od 
1913 roku, zabili przeszło 50 osób, a ponadto czterech zakopali żywcem. Pierwsi 
zginęli dwaj zupełnie niewinni żebracy. Tang Tsun- jen powiedział: „Otworzymy 
rachunek od tych dwóch obszarpaoców!” Tak dwoje ludzi rozstało się z życiem. 
A skoro tuhao i lieszenowie w przeszłości byli tak okrutni, skoro uprawiali na wsi 
biały terror, to jakżeż można potępiad chłopów za to, że rozstrzelali teraz kilku 
tuhao i lieszenów i stosują na bardzo niewielką skalę terror celem zduszenia 
kontrrewolucji? 

 

3. Cios zadany obszarnikom na odcinku ekonomicznym 

Zakaz wywozu ryżu i śrubowania cen na ryż, zakaz skupywania i ukrywania ryżu 
w celach spekulacyjnych. Jest to wielka zdobycz chłopów Hunanu w toku walki 
ekonomicznej ostatnich miesięcy. Poczynając od października ubiegłego roku 
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biedota nie pozwala obszarnikom i kułakom wywozid ryżu, zabrania podwyższad 
ceny na ryż i ukrywad go w celach spekulacyjnych. W rezultacie biedota w pełni 
osiągnęła swój cel: odpływ ryżu ze wsi całkowicie ustał, ceny znacznie spadły, 
ukrywaniu ryżu położono kres. 

Zakaz podnoszenia opłat dzierżawnych i kaucji na ziemię oraz agitacja na rzecz 
obniżenia ich. W lipcu i sierpniu ubiegłego roku, kiedy związki chłopskie były 
jeszcze słabe, obszarnicy, stosując starą metodę okrutnego wyzysku, jeden po 
drugim uprzedzali dzierżawców, że bezwzględnie podniosą opłaty dzierżawne i 
kaucję na ziemię. Od października jednak, kiedy wpływy związków chłopskich 
znacznie wzrosły i kiedy chłopi zaczęli jednomyślnie występowad przeciwko 
podwyższaniu opłat dzierżawnych i kaucyj, obszarnicy nie ośmielają się już 
nawet pisnąd na ten temat. Jeszcze dalej posunęli się chłopi po listopadzie, kiedy 
stali się silniejsi od obszarników: zaczęli agitowad na rzecz obniżenia opłat 
dzierżawnych i kaucyj. Chłopi mówią: „Jaka szkoda, że związki chłopskie nic były 
jeszcze tak silne ubiegłej jesieni, w okresie wnoszenia opłat dzierżawnych, 
przynajmniej już wtedy opłaty mogłyby byd obniżone”. Teraz prowadzą oni 
szeroką agitację na rzecz obniżenia opłat dzierżawnych przypadających na jesieo 
bieżącego roku; obszarnicy ze swej strony usiłują wybadad, jak będzie 
przeprowadzona zniżka opłat dzierżawnych. Co się tyczy obniżki kaucji na 
ziemię, to w powiecie Hengszan i w niektórych innych powiatach już się ją 
obecnie przeprowadza. 

Zakaz odbierania dzierżawionej ziemi dzierżawcom. W lipcu i sierpniu ubiegłego 
roku często jeszcze zdarzało się, że obszarnicy odbierali ziemię jednym 
dzierżawcom i przekazywali ją innym. Po październiku nikt z nich nie ma już 
odwagi tak postępowad. Teraz nie może byd nawet mowy o odebraniu ziemi 
jednemu dzierżawcy i przekazaniu jej innemu; powikłania wynikają jedynie w 
tych wypadkach, kiedy obszarnik wypowiada dzierżawę z tym zamiarem, żeby 
własnymi siłami uprawiad ziemię. W niektórych miejscowościach chłopi zakazują 
obszarnikowi odbierad ziemię dzierżawcy nawet w tych wypadkach, kiedy 
obszarnik zamierza sam ją uprawiad. W innych miejscowościach chłopi zezwalają 
na to, jeżeli obszarnik faktycznie sam uprawia swoją ziemię, wtedy jednak 
powstaje groźba bezrobocia wśród dzierżawców. jak dotychczas, sprawa ta nie 
została jednolicie rozstrzygnięta. 

Obniżka procentu od pożyczek. W powiecie Anhua procent od pożyczek już 
wszędzie został obniżony, przeprowadza się obniżkę również w innych 
powiatach. Tam jednak, gdzie związki chłopskie są bardzo silne, obszarnicy, 
obawiając się „uspołecznienia mienia”, w ogóle odmawiają chłopom pożyczek, 
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toteż po wsiach wypadki udzielania pożyczek prawie nie zdarzają się. Obecnie 
obniżka procentu dotyczy jedynie starych długów. Nie tylko obniżono od nich 
procenty, ale nawet zabrania się wierzycielom zmuszad dłużników do zwrotu 
długów. Biedniak mówi: „Nic nie szkodzi, tyle lat czekałeś, poczekasz jeszcze do 
następnego roku”. 

 

4. Obalenie feudalnego panowania tuhao i lieszenów - likwidacja dawnych 
rejonowych i gminnych organów władzy 

Dawne organy władzy w rejonie („tu”) i gminie („tuan”)14, zwłaszcza w rejonie — 
jednostce administracyjnej o jeden szczebel niższej od powiatu — prawie 
całkowicie znajdowały się w rękach tuhao i lieszenów. Zarządowi rejonowych 
organów władzy podlegało od 10 tysięcy do 50—60 tysięcy mieszkaoców. 
Rejony miały swoją siłę zbrojną — mintuan, korzystały z prawa samodzielnego 
opodatkowania ludności, na przykład podatkiem gruntowym15 itp., miały własny 
wymiar sprawiedliwości — mogły na przykład według własnego uznania 
aresztowad chłopów, osadzad ich w więzieniu, przeprowadzad śledztwo, 
wymierzad kary. Lieszenowie, którzy usadowili się w tych organach władzy, byli 
dosłownie królewiątkami na wsi. Chłopi mniej się liczyli z prezydentem republiki, 
tukiinami16 i naczelnikami powiatów niż z tymi miejscowymi władcami; tylko oni 
byli prawdziwą „władzą”; wystarczyło, że taka „władza” kichnęła, a już chłopi 
wiedzieli, że trzeba się pilnowad. Teraz zaś w wyniku powstania na wsi wszędzie 
położono kres wszechwładzy obszarników; oczywiście, runęły również wszystkie 
administracyjne organy władzy na wsi, które znajdowały się w rękach tuhao i 
łieszenów. Naczelnicy rejonów i gmin pochowali się i nie mają odwagi wysunąd 
nosa; ludzi, którzy zwracają się do nich w jakiejkolwiek lokalnej sprawie, odsyłają 
tacy naczelnicy do związku chłopskiego oświadczając: „To nie moja sprawa”. 

Kiedy rozmowa schodzi na temat tych naczelników, chłopi z gniewem mówią: 
„Ci szubrawcy? Ich pieśo już przebrzmiała!” 

To powiedzenie — „ich pieśo już przebrzmiała” — najdokładniej charakteryzuje 
sytuację dawnych organów administracyjnych na tych wiejskich terenach, przez 
które przetoczyła się fala rewolucji. 
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5. Likwidacja obszarniczych oddziałów zbrojnych i utworzenie chłopskich 
oddziałów zbrojnych 

Obszarnicze oddziały zbrojne w środkowej części prowincji Hunan są 
stosunkowo nieliczne, natomiast w zachodniej i południowej części jest ich 
więcej; licząc przeciętnie po 600 karabinów na powiat, zbierze się ich w 15 
powiatach 45 tysięcy; w rzeczywistości jednak jest ich. byd może, jeszcze więcej. 
W środkowej i południowej części prowincji Hunan, to jest. w rejonach 
rozwiniętego ruchu chłopskiego, jak na przykład w powiatach Ning-siang. 
Pingkiang, Liujang, Czangsza, Liling, Siangtan, Siang-siang. Anhua, Hengszan, 
Hengjang, chłopstwo ruszyło z tak ogromną siłą, że obszarnicy nie byli w stanie 
uporad się z nim, a obszarnicze oddziały zbrojne w większości przeszły na stronę 
związków chłopskich i stanęły w obronie ich interesów. Niewielka częśd 
oddziałów obszarniczych zachowuje neutralnośd, skłania się jednak do 
kapitulacji przed chłopami, na przykład w powiecie Paoking i in. Inna niewielka 
częśd tych oddziałów zajmuje wobec związków chłopskich wrogie stanowisko 
(powiaty Iczang, Linwu, Kiaho), lecz w chwili obecnej narażona jest na dotkliwe 
ciosy ze strony chłopów i według wszelkiego prawdopodobieostwa zostanie w 
najbliższym czasie zniszczona. Oddziały zbrojne, wyrwane z rąk reakcyjnych 
obszarników, zostaną zreorganizowane w stałe drużyny pospolitego ruszenia 
zagrodowego17, które będą podlegały nowym organom samorządu wiejskiego — 
organom zarządu wiejskiego, realizującym władzę chłopstwa. Przyciągnięcie 
dawnych oddziałów zbrojnych na stronę chłopów stanowi jedną dziedzinę pracy 
nad utworzeniem chłopskich oddziałów zbrojnych. 

