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„…w krajach bardziej bogatych, w których wskutek imperialistycznej grabieży 
żyje się znośniej — a krajów takich jest niewiele — mówienie robotnikom, że 
powinni bad się „zbyt wielkiego” zubożenia, będzie miało charakter 
kontrrewolucyjny. Należy mówid coś wręcz przeciwnego. Arystokracja 
robotnicza, która boi się ponoszenia ofiar, która lęka się „zbyt wielkiego” 
zubożenia w okresie walki rewolucyjnej, nie może należed do partii. W 
przeciwnym razie dyktatura, zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich, jest 
niemożliwa” 1 

Włodzimierz Lenin 

  

„Biorąc pod uwagę cały świat, Ameryka Północna i Europa Zachodnia mogą byd 
nazwane „globalnym miastem”, natomiast Azja, Afryka i Ameryka Łacioska to 
„globalna wioska”. Po II Wojnie Światowej, rewolucyjny ruch proletariatu w 
kapitalistycznych krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej z różnych 
powodów uległ tymczasowemu zahamowaniu, podczas gdy rewolucyjny ruch 
ludowy w Azji, Afryce i Ameryce Łacioskiej doświadczył niebywałego wzrostu. W 
pewnym sensie współczesna rewolucja światowa przedstawia obraz okrążenia 
miast przez rejony wiejskie. W ostatecznym rozrachunku, sprawa światowej 
rewolucji zależy od rewolucyjnych stard ludów Azji, Afryki i Ameryki Łacioskiej, 
które stanowią przeważającą większośd ludzkości” 2 

Lin Biao 

Pierwsze osiem słów zaczynających Dzieła Wybrane Mao to „Kto jest naszym 
wrogiem, a kto naszym przyjacielem?”. Marksizm jest rewolucyjną nauką. 
Marksizm używa nauki by doprowadzid do ustanowienia komunizmu. Komunizm 
nie jest niczym innym niż całkowitym wyzwoleniem człowieka, koocem 
wszelkiego ucisku. Mao nazwał zagadnienie wrogów i przyjaciół zagadnieniem 
najwyższej wagi. Jeśli organizacja nie potrafi rozwiązad go poprawnie, wszystko 
inne kuleje. Jeśli ktoś nie potrafi przeprowadzid poprawnej analizy klasowej, nie 
zdoła przeprowadzid rewolucji komunistycznej. Wizje rewolucji społecznej nie są 
nic warte, są one zaledwie utopijną mrzonką, jeśli nie są oparte na 
materialistycznej analizie. Tylko dzięki rozpoznaniu materialnej bazy rewolucji 
będziemy zdolni postawid obok siebie niezbędne siły społeczne zdolne do 
ustanowienia władzy proletariackiej w celu rozpoczęcia budownictwa 
socjalistycznego, rozpoczęcia długiego marszu w kierunku komunizmu. By 
zrozumied kto może a kto nie może wesprzed nas w walce przeciwko 
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imperializmowi, wesprzed nas w walce o socjalizm musimy zadad sobie pytanie: 
kto odniesie korzyśd, a kto straci wskutek socjalizmu? Te siły społeczne, które 
zyskają na socjalizmie skooczą po stronie rewolucji. Te siły, które stracą wręcz 
przeciwnie. Jest to podstawowy materializm. 

W pewnym sensie wszyscy odniesiemy korzyści z komunizmu. Ostatecznie życie 
w komunizmie będzie pełniejsze i zdrowsze dla każdego, nawet dla tych, którzy 
kiedyś byli członkami klas reakcyjnych. Co więcej, kapitalistyczna destrukcja 
środowiska naturalnego jest tak wielka, że w pewnym sensie, każdy ma interes 
by poprzed alternatywę. Niemal każdy na tym zyska. Jednak nawet, jeżeli 
wszyscy zyskają na komunizmie patrząc długoterminowo, to na krótką metę 
niektórzy dużo stracą. W socjalizmie chodzi o redystrybucję dóbr i władzy. A te 
w prawdziwym świecie są określone i ograniczone. By przytłaczająca większośd 
miała więcej, mniejszośd musi dostad mniej. Ta materialna rzeczywistośd 
sprawia, że bogaci nie wesprą biednych w skali światowej. Prawdziwy świat jest 
światem konfliktu klasowego. Innymi słowy musimy orientowad się na te klasy, 
które istnieją teraz. Tylko dlatego, że członek burżuazji może przestad nim byd za 
x lat nie oznacza to, że musimy mówid do niego jakby był proletariuszem. Ci, 
którzy tak robią odrzucają analizę klasową i uprawiają burżuazyjny humanizm, 
poparty mglistymi apelami moralnymi. Musimy zorientowad się na 
teraźniejszośd, nie na odległą, możliwą przyszłośd. 

