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Niniejszy artykuł towarzysza Mao Tse-tunga, napisany w marcu 1926 roku 
wymierzony był przeciwko dwóm odchyleniom, istniejącym wówczas w partii. 
Zwolennicy pierwszego odchylenia, które reprezentował Czen Tu-siu, dążyli 
jedynie do współpracy z Kuomintangiem i pomijali chłopstwo. Był to oportunizm 
prawicowy. Zwolennicy drugiego odchylenia, które reprezentował Czang Kuotao, 
zwracali uwagę jedynie na ruch robotniczy i również pomijali chłopstwo. Był to 
oportunizm „lewicowy". Zwolennicy obu tych oportunistycznych prądów zdawali 
sobie sprawę, że siły walczące po stronie rewolucji są zbyt słabe, ale nie 
wiedzieli, gdzie szukał niezbędnych sił, gdzie znaleźd masowego sojusznika. 
Towarzysz Mao Tse-tung wskazał, że najbardziej masowym i najpewniejszym 
sojusznikiem proletariatu chioskiego jest chłopstwo, i rozstrzygnął w ten sposób 
doniosłą kwestie rewolucji chioskiej — kwestie sojusznika. Jednocześnie 
towarzysz Mao Tse-tung przewidział, że w chwili przypływu fali rewolucyjnej w 
szeregach burżuazji narodowej, która była w tym okresie klasą wahającą się, 
nastąpi rozłam i że jej prawe skrzydło stoczy się do obozu imperializmu. 
Wydarzenia 1927 roku potwierdziły to. 
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Kto jest naszym wrogiem, a kto naszym przyjacielem? Oto zagadnienie, które 
posiada w rewolucji znaczenie pierwszorzędnej wagi. Zasadnicza przyczyna tego, 
że w przeszłości wszystkie rewolucyjne walki w Chinach dawały jedynie bardzo 
nikłe rezultaty, tkwiła w tym, iż rewolucjoniści nie umieli skupid wokół siebie 
prawdziwych przyjaciół, ażeby zadad cios prawdziwym wrogom. Partia 
rewolucyjna to kierownik mas i w historii nie było wypadku, by rewolucja, którą 
partia rewolucyjna poprowadziła nieprawidłową drogą, nie doznała klęski. Aby 
mied pewnośd, że nie poprowadzimy rewolucji nieprawidłową drogą i że 
niezawodnie osiągniemy sukces, musimy starad się o skupienie wokół siebie 
naszych prawdziwych przyjaciół, ażeby zadad cios naszym prawdziwym wrogom. 
Dla odróżnienia prawdziwych przyjaciół od prawdziwych wrogów trzeba 
przeanalizowad w ogólnych zarysach ekonomiczne położenie klas składających 
się na społeczeostwo chioskie oraz ich stosunek do rewolucji. 
 
Jakież są charakterystyczne cechy różnych klas społeczeostwa chioskiego? 
 
Klasa obszarników i burżuazja kompradorska. W zacofanych pod względem 
ekonomicznym, półkolonialnych Chinach obszarnicy i burżuazja kompradorska 
są w całym tego słowa znaczeniu wasalami burżuazji międzynarodowej. Byt i 
rozwój tych klas podporządkowany jest interesom imperializmu. Klasy te 
uosabiają najbardziej   zacofane i  najbardziej   reakcyjne  stosunki  produkcji i są 
zawadą w rozwoju sił wytwórczych Chin. Interesy ich są absolutnie nie do 
pogodzenia z celami rewolucji chioskiej. Szczególnie odnosi się to do wielkich 
obszarników i wielkich kompradorów, którzy zawsze stoją po stronie 
imperializmu i są siłą skrajnie kontrrewolucyjną. Ich politycznymi 
przedstawicielami są nacjonaliści1 i  prawicowi  kuomintangowcy. 
 
Średnia burżuazja. Uosabia ona kapitalistyczne stosunki produkcji w Chinach. Jej 
stosunek do rewolucji chioskiej zawiera wewnętrzną sprzecznośd: boleśnie 
odczuwając na samej sobie ciężkie ciosy obcego kapitału i ucisk militarystów, 
jest ona zainteresowana w rewolucji i odnosi się życzliwie do ruchu 
rewolucyjnego, wymierzonego przeciwko imperializmowi i militarystom; ale gdy 
tylko rodzimy proletariat zaczyna śmiało i zdecydowanie uczestniczyd w 
rewolucji, gdy tylko proletariat międzynarodowy zaczyna z zewnątrz czynnie 
pomagad rewolucji, gdy tylko średnia burżuazja zaczyna odczuwad, że 
zrealizowaniu jej najgorętszego pragnienia — wznieśd się do pozycji wielkiej 
burżuazji — grozi niebezpieczeostwo, zaczynają ją ogarniad wątpliwości co do 
rewolucji. Średnia burżuazja — to tak zwana burżuazja narodowa. Jej polityczna 
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platforma to stworzenie paostwa, w którym powinna panowad jedna klasa — 
burżuazja narodowa. 
 