Drugą, nową dziedziną tej pracy jest zorganizowanie „sopiaotui” — uzbrojonych 
w piki oddziałów przy związkach chłopskich. Pika „sopiao” to długa żerdź 
zakooczona obosiecznym nożem. W jednym tylko powiecie Siangsiang jest 100 
tysięcy takich pik. W innych powiatach (Siangtan. Hengszan, Liling, Czangsza) 
liczba ich waha się od 30—40 tysięcy do 70—80 tysięcy na powiat. We 
wszystkich powiatach, ogarniętych ruchem chłopskim, ilośd oddziałów 
„sopiaotui” szybko wzrasta. Oddziały chłopskie, uzbrojone w piki, przekształcą 
się w niestale drużyny pospolitego ruszenia zagrodowego. Te olbrzymie 
oddziały, uzbrojone w piki, silniejsze są od wyżej wspomnianych dawnych 
oddziałów zbrojnych; ta noworodząca się siła przyprawia już o drżenie 
wszystkich tuhao i lieszenów. Rewolucyjne władze prowincji Hunan powinny 
zabrad się jak najenergiczniej do rozciągnięcia takiej formy organizacji sił 
zbrojnych na ponad 20-miłionową ludnośd wszystkich 75 powiatów; trzeba, by 
każdy młodzieniec, każdy dorosły chłop miał pikę. Nie należy ograniczad 
liczebności oddziałów w obawie, że może to kogoś przestraszyd. Trzeba byd 
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naprawdę wielkim tchórzem, by mdled ze strachu na widok takich oddziałów. 
Boją się ich tylko tuhao i lieszenowie; nie ma powodu, aby obawiali się ich 
rewolucjoniści. 

 

6. Obalenie władzy pana naczelnika powiatu i jego sługusów 

Oczyszczenie administracji powiatowej możliwe jest tylko w tym wypadku, kiedy 
powstaną sami chłopi. Dowiódł tego już przykład powiatu Haifeng w prowincji 
Kuangtung. a jeszcze wyraźniej dowodzi tego obecny przykład Hunanu. W 
powiatach, w których władze uzurpowali tuhao i lieszenowie, każdy, kto staje się 
naczelnikiem powiatu, prawie zawsze okazuje się złodziejem mienia 
paostwowego i łapownikiem; w powiatach, gdzie chłopi już powstali, każdy, 
ktokolwiek jest naczelnikiem, pracuje uczciwie. W kilku powiatach, które 
odwiedziłem, naczelnicy powiatów zawsze zwracają się o radę w każdej kwestii 
przede wszystkim do związków chłopskich. W powiatach, w których ruch 
chłopski jest szczególnie silny, słowo związku chłopskiego posiada po prostu 
magiczną silę. Jeżeli związek z rana żąda aresztowania tuhao lub lieszena, 
naczelnik powiatu nie ośmiela się zwlekad z tym do południa: jeżeli związek żąda 
aresztowania w południe, naczelnik nie ośmiela się zwlekad z tym do wieczora. 

W początkowym stadium ustanawiania władzy chłopskiej na wsi naczelnicy 
powiatów byli w zmowie z tuhao i lieszenami i razem występowali przeciwko 
chłopom. Kiedy władza chłopska swą siłą dorównała władzy obszarniczej, 
naczelnicy powiatów zajęli dwoistą pozycję: niektóre uchwały związków 
chłopskich aprobowali, a niektóre odrzucali. To, co mówiłem wyżej o magicznej 
sile słowa związku chłopskiego, odnosi się już do okresu, kiedy władza chłopska 
całkowicie obaliła władzę obszarniczą. Teraz sprawa organów władzy w 
powiatach Siangsiang, Siangtan, Li-ling i Hengszan przedstawia się następująco: 

1. Wszystkie sprawy rozstrzygane są na wspólnych naradach naczelnika powiatu 
z przedstawicielami masowych organizacji rewolucyjnych. Narady te, zwoływane 
przez naczelnika powiatu, odbywają się w zarządzie powiatowym. W niektórych 
powiatach nazywają się one „połączonymi naradami organów społecznych i 
administracyjnych”, w innych — „naradami w sprawach powiatu”. Na takich 
naradach, prócz naczelnika powiatu, obecni są przedstawiciele rozmaitych 
organizacji społecznych — powiatowego związku chłopskiego, powiatowej rady 
związków zawodowych, powiatowego związku kupców, powiatowego związku 
kobiet, powiatowego związku nauczycieli i pracowników zakładów naukowych, 
powiatowego związku uczącej się młodzieży i powiatowego komitetu 
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Kuomintangu18. W toku tych narad przedstawiciele masowych organizacji 
społecznych wypowiadają swoje opinie, wywierają nacisk na naczelnika 
powiatu, on zaś stale podporządkowuje się ich woli. Tak więc nie ulega 
wątpliwości, że w prowincji Hunan w powiatowych organach władzy może byd 
realizowany demokratyczny system rządów typu kolegialnego. Zarówno pod 
względem formalnym, jak i faktycznym teraźniejsze powiatowe organy władzy 
już w znacznym stopniu są zdemokratyzowane. Taki stan rzeczy ustalił się w 
ciągu ostatnich dwóch—trzech miesięcy, to jest po tym, kiedy powstający 
wszędzie po wsiach chłopi obalili władzę tuhao i lieszenów. Skoro tylko 
naczelnicy powiatów spostrzegli się, że zostali pozbawieni swego dawnego 
oparcia i że nie utrzymają się na stanowiskach, jeżeli nie znajdą nowego oparcia, 
zaczęli schlebiad organizacjom masowym, w wyniku czego wytworzyła się 
scharakteryzowana wyżej sytuacja. 

2. Sędziowie zostali bez spraw. System sądowy w prowincji Hunan 
zorganizowany jest w ten sposób, że wymiarem sprawiedliwości ciągle jeszcze 
zarządza równolegle z innymi sprawami naczelnik powiatu, któremu sędzia 
pomaga prowadzid sprawy sądowe. Naczelnicy powiatów i ich pomocnicy 
wzbogacali się drogą nadużyd przy ściąganiu podatków i danin, drogą 
najrozmaitszych machinacji przy powoływaniu ludności do świadczeo na rzecz 
armii, jak również drogą oszustwa i wymuszania przy rozpatrywaniu spraw 
cywilnych i karnych. Ta ostatnia pozycja była dla nich najbardziej stałym i 
pewnym źródłem zysków. W ostatnich miesiącach, wraz z upadkiem tuhao i 
lieszenów, znikli również zawodowi doradcy w sprawach sądowych. A ponieważ 
związki chłopskie rozstrzygają wszystkie sprawy chłopów — i duże, i małe — to 
sędziowie zarządu powiatowego zostali dosłownie bez spraw. Sędzia powiatu 
Siangsiang powiedział mi. „Kiedy związki chłopskie nie istniały, do kancelarii 
naczelnika powiatu wpływało dziennie przeciętnie około 60 spraw cywilnych i 
karnych, od czasu zaś, kiedy powstały związki chłopskie — zaledwie — 4 do 5 
spraw”. Naczelnicy powiatów i ich pomocnicy muszą pogodzid się z tym, że ich 
kabza świeci pustkami. 

3. Wszyscy strażnicy, policjanci, funkcjonariusze zarządów powiatowych 
przyczaili się i nie ośmielają się już jeździd po wsiach i wymuszad czegokolwiek 
na ludności. Przedtem mieszkaocy wsi bali się ludzi z miasta, a teraz mieszkaocy 
miasta boją się ludzi ze wsi; w szczególności zaś boi się ich ohydna sfora 
policjantów, strażników i funkcjo nariuszy, tuczonych przez władze powiatowe. 
Boją się oni jeździd po wsiach, a jeżeli znajdą się tam, nie ośmielają się już 
stosowad wymuszeo: trzęsą się ze strachu na widok pik chłopskich. 
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7. Obalenie władzy rodowej — władzy świątyni przodków i starszyzny rodu; 
obalenie władzy religii — władzy ducha — opiekuna miasta i lokalnych duchów; 
obalenie władzy męża 

Mężczyźni w Chinach podlegają zazwyczaj władzy trzech sił, stanowiących całe 
systemy hierarchiczne, a mianowicie: 

1) systemu paostwowego — ogólnopaostwowych, prowincjonalnych, 
powiatowych i gminnych organów władzy (władza polityczna); 

2) systemu rodowego — ogólnorodowej świątyni przodków, świątyni przodków 
odgałęzienia rodu, głowy rodziny (władza rodowa); 

3) systemu religijnego, reprezentowanego: a) przez siły podziemne — głównego 
władcę piekła, duchy — opiekunów miast i duchy lokalne oraz b) przez siły nieba 
— bogów i świętych, począwszy od głównego władcy nieba, a koocząc na 
najrozmaitszych duchach. Wszystkie one łącznie stanowią system sił 
zaświatowych (władza religii). Kobieta zaś — obok tego wszystkiego — podlega 
ponadto władzy mężczyzny (władza męża). Te cztery rodzaje władzy — 
polityczna, rodowa, władza religii i władza męża — odzwierciedlają ustrój i 
ideologię feudalno- patriarchalną i są najstraszniejszymi więzami krępującymi 
lud chioski, w szczególności chłopstwo. 