Najjaskrawszym faktem dotyczącym świata jest przepaśd między Pierwszym 
Światem a Trzecim Światem. System kapitalistyczno-imperialistyczny polega na 
tym, że dobra i władza są skoncentrowana w niektórych miejscach, a w 
niektórych nie. Dobra i władza są przekazywane niektórym populacjom kosztem 
innych; mniejszośd krajów korzysta na tym, a większośd nie. Patrząc na globalny 
przekrój dochodów danych populacji, szybko przekonamy się kto jest bogaty, a 
kto nie. Ostatecznie dochód ma zwykle związek z innymi wskaźnikami bogactwa, 
takimi jak aktywa. Zbadanie dochodu da nam dobry obraz tego, jaki jest 
globalny podział dóbr. Nie jest tajemnicą, że dobra i władza są ze sobą związane. 
Te grupy społeczne, które mają więcej dóbr mają zwykle więcej władzy; te które 
są biedniejsze mają jej mniej. Zbadanie globalnej dystrybucji dochodów pokaże 
nam przybliżony obraz tego, jaka jest relacja pierwszoświatowych robotników 
do systemu światowego. 

Przeprowadźmy eksperyment myślowy, który ukaże jak świat mógłby wyglądad, 
gdyby dochody zostały wyrównane. Nie jest to oczywiście prawdziwy obraz 
socjalizmu, Socjalizm jest bardziej gruntowną transformacją; nie chodzi tylko o 
dochód. Jednak ten eksperyment myślowy pozwoli nam zobaczyd, które 
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populacje korzystają z podziału imperialistycznego, a które na nim tracą. 
Mediana dochodu na członka gospodarstwa domowego w Stanach 
Zjednoczonych na rok wynosi mniej więcej 19 400 dolarów3.Dochód to nie tylko 
płace i pensje, ale także regularne wpływy pochodzące z wynajmu, osobistego 
biznesu, inwestycji i tym podobne regularne wpływy. Przeciętny Joe Amerykanin 
w wieku 25 lat cieszy się rocznym dochodem wnoszącym 32 000 dolarów na 
rok4. Niemal każdy w Stanach Zjednoczonych otrzymuje płacę minimalną 
wynoszącą 7,25 dolara na godzinę, lub wyższą. Wykonując większośd 
„pierwszych prac”, na przykład, robotnika na pełen etat, dostaje się ok. 10 
dolarów, lub więcej na godzinę. , co wcale nie przeszkadza w utrzymywaniu 
innych źródeł dochodu5. Z drugiej strony globalna mediana dochodów wynosi 
około 850 dolarów na rok. Większośd nie otrzymuje nawet 3 dolarów na dzieo w 
wyzyskiwanych krajach Trzeciego Świata. Olbrzymia częśd ludzkości z Trzeciego 
Świata nie żyje, ale egzystuje, martwi się o to by przetrwad. Jak miałyby się 
rzeczy gdyby ustanowiono egalitarne porządki w globalnej gospodarce? Jak 
zmieniłyby się dochody w systemie, w którym wszyscy otrzymują jednakową 
częśd globalnego produktu socjalnego? Jeśli dochód światowy zostałby 
podzielony równo wśród populacji świata liczącej 6,7 miliarda ludzi, każda osoba 
cieszyłaby się równowartością 8 000 dolarów (PPP) (5 500 dolarów używając 
metody Atlasu)6, 7, 8. Innymi słowy, każdy robotnik w Stanach Zjednoczonych 
jest, najwyżej, uprawniony do części ciasta równej mniej więcej 8 000 dolarów 
pochodzących z globalnej dystrybucji. Nawet te rzadkie przypadki, które dostają 
tylko płacę minimalną w Stanach Zjednoczonych straciłyby przy egalitarnej 
dystrybucji. Taka osoba straciłaby około połowy swoich rocznych dochodów. Co 
więcej, pierwszoświatowcy cieszą się wszystkimi rodzajami drugorzędnych 
korzyści wynikających z tego, że żyje w Pierwszym Świecie, czyli: większą 
mobilnośd klasową, usługi publiczne i społeczne, dostęp do infrastruktury, 
lepsza edukacja publiczna, większe bezpieczeostwo itp. Nawet najbiedniejsi 
pierwszoświatowi robotnicy nie skorzystaliby na bardziej sprawiedliwym 
systemie podziału. W dodatku taki schemat równej dystrybucji nie bierze pod 
uwagę potrzeby naprawianie poczynionych szkód wynikłych z globalnego 
nierównego rozwoju. Paostwa wyzyskujące z Pierwszego Świata przez wieki 
odnosili korzyści z grabieży, wyzysku i niedorozwoju Trzeciego Świata. By 
rzeczywiście naprawid tą sytuację dodatkowa wartośd powinna byd skierowana 
do wyzyskiwanych i biednych krajów. Innymi słowy populacji Stanów 
Zjednoczonych i Pierwszego Świata należy się jeszcze mniej, a Trzeciemu Światu 
więcej. Są utopiści, którzy sprzeciwiają się tym faktom. Otwarcie twierdzą, że 
dobrobyt Pierwszego Świata może zostad utrzymany w systemie równej 
dystrybucji jeśli produkcja, pewnie dzięki magii, wzrosnie dzięki skokom i 
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wzrostom. Po pierwsze nie jest możliwe by wyrównad poziom konsumcji między 
20 procentami ludzkości do których należy niemal cały Pierwszy Świat, a resztą 
populacji świata, nawet jeśli produkt społeczny przeznaczany na konsumpcję 
zostałby podwojony tą dodatkową wartością przeznaczoną dla dolnych 80 
procent. By każdy dostał taki kawałek jak pierwszoświatowcy, potrzeba by było 
nie jednego, ale trzech ciast9. Po drugie Konsumpcja Pierwszego Świata i jego 
styl życia nie jest zrównoważony ekologicznie. Pierwszoświatowizm zabija 
planetę i naszą przyszłośd. 

