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Praca „Rewolucja chioska a Komunistyczna Partia Chin” stanowi podręcznik, 
napisany przez towarzysza Ma o Tse-tunga wspólnie z grupą towarzyszy w 
Jenanie w grudniu 1939 roku. Pierwszy rozdział — „Społeczeostwo chioskie” — 
został przygotowany przez tych towarzyszy,  a następnie opracowany przez 
towarzysza Mao Tse-tunga. Drugi rozdział— ,,Rewolucja Chioska” — napisał 
osobiście towarzysz Mao Tse-tung. Podręcznik miał zawierad jeszcze trzeci 
rozdział — ,,Budownictwo partyjne” — wobec tego jednaka że towarzysze, 
którym zlecono napisanie tego rozdziału, nie ukooczyli go, na tym pracę 
przerwano. Jednak i istniejące dwa rozdziały, zwłaszcza drugi, miały olbrzymie 
znaczenie wychowawcze dla Komunistycznej Partii Chin i ludu chioskiego. 
Przedstawione w drugim rozdziale tej pracy poglądy towarzysza Mao Tse-tunga 
na temat nowej demokracji zostały przez niego znacznie rozwinięte w pracy „O 
nowej demokracji”, napisanej w styczniu 1940 roku. 
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Rozdział  I 

SPOŁECZEŃSTWO   CHIŃSKIE 

 

1.   NARÓD  CHIOSKI 

Nasze Chiny — to jeden z największych krajów świata. Terytorium Chin równe 
jest prawie całemu terytorium Europy. Na przestrzeniach tych szeroko 
rozpostarły się żyzne pola, dające nam odzież i żywnośd; wzdłuż i wszerz całego 
kraju ciągną się wielkie i małe łaocuchy górskie, pokryte olbrzymimi lasami i 
kryjące w swym wnętrzu bogate złoża pożytecznych kopalin; nasze liczne rzeki i 
jeziora są dogodne dla żeglugi i sprzyjają nawadnianiu; ciągnące się długim 
pasem wybrzeże morskie daje dogodne możliwości utrzymywania stosunków z 
narodami zamorskimi. Już w głębokiej starożytności przodkowie naszego narodu 
chioskiego żyli, pracowali i pomnażali swój ród na tej rozległej ziemi. 

A oto obecne granice paostwowe Chin: na północo-wschodzie, północo-
zachodzie i częściowo na zachodzie Chiny graniczą ze Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich; na północy — z Mongolską Republiką Ludową; na 
południowym-zachodzie i częściowo na zachodzie — z Afganistanem, Indiami, 
Butanem i Nepalem; na południu — z Birmą i Wietnamem; na wschodzie Chiny 
graniczą z Koreą i sąsiadują z Japonią i Filipinami. Takie geograficzne położenie 
Chin wśród innych krajów stwarza dla chioskiej rewolucji ludowej zarówno 
korzystne, jak i niekorzystne okoliczności zewnętrzne. Do korzystnych 
okoliczności można zaliczyd tę, że kraj nasz graniczy ze Związkiem Radzieckim, a 
wszystkie główne imperialistyczne paostwa Europy i Ameryki leżą stosunkowo 
daleko od nas, oraz tę okolicznośd, że wiele spośród otaczających nas krajów— 
to kolonie i półkolonie. Niekorzystną okolicznością jest to, że imperializm 
japooski wyzyskuje swoje bliskie położenie geograficzne w stosunku do Chin, 
nieustannie zagraża istnieniu narodów Chin, zagraża chioskiej rewolucji ludowej. 

Liczba ludności naszego kraju wynosi w chwili obecnej 450 milionów, to jest 
prawie czwartą częśd ludności całej kuli ziemskiej. Ponad 90% z tych 450 
milionów — to Chioczycy (Hanowie – po chiosku hanżen — Chioczycy jako naród 
w odróżnieniu od innych narodowi   narodowości   zamieszkujących Chiny 
przyp.  OCG). Prócz Chioczyków w Chinach zamieszkuje jeszcze kilkadziesiąt 
różnych mniejszości narodowych: Mongołowie, Dunganowie, Tybetaoczycy, 
Ujgurowie, Miao, I, Tungowie, Czungczia, Koreaoczycy i wiele innych. Aczkolwiek 
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poziom ich rozwoju kulturalnego jest niejednakowy, każda z tych narodowości 
ma swoją długą historię. Chiny to wielonarodowy kraj z olbrzymią ludnością. 

W procesie swego rozwoju naród chioski (będzie tu mowa głównie o historii I 
Tanów), jak i wicie innych narodów świata, przeszedł okres bezklasowego 
ustroju wspólnoty pierwotnej, który trwał wicie tysiącleci. Od czasu rozpadu 
wspólnoty pierwotnej i utworzenia się w społeczeostwie klas do okresu 
obecnego minęło około czterech tysięcy lat, podczas których naród chioski 
przeżył epoki społeczeostwa niewolniczego i feudalnego. W procesie rozwoju 
swojej cywilizacji naród chioski stworzył rolnictwo i rzemiosło, które od dawien 
dawna słyną ze swego wysokiego poziomu, wydał wielu wybitnych myślicieli, 
uczonych, wynalazców, działaczy politycznych i wojskowych, pisarzy, artystów i 
stworzył mnóstwo zabytków kultury. Już bardzo dawno wynaleziono w Chinach 
kompas1,  1 800 lat temu wynaleziono sposób produkcji papieru2, 1 300 lat temu 
— drukowanie z płyt drewnianych3, 800 lat temu — czcionki ruchome4. Również 
sposób użycia prochu był w Chinach znany wcześniej niż w Europie5. Tak więc 
Chiny są jednym z paostw posiadających najstarszą kulturę w świecie. 
Udokumentowana zabytkami piśmiennictwa historia Chin liczy prawie cztery 
tysiące lat. Naród chioski znany jest całemu światu nie tylko ze swej 
pracowitości i wytrzymałości; jest on narodem miłującym wolnośd, 
posiadającym bogate tradycje rewolucyjne. Historia Chioczyków (Hanów) na 
przykład świadczy o tym, że naród chioski nigdy nie godził się z panowaniem 
ciemnych sił i za każdym razem w sposób rewolucyjny doprowadzał do obalenia 
. takiej władzy lub do jej zreformowania. W ciągu tysiącleci historię Chin znaczą 
setki wielkich i małych powstao chłopskich, wymierzonych przeciw okrutnemu 
panowaniu obszarników i arystokracji, i w większości wypadków zmiana dynastii 
stawała się możliwa jedynie w wyniku powstao chłopskich. Żaden naród 
wielonarodowych Chin nie chciał pogodzid się z obcym jarzmem i wszystkie one 
zawsze dążyły do wyzwolenia się spod tego jarzma stawiając czynny opór. 
Uznawały one jedynie zjednoczenie na zasadzie równości, ale nie uznawały 
ucisku jednego narodu przez drugi. W ciągu kilku tysiącleci swojej historii naród 
chioski wydał wielu bohaterów narodowych i wodzów rewolucyjnych. Tak więc 
naród chioski jest narodem posiadającym i wspaniałe tradycje rewolucyjne, i 
piękną spuściznę historyczną. 
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2. STAROŻYTNE SPOŁECZEOSTWO FEUDALNE 

 

Chociaż Chiny są paostwem wielkiego narodu, chociaż są paostwem o 
ogromnym terytorium, z liczną ludnością, o wielowiekowej historii, bogatych 
tradycjach rewolucyjnych i pięknej spuściźnie historycznej, jednak po przejściu 
od ustroju niewolniczego do feudalnego Chiny wkroczyły w długotrwały okres 
zwolnionego tempa rozwoju ekonomicznego, politycznego i kulturalnego. Okres 
istnienia tego ustroju feudalnego, który zaczął się za czasów dynastii Czou i Tsin, 
trwał mniej więcej trzy tysiące lat. 

Oto najważniejsze cechy charakterystyczne ekonomicznego i politycznego 
ustroju Chin w epoce feudalizmu: 

1.  W kraju panowała gospodarka naturalna. Chłopi wytwarzali nie tylko 
potrzebne im produkty rolne, lecz i większą częśd niezbędnych im wyrobów 
rzemieślniczych. Produkcja gospodarki chłopskiej, przywłaszczana w postaci 
tenuty dzierżawnej za ziemię przez obszarników i arystokrację, również szła 
głównie na spożycie osobiste, a nie była wykorzystywana w celach wymiany. 
Aczkolwiek wymiana w tym okresie już się rozwijała, jednak w całokształcie 
gospodarki nie odgrywała decydującej  roli. 

2.   Klasa rządząca społeczeostwa feudalnego — obszarnicy, arystokracja i cesarz 
— władała podstawowym areałem ziemi, chłopi zaś albo posiadali bardzo mało 
ziemi, albo wcale jej nie posiadali. Chłopi uprawiali własnymi narzędziami pola 
obszarników, arystokracji oraz dworu cesarskiego i oddawali im 40, 50, 60, 70, 
czasem 80 i nawet więcej procent plonów. Tacy chłopi byli w istocie rzeczy 
chłopami poddanymi. 

3.   Aczkolwiek podstawą istnienia obszarników, arystokracji i dworu cesarskiego 
była tenuta dzierżawna wyciskana z chłopów, paostwo obszarnicze ponadto 
zmuszało jeszcze chłopów do płacenia podatków i darmowego pełnienia 
powinności roboczych na utrzymanie ogromnej zgrai urzędników paostwowych i 
armii, którą posługiwano się głównie  do  uciskania samych chłopów. 

4.   Aparatem władzy, chroniącym ten system feudalnego wyzysku, było 
obszarnicze paostwo feudalne. Gdy w ciągu pewnego okresu, poprzedzającego 
dynastię Tsin, udzielni książęta w paostwie feudalnym byli wszechwładnymi 
panami swoich włości, to po zjednoczeniu Chin przez Szy-huanga, cesarza z 
dynastii Tsin, powstało absolutystyczne paostwo feudalne z władzą 
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scentralizowaną, aczkolwiek i w tym paostwie istniało jeszcze do pewnego 
stopnia rozdrobnienie feudalne. W paostwie feudalnym cesarz sprawował 
bezgraniczną władzę: opierając się na obszarnikach i szenszy jako na 
fundamencie całego reżymu feudalnego, cesarz osadzał w terenie 
urzędników  dla  prowadzenia  spraw wojskowych,  sądownictwa,  spraw 
finansowych, aprowizacyjnych i innych. 

W takich warunkach feudalnego wyzysku ekonomicznego i ucisku politycznego 
chłopstwo chioskie w ciągu wielu wieków pędziło żałosną, nędzną, niewolniczą 
egzystencję. Skuci więzami feudalnymi chłopi nie mieli wolności osobistej. 
Obszarnik mógł wedle swego kaprysu znieważad, bid i nawet zabijad chłopów. 
Chłopi pozbawieni byli wszelkich praw politycznych. Skrajna nędza i zacofanie 
chłopów, spowodowane okrutnym wyzyskiem i uciskiem obszarniczym, stały się 
główną przyczyną tego, że w ciągu kilku tysiącleci społeczeostwo chioskie pod 
względem ekonomicznym i społecznym dreptało w miejscu. 

Główną sprzecznością społeczeostwa feudalnego jest sprzecznośd między klasą 
chłopów a klasą obszarników. 

W takim społeczeostwie tylko chłopi i robotnicy-rzemieślnicy są głównymi 
klasami   wytwarzającymi dobra materialne i kulturę. 

Okrutny wyzysk ekonomiczny chłopstwa i jego ucisk polityczny przez 
obszarników wywoływały wiele powstao chłopskich, wymierzonych przeciw 
panowaniu obszarników. Powstanie Czen Szenga, Wu Kuanga, Siang Jii, Liu 
Panga6 za dynastii Tsin; ruchy znane pod nazwą Sinszy, Pinglin, Czymei, 
Tungma7, Huangtsin8 za dynastii Han; powstania pod wodzą Li Mi i Tou Czien-te9 
za dynastii Sui; powstania Wang Sien-czy i Huang Czao10 za dynastii Tang; ruch z 
Sung Kiangiem i Fang La11 na czele za dynastii Sung; powstanie Czu Juan-
czanga12 za dynastii Juan, Li Tsy-czenga13 za dynastii Ming; wreszcie wojna 
taipingów14 za dynastii Tsing — wszystkie te duże i małe powstania, których 
liczba sięga kilkuset, były chłopskimi ruchami protestu, chłopskimi wojnami 
rewolucyjnymi. Cała historia świata niewiele zna powstao i wojen chłopskich o 
tak ogromnej skali, jak miało to miejsce w Chinach. W chioskim społeczeostwie 
feudalnym tylko ta walka klasowa chłopstwa, tylko te powstania i wojny 
chłopskie były właśnie prawdziwymi siłami napędowymi rozwoju dziejowego. 