Powyżej była już mowa o tym, jak chłopi obalają na wsi władzę obszarników. 
Władza obszarnicza jest trzonem, na którym opierają się wszystkie wymienione 
siły. Wraz z obaleniem władzy obszarników słabnie i władza rodu, i władza 
religii, i władza męża. Tam, gdzie silne są wpływy związków chłopskich, 
starszyzna rodu i zarządzający funduszami świątyni przodków nie ośmielają się 
już uciskad młodszych członków rodu i rozkradad funduszów świątyni przodków. 
Najzłośliwsi z nich zostali już obaleni razem z tuhao i lieszenami. Nie odważają 
się już stosowad istniejących przedtem okrutnych kar cielesnych i egzekucyj — 
chłosty, topienia ludzi, grzebania ich żywcem. Zniesiono również stary zwyczaj, 
który nie zezwalał kobietom i biedniakom na branie udziału w ucztach w 
świątyniach rodowych. W miejscowości Paikuo powiatu Hengszan kobiety 
tłumnie weszły do świątyni, bezceremonialnie rozsiadły się w niej i wzięły udział 
w uczcie, a czcigodnej starszyźnie rodu nie pozostawało nic innego, jak dad im 
pełną swobodę. W innej miejscowości na znak protestu przeciwko temu ornemu 
zakazowi cała grupa biedniaków wdaria się do świątyni i urządziła tam taką 
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libację, że tuhao i lieszenowie — wszyscy owi stateczni panowie w długich 
chałatach — rozbiegli się ze strachu. 

Wraz z rozwojem ruchu chłopskiego władza religii wszędzie chwieje się. W 
całym szeregu miejscowości związki chłopskie zagarniają świątynie i 
wykorzystują je na siedziby związków. Wszędzie lokalne związki chłopskie 

domagają się konfiskaty mienia świątyo na cele organizowania szkół chłopskich i 
pokrywania wydatków związków chłopskich, nazywając te fundusze 
..dochodami od zabobonów”. W powiecie Liling dośd szeroko rozpowszechnił się 
ruch na rzecz zakazu obrzędów zabobonnych i na rzecz niszczenia posągów 
bóstw; w północnych rejonach tego powiatu chłopi nie pozwalają obnosid po 
domach figur bóstw i zbierad przy tym datków. W rejonie Lukou w świątyni 
miasteczka Fupoling, z powodu braku miejsca na siedzibę rejonowego komitetu 
Kuomintangu. wszystkie posągi bóstw zwalono na kupę w kącie świątyni i nie 
wywołało to żadnych sprzeciwów wśród chłopstwa. Po tym fakcie bardzo 
znacznie zmniejszyła się i jednośd osób, które urządzały ceremonie religijne w 
związku ze śmiercią kr ewnych (czczenie duchów, modły, odprowadziny duszy). 
Inicjatorem tego był przewodniczący związku chłopskiego Sun Siao- szan. 
którego za to strasznie znienawidziło miejscowe duchowieostwo. W 3 
północnym rejonie chłopi i nauczyciele początkowej szkoły miasteczka 
Lungfengan porąbali drewniane figury bóstw na opał. W południowym rejonie w 
świątyni Tungfussu ucząca się młodzież razem z chłopami spaliła ponad 
trzydzieści drewnianych figur. Ocalały tylko dwa małe posążki „czcigodnego Pao-
kun-ga”e) — chwycił je staruszek-chłop. „Nie bluźnijcie!” — zawołał. Tam, gdzie 
chłopi wzięli górę, wierzącymi są nadal tylko starsi ludzie i kobiety: młodzież i 
mężczyźni w średnim wieku przestali wierzyd. A ponieważ związki chłopskie 
znajdują się właśnie w rękach młodzieży i dorosłych mężczyzn, prowadzą one 
wszędzie kampanię zmierzającą do zlikwidowania władzy religii i zabobonów. 

Co się tyczy władzy męża, to w rodzinach biedoty zawsze była ona słabsza: ze 
względu na położenie ekonomiczne biedoty kobiety w takich rodzinach 
zmuszone były brad w pracy większy udział niż kobiety klas majętnych i dlatego 
częściej mają one w swoich rodzinach prawo głosu — i to nawet głosu 
decydującego. W ostatnich latach w związku ze wzmagającą się ruiną rolnictwa 
uległa podważeniu sama zasada podporządkowania kobiety mężczyźnie. W 
ostatnich czasach, wraz z powstaniem obecnego ruchu chłopskiego, w wielu 
miejscowościach kobiety utworzyły związki chłopek; również i dla nich nadeszła 
chwila, w której mogły podnieśd głowę, toteż władza męża słabnie z każdym 
dniem. Krótko mówiąc, wraz ze wzrostem władzy chłopów zachwiały się 
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wszystkie feudalno-patriarchalne idee i porządki. Jednakże teraz główne wysiłki 
chłopów skierowane są na rozgromienie politycznej władzy obszarników. Tam, 
gdzie zadanie to zostało już wykonane, chłopi przystąpili do ofensywy i na 
system rodowy, i na religię, i na istniejące stosunki rodzinne między mężczyzną a 
kobietą-, jednak ich ofensywa znajduje się na razie w stadium początkowym, 
gdyż dopiero po całkowitym zwycięstwie chłopów w walce ekonomicznej można 
będzie położyd kres tym trzem odmianom zła. Dlatego musimy teraz skierowad 
chłopów na drogę decydującej walki politycznej o ostateczne obalenie władzy 
obszarniczej. Jednocześnie należy natychmiast przystąpid do walki 
ekonomicznej, aby radykalnie rozstrzygnąd sprawę ziemi i inne ekonomiczne 
problemy biedoty chłopskiej. 

Co się tyczy systemu rodowego, zabobonów religijnych i niewłaściwych 
stosunków rodzinnych między mężczyzną a kobietą, to znikną one same przez 
się wraz ze zwycięstwem w walce politycznej i ekonomicznej. Jeżeli zaś 
zaczniemy wszystko to burzyd zbyt energicznie, brutalnie, z niczym się nie licząc, 
to tuhao i lieszenowie nie omieszkają wykorzystad naszej działalności do 
podważenia ruchu chłopskiego i prowadząc agitację kontrrewolucyjną zaczną 
krzyczed, że „związki chłopskie nie szanują przodków”, „związki chłopskie 
naigrawają się z bogów i niweczą religię”, „związki chłopskie chcą uspołecznid 
żony”. Jaskrawym przykładem tego mogą służyd niedawne fakty wykorzystania 
chłopstwa przez obszarników w ich walce przeciwko niszczeniu posągów bóstw 
w powiecie Siangsiang prowincji Hunan i w powiecie Jangsin prowincji Hupei. Te 
posągi postawili sami chłopi i nastąpi taka chwila, kiedy oni własnymi rękami 
strącą je — przedwczesne mieszanie się ludzi postronnych nie jest tu wcale 
potrzebne. W swojej agitacji odnośnie do tej sprawy komuniści powinni trzymad 
się następującej linii: „Naciągnąd cięciwę, ale strzały nie wypuszczad”19. Trzeba, 
by chłopi sami wyrzucili posągi bóstw i zburzyli świątynie wiernych wdów 
schodzących do grobu za mężem, arki wzniesione na cześd cnotliwych i 
poważanych żon; zastępowad w tej sprawie chłopów jest rzeczą niesłuszną. 

Ja też miałem okazję agitowad na wsi przeciwko zabobonom. Mówiłem: 

„Wierząc w horoskopy ludzie mają nadzieję na lepszy los; wierząc w geomancjęf) 
ludzie mają nadzieję na szczęście, jakie im przyniosą groby przodków. W 
bieżącym roku chłopi w ciągu kilku miesięcy obalili władzę tuhao, lieszenów i 
urzędników — złodziei mienia paostwowego i łapowników. Czyż w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy los nagle odwrócił się od wszystkich tuhao, lieszenów i 
sprzedajnych urzędników, a groby przodków nagle przestały przynosid im 
szczęście, jeżeli do tego czasu los im sprzyjał, a groby przynosiły szczęście? O 
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waszych związkach chłopskich tuhao i lieszenowie wyrażają się tak: 
«Zadziwiająca rzecz! Świat stał się teraz światem komitetowców. Pomyśled 
tylko, gdziekolwiek człowiek plunie, natknie się na komitetowca». I rzeczywiście, 
w mieście, na wsi, w związkach chłopskich, w Kuomintangu, w partii 
komunistycznej — wszędzie są członkowie komitetów wykonawczych. 
Zaprawdę, świat stał się światem komitetowców. Ale czy to wszystko stało się 
również za sprawą losu i grobów przodków? Zadziwiająca rzecz! Los nagle zaczął 
sprzyjad wiejskim obdartusom i groby przodków również nagle zaczęły przynosid 
im szczęście. Bogowie —- cóż, możecie ich czcid, ale czy można było obalid tuhao 
i lieszenów bez związków chłopskich, jedynie za sprawą boga męstwa 
wojennego i bogini miłosierdzia? Godni to pożałowania bogowie i godne 
pożałowania boginie. Czciliście ich przez setki lat, a nie obalili oni dla waszego 
dobra ani jednego tuhao, ani jednego lieszena! Teraz chcecie przeprowadzid 
obniżkę opłat dzierżawnych; ale pozwólcie zapytad, jak macie zamiar dopiąd 
tego — wiarą w bogów czy wiarą w związki chłopskie? 