Wnioski, które należy wyciągnąd z naszego eksperymentu, mówią, że 
mieszkaocy Pierwszego Świata otrzymują więcej niż wynosi ich wkład w globalny 
produkt społeczny. Nie mają żadnego materialnego interesu w globalnej 
egalitarnej dystrybucji prywatnych zysków, nie mówiąc o socjalizmie. Celem 
socjalizmu jest egalitarny, a przynajmniej zbliżony do egalitarnego podział dóbr. 
Jednak nie oznacza to, że w socjalizmie chodzi o wczorajszy dochód. Prawdziwy 
socjalizm zredukuje prywatne dobra nawet bardziej niż nasza hipotetyczna 
dystrybucja. Celem socjalizmu jest kolektywizacja własności, nie tylko 
wyrównanie własności prywatnej. W socjalizmie chodzi o radykalną zmianę 
społeczeostwa w celu osiągnięcia komunizmu i zakooczenia wszelkiego ucisku. 
Jednak użycie równości jako idei regulacyjnej pokazuje nam to, co ludzie ze 
zdrowym rozsądkiem dawno już wiedzieli. W każdej nierównej dystrybucji są 
zwycięzcy i przegrani. Mieszkaocy Pierwszego Świata stracą w globalnej 
dystrybucji, która wyrówna dochody. Prawdziwy system socjalistyczny nie tylko 
będzie sprawiedliwie zarządzał globalną dystrybucją wartości, ale także mierzył 
w wyeliminowanie własności prywatnej oraz praw burżuazyjnych. Innymi słowy 
w prawdziwym socjalizmie pierwszoświatowcy stracą nie tylko swoje dobra, ale 
ich życie odwróci się do góry nogami. 

Socjalizm był od zawsze blisko związany z ideą równości. Społeczeostwo klasowe 
jest systemem opartym na nierówności władzy i dóbr, obecny porządek 
światowy jest oparty na nierówności. Krytycy imperializmu są krytykami 
nierówności. Zamiast walczyd o globalny system w którym niektóre paostwa 
będą miały władzę i dobra kosztem innych paostw, prawdziwi marksiści chcą 
systemu równości paostw. By wdrożyd, jak chciał Lenin, samostanowienie 
narodów należy walczyd o międzynarodowy system oparty na równości. Po tym 
jak Związek Radziecki upadł pod ciosami rewizjonizmu i sam stał się 
imperialistyczny, flaga Lenina została przejęta i podniesiona wyżej przez 
maoizm. Maoizm także krytykował imperializm, socjalimperializm, szowinizm, 
hegemonię i globalną nierównośd. Maoizm był wyraźnym planem działao w celu 
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zniszczenia starego porządku globalnego i zastąpienia go nowym. To Chen Boda 
i Lin Biao usystematyzowali maoizm jako maoizm, jako nowy etap marksizmu. 
Teza Chen Body mówiła, że maoizm jest marksizmem paostw kolonialnych i 
neokolonialnych. Lin Biao także łączył maoizm ze światowym upadkiem 
imperializmu. Stawiał maoizm na czele globalnej wojny ludowej, która oznacza 
rozszerzenie rewolucji z biednych paostw do paostw bogatych. Maoizm 
znacząco rozszerzył nasze zrozumienie rzeczywistości, ale do pełnego przełomu 
potrzeba było trzecioświatowego maoizmu. Trzecioświatowy maoizm po raz 
pierwszy zerwał ze wszelkimi przejawami pierwszoświatowizmu, co oczyściło 
globalną wojnę ludową i socjalizmu. Globalna dystrybucja socjalistyczna to taka, 
która znosi nierówności podziału dóbr i władzy. Socjalizm nie zawsze zbawia. 
Popełniane są błędy. Możliwe jest złę planowanie. Jednak nawet najgorsze 
nierówności socjalizmu to małe piwo przy nierównościach imperializmu. Jeśli 
jakiekolwiek nierówności będą tolerowane, to tylko te na korzyśd 
najbiedniejszych krajów. Równośd, generalnie, jest tym do czego socjalizm 
aspiruje. Prawdziwi komuniści odrzucają wszelki pierwszoświatowizm. 