Każde większe czy mniejsze powstanie chłopskie, każda większa czy niniejsza 
wojna chłopska były ciosem zadawanym istniejącej w tym czasie władzy 
feudalnej, a to z kolei stawało się bardziej czy mniej silnym bodźcem do rozwoju 
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sił wytwórczych społeczeostwa. Jednakże wskutek tego, że w tych czasach nie 
było jeszcze nowych sił wytwórczych i nowych stosunków produkcji, że nie było 
nowych sił klasowych, że nie było przodujących partii politycznych — te 
powstania  chłopskie  i   wojny  chłopskie  nie  mogły  mied  takiego właściwego 
kierownictwa, jakie teraz sprawuje proletariat i partia komunistyczna. Z tych 
właśnie przyczyn ówczesne rewolucje chłopskie kooczyły się zawsze porażką, a 
obszarnicy i arystokracja stale posługiwali się nimi — i w procesie ich rozwoju, i 
po ich zakooczeniu — jako narzędziem do obalenia jednej dynastii i 
ustanowienia innej. Tak więc aczkolwiek w rezultacie każdej masowej 
rewolucyjnej   walki   chłopstwa   dawał  się  zaobserwowad  w  społeczeostwie 
pewien postęp, to jednak feudalne stosunki ekonomiczne i feudalny ustrój 
polityczny w zasadzie trwały nadal. 

Dopiero w ciągu ostatnich stu lat sytuacja uległa zmianie. 

  

3. WSPÓŁCZESNE   SPOŁECZEOSTWO KOLONIALNE,   PÓŁKOLONIALNE 
I   PÓŁFEUDALNE 

 

Jak już wyżej powiedzieliśmy, społeczeostwo chioskie w okresie minionych 
trzech tysięcy lat było społeczeostwem feudalnym. Czy jednak dzisiejsze 
społeczeostwo chioskie wciąż jeszcze jest społeczeostwem całkowicie 
feudalnym? Nie, w Chinach nastąpiły już zmiany. Po wojnie opiumowej 1840 
roku zaczęły się one stopniowo przekształcad w kraj półkolonialny i półfeudalny. 
Po wypadkach 18 września 1931 roku, kiedy imperializm japooski wtargnął 
zbrojnie do Chin, w społeczeostwie chioskim nastąpiły nowe zmiany, prze-
kształciło się ono w społeczeostwo kolonialne, półkolonialne i pół-feudalne. 
Poniżej wskażemy, jak zachodziły te zmiany. 

Mówiliśmy już w punkcie 2, że społeczeostwo feudalne istniało w Chinach mniej 
więcej trzy tysiące lat. Dopiero w połowie XIX wieku w rezultacie wtargnięcia 
obcego kapitału w społeczeostwie tym nastąpiły głębokie zmiany. 

W rozwijającej się w łonie chioskiego społeczeostwa feudalnego gospodarce 
towarowej pojawiały się już pierwsze zaczątki kapitalizmu. Tak więc Chiny nawet 
bez oddziaływania obcego kapitalizmu stopniowo stałyby się krajem 
kapitalistycznym. Wtargnięcie obcego kapitalizmu przyśpieszyło ten proces. 
Przeniknięcie do Chin obcego kapitalizmu przyczyniło się w olbrzymim stopniu 
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do rozkładu istniejącego w nich systemu społeczno-ekonomicznego: z jednej 
strony podważyło podstawy gospodarki naturalnej, zrujnowało przemysł 
rzemieślniczy w miastach i domowe rzemiosło chłopów, z drugiej zaś — 
przyczyniło się do rozwoju gospodarki towarowej w mieście i na wsi. 

Wszystko to nie tylko doprowadzało do rozkładu podstaw feudalnej ekonomiki 
Chin, lecz również stwarzało pewne obiektywne warunki i możliwości rozwoju 
produkcji kapitalistycznej. Rozkład gospodarki naturalnej stworzył dla 
kapitalizmu rynek zbytu towarów, a zrujnowanie ogromnych mas chłopów i 
rzemieślników stworzyło dla niego rynek siły roboczej. 

I rzeczywiście, pod wpływem obcego kapitalizmu i wskutek pewnego rozkładu 
feudalnego systemu ekonomicznego jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, mniej 
więcej 60 lat temu, częśd kupców, obszarników i biurokracji zaczęła lokowad 
kapitały w przemyśle nowego typu. W koocu zaś XIX wieku i na początku XX 
wieku, to jest mniej więcej 40 lat temu, chioski kapitalizm narodowy już uczynił 
pierwszy krok na drodze swego rozwoju. Mniej więcej 20 lat temu, w okresie 
pierwszej imperialistycznej wojny światowej, dzięki temu, że zajęte wojną 
paostwa imperialistyczne Europy i Ameryki chwilowo osłabiły swój nacisk na 
Chiny, chioski przemysł narodowy, głównie włókienniczy i młynarski, uczynił 
nowy krok naprzód. 

Proces kształtowania się i rozwoju kapitalizmu narodowego w Chinach był 
jednocześnie również procesem kształtowania się oraz rozwoju burżuazji i 
proletariatu. Gdy ze środowiska kupców, obszarników i biurokracji wyłoniła się 
burżuazja chioska, ze środowiska chłopstwa i robotników-rzemieślników wyłonił 
się proletariat chioski. Burżuazja chioska i proletariat chioski jako odrębne klasy 
społeczne są klasami nowymi, których nie znała poprzednia historia Chin. 
Wyłoniły się one ze społeczeostwa feudalnego i ukształtowały się w nowe klasy 
społeczne. Są to dwie klasy związane ze sobą, a jednocześnie antagonistyczne. 
Są to bliźnięta zrodzone przez stare (feudalne) społeczeostwo Chin. Jednakże 
proces kształtowania się i rozwoju proletariatu chioskiego wiązał się nie tylko z 
kształtowaniem się i rozwojem chioskiej burżuazji narodowej, lecz również z 
utworzeniem i eksploatacją przez obcych imperialistów ich własnych 
przedsiębiorstw w Chinach. Dlatego znaczna częśd proletariatu chioskiego jest 
starsza i bardziej doświadczona od burżuazji chioskiej; dlatego jego siła 
społeczna jest większa, a baza społeczna — szersza. 

Jednak opisane wyżej zmiany, to jest kształtowanie się i rozwój kapitalizmu, 
stanowiły tylko jedną stronę zmian, jakie nastąpiły od czasu przeniknięcia 
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imperializmu do Chin. Była jeszcze i druga strona, istniejąca równolegle ze 
wskazanymi zmianami i przeciwstawiająca się tym zmianom, a mianowicie 
imperializm, który wszedłszy w zmowę z siłami feudalnymi, tłumił rozwój 
kapitalizmu chioskiego. 

Cel penetracji mocarstw imperialistycznych w Chinach nie polegał wcale na tym, 
by przekształcid Chiny feudalne w kapitalistyczne. Mocarstwa imperialistyczne 
miały na względzie wręcz przeciwny cel: dążyły do przekształcenia Chin w swoją 
półkolonię i kolonię. 

Aby osiągnąd ten cel, mocarstwa imperialistyczne stosowały i nadal stosują 
wobec Chin następujące metody ucisku militarnego, politycznego, 
ekonomicznego i kulturalnego, za pomocą których stopniowo przekształciły je 
właśnie w półkolonię i kolonię. 

1. Niejednokrotnie prowadziły one przeciw Chinom agresywne wojny; do tego 
rodzaju wojen można zaliczyd na przykład wszczętą przez Anglię wojnę 
opiumową 1840 roku, wojnę 1857 roku, którą prowadziły połączone wojska 
Anglii i Francji, wojnę chiosko-francuską 1884 roku15, wojnę chiosko-japooską 
1894 roku oraz wojnę, którą prowadziły połączone siły ośmiu mocarstw w 1900 
roku. Zadając Chinom porażki militarne, mocarstwa imperialistyczne nie tylko 
zagarnęły wiele paostw leżących dokoła Chin i będących przedtem pod 
protektoratem Chin, lecz również zabrały Chinom lub  „wydzierżawiły” od nich 
części terytorium chioskiego. Na przykład: Japonia zagarnęła wyspę Taiwan, 
wyspy Penghu ( Peskadorskie) i „wydzierżawiła” Port Artura; Anglia zagarnęła 
Hongkong; Francja „wydzierżawiła” Kuangczouwan. Nie poprzestając na 
odrywaniu terytorium chioskiego imperialiści zmuszali Chiny do płacenia 
olbrzymich kontrybucji. Oto jakie ciężkie ciosy zadawano Chinom, ogromnemu 
imperium feudalnemu. 

2.   Mocarstwa imperialistyczne narzuciły Chinom mnóstwo nie-równoprawnych 
układów. Na mocy tych układów imperialiści uzyskali prawo stacjonowania w 
Chinach swojej marynarki wojennej i wojsk lądowych, prawo jurysdykcji 
konsularnej16, jak również podzieliły całe Chiny na sfery wpływów paostw 
imperialistycznych17. 

3.  Na podstawie nierównoprawnych układów mocarstwa imperialistyczne 
roztoczyły kontrolę nad wszystkimi ważnymi portami handlowymi Chin i 
przekształciły częśd terenu wielu portów handlowych w koncesje18, znajdujące 
się pod ich bezpośrednim zarządem. Zagarnęły komory celne, opanowały handel 
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zagraniczny Chin oraz linie komunikacyjne (morskie, lądowe, rzeczne i 
powietrzne). Dzięki temu uzyskały możnośd zbywania w Chinach ogromnych 
ilości swoich towarów, przekształcając Chiny w rynek zbytu dla swych towarów 
przemysłowych i jednocześnie podporządkowując produkcję rolną Chin swoim 
potrzebom.                                                . 

4. Jednocześnie mocarstwa imperialistyczne utworzyły w Chinach wiele 
przedsiębiorstw przemysłu lekkiego i ciężkiego, aby wykorzystywad na miejscu 
surowiec chioski oraz tanią siłę roboczą i w ten sposób wywierad bezpośrednią 
presję ekonomiczną na chioski przemysł narodowy i bezpośrednio hamowad 
rozwój sił wytwórczych Chin. 

5. Udzielając rządowi chioskiemu pożyczek i zakładając w Chinach banki, 
mocarstwa imperialistyczne monopolizowały obrót pieniężny i finanse Chin. W 
rezultacie mocarstwa te nie tylko zdusiły kapitał narodowy Chin, tworząc 
konkurencję dla towarów chioskich, lecz uchwyciły Chiny za gardło również w 
dziedzinie obrotu pieniężnego i finansów. 

6. Aby ułatwid sobie wyzysk szerokich mas chłopskich i innych warstw ludu 
chioskiego, mocarstwa imperialistyczne uplotły gęstą sied wyzysku 
kompradorskiego i handlowo-lichwiarskiego, która omotała całe Chiny, 
poczynając od portów handlowych, a koocząc na zapadłych dziurach; 
wypiastowały burżuazję kompradorska i handlowo-lichwiarską, która jest na ich 
służbie. 

7. Imperializm uczynił oporą swego panowania w Chinach nie tylko burżuazję 
kompradorską, ale i klasę feudałów-obszarników, „…łączy się on przede 
wszystkim z warstwami panującymi poprzedniego ustroju społecznego — 
feudałami i burżuazją handlowo-lichwiarską — przeciw większości ludu. 
Imperializm stara się wszędzie zachowad i uwiecznid wszystkie te 
przedkapitalistyczne formy wyzysku (zwłaszcza na wsi), które są podstawą 
istnienia jego reakcyjnych sprzymierzeoców”19. 

„…imperializm z całą swoją potęgą finansową i wojskową w Chinach jest tą siłą, 
która popiera, inspiruje, kultywuje i konserwuje przeżytki feudalne z całą ich 
biurokratyczno-militarystyczną nadbudową”20. 

8. W celu wywołania wojen domowych między militarystami chioskimi oraz w 
celu pognębienia Judu chioskiego mocarstwa imperialistyczne zaopatrywały 
chioskie rządy reakcyjne w ogromne ilości uzbrojenia i kierowały do Chin duże 
grupy doradców wojskowych. 
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9.   Jednocześnie   mocarstwa   imperialistyczne   nie   zapominały również o 
duchowym otumanieniu ludu chioskiego. Do tego zmierza ich agresywna 
polityka w dziedzinie kultury. Tę agresywną 
politykę  prowadzi  się  poprzez   działalnośd  misjonarską,   zakładanie szpitali, 
uczelni, wydawanie gazet, przyciąganie młodzieży chioskiej 
do  uczelni  zagranicznych.   Wszystko  to  ma  na  celu  stworzenie 

uległych imperialistom kadr inteligencji oraz ogłupienie szerokich warstw ludu 
chioskiego. 

