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„Ruch 4 maja”, który zrodził się 20 lat temu, był świadectwem tego, że 

antyimperialistyczna i antyfeudalna rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w 

Chinach osiągnęła w swym rozwoju nowy etap. „Ruch 4 maja” jako ruch na rzecz 

nowej kultury był tylko jedną z form, w jakiej się przejawiła antyimperialistyczna 

i antyfeudalna rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Chinach. Dokonujący 

się w tym okresie wzrost i rozwój nowych sił społecznych doprowadził do tego, 

że w toku antyimperialistycznej i antyfeudalnej rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej w Chinach powstał obóz, który stał się potem potężną siłą — 

obóz, w skład którego weszły chioska klasa robotnicza, masy młodzieży 

akademickiej i młoda burżuazja narodowa. W pierwszych szeregach „ruchu 4 

maja” bohatersko stanęły setki tysięcy studentów. Pod tym względem „ruch 4 

maja” był krokiem naprzód w porównaniu z rewolucją 1911 roku. 

Rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Chinach — jeśli ją analizowad 

poczynając od jej okresu wstępnego — przeszła już w swym rozwoju szereg 

takich etapów, jak wojny opiumowe, wojna taipingów, wojna chiosko-japooska 

lat 1894—18951, reformy 1898 roku, ruch bokserów, rewolucja 1911 roku, „ruch 

4 maja”, Marsz Północny, rewolucyjna wojna agrarna. Obecna wojna z 

najeźdźcami japooskimi stanowi nowy etap rozwoju tej rewolucji, i to etap 

najważniejszy, najżywszy, najaktywniejszy. Rewolucję burżuazyjno-

demokratyczną będzie można uważad za pomyślnie zakooczoną dopiero wtedy, 

kiedy sity obcego imperializmu i siły feudalizmu wewnątrz kraju zostaną w 

zasadzie obalone i kiedy powstanie niezależne paostwo demokratyczne. Każdy z 

tych etapów rozwoju rewolucji, począwszy od wojen opiumowych, miał swoje 

cechy szczególne. Najbardziej istotna różnica między tymi etapami polega na 

tym, że jedne z nich przypadają na okres poprzedzający utworzenie partii 

komunistycznej, inne zaś — na okres po jej utworzeniu. Jednak w zasadzie nie 

było wśród nich ani jednego etapu, który by nie miał charakteru rewolucji 

burżuazyjno-demokratycznej. Ta rewolucja demokratyczna zmierza do 

utworzenia nie znanego jeszcze w dziejach Chin ustroju społecznego — ustroju 

demokratycznego; ustrój ten poprzedziło społeczeostwo feudalne (w ciągu 

ostatnich 100 lat przekształciło się ono w społeczeostwo półkolonialne i 

półfeudalne), a ustrój demokratyczny ustąpi miejsca ustrojowi socjalistycznemu. 

Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego komunista powinien walczyd z początku o 
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utworzenie burżuazyjno-demokratycznego ustroju społecznego, a dopiero 

potem o utworzenie socjalistycznego ustroju społecznego, odpowiedź będzie 

następująca: kroczy on drogą nakreśloną przez historię. 

Doprowadzenie do kooca rewolucji demokratycznej w Chinach zależy od 

określonych sił społecznych. Tymi siłami społecznymi są: klasa robotnicza, 

chłopstwo, inteligencja i postępowa burżuazja, innymi słowy, rewolucyjni 

robotnicy, chłopi, żołnierze, inteligenci i koła gospodarcze, przy czym 

podstawową siłą rewolucji są robotnicy i chłopi, a jej siłą kierowniczą — klasa 

robotnicza. Bez tej podstawowej siły rewolucji i bez kierownictwa klasy 

robotniczej niemożliwe jest doprowadzenie do kooca antyimperialistycznej i 

antyfeudalnej rewolucji demokratycznej. W chwili obecnej główni wrogowie 

rewolucji — to imperializm japooski i zdrajcy narodu, główna wytyczna polityki 

— to jednolity antyjapooski front narodowy, a częściami składowymi tego 

frontu są wszyscy robotnicy, chłopi, żołnierze, inteligencja i koła gospodarcze, 

walczący z najeźdźcami japooskimi. Ostateczne zwycięstwo w wojnie będzie 

osiągnięte wtedy, kiedy jednolity front robotników, chłopów, żołnierzy, 

inteligencji i kół gospodarczych znacznie okrzepnie i rozszerzy się. 