Słowa te wywołały wśród chłopów śmiech. 

 

8. Rozwijanie agitacji politycznej 

Czy można by było, nawet zakładając 10 tysięcy szkól politycznych, w ciągu tak 
krótkiego czasu oświecid pod względem politycznym wszystkich mężczyzn i 
kobiety, od najmłodszych do najstarszych, w najbardziej zapadłych wioskach, w 
najbardziej głuchych zakątkach, jak to uczyniły teraz związki chłopskie? Myślę, że 
nie. Hasła polityczne „Precz z imperializmem!”, „Precz z militarystami!”, „Precz z 
urzędnikami — złodziejami mienia paostwowego i łapownikami!”, „Precz z 
tuhao i lieszenami!” unoszą się naprawdę bez skrzydeł; oblatują one niezliczone 
masy młodzieży wiejskiej, dorosłych, starców, dzieci i kobiety, zapadają głęboko 
w ich świadomośd, a potem pojawiają się na ich ustach. Jeżeli widzicie grupę 
bawiących się dzieci i jedno z nich, wytrzeszczywszy oczy, tupiąc nogami i 
wymachując rękami, z gniewem atakuje inne, na pewno usłyszycie przeraźliwy 
krzyk: „Precz z imperializmem!” 

Pewnego razu w rejonie Siangtan dzieci pasące krowy zaczęły bawid się w 
wojnę. Jedno z nich udawało Tang Szeng- czy. drugie — Je Kai-sina20. I oto jedno 
z nich poniosło klęskę, a drugie zaczęło je ścigad. Ścigającym był Tang Szeng-czy, 
a ściganym — Je Kai-sin. Pieśo „Precz z mocarstwami imperialistycznymi!” 
śpiewają, jak wiadomo, prawie wszystkie miejskie dzieci i nawet bardzo wiele 
dzieci na wsi. 
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Po wsiach są chłopi, którzy znają na pamięd testament Sun Jat-sena. Trafnie czy 
nietrafnie używają oni w codziennym życiu takich wyrażeo z testamentu, jak 
„wolnośd”, „równouprawnienie”, „trzy zasady ludowe”, „nierównoprawne 
układy”. Zdarzyło się, że pewien człowiek wyglądający na szenszy spotkał się na 
ścieżce z chłopem i udając ważnego nie chciał mu ustąpid z drogi. Chłop 
powiedział z gniewem: „Ty, tuhao, lieszenie! Słyszałeś o trzech zasadach 
ludowych?” Przy przewożeniu warzyw na sprzedaż do miasta Czangsza okoliczni 
ogrodnicy zawsze byli narażeni na przykrości ze strony policji. A teraz znaleźli 
środek obrony: tym środkiem są trzy zasady ludowe. Kiedy policjanci zabierają 
się do bicia ogrodników i do wymyślania im, ci w obronie swej powołują się od 
razu na trzy zasady ludowe — i policjanci nie mają nic do powiedzenia. W 
powiecie Siangtan pewien rejonowy związek chłopski z jakiegoś tam powodu nie 
doszedł do porozumienia z gminnym związkiem chłopskim, a wtedy 
przewodniczący tego ostatniego powiedział: „Jesteśmy przeciwko 
nierównoprawnym układom, które nam narzuca rejonowy związek chłopski! „ 

Rozpowszechnienie agitacji politycznej na wsi jest wyłączną zasługą partii 
komunistycznej i związków chłopskich. Szeroko rozpowszechnione i proste, 
trafiające do przekonania plakaty, rysunki, jak również ustne wystąpienia 
wywierają na chłopów taki wpływ wychowawczy, jak gdyby uczono ich w szkole 
politycznej. Według informacyj towarzyszy pracujących na wsi szeroka 
polityczna agitacja prowadzona była w ramach trzech masowych kampanii — 
demonstracji antyangielskich, obchodu rocznicy Rewolucji Październikowej i 
uroczystości z okazji sukcesów Marszu Północnego. W kampaniach tych agitacja 
polityczna, przeprowadzana wszędzie, gdzie istnieją związki chłopskie, 
wprawiała w ruch całe wsie i dała duże rezultaty. W przyszłości trzeba zwrócid 
uwagę na wykorzystanie każdej okazji do tego, by wypełniad proste hasła, o 
których mówiłem wyżej, coraz bardziej konkretną treścią, czynid je jaśniejszymi i 
bardziej trafiającymi do przekonania. 

 

9. Zakazy wprowadzane przez chłopów 

Kiedy tylko związki chłopskie, kierowane przez partię komunistyczną, ustanowiły 
na wsi swoją władzę, chłopi zaczęli wprowadzad zakazy i ograniczenia w 
odniesieniu do wszystkiego, czego nie aprobują. Jak najsurowiej zakazane są 
karty i inne gry hazardowe, jak również palenie opium. 

Karty. W miejscowościach, w których związki chłopskie osiągnęły dużą siłę, 
całkowicie zakazana jest gra w karty, jak również gra w madżonga i kości. W 14 
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rejonie powiatu Siangsiang pewien rejonowy związek chłopski spalił dwa kosze 
kamieni do gry w madżonga. 

Po wsiach zaprzestano już grad w karty, a przekraczający ten zakaz są karani 
natychmiast i bez najmniejszej pobłażliwości. 

Inne gry hazardowe. Dawni namiętni gracze teraz sami nie zezwalają na gry 
hazardowe; tam, gdzie władza związków chłopskich jest silna, wszelkie gry 
hazardowe, jak również karty zostały całkowicie wykorzenione, 

Palenie opium. Zakazane jest jak najsurowiej. Kiedy związki chłopskie wydały 
zarządzenie nakazujące oddanie fajek do opium, nikt nie odważył się nie 
posłuchad. W powiecie Liling aresztowano pewnego lieszena za nieoddanie fajki 
i za karę wodzono go po wsiach. 

Prowadzona przez chłopów kampania na rzecz „rozbrojenia” palaczy opium pod 
względem stanowczości nie ustępuje kampanii na rzecz rozbrojenia wojsk Wu 
Pei-fu i Sun Czuan-fanga21 przez armię Marszu Północnego. „Wansui” (tak 
lieszenowie drwiąco nazywają chłopów) „rozbroili” w rodzinach oficerów armii 
rewolucyjnej wielu czcigodnych starców, niepoprawnych palaczy opium, którzy 
przez całe życie nie rozstawali się z fajką. „Wansui” zabraniają nie tylko siad mak 
i palid opium, ale i przewozid je. W powiatach Paoking, Siangsiang, Jusien i Liling 
prowincji Hunan przyłapano i spalono niemało opium, które przewożono z 
prowincji Kueiczou do prowincji Kiangsi. Jest to sprzeczne z interesami organów 
finansowych rządu. Skooczyło się na tym, że prowincjonalny związek chłopski, 
uwzględniając koniecznośd zapewnienia dostaw dla Marszu Północnego, wydał 
dołowym związkom chłopskim zarządzenie, by „na pewien czas odroczyd 
wprowadzenie zakazu przewozu opium”. Jednak chłopi byli z tego bardzo 
niezadowoleni. 

Obok wymienionych istnieje jeszcze wiele innych zakazów i ograniczeo. 
Przytoczymy tu przynajmniej niektóre z nich. 

„Huaku” — nieprzyzwoite przedstawienia teatralne. W wielu miejscowościach 
zostały one zakazane. 

Palankiny. W wielu powiatach zdarzają się wypadki napadów na palankiny; 
specjalnie dotyczy to powiatu Siangsiang. Chłopi głęboko nienawidzą ludzi 
posługujących się palankinami i zawsze gotowi są bid ich, ale związki chłopskie 
nie zezwalają im na to. Działacze związków chłopskich wyjaśniają chłopom: 
„Napadając na palankiny pomagacie bogaczom w oszczędzaniu pieniędzy, a 
tragarzy pozbawiacie pracy. Czyż nie szkodzicie więc samym sobie?” Chłopi 
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pojęli to bardzo dobrze i wymyślili inny sposób ukarania bogaczy — znacznie 
podwyższyli opłaty za pracę tragarzy palankinów. 

Przyrządzanie wódki i patoki. Wszędzie chłopi zabronili pędzid wódkę z ryżu i 
warzyd patokę; wywołało to ustawiczne skargi właścicieli gorzelni i warzelni 
patoki. W miasteczku Fu-tienpu (powiat Hengszan) nie wydano zakazu pędzenia 
wódki, ale wyznaczono na nią tak niską cenę, że gorzelnie nie otrzymując zysków 
zmuszone były przerwad produkcję. 