10. Po 18 września 1931 roku w rezultacie szerokiej ofensywy imperializmu 
japooskiego znaczna częśd terytorium Chin, które i tak już stały się półkolonią, 
przekształciła się w kolonię japooską. 

Wszystko to właśnie stanowi drugą stronę zmian, które nastąpiły po wtargnięciu 
imperializmu do Chin, wszystko to ukazuje krwawy obraz przekształcenia 
feudalnych Chin w Chiny półfeudalne, półkolonialne i kolonialne. 

Tak więc widzimy, że wtargnięcie mocarstw imperialistycznych do Chin z jednej 
strony przyczyniło się do rozkładu chioskiego społeczeostwa feudalnego, 
przyczyniło się do rozwoju w Chinach elementów kapitalizmu i doprowadziło do 
przekształcenia społeczeostwa feudalnego w półfeudalne. Z drugiej zaś strony, 
ustanowiwszy w Chinach swoje okrutne panowanie, mocarstwa imperialistyczne 
przekształciły niezawisłe Chiny w kraj półkolonialny i kolonialny. 

Reasumując wszystko, co powiedzieliśmy o dwóch stronach zmian, które 
nastąpiły w Chinach, należy stwierdzid, że to kolonialne, półkolonialne i 
półfeudalne społeczeostwo Chin ma następujące cechy charakterystyczne. 

1.   Podwaliny naturalnej gospodarki epoki feudalizmu zostały zburzone. 
Jednakże podstawa wyzysku feudalnego — wyzysk chłopów przez obszarników 
— nie tylko nadal utrzymuje się, lecz w połączeniu z wyzyskiem kompradorskim i 
lichwiarskim odgrywa w ekonomicznym życiu Chin wyraźnie decydującą rolę. 

2.   Kapitalizm narodowy w pewnym stopniu rozwinął się i zaczął odgrywad dośd 
znaczną rotę w politycznym i kulturalnym życiu Chin. Nie stał się on jednak 
podstawowym systemem społeczno-ekonomicznym, jest bardzo słaby, 
większośd jego przedstawicieli w mniejszym czy większym stopniu związana jest 
z obcym imperializmem i z rodzimym feudalizmem. 
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3.  Absolutna władza cesarza i arystokracji została obalona. Jednakże władza ta z 
początku ustąpiła miejsca panowaniu klasy obszarników reprezentowanej przez 
militarystów i biurokratów, a następnie dyktaturze bloku obszarników i wielkiej 
burżuazji. W okupowanych zaś rejonach panuje imperializm japooski i jego 
marionetki. 

4. Imperializm trzyma w swym ręku nie tylko kluczowe pozycje finansowego i 
ekonomicznego życia Chin, lecz również paostwowy i wojskowy aparat kraju. W 
okupowanych zaś rejonach Chin imperializm japooski panuje nad wszystkim. 

5. W Chinach daje się zauważyd wielka nierównomiernośd pod względem 
rozwoju ekonomicznego, politycznego i kulturalnego. Jest to wynikiem tego, że 
Chiny znajdowały się pod całkowitym lub częściowym panowaniem szeregu 
paostw imperialistycznych, że Chiny przez długi czas znajdowały się faktycznie w 
stanie rozczłonkowania, a wreszcie wynikiem tego, że terytorium Chin jest 
bardzo rozległe. 

6. Pod podwójnym uciskiem imperializmu i feudalizmu, a zwłaszcza w rezultacie 
zakrojonej na szeroką skalę ofensywy imperializmu japooskiego, masy ludowe 
Chin, przede wszystkim chłopi, z każdym dniem coraz bardziej ubożeją, 
popadają w ruinę, przymierają głodem” i są wyzute z wszelkich praw. Taką 
nędzę i bezprawia, jakie cierpi lud w Chinach, rzadko można napotkad jeszcze 
gdziekolwiek w świecie. 

Oto charakterystyczne cechy kolonialnego, półkolonialnego i półfeudalnego 
społeczeostwa Chin. 

Do powstania takiej sytuacji przyczyniło się przede wszystkim oddziaływanie 
potęgi imperializmu japooskiego i imperializmu innych mocarstw oraz fakt, że 
obcy imperializm splótł się z feudalizmem chioskim. 

Sprzecznośd między imperializmem a narodem chioskim i sprzecznośd między 
feudalizmem a masami ludowymi są w nowoczesnym okresie głównymi 
sprzecznościami społeczeostwa chioskiego. Istnieją oczywiście i inne 
sprzeczności, na przykład sprzecznośd między burżuazją a proletariatem oraz 
wewnętrzne sprzeczności w środowisku reakcyjnych klas panujących. Ale ze 
wszystkich sprzeczności najważniejsza jest sprzecznośd między imperializmem a 
narodem chioskim. Walka tych sprzeczności i ich zaostrzenie się rodzą siłą i 
rzeczy ruch rewolucyjny, który rozwija się z każdym dniem. Wielka rewolucja 
chioska czasów nowożytnych i okresu współczesnego powstała i rozwija się 
obecnie na bazie tych podstawowych sprzeczności. 



13 
 

Rozdział II 

REWOLUCJA  CHIŃSKA 

  

1.   RUCH   REWOLUCYJNY   W   OKRESIE OSTATNIEGO   STULECIA 

Historia przekształcenia Chin przez imperializm wespół z feudalizmem chioskim 
w kraj półkolonialny i kolonialny jest jednocześnie historią walki ludu chioskiego 
przeciw imperializmowi i jego sługusom. Wojna opiumowa, wojna taipingów, 
wojna chiosko-francuska, wojna chiosko-japooska, ruch 1898 roku na rzecz 
reform, powstanie bokserów, rewolucja 1911 roku, ,,ruch 4 maja”, ,,ruch 30 
maja”, Marsz Północny, rewolucyjna wojna agrarna i wreszcie obecna wojna z 
najeźdźcami japooskimi — wszystko to świadczy o nieugiętym duchu oporu ludu 
chioskiego, który nie chce ulec imperializmowi i jego sługusom. 

Dzięki uporczywej, coraz zaciętszej, bohaterskiej walce ludu chioskiego w 
okresie ostatniego stulecia, imperializm nie zdołał dotychczas ujarzmid Chin i 
nigdy mu się to nie uda.                          

Chociaż imperializm japooski wytęża teraz wszystkie swoje siły, prowadząc 
zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przeciwko Chinom, chociaż wielu 
przedstawicieli obszarników i wielkiej burżuazji, w rodzaju jawnych i 
zakapturzonych Wangcingweiów, już skapitulowało 
lub  przygotowuje  się  do  kapitulacji  przed  wrogiem,   bohaterski lud chioski 
będzie nieugięcie kontynuował swoją walkę. Lud chioski pod żadnym pozorem 
nie zaniecha tej walki dopóty, dopóki ni< wypędzi imperializmu japooskiego z 
Chin, dopóki nie osiągnie całkowitego wyzwolenia swego kraju. 

Historia narodowo-rewolucyjnej walki ludu chioskiego liczy już od czasu wojny 
opiumowej 1840 roku akurat sto lat; nawet od czasu rewolucji 1911 roku minęło 
już trzydzieści lat. Ten rewolucyjny proces jeszcze się nie zakooczył; w 
rozstrzygnięciu zadao rewolucji nie osiągnięto jeszcze widocznych rezultatów; 
cały lud chioski, a przede wszystkim Komunistyczna Partia Chin muszą wziąd na 
siebie misję doprowadzenia walki do kooca. 

Ale przeciw komu  ostatecznie  wymierzona jest ta  rewolucja ? Jakie są zadania 
tej rewolucji ? Jakie są jej siły napędowe ? Jaki jest jej charakter? Jakie są 
perspektywy tej rewolucji? Te właśnie zagadnienia omówimy poniżej. 
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2. PRZECIW  KOMU  WYMIERZONA  JEST REWOLUCJA   CHIOSKA? 

 

Z przytoczonej wyżej analizy (rozdział I, punkt 3) wiemy już, że współczesne 
społeczeostwo  chioskie jest ze  względu  na swój charakter społeczeostwem 
kolonialnym,  półkolonialnym i  półfeudalnym. Tylko wówczas, gdy się rozumie, 
jaki jest charakter społeczeostwa chioskiego, można zrozumied, przeciw komu 
wymierzona jest rewolucja chioska, można zrozumied zadania rewolucji 
chioskiej, jej siły napędowe,  charakter, perspektywy oraz drogi jej dalszego 
przerastania. Toteż zrozumienie   tego,  jaki jest   charakter  społeczeostwa 
chioskiego, a więc zrozumienie tego, jakie są właściwości narodowe Chin, to 
zrozumienie podstawy  podstaw  wszystkich  zagadnieo  rewolucji. 

Skoro współczesne społeczeostwo chioskie jest ze względu na swój charakter 
społeczeostwem kolonialnym, półkolonialnym i półfeudalnym, to przeciw komu 
w zasadzie wymierzona jest rewolucja chioska w obecnym etapie, kto jest jej 
głównym wrogiem ? 

Oczywiście imperializm i feudalizm, to jest burżuazja paostw imperialistycznych i 
klasa obszarników Chin, gdyż w dzisiejszych Chinach właśnie one są główną siłą 
uciskającą społeczeostwo i hamującą jego rozwój; weszły one w zmowę celem 
uciskania ludu chioskiego, a ponieważ ucisk narodowy, jakiego doznają Chiny ze 
strony imperializmu, jest uciskiem najcięższym, imperializm jest właśnie 
pierwszym i najgorszym wrogiem ludu chioskiego. 

Od czasu, kiedy imperialiści japooscy zbrojnie wtargnęli do Chin, głównymi 
wrogami rewolucji chioskiej są imperializm japooski oraz wszyscy zdrajcy narodu 
i reakcjoniści, którzy bądź zmówili się z Japooczykami, bądź jawnie kapitulują lub 
przygotowują się do skapitulowania. 

W istocie rzeczy burżuazja chioska również doświadcza na sobie ucisku 
imperialistycznego. Była ona również kierowniczką walki rewolucyjnej, pełniła w 
niej główną, przewodnią rolę, jak na przykład podczas rewolucji 1911 roku; była 
również uczestniczką walki rewolucyjnej, jak na przykład podczas Marszu 
Północnego; bierze udział również w obecnej wojnie z najeźdźcami japooskimi. 
Jednak góra tej burżuazji to jest ta warstwa, którą reprezentuje reakcyjna klika 
Kuomintangu, przez długi czas — od 1927 do 1937 roku — była w zmowie z 
imperializmem i zawarłszy reakcyjny sojusz z klasą obszarników zdradziła 
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popierających ją przyjaciół — partię komunistyczną, proletariat, chłopstwo i 
inne warstwy drobnej burżuazji — zdradziła rewolucję chioską i doprowadziła ją 
do porażki. Toteż w tym okresie rewolucyjny lud i rewolucyjna partia (partia 
komunistyczna) musiały traktowad również te elementy burżuazji jako jednego z 
wrogów, przeciw którym wymierzona jest rewolucja. W wojnie z najeźdźcami 
japooskimi częśd wielkich obszarników i wielkiej burżuazji, reprezentowana 
przez Wang Cing-weia, już dokonała zdrady, już stała się zdrajcami narodu. 
Dlatego lud walczący przeciwko najeźdźcom japooskim musi traktowad również 
te elementy wielkiej burżuazji, które zdradziły interesy narodowe, jako jednego 
z wrogów, przeciw którym wymierzona jest rewolucja. 

Tak więc widzimy, że wrogowie rewolucji chioskiej są niezwykle silni. Wrogiem 
rewolucji chioskiej jest nie tylko potężny imperializm, ale i potężne siły feudalne, 
a w pewnych okresach —jeszcze ponadto reakcyjna klika burżuazji, która 
wchodzi w zmowę z imperializmem i z siłami feudalnymi w celu wspólnej walki 
przeciw ludowi. Dlatego niesłuszną rzeczą byłoby nie doceniad siły wrogów 
rewolucyjnego ludu chioskiego. 