W ruchu na rzecz rewolucji demokratycznej w Chinach inteligencja była tą 

warstwą społeczną, której uświadomienie zbudziło się najwcześniej. Ujawniło 

się to wyraźnie zarówno w rewolucji 1911 roku, jak i w „ruchu 4 maja”, przy 

czym w okresie „ruchu I maja” inteligencja była już liczniejsza i bardziej 

uświadomiona „iż inteligencja okresu rewolucji 1911 roku. Jeśli jednak 

inteligencja nie pójdzie w jednym szeregu z masami robotniczo-chłopskimi, 

będzie całkowicie bezradna. Dla określenia, kim jest ten czy inny przedstawiciel 

inteligencji — rewolucjonistą, nie-rewolucjonistą czy kontrrewolucjonistą— 

istnieje jedno decydujące kryterium: trzeba wiedzied, czy chce on iśd w jednym 

szeregu z masami robotniczo-chłopskimi i czy rzeczywiście czyni to. Na tym 

właśnie polega decydująca różnica między jedną częścią inteligencji a drugą, a 

nie na rozprawianiu o trzech zasadach ludowych lub marksizmie. Prawdziwi 

rewolucjoniści powinni chcied iśd w jednym szeregu z masami robotniczo-

chłopskimi i powinni czynid to rzeczywiście. 

Od chwili powstania „ruchu 4 maja” minęło już dwadzieścia lat, zbliża się 

również druga rocznica wojny z najeźdźcami japooskimi. Na całej młodzieży 
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chioskiej i na działaczach kulturalnych spoczywa wielka odpowiedzialnośd za 

sprawę rewolucji demokratycznej i za sprawę wojny z najeźdźcami japooskimi. 

Spodziewam się, że zdadzą oni sobie sprawę z tego, jaki jest charakter i co 

stanowi siłę napędową rewolucji chioskiej, że w swojej pracy zespolą się z 

masami robotniczo-chłopskimi, że pójdą w masy robotniczo-chłopskie, że staną 

się propagandzistami i organizatorami w ich środowisku. Dzieo, w którym cały 

lud chioski stanie do walki uniesiony jednym porywem, będzie dniem 

zwycięstwa nad najeźdźcami japooskimi. 

A więc do dzieła, młodzieży chioska! 

Przypisy: 

1. Przyczyną wojny chiosko-japooskiej, która wybuchła w 1894 roku, była agresja japooska 

w Korei oraz prowokacyjne działania Japonii, skierowane przeciw armii lądowej i marynarce 

wojennej Chin. Armia chioska walczyła po bohatersku, lecz wskutek zgnilizny reżymu 

mandżurskiej dynastii Tsing oraz nieprzygotowania do zdecydowanego odparcia agresji 

Chiny poniosły klęskę. W rezultacie rząd Tsingów zawarł z Japonią haniebny traktat w 

Simonoseki, w którym godził się na odstąpienie wyspy Taiwan i wysp Penghu 

(Peskadorskich), na wypłacenie kontrybucji w wysokości 200 milionów liangów srebra, 

zezwolił Japooczykom na zakładanie przedsiębiorstw przemysłowych w Chinach, otworzył 

dla handlu porty Szaszy, Czungking, Suczou i Hangczou, Koreę zaś uczyniono paostwem 

wasalnym, kontrolowanym przez Japonię. 

 