Pierwszy Świat jest po prostu nie do pogodzenia ze światowym socjalizmem. 
Nawet najbiedniejsi pierwszoświatowcy otrzymają mniej w socjalizmie. To 
dlatego pierwszoświatowi robotnicy zawsze stawali w jednolitym froncie z 
burżuazją przeciwko klasom ludowym Trzeciego Świata. Pierwszoświatowi 
robotnicy wspierają imperializm przeciwko olbrzymiej większości ludzkości, 
włączając w to olbrzymią większośd robotników. Jest to jeden z powodów 
dlaczego robotnicy z Pierwszego Świata powinni byd postrzegani jako częśd 
imperialistycznej burżuazji. Pierwszoświatowi robotnicy nie są bazą społeczną 
dla rewolucji proletariackiej, ponieważ nie są proletariatem. Mają większy 
dostęp do kapitału niż trzecioświatowi robotnicy. Marks łączył biedę z 
rewolucją. Dla Marksa proletariat nie ma nic do stracenia prócz swych kajdan. 
Chodzi wynędzniałe, wyzyskiwane klasy, klasy którym ledwo udaje się 
przetrwad. O te klasy, które składają się z ludzi zmuszonych do sprzedawania 
własnej pracy by przetrwad. Proletariat jest głównym źródłem wartości w 
kapitalizmie. Marksowska definicja proletariatu nie pasuje jednak zupełnie do 
pierwszoświatowego robotnika. Za to doskonale opisuje robotników z Trzeciego 
Świata. Ta definicja Marksa powinna byd bezsporna. Ci którzy się buntują to ci, 
którzy zawiedli się na systemie. Pokój społeczny w Pierwszym Świecie jest 
wynikiem wysokiego standardu życia. To, że w ostatnim stuleciu w Trzecim 
Świecie wybuchło kilka rewolucji, podczas gdy w Pierwszym nie doszło do ani 
jednej nie jest wcale tajemnicą. W ten sposób odpowiedzieliśmy na 
podstawowe pytanie zadane przez Mao. 
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Rewizjonizm jest bardzo potężny. Ani Związek Radziecki, ani Chiny nie zostały 
zdobyte interwencją militarną. W obu paostwach dokonała się jednak 
restauracja kapitalizmu. Winę ponosi wewnętrzny wróg, który od środku 
zawrócił te kraje z drogi socjalizmu, wracając do kapitalizmu. Kule wykonane z 
cukru okazały się najbardziej niebezpieczne, tak jak ostrzegał Mao. Rewizjonizm 
był poddawany krytyce przez wszystkich wielkich przywódców, zaczynając od 
Marksa. Lenin krytykował rewizjonistów z Drugiej Międzynarodówki za ich 
ograniczoną, szowinistyczną postawę. Głosowali oni za wojną imperialistyczną, 
gdy myśleli, że skorzysta na tym klasa robotnicza ich konkretnych paostw. 
Francuscy socjaldemokraci głosowali za francuskim imperializmem, niemieccy 
socjaldemokraci za niemieckim imperializmem – Lenin stanął po stronie 
międzynarodowego proletariatu. Lenin walczył o klęskę własnego kraju i o 
zakooczenie wojny imperialistycznej. Pierwszoświatowi tzw. socjaliści z całą 
pewnością zasługują na określenia socjalimperialiści i socjalfaszyści, jak mówił o 
ówczesnych rewizjonistach Lenin. Tak jak kiedyś rewizjoniści wspierali 
imperializm w imię socjalizmu, dzisiaj ich rolę przejęli pierwszoświatowcy. 
Pierwszoświatowizm walczy o zwiększenie dobrobytu tych, którzy i tak 
otrzymują więcej niż wynosi ich sprawiedliwa częśd, a to kosztem proletariatu 
Trzeciego Świata. Trzecioświatowy maoizm, Komunizm Niosący Światło, 
przybiera inną postawę i walczy w imieniu olbrzymiej większości, wyzyskiwanych 
i naprawdę uciskanych. Tylko trzecioświatowy maoizm potrafi zobaczyd świat 
takim jakim jest i postawid na tej podstawie prognozy na przyszłośd. Nasz 
sztandar jest na czele globalnej wojny światowej. Niesiemy Światło, które 
rozjaśnia drogę naprzód. 
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