Zetknięcie  z   takim   wrogiem zadecydowało o przewlekłym i zaciętym 
charakterze rewolucji chioskiej. Rzecz w tym, że nasz wróg jest niezwykle silny i 
że trzeba wiele czasu, by zgromadzid i zahartowad siły rewolucji oraz uczynid z 
nich taką potęgę, która będzie zdolna odnieśd ostateczne zwycięstwo nad 
wrogiem. Wróg z nie-zwykłym okrucieostwem tłumi rewolucję chioską, toteż siły 
rewolucji nic będą mogły trwale utrzymywad swoich pozycji i zdobyd pozycji 
wroga, jeżeli nie uzbroją się w wytrwałośd i jeżeli nie będą rozwijad w sobie tej 
cechy. Dlatego też pogląd, że siły rewolucji chioskiej można stworzyd 
błyskawicznie i że walka rewolucyjna w Chinach może niezwłocznie zakooczyd 
się zwycięstwem, jest niesłuszny.  

Zetknięcie    z   takim    wrogiem   zadecydowało również o tym, że główną 
metodą rewolucji chioskiej, główną jej formą nie może byd walka pokojowa, lecz 
koniecznie musi nią byd walka zbrojna. Rzecz w tym, że nasi wrogowie nie dają 
ludowi chioskiemu możliwości działania środkami pokojowymi, że lud chioski 
pozbawiony jest wszelkich praw i swobód politycznych.  J.  W.   Stalin mówi: 
,,W  Chinach  uzbrojona  rewolucja   walczy   przeciwko   uzbrojonej 
kontrrewolucji. Na tym polega jedna z cech charakterystycznych i jeden z 
plusów rewolucji w Chinach”21. Jest to całkowicie słuszne. Dlatego też 
niedocenianie walki zbrojnej, niedocenianie wojny rewolucyjnej, niedocenianie 
wojny partyzanckiej i niedocenianie pracy w armii jest niesłuszne. 
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Zetknięcie   z   takim   wrogiem   wysunęło również problem stworzenia bazy 
oporu dla rewolucji. Rzecz w tym, że imperializm i jego reakcyjni sojusznicy w 
Chinach rozporządzając ogromną potęgą mocno usadawiają się z reguły w 
najważniejszych miastach kraju; toteż bojownicy rewolucji, jeżeli nie chcą iśd na 
kompromis z imperializmem i jego sługusami, lecz zamierzają nieugięcie 
kontynuowad walkę, jeżeli zamierzają przygotowywad, gromadzid i hartowad 
swoje siły, a w wypadku, gdy siły te są niewystarczające, uchylad się od 
zdecydowanej bitwy z silnym wrogiem — powinni z zacofanej wsi stworzyd 
przodującą trwałą bazę oporu, potężny pod względem wojskowym, politycznym, 
ekonomicznym i kulturalnym bastion rewolucji; powinni oni w oparciu o ten 
bastion walczyd przeciw śmiertelnemu wrogowi, który umocniwszy się w 
miastach prowadzi z nich ofensywę na rejony wiejskie, i w długotrwałej walce 
krok za krokiem osiągad zwycięstwo rewolucji w całych Chinach. 

W tych warunkach nierównomiernośd ekonomicznego rozwoju Chin (brak 
jednolitej ekonomiki kapitalistycznej), rozległośd ich terytorium (siły rewolucji 
mają możliwości manewrowania), brak jedności oraz mnóstwo przeróżnych 
sprzeczności w obozie kontrrewolucji chioskiej, jak również fakt, że walką 
chłopów, będących podstawową armią rewolucji w Chinach, kieruje partia 
proletariatu, partia komunistyczna — wszystko to, z jednej strony, umożliwia 
zwycięstwo rewolucji chioskiej z początku w miejscowościach wiejskich, z 
drugiej zaś — przyczynia się do nierównomierności rozwoju rewolucji i czyni 
walkę o całkowite zwycięstwo rewolucji przewlekłą i ciężką. Stąd wniosek, że 
długotrwała walka rewolucyjna, jaka rozgrywa się na wsi — będącej bazą oporu 
dla rewolucji — stanowi w zasadzie chłopską wojnę partyzancką, kierowaną 
przez. Komunistyczną Partię Chin. Dlatego też lekceważenie konieczności 
wyzyskania miejscowości wiejskich jako rewolucyjnych baz oporu, lekceważenie 
konieczności wytrwałej pracy z chłopstwem i lekceważenie wojny partyzanckiej 
jest niesłuszne. 

Jednak wysunięcie walki zbrojnej na plan pierwszy bynajmniej nie oznacza, że 
można wyrzec się pozostałych form walki. Na odwrót, walka zbrojna nie może 
doprowadzid do zwycięstwa, jeżeli nie łączy się jej z różnymi innymi formami 
walki. Wysunięcie na plan pierwszy pracy w bazach oporu na wsi bynajmniej nie 
oznacza, że można zarzucid pracę w mieście i w tych obszernych rejonach 
wiejskich, które jeszcze znajdują się pod władzą wroga. Na odwrót, bez pracy w 
mieście i w tych rejonach wiejskich, które pozostają jeszcze pod władzą wroga, 
bazy oporu na wsi znajdą się w izolacji i rewolucja poniesie porażkę. Ponadto zaś 
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ostateczny cel rewolucji polega na zdobyciu miast jako głównych baz wroga, a 
bez usilnej pracy w miastach nie da się tego celu osiągnąd. 

Stąd wniosek, że zarówno na wsi, jak i w mieście zwycięstwo rewolucji jest 
niemożliwe dopóty, dopóki nie złamie się głównego oręża walki wroga przeciw 
ludowi — wrogiej armii. Toteż ważne znaczenie — oprócz niszczenia wrogich 
wojsk na polach walk — przybiera również praca mająca na celu doprowadzenie 
armii wroga do rozkładu.  

Stąd   wypływa  również  wniosek,   że   w   pracy   propagandowej i 
organizacyjnej w miastach i wsiach, od dawna zajętych przez wroga i 
pogrążonych w  mroku  reakcji,   Komunistyczna  Partia Chin nie powinna 
nastawiad się na działania zbyt   pochopne,   awanturnicze, lecz ukrywad 
bezpiecznie swoje najlepsze kadry i gromadzid    siły, 
oczekując  sprzyjającej   chwili   do   wystąpienia.   W  tych  rejonach 
taktyka   organizacji   partyjnych,   kierujących   walką   ludu   przeciw wrogowi, 
powinna polegad na wyzyskiwaniu wszelkich możliwości jawnej, legalnej pracy w 
takich ramach, w jakich to jest możliwe przy istniejących ustawach, 
zarządzeniach i tradycjach społecznych. Zapewnid sukces można tylko wtedy, 
kiedy nasze stanowisko cechowad będzie słusznośd, rozwija i opanowanie; 
trzeba krok za krokiem umacniad każdą zdobytą pozycję; jeżeli zaś będziemy 
działali nierozważnie i nie licząc się z okolicznościami — nie 
osiągniemy   sukcesu. 

  

3.   ZADANIA   REWOLUCJI   CHIOSKIEJ 

 

Skoro głównymi wrogami rewolucji chioskiej w obecnym etapie RQ imperializm i 
klasa feudałów-obszarników, to jakież są zadania rewolucji w tym etapie? 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że jej głównym zadaniem jest bid obu wrogów. Z 
jednej strony zadanie polega na dokonaniu rewolucji narodowej mającej na celu 
obalenie ucisku ze strony obcego imperializmu, z drugiej zaś — na dokonaniu 
rewolucji demokratycznej mającej na celu obalenie ucisku ze strony feudałów-
obszarników wewnątrz kraju, przy czym ważniejszym z tych dwóch zadao jest 
rewolucja narodowa mająca na celu zrzucenie jarzma imperializmu. 
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Oba wielkie zadania rewolucji chioskiej są ze sobą związane. Jeżeli nie obali się 
panowania imperializmu, to nie będzie można zniweczyd również panowania 
klasy feudałów-obszarników, albowiem imperializm jest główną siłą, która tę 
klasę popiera. Z drugiej zaś strony, jeżeli nie pomoże się chłopstwu obalid klasy 
feudałów-obszarników, to nie uda się stworzyd potężnej armii rewolucji 
chioskiej i obalid panowania imperializmu, albowiem klasa feudałów-
obszarników jest główną bazą społeczną panowania imperializmu w Chinach, a 
chłopstwo — podstawową armią rewolucji chioskiej. Tak więc te dwa 
podstawowe zadania — rewolucja narodowa i rewolucja demokratyczna — 
różniąc się między sobą, zarazem stanowią jednośd. 

Zadaniem rewolucji narodowej w Chinach jest dzisiaj przede wszystkim walka 
przeciw imperializmowi japooskiemu, który wtargnął na ziemię chioską, zadania 
zaś rewolucji demokratycznej muszą byd rozstrzygnięte gwoli wywalczenia 
zwycięstwa w wojnie. Zadania obu rewolucji zlały się w jedną całośd. Pogląd, 
jakoby rewolucja narodowa i rewolucja demokratyczna stanowiły dwa wyraźnie 
rozgraniczone etapy rewolucji, jest niesłuszny. 

  

4.     SIŁY    NAPĘDOWE   REWOLUCJI     CHIOSKIEJ 

 

Jakie więc są siły napędowe rewolucji chioskiej w świetle przytoczonej wyżej 
analizy oraz określenia charakteru społeczeostwa chioskiego w obecnym etapie, 
wrogów, przeciw którym wymierzona jest rewolucja chioska, i zadao rewolucji? 

Skoro społeczeostwo chioskie jest społeczeostwem kolonialnym, półkolonialnym 
i półfeudalnym, skoro rewolucja chioska jest wymierzona głównie przeciw 
panowaniu obcego imperializmu i feudalizmu chioskiego, skoro zadaniem 
rewolucji chioskiej jest obalenie obu tych kategorii ciemięzców, to jakież klasy i 
warstwy spośród wszystkich klas i warstw społeczeostwa chioskiego mogą 
występowad jako siła przeciwstawiająca się imperializmowi i feudalizmowi? Do 
tego właśnie sprowadza się zagadnienie napędowych sił rewolucji chioskiej w 
obecnym etapie. Dopiero po zorientowaniu się w zagadnieniu sił napędowych 
rewolucji chioskiej można prawidłowo rozstrzygnąd zagadnienie podstawowej 
taktycznej linii rewolucji. 

Jakie klasy istnieją w obecnym społeczeostwie chioskim? Istnieje* klasa 
obszarników, istnieje burżuazja. Górne warstwy klasy obszarników i burżuazji to 
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panująca góra społeczeostwa chioskiego. Obok nich istnieje proletariat i 
chłopstwo; oprócz chłopstwa istnieją jeszcze różne kategorie drobnej burżuazji. 
Te trzy ostatnie klasy jeszcze wciąż prawie na całym ogromnym terytorium 
dzisiejszych Chin są klasami podwładnymi. 

Stosunek każdej z tych klas do rewolucji chioskiej oraz pozycja każdej z tych klas 
w rewolucji chioskiej całkowicie uzależnione są od położenia społeczno-
ekonomicznego danej klasy. Dlatego charakter stosunków społeczno-
ekonomicznych decyduje nie tylko o tym, przeciw jakim wrogom wymierzona 
jest rewolucja i jej zadania, lecz również i o jej siłach napędowych. 

Scharakteryzujemy teraz różne klasy społeczeostwa chioskiego. 

  

Obszarnicy 

Klasa obszarników jest główną społeczną bazą panowania imperializmu w 
Chinach, klasą, która w oparciu o ustrój feudalny wyzyskuje i uciska chłopstwo, 
klasą, która hamuje polityczny, gospodarczy i kulturalny postęp społeczeostwa 
chioskiego i nie odgrywa żadnej postępowej roli. 

Dlatego obszarnicy jako klasa są wrogami rewolucji, a nie jej  siłą napędową. 

W wojnie z najeźdźcami japooskimi częśd wielkich obszarników, 
idąc  za  częścią  wielkiej  burżuazji  (kapitulantami),  skapitulowała  przed 
bandytami japooskimi i stała się zdrajcami narodu. Aczkolwiek inna częśd 
wielkich obszarników, idąc za inną częścią wielkiej burżuazji   (twardo głowy 
mi),   pozostaje   jeszcze   w   obozie   wojny z najeźdźcami, to jednak i ona 
przejawia ogromną chwiejnośd. Lecz wielu postępowych szenszy, pochodzących 
ze środowiska średnich i drobnych obszarników, to jest obszarnicy, którzy już 
trochę zburżuazyjnieli, jeszcze  przejawia  aktywnośd w  walce  z  najeźdźcami 
japooskimi, toteż z nimi jeszcze powinniśmy łączyd się dla wspólnej walki. 