Hodowla świń. Liczba świo w gospodarstwie uległa ograniczeniu. ponieważ na 
pokarm dla nich trzeba zużywad zboże. 

Hodowla drobiu. W powiecie Siangsiang zabroniono hodowad kury i kaczki, ale 
to wywołało protesty ze strony kobiet. W Jang-tangu (powiat Hengszan) zezwala 
się hodowad w gospodarstwie tylko trzy kury, a w Futienpu — pięd. W wielu 
miejscowościach całkowicie zakazano hodowli kaczek, ponieważ przynoszą one 
jeszcze więcej strat niż kury. nie tylko zjadiiją zboże, ale niszczą też kiełkujący 
ryż. 

Uczty. Bogate uczty zakazane są wszędzie. W miejscowości Szaoszan (powiat 
Siangtan) postanowiono podawad gościom tylko potrawy z kur, ryb i 
wieprzowiny. Zakazano potraw z pędów bambusowych, kapusty morskiej i 
„południowego” makaronu. W powiecie Hengszan obiad może zawierad 
najwyżej 8 potraw. W 3 wschodnim rejonie powiatu Liling zezwala się podawad 
do stołu tylko 5 potraw; w 2 północnym rejonie — 3 potrawy mięsne i 3 
roślinne; w 3 zachodnim rejonie zabroniono urządzad przyjęcia w dni 
świętowania Nowego Roku. W powiecie Siangsiang zabroniono podawad 
gościom ciasto jajeczne, chociaż nie jest to wcale zbyt luksusowy poczęstunek. 
Kiedy w 2 rejonie powiatu Siangsiang na pewnym weselu urządzono taki 
poczęstunek, tłum chłopów wdarł się do domu gwałciciela zakazu i zrobił tam z 
całego poczęstunku groch z kapustą. W Kiamuczenie (powiat Siangsiang) 
ludnośd wstrzymuje się od wyszukanych potraw i w ofierze przodkom składa 
tylko owoce. 

Zwierzęta pociągowe. Bawół lub krowa to skarb chłopa. Powiedzenie „kto zabije 
krowę, ten w przyszłym życiu sam zamieni się w krowę” stało się dosłownie 
religijnym przykazaniem, w myśl którego nie należy zabijad zwierząt 
pociągowych.. Dopóki chłopi nie doszli do władzy, mogli działad jedynie za 
pomocą argumentów religijnych i nie byli w mocy zakazad uboju zwierząt 
pociągowych. Kiedy związki chłopskie zyskały na sile. roztoczyły kontrolę 
również nad zwierzętami pociągowymi zakazując ich uboju i w mieście. W 
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mieście Siangtan, gdzie przedtem było t> sklepów z mięsem wolowym, teraz 5 
przestało istnied, a w pozostałym jednym sklepie sprzedaje się tylko mięso 
dobitych bawołów lub krów, które osłabły lub nie nadają się do roboty. W całym 
powiecie Hengszan ubój zwierząt pociągowych jest kategorycznie wzbroniony. 
Kiedy w pewnym gospodarstwie chłopskim krowa złamała nogę, chłop nie 
odważył się na dobicie jej, dopóki nie otrzymał zezwolenia związku chłopskiego. 
Kiedy w mieście Czuczou izba Handlowa zarżnęła krowę, nie zastanowiwszy się 
nad konsekwencjami tego, chłopi przyszli do miasta i zażądali ukarania 
winowajców; Izba Handlowa musiała zapłacid karę, prosid o wybaczenie i 
urządzid palenie petardg). 

Włóczęgostwo. W powiecie Liling zakazano chodzid po domach dla sławienia 
wiosny, miejscowych duchów, wyśpiewywad pieśni przy wtórze kastaniet i 
wypraszad datki. W różnych powiatach te odmiany żebraniny albo są zakazane, 
albo znikły same przez się, ponieważ nikt już ich nie uprawia. Przedtem istnieli 
ponadto tak zwani „żebracy-natręci” lub „włóczędzy”, zazwyczaj dopuszczający 
się przeróżnych bezeceostw, ale teraz i oni zmuszeni są podporządkowad się 
związkom chłopskim. W Szaoszaoie (powiat Siangtan) jest świątynia boga 
deszczu, w której od dawna schodzili się włóczędzy, nie uznający żadnej władzy, 
ale wraz z powstaniem związków chłopskich wszyscy oni gdzieś się ukryli. W tym 
samym rejonie związek chłopski gminy Huti zatrzymał trzech włóczęgów i 
nakazał im nosid glinę i wypalad cegłę. 

Postanowiono również zabronid rozrzutności podczas wizyt noworocznych. 

Jednocześnie w różnych miejscowościach wprowadzono bardzo dużo drobnych 
zakazów: na przykład w powiecie Liling zakazano procesji i palenia kadzideł na 
cześd duchów, dawania znajomym w podarunku kosztownych produktów i 
słodyczy, spalania papierowych ubrao w dni wypominek przodków oraz 
naklejania przed Nowyrn Rokiem na drzwiach wizerunków świętych strzegących 
domu przed złymi duchami. W miejscowości Kuszui powiatu Siangsiang 
zabroniono palid nargiłe; w 2 rejonie tego powiatu zabroniono palid petardy i 
strzelad z trzystrzałowych rakietnic: w pierwszym wypadku stosowana jest kara 
w wysokości 1 juana 2 kiao, a w drugim — w wysokości 2 juanów 4 kiao. W 7 i 
20 rejonie zakazane są kosztowne tradycyjne wypominki, w 18 rejonie 
zabroniono dawad prezenty na uroczystościach pogrzebowych. Wszystko to nosi 
nazwę zakazów chłopskich, a jest ich tak dużo, że trudno je wszystkie wymienid. 

Zakazy te mają na względzie dwa ważne cele:  
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1) walkę ze szkodliwymi nawykami społecznymi — takimi, jak gra w karty i inne 
gry hazardowe, palenie opium — które ukształtowały się w warunkach 
gnuśnego politycznego panowania obszarników i zanikają wraz z upadkiem 
władzy objszarniczej;  

2) obronę przed wyzyskiem ze strony kupców miejskich. 

Obronę tę realizuje się na przykład drogą zakazu urządzania uczt, kupowania 
drogich produktów i słodyczy itd. Wobec drożyzny towarów przemysłowych i 
niskich cen produktów rolnych chłopi cierpią wielki niedostatek i są okrutnie 
wyzyskiwani przez kupców; dla samoobrony chłopi zmuszeni są ograniczad się 
we wszystkim. Wspomniany zaś wyżej zakaz wywozu ryżu wywołany jest tym, że 
biedota ma za mało własnego ryżu, musi dokupywad go na rynku i dlatego nie 
dopuszcza do śrubowania cen artykułów żywnościowych. Wszystko to jest 
rezultatem zubożenia chłopów i sprzeczności między miastem a wsią, nie 
oznacza jednak wcale bojkotu towarów przemysłowych przez chłopów ani 
wyrzeczenia się handlu z miastem z powodu hołdowania teorii „wyłączności 
kultury Wschodu''22. W celu obrony swoich interesów ekonomicznych chłopi 
powinni zakładad spółdzielnie zaopatrzenia dla organizowania wspólnego 
zakupu towarów. Konieczna jest również pomoc rządu dla związków chłopskich 
w organizowaniu spółdzielczości kredytowej (pożyczkowej). Wtedy oczywiście 
chłopi nie będą musieli uciekad się do wprowadzania zakazu wywozu ryżu w celu 
ograniczenia cen na żywnośd, nie będą musieli — gwoli obrony swoich 
interesów ekonomicznych — walczyd przeciw przenikaniu na wieś pewnych 
towarów przemysłowych. 

 

10. Likwidacja bandytyzmu 

Myślę, że poczynając od Ju i Tanga, Wen-wanga i Wu-wan-gah) a koocząc na 
cesarzach dynastii mandżurskiej i prezydentach Republiki Chioskiej nie było w 
Chinach ani jednego władcy, który by rozporządzał tak potężną siłą, jaką 
przejawiają teraz związki chłopskie w dziele likwidacji bandytyzmu. Tam, gdzie 
związki chłopskie są silne, nie ma nawet śladu bandytów. Jest rzeczą znamienną, 
że w wielu miejscowościach nie uchowali się nawet złodziejaszkowie 
uprawiający kradzież warzyw z ogrodów. Gdzieniegdzie istnieją jeszcze drobni 
złodzieje, ale bandytyzm zlikwidowano we wszystkich powiatach, w których 
byłem — nawet tam, gdzie przedtem było bardzo dużo bandytów. Tłumaczy się 
to następującymi przyczynami: 
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1. Bandyci nie mieli gdzie się ukrywad, ponieważ wszędzie są członkowie 
związków chłopskich; na każde zawołanie schodzą się setki „długich pik” i 
„krótkich kijów”. 

2. Wraz z rozwojem ruchu chłopskiego ceny ryżu gwałtownie spadły: wiosną 
ubiegłego roku I tan ryżu (nie oczyszczonego) kosztował 6 juanów, a zimą — już 
tylko 2 juany; problem żywnościowy stał się dla ludności znacznie łatwiejszy. 

3. Członkowie tajnych stowarzyszeo23 wstąpili do związków chłopskich i tam 
jawnie, w sposób legalny wykazują swoją śmiałośd i dają wyraz 
nagromadzonemu niezadowoleniu; w ten sposób zbyteczne stało się istnienie 
tajnych organizacji „gór, świątyo, kadzideł i wód”24. Chłopi już w dostatecznej 
mierze wyleli swój gniew na uciskających ich tuhao i lieszenach nałożywszy na 
nich ciężkie daniny i grzywny oraz wyrżnąwszy ich świnie i owce. 

4. W czasie werbowania do armii wiele „hultajów” poszło do wojska. 

W rezultacie tego wszystkiego wraz z powstaniem ruchu chłopskiego bandytyzm 
całkowicie zanikł. Tę stronę działalności związków chłopskich aprobują nawet 
szenszy i bogacze. Mówią oni: „Związki chłopskie? Uczciwie mówiąc i z nich jest 
pewna korzyśd”. 

Zakaz gier hazardowych i palenia opium, jak również likwidacja bandytyzmu 
zjednały związkom chłopskim powszechną sympatię. 

 

11. Zniesienie ciężkich podatków i poborów 

Dopóki kraj nie jest jeszcze zjednoczony, dopóki nie zostały obalone siły 
imperializmu i militarystów, dopóty nie można uwolnid chłopów od ciężkiego 
brzemienia podatków paostwowych, innymi słowy, od brzemienia wojennych 
wydatków armii rewolucyjnej. Jednakże wraz ze wzrostem ruchu chłopskiego i 
upadkiem władzy tuhao i lieszenów zostały zlikwidowane lub przynajmniej 
zredukowane ciężkie pobory — jak na przykład podatek gruntowy — które 
nakładano na chłopów wtedy, kiedy administracja wiejska była w rękach tuhao i 
lieszenów. Również to należy uważad za jedną z zasług związków chłopskich. 

 



34 
 

12. Ruch kulturalny 

Od niepamiętnych czasów kultura w Chinach była udziałem obszarników; dla 
chłopów była ona niedostępna. Ale cała ta obszarnicza kultura zawdzięcza swoje 
istnienie chłopom, ponieważ wszystko, co się na nią składa, zrodzone jest z krwi 
i potu chłopów. 90fl/o ludności Chin jeszcze nic włączyło się do kultury, nie 
otrzymało żadnego wykształcenia. Przytłaczającą większośd tych ludzi stanowią 
chłopi. 

Wraz z upadkiem władzy obszarników na wsi rozpoczął się kulturalny ruch 
chłopów. Spójrzcie, z jakim entuzjazmem otwierają teraz wieczorowe szkoły ci 
sami chłopi, którzy zawsze nienawidzili szkół. Przedtem chłopi w żaden sposób 
nie mogli pogodzid się z „zamorskimi szkołami”. Jeszcze w tym czasie, kiedy 
studiowałem, przyjeżdżając w rodzinne strony obserwowałem wystąpienia 
chłopów przeciwko „zamorskim szkołom”, ale wtedy śpiewałem na tę samą nutę 
co wszyscy „zamorscy” uczniowie i „zamorscy” wykładowcy i również broniłem 
tych szkół; wydawało mi się, że chłopi w pewnej mierze nie mają racji. Dopiero 
w 1925 roku po półrocznym pobycie na wsi, kiedy już byłem komunistą i 
posiadałem marksistowski światopogląd — dopiero wtedy zrozumiałem, że 
byłem w błędzie i że chłopi mieli rację. Podręczniki używane w początkowych 
szkołach wiejskich opierały się na tematyce wyłącznie miejskiej i nie 
odpowiadały potrzebom wsi. Nauczyciele szkół początkowych traktowali 
chłopów bardzo źle: nie tylko nie pomagali chłopom, lecz przeciwnie, swoim 
postępowaniem usposabiali chłopów przeciwko sobie. Toteż chłopi przekładali 
nad szkoły paostwowe (które nazywali „zamorskimi”) prywatne szkoły starego 
typu (nazywali je „chioskimi”), a nad nauczycieli paostwowych szkół 
początkowych — nauczycieli prywatnych. 

Teraz chłopi wszędzie otwierają swoje szkoły wieczorowe, nazywając je szkołami 
chłopskimi. W niektórych miejscowościach otwarto już te szkoły, w innych 
czynione są przygotowania do otwarcia ich. Przeciętnie na każdą gminę 
przypada jedna szkoła. Chłopi zakładają je z wielkim entuzjazmem i tylko takie 
szkoły uważają za prawdziwie swoje. Wydatki na utrzymanie szkół 
wieczorowych pokrywane są z „dochodów od zabobonów”, z funduszów 
świątyo przodków oraz nie wydatkowanych dochodów z innych gruntów i 
majątków społecznych. Powiatowe wydziały oświaty chciały obrócid te fundusze 
na szkoły paostwowe, to jest na „szkoły zamorskie”, nie odpowiadające 
potrzebom chłopów; chłopi zaś chcieli wykorzystad je dla szkół wiejskich. W 
wyniku sporów fundusze dzielono pomiędzy obydwie strony, a w niektórych 
miejscowościach całkowicie przekazywano chłopom. Wraz z rozwojem ruchu 



35 
 

chłopskiego szybko podniósł się kulturalny poziom chłopów. Bliska już jest 
chwila, kiedy w całej prowincji powstaną dziesiątki tysięcy szkół wiejskich. Nie 
jest to już paplanina inteligentów i tak zwanych „działaczy oświatowych” o 
„powszechnym nauczaniu”, które, chod dużo było na ten temat szumu, 
pozostawało czczym frazesem. 

 

13. Ruch spółdzielczy 

Chłopi odczuwają jako niezwykle palącą potrzebę zorganizowanie spółdzielni, 
zwłaszcza zaopatrzenia, zbytu oraz spółdzielni kredytowych. Kiedy chłop kupuje 
towary, wyzyskuje go kupiec, kiedy sprzedaje produkcję swego gospodarstwa, 
dusi go znowu kupiec, a kiedy bierze pożyczkę w ryżu lub w gotówce, okrutnie 
wyzyskuje go lichwiarz. Dlatego chłop jest żywotnie zainteresowany w 
rozwiązaniu zagadnieo zakupu, zbytu i kredytu. Ubiegłej zimy, kiedy z powodu 
działao wojennych nad rzeką Jangtse komunikacja handlowa została przerwana i 
w prowincji Hunan podrożała sól, chłopi zorganizowali wiele spółdzielni celem 
zaspokojenia swego zapotrzebowania na sól. 

W związku z tym, że obszarnicy odmawiają chłopom pożyczek, w wielu 
miejscowościach czynione są próby zorganizowania kas pożyczkowych. Główną 
trudnością jest teraz brak szczegółowego, normalnego statutu takich organizacji. 
Organizacje, utworzone w terenie z inicjatywy samych chłopów, często nie 
odpowiadają zasadom spółdzielczości, toteż działacze ruchu chłopskiego przez 
cały czas domagają się uporczywie statutu. Przy odpowiednim kierownictwie w 
miarę wzrostu związków chłopskich ruch spółdzielczy może rozwijad się 
wszędzie. 

 

14. Naprawa dróg i tam 

Ta praca również jest zasługą związków chłopskich. Do czasu powstania 
związków chłopskich drogi w miejscowościach wiejskich były niezwykle 
zaniedbane. Bez środków pieniężnych nie można było naprawid dróg, a bogacze 
nie dawali pieniędzy i drogi skazane były na ruinę. Jeżeli gdziekolwiek 
dokonywano pewnej naprawy, działo się to w ramach dobroczynności: 
wypraszano grosze od ludzi pragnących „spełnid dobry uczynek, który będzie 
policzony na tamtym świecie”, i za te grosze budowano wąskie i kiepskie drogi. 
Wraz z powstaniem związków chłopskich ukazało się rozporządzenie, 
zobowiązujące każdego obszarnika, którego posiadłości przylegają do drogi, do 
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naprawy jego odcinka drogi, przy czym w każdym poszczególnym wypadku — w 
zależności od miejscowych potrzeb — ustanawiano szerokośd drogi — trzy czy 
(czy — chioska miara długości równa 32 cm — Red. przekł. polsk.), pięd czy, 
siedem czy lub jeden czang. Skoro rozporządzenie zostało wydane, któż ośmieli 
się mu nie podporządkowad? W krótkim odstępie czasu pojawiło się dużo 
wygodnych dróg. Nie jest to już dobroczynnośd, lecz przymus, ale ten niewielki 
przymus dał jakoś wcale niezłe rezultaty. 