  

Burżuazja 

Burżuazja   dzieli  się   na  wielką  burżuazję  kompradorską  oraz burżuazję 
narodową. Wielka burżuazja kompradorską — to klasa, która bezpośrednio 
wysługuje się kapitalistom krajów imperialistycznych i została przez nich wy 
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piastowana; tysiącami nici związana jest ona z feudalnymi     siłami wsi. Dlatego 
w historii rewolucji chioskiej wielka burżuazja 

kompradorską nigdy nie była siłą napędową rewolucji, lecz zawsze była 
wrogiem, przeciw któremu wymierzona jest rewolucja. 

Jednak wskutek tego, że różne grupy wielkiej burżuazji kompradorskiej Chin są 
zależne od imperialistów różnych krajów — w okresach silnego zaostrzenia się 
sprzeczności między paostwami imperialistycznymi, w okresach, kiedy rewolucja 
wymierzona jest głównie przeciw imperializmowi jakiegoś jednego kraju, 
burżuazja kompradorską związana z systemami innych 
paostw   imperialistycznych również może w pewnym stopniu i na pewien czas 
przyłączad się do formującego się w takich chwilach frontu 
antyimperialistycznego. Gdy tylko jednak mocodawcy tej burżuazji 
kompradorskiej podejmują walkę z rewolucją chioską, sarna ta burżuazja 
również natychmiast występuje przeciw rewolucji. 

W  wojnie  z  najeźdźcami japooskimi   wielka  burżuazja  projapooska 
(kapitulanci) już skapitulowała lub przygotowuje się do kapitulacji. Wielka 
burżuazja hołdująca orientacji amerykaoskiej i europejskiej (twardogłowi), mimo 
iż pozostaje jeszcze w obozie walki z najeźdźcami japooskimi, również przejawia 
ogromną chwiejnośd. Jest ona dwulicowa: walczy i przeciw najeźdźcom 
japooskim, i przeciw komunistom. Nasza polityka w stosunku do kapitulanckiej 
wielkiej burżuazji jest następująca: uważamy ją za wroga i zdecydowanie 
gromimy ją. Co się zaś tyczy twardogłowych ze środowiska wielkiej burżuazji, to 
stosujemy wobec nich dwoistą politykę rewolucyjną, to jest z jednej strony 
łączymy się z nimi, ponieważ prowadzą oni 
jeszcze   walkę   z   najeźdźcami  japooskimi i ponieważ sprzeczności między nimi 
a imperializmem japooskim trzeba wyzyskad, z drugiej zaś strony prowadzimy z 
nimi zdecydowaną walkę, ponieważ uprawiają oni antykomunistyczną, 
antyludową politykę represji wiodącą do podważenia sprawy wojny z 
najeźdźcami i do podważenia jedności. Nieprowadzenie z nimi walki zaszkodzi 
sprawie wojny z najeźdźcami japooskimi, sprawie jedności. 

Burżuazja narodowa ma dwoistą naturę. 

Z jednej strony burżuazja narodowa jest uciskana przez imperializm i 
skrępowana więzami feudalizmu, wskutek czego między nią a imperializmem i 
feudalizmem istnieją sprzeczności. Pod tym względem burżuazja narodowa jest 
jedną z sił rewolucji. W historii rewolucji chioskiej burżuazja narodowa w swoim 
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czasie przejawiała pewną aktywnośd w walce przeciw 
imperializmowi   i   rządom   militarystyczno-biurokratycznym. 

Jednak, z drugiej strony, burżuazja narodowa — zarówno wskutek swej słabości 
ekonomicznej i politycznej, jak i wskutek tego, że bynajmniej nie całkowicie 
zerwała więzy ekonomiczne z imperializmem i feudalizmem — nie ma tyle 
odwagi, by prowadzid do kooca walkę przeciw imperializmowi i feudalizmowi. 
Ta teza staje się szczególnie oczywista w okresach, kiedy do walki stają potężne 
rewolucyjne siły mas ludowych. 

Rezultatem tej dwoistej natury burżuazji narodowej jest to, że w pewnych 
okresach i w pewnym stopniu może ona uczestniczyd w rewolucji wymierzonej 
przeciw imperializmowi, przeciw rządom militarystyczno-biurokratycznym, może 
stawad się jedną z sił rewolucji, gdy w innych okresach istnieje 
niebezpieczeostwo, że burżuazja narodowa, wlokąc się za wielką burżuazja 
kompradorską,  stanie się współuczestnikiem kontrrewolucji. 

Burżuazja  narodowa  Chin jest  w  zasadzie  średnią  burżuazja. Aczkolwiek 
burżuazja narodowa w okresie między  1927  a  1931 rokiem (do wypadków 18 
września 1931 roku), idąc za wielkimi obszarnikami i wielką burżuazja, walczyła 
przeciw rewolucji, jednak w istocie rzeczy nie posiadała władzy i jej ręce były 
skrępowane reakcyjną polityką stojących u steru wielkich obszarników i 
wielkiej   burżuazji.   W  wojnie  z  najeźdźcami japooskimi  stanowisko burżuazji 
narodowej różni się nie tylko od stanowiska kapitulanckiej grupy wielkich 
obszarników i wielkiej burżuazji, lecz rów7nież od stanowiska twardogłowych w 
środowisku wielkiej burżuazji, toteż do  chwili   obecnej  jest  ona  nadal  naszym 
stosunkowo  pewnym sojusznikiem. Dlatego wobec burżuazji narodowej trzeba 
bezwzględnie stosowad rozważną politykę. 

  

Różne kategorie  drobnej  burżuazji poza chłopstwem 

Do drobnej burżuazji należą, oprócz chłopstwa, szerokie warstwy inteligencji, 
drobnych kupców, chałupników i ludzi wolnych zawodów. 

Sytuacja wszystkich tych ludzi przypomina sytuację chłopów-średniaków. 
Wszyscy oni są uciskani przez imperializm, feudalizm i wielką burżuazję, z 
każdym dniem coraz bardziej popadają w ruinę i staczają się coraz niżej. 
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Dlatego drobna burżuazja jest jedną z sił napędowych rewolucji, niezawodnym 
sojusznikiem proletariatu. Drobna burżuazja również może osiągnąd wyzwolenie 
tylko pod kierownictwem proletariatu. 

Rozpatrzmy teraz różne kategorie drobnej burżuazji, oprócz chłopstwa: , 

a) Inteligencja i ucząca się młodzież. Inteligencja i ucząca się młodzież nie są 
klasą czy warstwą klasową. Jednak ze względu na swoje pochodzenie społeczne, 
warunki życia i poglądy polityczne większośd obecnej chioskiej inteligencji i 
uczącej się młodzieży może byd zaliczona do kategorii drobnej burżuazji. W ciągu 
ostatnich dziesięcioleci w Chinach ukształtowała się liczna warstwa inteligencji i 
uczącej się młodzieży. Podstawowe masy inteligencji i uczącej się młodzieży — 
wyłączając tę częśd inteligencji, która pokumała się z imperializmem i wielką 
burżuazja, wysługuje się im i wrogo odnosi się do ludu — są uciskane przez 
imperializm, feudalizm oraz wielką burżuazję i grozi im albo bezrobocie, albo 
utrata możliwości studiowania. Wskutek tego inteligencja i ucząca się młodzież 
odznaczają się dużą rewolucyjnością. W większym czy mniejszym stopniu 
opanowały one naukę burżuazyjną, żywo reagują na wydarzenia polityczne i w 
obecnym etapie rewolucji chioskiej często odgrywają rolę inicjatora i transmisji. 
Dobitnym świadectwem tego są: przed rewolucją 1911 roku — ruch studentów 
za granicą, a po niej — ruch 4 maja 1919 roku, ruch 30 maja 1925 roku i ruch 9 
grudnia 1935 roku. Gdy szerokie warstwy źle sytuowanej inteligencji kroczą w 
jednym szeregu z robotnikami i chłopami, są szczególnie zdolne do 
uczestniczenia w rewolucji i bronienia sprawy rewolucji. Szerokie 
rozpowszechnianie się i przyswajanie sobie idei marksizmu-leninizmu w Chinach 
również dawało się zauważyd przede wszystkim w środowisku inteligencji i 
uczącej się młodzieży. Bez udziału rewolucyjnej inteligencji nie można pomyślnie 
zorganizowad sił rewolucji ani działalności rewolucyjnej. Dopóki jednak 
inteligencja nie włączy się organicznie do rewolucyjnej walki mas, dopóki nie 
będzie całkowicie zdecydowana służyd interesom mas ludowych i żyd jednym 
życiem z masami, dopóty często skłonna będzie do subiektywizmu i 
indywidualizmu, jej idee często będą bezpłodne, a w działaniach jej często 
będzie przejawiad się chwiejnośd. Aczkolwiek więc szerokie warstwy 
rewolucyjnej inteligencji Chin odgrywają rolę inicjatora i transmisji, jednak nie 
cała inteligencja zdolna jest aż do kooca uczestniczyd w rewolucji.  Częśd 
inteligencji w krytycznych momentach porzuca szeregi rewolucji, staje się 
bierna, a jej niewielka częśd przeistacza się nawet we wroga 
rewolucji.   Te   słabe   strony   inteligencji   mogą byd wykorzenione jedynie w 
procesie jej długotrwałego uczestniczenia w walce mas. 
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b)  Drobni kupcy. Są to właściciele małych sklepów; zazwyczaj 

bądź wcale nie zatrudniają ekspedientów, bądź zatrudniają ich bardzo niewielu. 
Drobni kupcy są wyzyskiwani przez imperialistów, wielką burżuazję oraz 
lichwiarzy i stale grozi im ruina. 

c)   Chałupnicy. Liczba ich jest ogromna; posiadają własne środki produkcji i bądź 
wcale nie uciekają się do najmu siły roboczej, bądź zatrudniają tylko jednego—
dwóch terminatorów lub podmajstrzych.   Położenie   chałupnika 
jest  analogiczne   do   położenia chłopa-średniaka. 

d) Ludzie wolnych zawodów. Do tej kategorii należą przedstawiciele różnych 
zawodów, na przykład lekarze. Ludzie wolnych zawodów bądź wcale nie 
wyzyskują cudzej pracy, bądź wyzyskują ją jedynie w nieznacznym stopniu. Ich 
położenie podobne jest do położenia chałupników. 

Wskazane wyżej kategorie drobnej burżuazji obejmują ogromną ilośd ludzi. 
Większośd z nich zdolna jest uczestniczyd w rewolucji i bronid sprawy rewolucji. 
Są to niezawodni sojusznicy rewolucji. Toteż należy ich przyciągad na swoją 
stronę i bronid ich. Słabą stroną drobnej burżuazji jest to, że niektórzy jej 
przedstawiciele łatwo ulegają wpływom burżuazji; w związku z tym na 
propagandę rewolucyjną i pracę organizacyjną w środowisku drobnej burżuazji 
należy zwracad baczną uwagę. 

  

Chłopstwo 

Chłopstwo  stanowi w przybliżeniu  80%  ludności  Chin i jest teraz główną siłą 
gospodarki narodowej kraju. 

W łonie chłopstwa dokonuje się gwałtowny proces rozwarstwienia, a) 
Kułactwo.  Kułactwo stanowi prawie  5%  ludności wiejskiej (łącznie zaś z 
obszarnikami — około 10%). Nazywają je burżuazją wiejską.  Większośd kułaków 
chioskich oddaje częśd swojej  ziemi w dzierżawę; prócz tego uprawiają oni 
również lichwiarstwo. Kułacy w okrutny sposób wyzyskują parobków,  przy czym 
wyzysk ten ma charakter półfeudalny. Jednakże kułacy z reguły sami biorą udział 
w pracy i ze względu na tę cechę należy ich mimo wszystko zaliczad do 
chłopstwa. Produkcja kułacka w ciągu pewnego okresu jest mimo wszystko 
pożyteczna.  Kułacy na ogół mogą brad pewien udział w walce mas chłopskich 
przeciw imperializmowi oraz zachowywad neutralnośd w rewolucji agrarnej 
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wymierzonej przeciw 
obszarnikom.   Dlatego   nie   powinniśmy   stawiad   znaku   równości między 
kułakami a obszarnikami, nie powinniśmy przedwcześnie stosowad polityki 
likwidacji kułactwa. 

b) Średniacy. Średniacy  stanowią  mniej   więcej   20%   ludności 
wiejskiej  Chin.  W swej podstawowej  masie średniacy nie wyzyskują cudzej 
pracy. Gospodarstwo średniaków zaspokaja ich własne 
potrzeby  (w  lata  urodzajne  średniacy  mogą  nawet  mied  pewne 
nadwyżki   produkcji;   czasem   posługują   się   w   pewnym  stopniu 
pracą  najemną  lub  udzielają  niewielkich  pożyczek  pieniężnych); wyzyskują 
ich imperialiści, obszarnicy i burżuazją. Średniacy nie mają praw 
politycznych.  Częśd   średniaków   ma   niewystarczającą ilośd ziemi i tylko 
pewna ich częśd (zamożni średniacy) dysponuje niewielką nadwyżką ziemi. 
Średniacy mogą nie tylko uczestniczyd w rewolucji antyimperialistycznej i 
agrarnej, lecz i stanąd na stanowisku  socjalizmu.  Dlatego 
też  średniacy  w  swej  masie  mogą stad się niezawodnym sojusznikiem 
proletariatu i są ważną częścią składową sił napędowych rewolucji. Stosunek 
średniaka do rewolucji jest jednym  z  czynników  decydujących 
o  zwycięstwie  lub porażce rewolucji, a specjalnie dotyczy to okresu po 
rewolucji agrarnej, kiedy przytłaczająca większośd ludności wiejskiej staje się 
średniacka. 

c) Biedniacy. Biedniacy łącznie z parobkami stanowią około 70% ludności 
wiejskiej Chin. Biedniacy – to ogromne masy ludności wiejskiej bądź wcale nie 
posiadające ziemi, bądź odczuwające brak ziemi. Jest to wiejski półproletariat, 
najbardziej masowa siła napędowa rewolucji chioskiej, naturalny i najbardziej 
niezawodny sojusznik proletariatu, podstawowa armia rewolucji chioskiej. 
Biedniacy i średniacy mogą osiągnąd wyzwolenie tyko pod kierownictwem 
proletariatu i z kolei proletariat tylko w trwałym sojuszu z biedniakami i 
średniakami może doprowadzid rewolucję do zwycięstwa. Inaczej zwycięstwo 
jest niemożliwe. Mówiąc „chłopstwo” mamy na myśli głównie biedniaków i 
średniaków. 