Tak samo przedstawiała się sprawa, jeżeli chodzi o tamy; nieludzki obszarnik 
myślał tylko o tym, w jaki sposób jak najwięcej zedrzed z dzierżawcy, i nie chciał 
wydad kilku groszy na naprawę tamy, skazując w ten sposób stawy na 
wyschnięcie, a dzierżawców — na śmierd głodową. Myślał wyłącznie o 
ściągnięciu opłat dzierżawnych. Ale oto pojawiły się związki chłopskie i zaczęły, 
nie bawiąc się w ceregiele, wydawad zarządzenia zmuszające obszarników do 
dokonania naprawy tam. Jeżeli obszarnik odmawia, związek chłopski spokojnie 
oświadcza mu: „Dobrze! Jeżeli nie chcesz sam naprawiad, zapłacisz ryżem po 
jednym tou za każdy dzieo roboczy jednej osoby!” Ale ponieważ obszarnikowi to 
nie odpowiada, sam pośpiesznie naprawia tamę. W ten sposób wiele 
zaniedbanych dawniej tam doprowadzono do dobrego stanu. 

Oto 14 zdobyczy, które osiągnęli chłopi pod kierownictwem związków 
chłopskich. Pomyśl sam, czytelniku, czy chod w jednej z nich jest cokolwiek złego 
pod względem moralnym, pod względem rewolucyjnym? Sądzę, że negatywnie 
ustosunkują się do nich tylko tuhao i lieszenowie! Bardzo dziwnie przedstawia 
się doniesienie z Nanczangu25, głoszące, że panowie Czang Kai-szek i Czang 
Tsing-kiang26 odnoszą się bardzo nieprzychylnie do działalności chłopów 
prowincji Hunan i że przywódca prawicowców w prowincji Hunan, Liu Jue-czy27 i 
jego klika, solidaryzując się z nimi, mówią: „Przecież to jest prawdziwa 
bolszewizacja!” A ja tak sądzę: czyż można by było mówid o rewolucji 
narodowej, gdyby nie było tej minimalnej dozy bolszewizacji? Czyż codziennie 
głoszone wezwania nawołujące do „przebudzenia się mas ludowych” i 
śmiertelny strach, kiedy te masy rzeczywiście się podnoszą, nie przywodzą na 
pamięd słynnej historii o miłości Je-kunga do smoków28? 

 

Przypisy: 

a) Szenszy — specyficzna warstwa, która się ukształtowała w feudalnych 
Chinach. Szenszy (dosłownie „mężowie noszący pas urzędniczy”). ,.znakomici 
ludzie” — odłam bogaczy wiejskich, który władając ziemią, nierzadko posiadając 
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„naukowe” tytuły uzyskane na specjalnych egzaminach paostwowych i zajmując 
stanowiska paostwowe tworzył rządzącą górę dawnej wsi chioskiej. 

Warstwa szenszy nie była jednolita; składała się z najokrutniejszych 
wyzyskiwaczy chłopstwa — lieszenów (dosłownie — „źli szenszy”; patrz przyp. 
na str. 16), średnich obszarników i bogaczy, skupiających się wokół lieszenów i 
władz powiatowych, drobnych lub zubożałych obszarników i dawnych 
inteligentów chioskich. Termin „szenszy” zazwyczaj tłumaczono dawniej 
angielskim słowem „gentry” (czyt. dżentri). (W jęz. ang. — niższe warstwy 
szlachty, w ogóle ludzie zamożni i wykształceni. — Red. przekł. polsk.). 

b) Dynastia Tsingów (mandżurska) panowała w Chinach od 1644 do 1911 roku 

c) „Wansui” znaczy dosłownie „10 tysięcy lat”. Terminu tego używa się w 
znaczeniu okrzyku „niech żyje!”, „hura!” Ten sam termin używany był dawniej w 
odniesieniu do panującego, podobnie jak w Rosji zwrot „wasza cesarska mośd”,- 
stąd gra, słów: „chłopi wansui?”', to jest „i chłopi już stali się panującymi?” 

d) Mintuan — uzbrojone oddziały utrzymywane na koszt obszarników i 
wykorzystywane przez nich do ochrony ich interesów oraz tłumienia ruchu 
chłopskiego. 

e) Pao-kung — sędzia, który żyt w XI wieku i wsławił się nieprzekupną 
uczciwością, czczono go jako bóstwo sprawiedliwości. 

f) Geomancja — system zabobonnych wyobrażeo o wpływie miejscowości i 
stron świata na życie i los człowieka. Chioczycy korzystali z usług geomantów 
przy wyborze miejsca na groby, na budowę domu itd. 

g) W Chinach od dawna istnieje zwyczaj palenia napełnionych prochem petard 
podczas licznych uroczystości ludowych, ceremonii religijnych i z okazji pewnych 
wydarzeo o charakterze społecznym. 

h) Ju i Tang — legendarni władcy Chin w III i II tysiącleciu przed naszą erą. Wen-
wung uważany jest przez chioską literaturę historyczną za władcę księstwa Czou. 
a jego syn Wu-wang — za zdobywcę paostwa In i pierwszego monarchę dynastii 
Czou (1122—255 przed n.e.). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Prowincja Hunan była w tym okresie głównym ogniskiem ruchu chłopskiego w 
kraju. 

2. Czao Heng-ti był agentem peijangskiej kliki militarystów i rządził prowincją 
Hunan. W 1926 roku w wyniku działali armii Marszu Północnego jego rządy 
zostały obalone. — 28 

3. Rewolucja „sinhai”, to jest rewolucja 1911 roku, doprowadziła do obalenia 
despotycznej dynastii Tsingów (mandżurskiej). 10 października 1911 roku częśd 
Nowej Armii, ulegająca wpływom burżuazyjnych i drobnomieszczaoskich 
organizacji rewolucyjnych, wszczęła powstanie w Wuczangu. Powstanie 
ogarniało jedną prowincję po drugiej i wkrótce mandżurska dynastia Tsingów 
upadła. 1 stycznia 1912 roku utworzony został w Nankinie tymczasowy rząd 
Republiki Chioskiej; na tymczasowego prezydenta republiki wybrano Sun Jat-
sena. Rewolucja 1911 roku odniosła zwycięstwo dzięki sojuszowi burżuazji z 
chłopstwem, robotnikami i drobną burżuazją miejską. Jednak w rezultacie tego, 
że ugodowy w swojej istocie blok, stojący na czele rewolucji, nie dał chłopom 
niczego realnego i uległ naciskowi imperializmu i sił feudalnych, władza znalazła 
się w rękach peijangskiego militarysty Juan Szy-kaia i rewolucja ostatecznie 
poniosła klęskę. 

4. Powiedzenie „Wyprostowując — przegiąd...” oznacza, że ludzie przy 
naprawianiu błędów posuwają się zbyt daleko; w dawnych czasach często 
posługiwano się tym powiedzeniem, żeby całkowicie skrępowad ludzi, 
pozwalając im jedynie na korygowanie dawnych norm społecznych, ale ani 
trochę na łamanie ich. Działalnośd w ramach korygowania dawnych norm 
nazywano prawidłową, „prostą”, działalnośd zaś całkowicie łamiącą dawne 
normy, nazywano „przegięciami”. Jest to teoria reformistów, oportunistów w 
szeregach rewolucyjnych. Towarzysz Mao Tse-tung potępia tutaj reformistyczne 
teorie podobnego rodzaju. „Żeby wyprostowad, trzeba przegiąd; jeżeli nie 
przegniesz — nie wyprostujesz” ma w danym kontekście następujące znaczenie: 
aby położyd kres dawnemu, feudalnemu ustrojowi, trzeba stosowad metody 
rewolucyjnej działalności mas, a nie reformistyczne metody poprawek.  

5. W okresie zimy 1926 roku i wiosny 1927 roku, kiedy armia Marszu 
Północnego osiągnęła dorzecze Jangtsekiangu, kontrrewolucyjne oblicze Czang 
Kai-szeka nie było jeszcze dostatecznie zdemaskowane i masy chłopskie wciąż 
jeszcze uważały go za rewolucjonistę; natomiast obszarnicy i kułacy byli z niego 
niezadowoleni i rozpowszechniali wieści, jakoby armia Marszu Północnego 
ponosi porażki, a Czang Kai-szek jest ranny w nogę. 
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Czang Kai-szeka jako kontrrewolucjonistę całkowicie zdemaskowano dopiero po 
tym, kiedy dokonawszy w dniu 12 kwietnia 1927 roku kontrrewolucyjnego 
zamachu stanu w Szanghaju i innych miejscowościach rozprawił się on z 
robotnikami, przystąpił do tłumienia ruchu chłopskiego i prześladowania partii 
komunistycznej. Od tego czasu obszarnicy i kułacy zaczęli popierad Czang Kai-
szeka.  