  

Proletariat 

W skład proletariatu chioskiego wchodzi od 2,5 do 3 milionów robotników 
nowoczesnego przemysłu, około 12 milionów ludzi pracujących najemnie w 
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drobnym przemyśle miejskim i w przemyśle chałupniczym, jak równie 
pracowników przedsiębiorstw handlowych; prócz tego do proletariatu zaliczamy 
dużą liczbę proletariuszy wiejskich (parobków) i innych proletariuszy miasta i 
wsi. 

Proletariat chioski ma nie tylko podstawowe mocne strony, właściwe 
proletariatowi w ogóle , a polegające na tym, że związany jest z najbardziej 
przodującą formą gospodarki, że odznacza się stopniem swego zorganizowania i 
zdyscyplinowania i że nie posiada prywatnej własności środków produkcji; ma 
on ponadto jeszcze wiele swych specjalnych mocnych stron. 

Jakież są te specjalne mocne strony proletariatu chioskiego? 

Po pierwsze, proletariat chioski, który podlega potrójnemu uciskowi (ze strony 
imperializmu, burżuazji i sił feudalnych) –  tak ciężkiemu i okrutnemu uciskowi, 
jaki rzadko można spotka< jeszcze gdziekolwiek w świecie—jest bardziej 
zdecydowany i bardziej konsekwentny w walce rewolucyjnej niż jakakolwiek 
inna klasa. W kolonialnych i półkolonialnych Chinach nie ma ekonomicznego 
podłoża dla socjalreformizmu typu zachodnio-europejskiego, toteż cały 
proletariat, z wyjątkiem znikomej garstki łamistrajków, jest klasą w najwyższym 
stopniu rewolucyjną. 

Po drugie, proletariat chioski, z chwilą wkroczenia na arenę walki rewolucyjnej, 
stał się pod kierownictwem swojej partii rewolucyjnej — Komunistycznej Partii 
Chin — najbardziej Uwiadomioną klasą społeczeostwa chioskiego. 

Po trzecie, dzięki temu, że przeważająca częśd proletariatu rekrutuje się spośród 
zrujnowanych chłopów, proletariat chioski związany jest naturalnymi więzami z 
szerokimi masami chłopstwa, co ułatwia mu ustanowienie ścisłego sojuszu z 
chłopami. 

Wskutek  tego  wszystkiego  proletariat  chioski  stał  się  podstawową siłą 
napędową rewolucji chioskiej, mimo iż z natury rzeczy posiada również swoje 
słabe strony, do których należy na przykład stosunkowo mała liczebnośd (w 
porównaniu z chłopstwem), stosunkowo młody wiek (w porównaniu z 
proletariatem krajów kapitalistycznych) i stosunkowo niski poziom kulturalny (w 
porównaniu z burżuazją). Bez kierownictwa proletariatu rewolucja chioska 
bezwzględnie nie może zwyciężyd. Jeżeli cofniemy się do odległych czasów, 
będziemy mieli przed sobą przykład rewolucji  1911 roku, której płody okazały 
się poronione, ponieważ w tym okresie proletariat jeszcze nie brał świadomego 
udziału w rewolucji i ponieważ wtedy nie było jeszcze partii komunistycznej. 
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Jeżeli cofniemy się do 
bliższych   czasów,   będziemy  mieli   przed   sobą   przykład   rewolucji lat 
1924—1927, która w pewnym okresie osiągnęła duże sukcesy, 
ponieważ  wtedy  proletariat   brał  świadomy  udział  w  rewolucji,    odgrywał w 
niej rolę kierowniczą i ponieważ wtedy już istniała partia komunistyczna. 
Wskutek tego jednak, że wielka burżuazja potem zdradziła sojusz z 
proletariatem, zdradziła wspólny program rewolucyjny, jak również wskutek 
tego, że proletariat chioski i jego partia nie miały jeszcze wówczas bogatego 
doświadczenia rewolucyjnego — również i ta rewolucja poniosła porażkę. Po 
wybuchu wojny z najeźdźcami japooskimi kierownictwo jednolitym anty-
japooskim frontem narodowym znalazło się w rękach proletariatu i partii 
komunistycznej, dzięki czemu osiągnięte zostało zespole-nie całego narodu, 
wielka wojna nabrała szerokiego rozmachu i niewątpliwie będzie wytrwale 
prowadzona. 

Proletariat chioski powinien zrozumied, że chociaż jest najbardziej świadomą i 
najbardziej zorganizowaną klasą, nie zdoła osiągnąd zwycięstwa, jeżeli będzie się 
opierał wyłącznie na własnych siłach; proletariat chioski powinien zrozumied, że 
dla osiągnięcia zwycięstwa trzeba w najrozmaitszych warunkach stwarzad 
jednolity front rewolucyjny, obejmujący te wszystkie klasy i warstwy ludności, 
które mogą uczestniczyd w rewolucji. Jeżeli chodzi o różne klasy społeczeostwa 
chioskiego, to chłopstwo jest najbardziej niezłomnym sojusznikiem klasy 
robotniczej; drobna burżuazja miejska również jest jej niezawodnym 
sojusznikiem; co się zaś tyczy burżuazji narodowej, to jest ona sojusznikiem w 
pewnych okresach i w pewnym stopniu. Taka jest jedna z podstawowych 
prawidłowości, potwierdzonych już przez historię obecnej rewolucji chioskiej. 

  

Elementy  zdeklasowane 

Na skutek tego, że Chiny są krajem kolonialnym i półkolonialnym, na wsi i w 
mieście chioskim istnieją ogromne masy ludzi pozbawionych pracy. Jest wśród 
nich wielu takich ludzi, którzy straciwszy możliwośd zdobywania środków 
egzystencji uczciwą drogą, zmuszeni s% zdobywad utrzymanie nieuczciwymi 
zajęciami. Z tego środowiska wywodzą się bandyci, włóczędzy, żebracy, 
prostytutki oraz tacy, którzy zawodowo żerują na zabobonach. Jest to niepewna 
warstwa ludności. Częśd tych ludzi łatwo przekupuje reakcja, lecz pewna ich 
częśd może uczestniczyd w rewolucji. Nie są skłonni do działalności twórczej, 
potrafią raczej niszczyd niż tworzyd i jako uczestnicy rewolucji stają się źródłem 
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nastrojów zbójnickiej wolnicy i anarchizmu w szeregach rewolucjonistów. 
Trzeba zatem umiejętnie przekuwad świadomośd tych elementów i starad się 
poskramiad ich pociąg do niszczenia. Oto nasza analiza sił napędowych rewolucji 
chioskiej. 

  

5.   CHARAKTER  REWOLUCJI   CHIOSKIEJ 

 

Wyjaśniliśmy, jaki jest charakter społeczeostwa chioskiego, to znaczy jakie są 
specyficzne właściwości narodowe Chin. Jest to podstawa podstaw do 
rozstrzygnięcia wszystkich zagadnieo rewolucji chioskiej. Wyjaśniliśmy również, 
przeciw jakim wrogom wymierzona jest rewolucja chioska, jakie są jej zadania i 
jej siły napędowe. Wszystko to są podstawowe zagadnienia obecnego etapu 
rewolucji chioskiej, wypływające ze specyficznego charakteru społeczeostwa 
chioskiego, ze specyficznych narodowych właściwości Chin. Po wyjaśnieniu tego 
wszystkiego będziemy mogli zorientowad się jeszcze w jednym podstawowym 
zagadnieniu obecnego etapu rewolucji chioskiej — w zagadnieniu, jaki ma 
charakter rewolucja chioska. 

Jakiż charakter ma rewolucja chioska w obecnym etapie? Czy jest to rewolucja 
burżuazyjno-demokratyczna, czy proletariacko-socjalistyczna ? Oczywiście nie 
należy ona do tego ostatniego, lecz do pierwszego typu. 

Skoro społeczeostwo chioskie wciąż jeszcze jest społeczeostwem kolonialnym, 
półkolonialnym i półfeudalnym, skoro wrogami rewolucji chioskiej pozostają 
przede wszystkim imperializm i siły feudalne, skoro zadaniem rewolucji chioskiej 
jest dokonanie rewolucji narodowej i rewolucji demokratycznej mających na 
celu obalenie tych dwóch głównych wrogów, przy czym w tej rewolucji niekiedy 
jeszcze uczestniczy również burżuazja i ostrze rewolucji, nawet w wypadku, 
kiedy wielka burżuazja zdradza rewolucję i staje nie jej wrogiem, wymierzone 
jest jednak nie przeciw kapitalizmowi i własności kapitalistycznej w ogóle, lecz 
przeciw imperializmowi i feudalizmowi — skoro to wszystko przedstawia się w 
taki sposób, to rewolucja chioska w obecnym etapie jest ze względu na swój 
charakter rewolucją nie proletariacko-socjalistyczną, lecz burżuazyjno-
demokratyczną22. 

Jednakże obecna rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Chinach  nie jest 
już   zwykłą   rewolucją  burżuazyjno-demokratyczna starego  typu — 



28 
 

takie  rewolucje  należą już  do  przeszłości — lecz   swoistą rewolucją 
burżuazyjno-demokratyczna, rewolucją burżuazyjno-demokratyczna nowego 
typu.   Rewolucja tego typu  dokonuje się obecnie w Chinach i we wszystkich 
krajach kolonialnych i pół-
kolonialnych.   My   nazywamy  ją   rewolucją   nowodemokratyczną. 
Ta   rewolucja  nowodemokratyczną jest   częścią   światowej   proletariackiej 
rewolucji socjalistycznej, zdecydowanie występuje przeciw 
imperializmowi,   to   znaczy   przeciw   międzynarodowemu   kapitalizmowi. Pod 
względem politycznym rewolucja ta jest dyktaturą    sojuszu kilku  rewolucyjnych 
klas, wymierzoną przeciw imperialistom i zdrajcom narodu — reakcjonistom, i 
walczy przeciw 
przekształceniu  społeczeostwa  chioskiego  w  społeczeostwo  dyktatury 
burżuazji.  Pod względem ekonomicznym rewolucja ta polega na przekazaniu 
pod zarząd paostwowy wielkich kapitałów i wielkich     przedsiębiorstw 
należących do imperialistów i zdrajców narodu — 
reakcjonistów,   na  podziale  ziemi  obszarniczej   i  przekazaniu jej na własnośd 
chłopom; jednocześnie rewolucja ta przewiduje jednak utrzymanie prywatnych 
przedsiębiorstw kapitalistycznych w ogóle i bynajmniej nie likwiduje gospodarki 
kułackiej. Aczkolwiek więc z jednej strony taka rewolucja demokratyczna 
nowego typu toruje drogę kapitalizmowi, to jednak z drugiej strony stwarza ona 
przesłanki  socjalizmu.   Obecny  etap  rewolucji  w  Chinach — to  etap 
przejściowy,   którego   zadaniem jest   położyd  kres   społeczeostwu 
kolonialnemu,   półkolonialnemu   i   półfeudalnemu   i   przygotowad 
warunki   do   zbudowania  społeczeostwa  socjalistycznego;  jest  to proces 
rewolucji nowodemokratycznej.  Proces ten zaczął się dopiero po pierwszej 
wojnie światowej i Rewolucji Październikowej w Rosji; w Chinach zapoczątkował 
go ruch 4 maja 1919 roku. To, co nazywamy rewolucją nowodemokratyczną, jest 
antyimperialistyczną, antyfeudalną rewolucją szerokich mas ludowych pod 
kierownictwem proletariatu. Tylko poprzez tę rewolucję społeczeostwo chioskie 
będzie mogło dojśd do socjalizmu. Innej drogi do socjalizmu nie ma. 