6. Prowincja Kuangtung była pierwszą bazą rewolucji w okresie pierwszej 
rewolucyjnej wojny domowej.  

7. Wu Pei-fu — jeden ze słynnych przedstawicieli peijangskiej kliki militarystów. 
Podobnie jak i Tsao Kun, który w 1923 roku drogą przekupstwa i łapówek 
osiągnął to, że wybrano go prezydentem, Wu Pei-fu należał do kliki Czyli 
militarystów peijangskich; wysuwał on Tsao Kuna na przywódcę tej kliki. 
Współcześni nazywali ich wspólnym imieniem „Tsao Wu”. Zadawszy w 1920 
roku klęskę Tuan Ci-żui, należącemu do militarystycznej kliki Anhuei, Wu Pei-fu 
zajął kierowniczą pozycję w rządzie peijangskich militarystów, działając w 
charakterze agenta imperializmu anglo-amerykaoskiego. 7 lutego 1923 roku 
dokonał on okrutnej masakry strajkujących robotników linii kolejowej Pekin—
Hankou. W 1924 roku poniósł on porażkę w czylijsko-mukdeoskiej wojnie 
domowej z Czang Tso-linem i utracił władzę w Pekinie. Jednak w 1926 roku, pod 
naciskiem imperialistów japooskich i angielskich, zawarł sojusz z Czang Tso-
linem, co znów pozwoliło mu pojawid się na scenie. Wu Pei-fu był pierwszym 
wrogiem, którego rozgromiła armia Marszu Północnego po wyruszeniu z 
prowincji Kuangtung w 1926 roku. 

8. Trzy zasady ludowe — główne zasady programu wysuniętego przez Sun Jat-
sena dla chioskiej rewolucji burżuazyjno-demokratycznej: byt narodowy, władza 
ludu i dobrobyt ludu. W 1924 roku w „Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu 
Kuomintangu” Sun Jat-sen nadal tym trzem zasadom nową interpretację, 
wyjaśniając, że byt narodowy to walka z imperializmem. W manifeście tym 
wypowiedział się również na rzecz konieczności aktywnego poparcia ruchu 
robotników i chłopów. W ten sposób dawne trzy zasady ludowe przekształciły 
się w nowe trzy zasady ludowe, wyrażające trzy zasadnicze wytyczne polityki — 
sojusz z Rosją, sojusz z partią komunistyczną oraz popieranie chłopów i 
robotników. Te trzy nowe zasady ludowe, będące wyrazem trzech zasadniczych 
wytycznych polityki, stały się polityczną podstawą współpracy Komunistycznej 
Partii Chin z Kuomintangiem w okresie pierwszej rewolucyjnej wojny domowej. 
Szczegóły — patrz pracę „O nowej demokracji”, rozdział 10. —  
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9. Nie należało dopuszczad kułaków do związków chłopskich. W okresie 1927 
roku masy chłopskie jeszcze nie rozumiały tego. — 

10. Do kategorii „golców”, o której mówi towarzysz Mao Tse-tung, należą 
parobcy (proletariusze wiejscy) i zdeklasowane elementy wsi.  

11. Mowa o półproletariuszach wiejskich.  

12. Mowa o powiatowych komitetach Kuomintangu z tego okresu.  

13. Juan Tsu-ming — kueiczouski militarysta, rządzący w tym czasie w 
zachodniej części prowincji Hunan.  

14. „Tu” i „tuan” w prowincji Hunan oznaczają odpowiednio „rejon” i „gmina”. 
Dawne organy administracyjne w „tu” i „tuan” były narzędziem obszarników, 
którzy wykorzystywali je w celu wzmocnienia swojego panowania nad chłopami. 

Zarządzający „tu” i „tuan” nazywali się: „naczelnik tu” („tutsung”) i „naczelnik 
tuan” („tuantsung”). — 48 

15. Chodzi o to, że organy władzy, znajdujące się w rękach tuhao i lieszenów, 
okrutnie wyzyskując chłopów nie ograniczały się do ściągania wyznaczonych 
podatków rolnych i dodatkowo nakładały na każde „mu” ziemi podatek 
gruntowy. — 49 16 „Tukiinami” nazywano dowódców wojskowych, 
wyznaczanych na każdą prowincję przez rządzącą kłikę peijangskich 
militarystów. Tukiin posiadał całą pełnię wojskowej i politycznej władzy w 
prowincji i faktycznie był dyktatorem prowincji. Działając w zmowie z 
imperialistami, tukiinowie utrzymywali w swoich domenach ustrój wojskowo-
feudalny.  

17. Stałe drużyny pospolitego ruszenia zagrodowego — jedna z odmian 
wiejskich organizacji zbrojnych tego okresu. Słowo „zagrodowy” oznacza, że 
prawie każda zagroda obowiązana była brad udział w pospolitym ruszeniu. Po 
klęsce rewolucji w 1927 roku w wielu miejscowościach pospolite ruszenie 
zagrodowe znalazło się w rękach obszarników i przekształciło się w 
kontrrewolucyjne organizacje zbrojne.  

18. W wielu miejscowościach powiatowe komitety Kuomintangu działały w tym 
czasie pod kierownictwem Wuhaoskiego CKW Kuomintangu; wiele spośród nich 
wcielało w życie trzy zasadnicze wytyczne polityki Sun Jat-sena — sojusz z Rosją, 
sojusz z partią komunistyczną oraz popieranie chłopów i robotników — i było 
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organami rewolucyjnego bloku komunistów, lewicowych kuomintangowców i 
innych rewolucyjnych elementów. — 

19. Autorem tego powiedzenia jest Meng-tsy (filozof chioski z IV wieku przed 
n.e.). Ogólny sens powiedzenia jest następujący: doświadczony łucznik, szkoląc 
innych, tylko naciąga cięciwę, ale nie wypuszcza strzały, chociaż wszystko 
wskazuje na to, że ją za chwilę wypuści. Mao Tse-tung posługuje się tym 
cytatem po to, by wskazad komunistom, że powinni z początku obudzid 
polityczną świadomośd chłopów, potem wyczekad, aż chłopi sami, dobrowolnie i 
z własnej inicjatywy, odrzucą religijne zabobony i inne szkodliwe obyczaje i 
przesądy, a nie dążyd do osiągnięcia tego za pomocą metod nakazów i dyrektyw. 
Pod tym względem komuniści nie powinni zastępowad chłopów. — 57 

20. Tang Szeng-czy — generał, który w okresie Marszu Północnego walczył po 
stronie rewolucjonistów; Je Kai-sin — generał z kliki peijangskich militarystów, 
który walczył przeciwko rewolucji. — 58 

21. Sun Czuan-fang — militarysta, rządzący w tym okresie pięcioma prowincjami 
Chin południowo-wschodnich, kat, który stłumił powstanie robotników 
Szanghajskich. Armia Marszu Północnego rozbiła jego główne siły zimą 1926 
roku w rejonie Nanczang—Kiukiang (prowincja Kiangsi).  

22. Teoria „wyłączności kultury Wschodu” — reakcyjna teoria, której zwolennicy 
obstają przy zachowaniu zacofanego systemu produkcji rolnej i feudalnej kultury 
Wschodu i sprzeciwiają się wykorzystywaniu osiągnięd współczesnej nauki.  

23. Patrz przypis 15 do pracy „O klasach społeczeostwa chioskiego”.  

24. „Szan” (góra), „tang” (świątynia), „siang” (kadzidło) i „szui” (woda) — słowa 
figurujące w nazwach niektórych sekt, które wchodziły w skład pierwszych 
tajnych stowarzyszeo. — 

25. Miasto Nanczang zostało zdobyte przez armię Marszu Północnego w 
listopadzie 1926 roku. Tutaj, wykorzystawszy sprzyjający moment, Czang Kai-
szek urządził swój sztab główny. Zebrawszy prawicowych kuomintangowców i 
niektórych politykierów z peijangskiej kliki militarystów, razem z nimi wszedł w 
zmowę z imperialistami i przystąpił do przygotowywania w Nanczangu 
kontrrewolucyjnego spisku celem wystąpienia przeciwko rewolucyjnemu w tym 
czasie Wuhanowi. W ostatecznym rezultacie 12 kwietnia 1927 roku dokonał 
Czang Kai-szek w Szanghaju kontrrewolucyjnego zamachu stanu, któremu 
towarzyszyła fala represji, i w ten sposób zdradził rewolucję.  
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26. Czang Tsing-kiang — jeden z wodzirejów prawicowych kuomintangowców i 
główny doradca Czang Kai-szeka.  

27. Liu Jue-czy — przywódca stowarzyszenia „Tsosze”, ówczesnej głównej 
organizacji antykomunistycznej w prowincji Hunan.  

28. Książka Liu Sianga pt. „Sin Su” z epoki dynastii Han zawiera opowiadanie o 
Je-kungu, który lubił smoki: 

„Je-kung lubił smoki: broo, narzędzia, rzeźby w jego domu — wszystko 
miało kształt smoków. Dowiedział się o tym prawdziwy smok, zszedł z 
nieba i zajrzał przez okno do Je-kunga, a ogon wsunął przez drzwi. 
Ujrzawszy smoka, Je- kung rzucił wszystko i zaczął uciekad nieprzytomny ze 
strachu, a w oczach mu pociemniało. Okazało się, że Je-kung wcale nie 
lubił smoków, a lubił tylko to, co było podobne do smoków”. 

Towarzysz Mao Tse-tung porównuje tutaj do Je-kunga czangkaiszekowców, 
którzy paplali o rewolucji, a w rzeczywistości bali się rewolucji, byli przeciwni 
rewolucji.  

 