Taka nowodemokratyczną rewolucja mocno różni się od 
rewolucji   demokratycznych,  jakie   miały   miejsce   w  krajach   Europy i 
Ameryki. Owocem tej rewolucji jest nie dyktatura burżuazji, lecz dyktatura 
jednolitego frontu klas rewolucyjnych kierowanych przez 
proletariat.   Antyjapooska   władza   demokratyczna,   która   została utworzona 
w toku wojny z najeźdźcami japooskimi w kierowanych przez partię 
komunistyczną bazach oporu wobec najeźdźców, jest właśnie   władzą 
jednolitego   antyjapooskiego   frontu   narodowego. Nie jest to dyktatura samej 
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tylko burżuazji ani dyktatura samego tylko proletariatu, lecz dyktatura sojuszu 
kilku klas rewolucyjnych kierowanych przez proletariat.  W sprawowaniu tej 
władzy może brad udział każdy, bez względu na to, do jakiej partii czy grupy 
należy, jeśli tylko popiera wojnę z najeźdźcami japooskimi i stoi po stronie 
demokracji. 

Taka nowodemokratyczną rewolucja różni się również od rewolucji 
socjalistycznej, gdyż ogranicza się do obalenia w Chinach panowania 
imperializmu i zdrajców narodu — reakcjonistów, lecz nie skazuje na 
rozgromienie tych elementów kapitalistycznych, które jeszcze zdolne są 
uczestniczyd w walce przeciw imperializmowi i feudalizmowi. 

Taka nowodemokratyczną rewolucja w zasadzie podobna jest do rewolucji 
trzech zasad ludowych, o której konieczności mówił Sun Jat-sen w 1924 roku. W 
opublikowanym w 1924 roku Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu 
Kuomintangu Sun Jat-sen pisał: ,,W dzisiejszych czasach tak zwane 
«ludowładztwo» w różnych krajach staje się zazwyczaj monopolem burżuazji i 
zamienia się w  narzędzie  ucisku  prostego  ludu.  Natomiast kuomintangowska 

Zasada  ludowładztwa  oznacza,  że  władza  powinna  byd  wspólną własnością 
całego prostego ludu,  a nie udziałem garstki ludzi”; dalej: „Wszystkie należące 
do Chioczyków i cudzoziemców przedsiębiorstwa, które mają charakter 
monopolistyczny lub są bardzo duże i nie mogą byd zarządzane przez osoby 
prywatne, jak na 
przykład  banki,  koleje  żelazne,  powietrzne  linie  komunikacyjne      itp., mają 
byd użytkowane i zarządzane przez paostwo, ażeby kapitał prywatny nie mógł 
trzymad w swych rękach życia ludu. Oto     nu  czym polega główny sens 
ograniczenia kapitału”. I wreszcie,     w swoim testamencie Sun Jat-sen 
sformułował podstawowe zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej: „Trzeba 
zmobilizowad masy ludowe i walczyd w sojuszu z tymi narodami świata, które 
odnoszą się do nas jak do równych”. Wszystko to razem wzięte przekształci trzy 
zasady ludowe dawnej demokracji, które odpowiadały dawnej sytuacji 
międzynarodowej i wewnętrznej,  w trzy zasady ludowe nowej demokracji, 
odpowiadające nowej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej. 

Deklaracja Komunistycznej Partii Chin z 22 września 1937 roku, która głosi, że 
„trzy zasady ludowe Sun Jat-sena są dla współczesnych Chin niezbędne, toteż 
nasza partia gotowa jest prowadzid walkę o ich całkowitą realizację”, miała na 
względzie właśnie te trzy zasady ludowe, a nie jakieś inne trzy zasady ludowe. 
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Właśnie te trzy zasady ludowe obejmują trzy podstawowe tezy polityczne Sun 
Jat-sena: sojusz z Rosją, sojusz z partią komunistyczną oraz popieranie chłopów i 
robotników. 

W nowych warunkach międzynarodowych i wewnętrznych trzy zasady ludowe 
oderwane od trzech podstawowych tez politycznych nie są już rewolucyjnymi 
trzema zasadami ludowymi (nie będziemy tutaj poruszad tego, że zasady 
komunizmu i trzy zasady ludowe zgodne są jedynie odnośnie do podstawowych 
zagadnieo programu politycznego rewolucji demokratycznej, we wszystkich zaś 
pozostałych kwestiach są odmienne). 

Z tego, co wyżej powiedzieliśmy, wynika, że również w rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej w Chinach — czy chodzi o front walki (jednolity front), czy o 
ustrój paostwowy — nie wolno ignorowad znaczenia proletariatu, znaczenia 
chłopstwa i innych warstw drobnej burżuazji. Kto zamierza nie liczyd się z 
proletariatem chioskim, nie liczyd się z chłopstwem chioskim i innymi warstwami 
drobnej burżuazji, ten bezwzględnie nie zdoła rozstrzygnąd losów narodu 
chioskiego, ten bezwzględnie nie rozwiąże ani jednego zagadnienia stojącego 
przed Chinami. Republika demokratyczna, którą należy utworzyd w obecnym 
etapie rewolucji chioskiej, powinna byd republiką, w której robotnicy, chłopi i 
przedstawiciele innych warstw drobnej burżuazji będą zajmowali określone 
położenie i będą odgrywali określoną rolę. Innymi słowy, powinna ona byd 
demokratyczną republiką rewolucyjnego sojuszu robotników, chłopów, drobnej 
burżuazji miejskiej oraz wszystkich innych elementów antyimperialistycznych i 
anty feudalnych. Doprowadzid do kooca dzieło utworzenia takiej republiki 
można jedynie pod kierownictwem proletariatu. 

  

6.   PERSPEKTYWY   REWOLUCJI   CHIOSKIEJ 

 

Wyjaśniwszy podstawowe zagadnienia dotyczące charakteru społeczeostwa 
chioskiego w obecnym etapie, wrogów, przeciw którym wymierzona jest 
rewolucja chioska, zadao rewolucji chioskiej, jej sił napędowych i jej charakteru, 
nie trudno jest odpowiedzied na pytanie, jakie są perspektywy rewolucji 
chioskiej, to jest na pytanie, jaki istnieje związek między rewolucją burżuazyjno-
demokratyczną a proletariacko — socjalistyczną w Chinach, jaki istnieje związek 
między obecnym a przyszłym etapem rewolucji chioskiej. 
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Skoro chioska rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w obecnym etapie nie jest 
zwykłą rewolucją burżuazyjno-demokratyczna starego typu, lecz stanowi 
rewolucję demokratyczną szczególnego, nowego typu, rewolucję 
nowodemokratyczną, skoro ponadto rewolucja chioska dokonuje się w nowej 
międzynarodowej sytuacji 

trzydziestych-czterdziestych lat XX wieku, to jest w sytuacji międzynarodowej 
odznaczającej się wzrostem socjalizmu i upadkiem kapitalizmu, w okresie 
drugiej wojny światowej i nowego przypływu fali ruchu rewolucyjnego — skoro 
to wszystko przedstawia się w taki sposób, to nie ulega wątpliwości, że 
ostateczną perspektywą rewolucji chioskiej jest socjalizm i komunizm, a nie 
kapitalizm. 

  

Skoro zadaniem obecnego etapu rewolucji chioskiej jest 
likwidacja   dzisiejszego   kolonialnego,   półkolonialnego   i   półfeudalnego 
charakteru społeczeostwa chioskiego, a więc doprowadzenie do kooca rewolucji 
nowodemokratycznej, łatwo jest niewątpliwie wyobrazid sobie — i nie ma w 
tym nic dziwnego — że po zwycięstwie rewolucji  w Chinach pewien 
rozwój  osiągnie  ekonomika 
kapitalistyczna,   gdyż  rewolucja  usunie  przeszkody  na  drodze  rozwoju 
kapitalizmu. W zacofanych pod względem ekonomicznym Chinach 
pewien  rozwój  kapitalizmu  stanie  się  nieuniknionym  rezultatem zwycięstwa 
rewolucji demokratycznej. Będzie to jednak tylko jeden 
z  rezultatów  rewolucji  chioskiej,  który  nie  wyczerpuje  sprawy. W 
całokształcie zaś rezultatem rewolucji chioskiej będzie z jednej strony rozwój 
elementów kapitalistycznych, z drugiej natomiast — rozwój elementów 
socjalistycznych. Cóż to za elementy socjalistyczne? Jest to wzrost znaczenia 
proletariatu i partii komunistycznej w życiu  politycznym kraju.  Jest  to -— bądź 
już dające się zaobserwowad,   bądź   spodziewane   w   przyszłości — 
uznanie   przez 
chłopstwo,   inteligencję   i   drobną   burżuazję    miejską    kierowniczej   roli   pr
oletariatu  i  partii  komunistycznej; jest  to  paostwowa gospodarka republiki 
demokratycznej i spółdzielcza gospodarka ludności pracującej. Takie będą 
elementy socjalistyczne. Jeśli zaś 
uwzględni   się   sprzyjającą   sytuację   międzynarodową,   to   można 
uważad  za   bardzo   prawdopodobne,   że   w   ostatecznym   wyniku rewolucji 
burżuazyjno-demokratycznej Chiny unikną kapitalistycznej  drogi rozwoju i pójdą 
drogą socjalistyczną. 
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7.   DWÓJJEDYNE   ZADANIE   REWOLUCJI CHIOSKIEJ  A KOMUNISTYCZNA 
PARTIA  CHIN 

 

Podsumowując wszystko, co powiedzieliśmy w tym rozdziale, zrozumiemy, że 
rewolucja chioska w swoim całokształcie rozwiązuje dwójjedyne zadanie, innymi 
słowy, rozwiązuje zarówno zadanie rewolucji burżuazyjno-demokratycznej 
(nowodemokratycznej), jak i zadanie rewolucji proletariacko-socjalistycznej, 
zarówno zadanie obecnego etapu rewolucji, jak i zadanie przyszłego etapu 
rewolucji, przy czym kierownictwo w zakresie rozwiązywania tego dwójjedynego 
zadania rewolucyjnego spada całkowicie na barki partii proletariatu chioskiego 
— Komunistycznej Partii Chin — a bez kierownictwa partii komunistycznej żadna 
rewolucja nie może zakooczyd się sukcesem. 

Doprowadzid do kooca chioską rewolucję burżuazyjno-demokratyczną 
(nowodemokratyczną) i, kiedy zaistnieją po temu wszystkie konieczne warunki, 
przygotowad jej przejście do etapu rewolucji socjalistycznej — oto zaiste 
chlubne,   wielkie zadanie rewolucyjne, jakie stoi przed Komunistyczną Partią 
Chin. Każdy członek partii komunistycznej musi walczyd o wykonanie tego 
zadania, w żadnym wypadku nie zatrzymując się w pół drogi. Niektórzy nie dośd 
dojrzali   członkowie   partii   komunistycznej   przypuszczają,   że   stoją przed 
nami jedynie zadania obecnego etapu rewolucji — rewolucji demokratycznej — 
nie   zaś   zadania   przyszłego   etapu — rewolucji socjalistycznej, bądź też 
uważają, że obecna rewolucja czy rewolucja agrarna jest już rewolucją 
socjalistyczną. Trzeba z całą powagą wykazad błędnośd takich poglądów. Każdy 
komunista musi zrozumied, że kierowany przez Komunistyczną Partię Chin ruch 
rewolucyjny jest w swym całokształcie jednolitym ruchem 
rewolucyjnym,  obejmującym i etap  rewolucji  demokratycznej,  i  etap 
rewolucji socjalistycznej. Są to dwa odmienne pod względem swego charakteru 
procesy rewolucyjne i dopiero doprowadziwszy do kooca pierwszy z nich można 
przystąpid do doprowadzenia do kooca drugiego. Rewolucja demokratyczna jest 
niezbędnym przygotowaniem do rewolucji socjalistycznej, a rewolucja 
socjalistyczna — naturalnym kierunkiem rozwoju rewolucji demokratycznej. 
Ostateczny zaś cel każdego komunisty polega na tym, aby walczyd ze wszystkich 
sił o całkowite zbudowanie społeczeostwa socjalistycznego i społeczeostwa 
komunistycznego. Ażeby należycie pokierowad rewolucją w Chinach, trzeba 
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uprzednio zrozumied różnicę między rewolucją demokratyczną a socjalistyczną i 
jednocześnie zdad sobie sprawę z istniejącego między    nimi związku. 

Jedynie Komunistyczna Partia Chin potrafi w pełni doprowadzid do kooca te 
dwie wielkie rewolucje — chioską rewolucję demokratyczną i chioską rewolucję 
socjalistyczną. Żadna inna partia polityczna (ani burżuazyjna, ani 
drobnoburżuazyjna) nie potrafi tego dokonad. Od dnia swego powstania 
Komunistyczna Partia Chin wzięła na swoje barki to dwójjedyne zadanie i oto już 
pełne osiemnaście lat prowadzi ciężką walkę o jego zrealizowanie. 

Zadanie to jest niezwykle zaszczytne, ale równocześnie jest ono nad wyraz 
trudne. Zadania tego nie można wykonad bez masowej, ogarniającej swym 
zasięgiem cały kraj, rzeczywiście silnej pod względem ideologicznym, 
politycznym i organizacyjnym bolszewickiej Komunistycznej Partii Chin. Dlatego 
obowiązkiem każdego komunisty jest brad czynny udział w budownictwie takiej 
partii komunistycznej. 

  

Przypisy: 

1.Według podao chioskich kompas wynaleziono już bardzo dawno. W księdze 
„Luszy Czuntsiu”, zaliczanej do epoki Czankuo (V —III w. przed n.e.), znajduje się 
następująca wzmianka: „magnes przyciąga żelazo”, z czego można wnioskowad, 
że już w tych czasach Chioczykom znana była właściwośd przyciągania żelaza 
przez magnes. Wiadomo z wiaro-godnych źródeł, że na początku rządów 
dynastii Wschodnich Hanów (około 50 roku) Chioczycy wiedzieli już, iż magnes 
posiada właściwośd wskazywania bieguna. Zgodnie z literackimi źródłami epoki 
Sung w XI wieku kompas był już bardzo rozpowszechniony.  

W okresie dynastii Wschodnich Hanów eunuch pałacowy Tsai Lun wynalazł 
sposób wyrabiania papieru z kory drzewnej, paździerzy, szmat i sieci rybackich. 
W 105 roku, w ostatnim roku panowania cesarza Ho-ti, Tsai Lun przekazał swój 
wynalazek cesarzowi i od tego czasu papier wszedł w użycie pod nazwą 
„jedwabiu księcia Tsai”. 

2.  Druk książek wynaleziony został w Chinach w okresie panowania dynastii Sui, 
około 600 roku.  

4.  W czterdziestych latach XI wieku (za cesarza dynastii Sung, Żen-tsunga) Pi 
Szeng wynalazł sposób drukowania za pomocą czcionek ruchomych. 
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5.  Według posiadanych wiadomości proch wynaleziony został w Chinach w IX 
wieku. W XI ,   wieku w Chinach już budowano działa i proch był używany do 
celów wojennych.  

6. Było to pierwsze w dziejach Chin wielkie powstanie chłopskie. W 209 roku 
przed n.e., w okresie panowania cesarza Er-szy dynastii Tsin, Czen Szeng i Wu 
Kuang, znajdując się w drodze do pogranicznego garnizonu, stanęli ną czele 
maszerujących w tym samym kierunku 900 żołnierzy straży pogranicznej i 
wszczęli powstanie przeciw okrutnej tyranii Tsinów. Powstanie znalazło poparcie 
w całych Chinach. Siang Jii i jego stryj Siang Liang porwali do walki wojska w Wu 
(obecnie powiat Wusien prowincji Kiangsu), a Liu Pang— w Pei (obecnie powiat 
Peisien prowincji Kiangsu). Armia Siang Jii zniszczyła główne siły armii cesarstwa 
Tsinów, armia zaś Liu Panga pierwsza zajęła rejon Kuanczungu (w obecnej 
prowincji Szensi) i stolicę paostwa Tsin. Następnie pomiędzy Liu Pangiem a Siang 
Jii wybuchła walka, w której Siang Jii poniósł klęskę i zginął. Po tym Liu Pang 
ogłosił się cesarzem i założył dynastię Han, która zajęła miejsce dynastii Tsin.  

7. W ostatnich latach panowania dynastii Zachodnich Hanów w całym kraju 
miały miejsce zaburzenia chłopskie i odosobnione drobne powstania chłopskie. 
W 8 roku Wang Mang obalił władzę dynastii Han, został cesarzem i usiłując 
osłabid zaburzenia chłopskie ogłosił pewne reformy. W tym czasie na południu 
śrożył się wielki głód. Na czele głodującej ludności, która wszczęła powstanie, 
stanęli Wang Kuang i Wang Feng, obaj rodem z Sinszy (obecnie w powiecie 
Tsingszan prowincji Hupei). Utworzona przez nich następnie armia chłopska, 
zwana „wojskiem z Sinszy”, w bojach dotarła do miasta Nan-jangu. Czen Mu, 
rodem z Pinglinu (na północo-wschodzie dzisiejszego powiatu Suisien prowincji 
Hupei), stanąwszy na czele ponad tysiąca ludzi, wszczął powstanie. Jego od-dział 
zwany był „wojskiem z Pinglinu”. Czymei („Czerwonobrewi”) i Tungma 
(„Miedziane Konie”) — to również armie chłopskie, które wszczęły powstanie za 
czasów Wang Manga w środkowej części dzisiejszej prowincji Szantung. 
Wodzem „Czerwonobrewych” był Fan Czung. Nazywano ich „Armią 
Czerwonobrewych” dlatego, że wszyscy uczestnicy powstania malowali brwi na 
czerwono. Była to największa w tym okresie armia chłopów-powstaoców.  

8. Huangtsin — „Żółte turbany”. W 184 roku, w okresie panowania cesarza Ling-
ti z dynastii Wschodnich Hanów, wybuchło powstanie chłopskie pod wodzą 
Czang Kiao; jako znak rozpoznawczy powstaocy nosili na głowie żółte turbany.  

9. Pod koniec panowania dynastii Sui wybuchały w całym kraju powstania 
chłopskie. Przywódcami tych powstao byli Li Mi i Tou Czien-te, pierwszy w 
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Honanie, a drugi w Hopei. Znajdujące się pod ich dowództwem armie 
powstaocze cieszyły się w tym czasie  największym rozgłosem.  

10. Wang Sien-czy w 874 roku (za panowania cesarza Si-tsunga z dynastii Tang) 
stanął na czele powstania w dzisiejszej prowincji Szantung; w następnym roku 
poparł go Huang Czao (rodem z okręgu Tsaoczou), który również porwał masy 
do walki. Patrz przypis 2 do pracy „O wykorzenieniu błędnych poglądów w 
partii” w 1 tomie niniejszego wydania 

11. Sung Kiang i Fang La — znani wodzowie dwóch powstao chłopskich — na 
północy i na południu Chin — w ostatnich latach panowania cesarza Huei-tsunga 
z dynastii Sung (1101 — 1125). Sung Kiang działał w rejonie styku trzech 
prowincji — Szantung, Hopei i Honan, a Fang La — w rejonie prowincyj 
Czekiang   Anhuei.  

12. W 1352 roku, za panowania cesarza Szun-ti z dynastii Juan, w całym kraju 
wybuchały powstania ludowe. Czu Juan-czang, rodem z powiatu Fengjang w 
obecnej prowincji Anhuei, wstąpił do armii powstaoców, której przewodził Kuo 
Tsy-sing; kiedy zaś Kuo Tsy-sing umarł, Czu Juan-czang stanął na czele 
powstaoców, obalił panowanie dynastii mongolskiej i został pierwszym 
cesarzem dynastii Ming.  

13.  Patrz przypis 3 do pracy „O wykorzenieniu błędnych poglądów w partii” w 
1   tomie  niniejszego wydania.  

14. Patrz przypis 31 do pracy „O taktyce walki przeciw imperializmowi 
japooskiemu” w 1 tomie niniejszego wydania.  

15. W latach 1884—1885 agresorzy francuscy zbrojnie wtargnęli do Wietnamu, 
Kuangsi, Fukienu, Czekiangu i na wyspę Taiwan. Wojska chioskie pod 
kierownictwem dowódców-patriotów Feng Tsy-tsai i Liu Jung-fu stawiały 
bohaterski opór najeźdźcom i osiągnęły cały szereg zwycięstw. Jednak zgniły 
mandżurski   rząd   Tsingów,   mimo   tych   zwycięstw, podpisał upokarzający 
traktat tientsioski 1885 roku, uznał zajęcie Wietnamu przez Francję i pozwolił 
agresorowi zapuścid macki do południowych Chin. — 121   16.  Prawo jurysdykcji 
konsularnej — jeden z przywilejów ustanowionych dla cudzoziemców przez 
nierównoprawne traktaty, które paostwa imperialistyczne siłą 
narzucały  dawnym rządom chioskim. Po raz pierwszy prawo to wprowadził 
układ chiosko-angielski w Hu-menie w 1843 roku i układ chiosko-amerykaoski w 
Wangsia w 1844 roku. Przywilej ten polega na tym, że przebywający w  Chinach 
obywatel paostwa, któremu   przysługuje prawo jurysdykcji konsularnej, we 
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wszystkich wypadkach, kiedy ma występowad w charakterze pozwanego lub 
oskarżonego w sprawie cywilnej lub karnej, nie podlega   sądowi 
chioskiemu,  lecz  sądowi  konsula   swego   paostwa.  

17. Od kooca XIX wieku paostwa imperialistyczne, które wtargnęły do Chin, 
zaczęły dzielid je na sfery wpływów odpowiednio do swojej ekonomicznej i 
militarnej potęgi w Chinach. Tak na przykład środkowa częśd dorzecza Jangtse 
stała się strefą wpływów Anglii,   prowincje Junnan, Kuangsi i Kuangtung — sferą 
wpływów Francji, prowincja Szantung — sferą wpływów Niemiec, prowincja 
Fukien — sferą wpływów Japonii; Trzy Prowincje Wschodnie stały się sferą 
wpływów Rosji carskiej, a po wojnie rosyjsko-japooskiej 1905 roku południowa 
częśd Trzech Prowincji Wschodnich stała się sferą wpływów Japonii. - 

18.   Paostwa   imperialistyczne   zmusiły   mandżurski   rząd   Tsingów do 
uznania   niektórych punktów na wybrzeżu morskim i nad brzegami rzek za 
otwarte porty; potem zaś paostwa te przemocą zagarnęły niektóre  rejony w 
miejscach, które wydawały im się do tego odpowiednie, i przekształciły je w tak 
zwane „koncesje”. Na terytorium tych koncesji istniał specjalny system rządów, 
zupełnie niezależny od administracji chioskiej i instytucji 
sądowych,  to  jest  wprowadzono   imperialistyczny  reżym  kolonialny.    Posiad
ając  tego rodzaju koncesje imperializm bezpośrednio lub pośrednio roztaczał 
swoją kontrolę polityczną i ekonomiczną nad władzą feudałów i kompradorów 
chioskich. W okresie rewolucji   lat   1924—
1927   masy   rewolucyjne   pod  kierownictwem   Komunistycznej   Partii Chin 
wszczęły ruch na rzecz zwrotu koncesyj i w styczniu 1927 roku odebrały 
Anglikom koncesje w Hankou i Kiukiangu. Jednakże po kontrrewolucyjnym 
przewrocie   Czang Kai-szeka koncesje imperialistów w różnych częściach Chin 
istniały nadal.  

19. Tezy „O ruchu rewolucyjnym w krajach kolonialnych i półkolonialnych” 
(Sprawozdanie stenograficzne z VI Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej. 
Wydanie 6. Moskwa 1929, str. 128. — Red.) 

20.   J. W. Stalin „Rewolucja w Chinach a zadania Kominternu” (Dzieła, t. 9, 
Warszawa 1953 , str. 284. — Red. przekł. polsk.). — 122  

21. J. W. Stalin, „O perspektywach rewolucji w Chinach” (Dzieła, t. 8, Warszawa 
1950 str. 364. — Red. przekł. polsk.). 
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22. Patrz W. I. Lenin, „Program agrarny socjaldemokracji w pierwszej rewolucji 
rosyjskiej lat 1905-1907” (Dzieła, t. 13, Warszawa 1954, str. 211-427 – Red. 
przekł. polsk.) 

 

 