Ktoś, mieniący się „prawowiernym zwolennikiem" Tai Tsi-tao2, wystąpił na 
łamach pekioskiej gazety „Czenpao"3 z następującym oświadczeniem: „Podnieś 
lewą rękę, by zdruzgotad imperializm, a prawą — by zdruzgotad partię 
komunistyczną". Słowa te dobitnie wyrażają wewnętrzną sprzecznośd 
stanowiska burżuazji narodowej i strach, który ją ogarnia. Klasa ta występuje 
przeciwko interpretowaniu kuomintangowskiej zasady dobrobytu ludu pod 
kątem widzenia teorii walki klasowej, sprzeciwia się zrealizowaniu przez 
Kuomintang polityki sojuszu z Rosją oraz dopuszczeniu do Kuomintangu 
komunistów4 i elementów lewicowych. Ale dążenie tej klasy do stworzenia 
paostwa, w którym panowałaby burżuazja narodowa, jest absolutnie 
niewykonalne, ponieważ obecną sytuację międzynarodową znamionuje to, że 
na świecie odbywa się decydujące starcie dwóch olbrzymich sił — rewolucji i 
kontrrewolucji. Te dwie olbrzymie siły rozwinęły dwa sztandary: jeden — 
rewolucyjny, czerwony sztandar, który wysoko wzniosła III Międzynarodówka, 
nawołująca wszystkie uciskane klasy świata do zjednoczenia się pod jej 
sztandarem; drugi — kontrrewolucyjny, biały sztandar, który wzniosła Liga 
Narodów, nawołująca wszystkie kontrrewolucyjne siły świata do zjednoczenia 
się pod jej sztandarem. W łonie klas pośrednich w bardzo szybkim czasie 
nieuchronnie nastąpi rozłam: jedne pójdą na lewo — do rewolucji, inne pójdą na 
prawo — do kontrrewolucji. Możliwośd zajmowania stanowiska 
„samodzielnego" jest dla nich wykluczona. Dlatego koncepcja średniej burżuazji 
chioskiej, marzącej o „samodzielnej" rewolucji, w której klasa ta występowałaby 
w charakterze głównej osoby działającej, jest po prostu iluzją. 
 
Drobna burżuazja. Należą do niej takie kategorie, jak chłopi-posiadacze5, 
właściciele przedsiębiorstw rzemieślniczych, niższe warstwy inteligencji — 
młodzież akademicka, wykładowcy szkół średnich i początkowych, niżsi 
urzędnicy, niżsi pracownicy biurowi, drobni adwokaci, drobni kupcy. Drobna 
burżuazja zasługuje na dużą uwagę zarówno ze względu na swoją liczebnośd, jak 
i ze względu na swój charakter klasowy. I chłopi-posiadacze, i właściciele 
przedsiębiorstw rzemieślniczych prowadzą gospodarkę odznaczającą się 
niewielkimi rozmiarami produkcji. Aczkolwiek różne warstwy drobnej burżuazji 
znajdują się w jednakowym położeniu ekonomicznym, charakterystycznym dla 
drobnej burżuazji, rozpadają  się   one  mimo  to  na  trzy  grupy. 
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Pierwsza grupa składa się z ludzi żyjących w pewnym dobrobycie; inaczej 
mówiąc, po zaspokojeniu własnych potrzeb rozporządzają oni jeszcze co roku 
pewnymi nadwyżkami z dochodów, które im przynosi ich praca fizyczna lub 
umysłowa. Bardzo usilnie dążą oni do wzbogacenia się i najbardziej żarliwie 
czczą „jego ekscelencję" Czao Kung-minga6. Nie marzą o wielkim bogactwie, 
niemniej jednak pragną wznieśd się do pozycji średniej burżuazji. Kiedy patrzą    
na    zamożnych    właścicieli,   cieszących   się   szacunkiem, często cieknie im 
ślinka z zazdrości. Są to ludzie tchórzliwi: boją się władz, ale obawiają się 
również rewolucji. Bardzo zbliżeni ze względu na swoje położenie ekonomiczne 
do średniej burżuazji, skłonni są ufad" propagandzie średniej burżuazji, 
natomiast do rewolucji odnoszą się z niedowierzaniem. Grupa ta stanowi 
nieznaczną częśd drobnej  burżuazji i jest jej prawym skrzydłem. 
 
Drugą grupę stanowią ludzie,  których  położenie ekonomiczne pozwala  w  
zasadzie  zaspokajad  swe  potrzeby.   Ludzie ci  znacznie różnią się od  tych,  
którzy   należą   do   pierwszej   grupy.   Oni również marzą o wzbogaceniu się, 
ale Czao Kung-ming w żaden sposób nie dopuszcza do tego, znacznie zaś w 
ostatnim czasie wzmożony ucisk i wyzysk ze strony imperializmu, militarystów, 
obszarników   feudalnych   i   wielkiej   burżuazji   kompradorskiej   dały   im 
odczud, że dawne czasy już minęły.   Zdają oni sobie sprawę, że obecnie — przy 
takim samym nakładzie pracy jak przedtem — może nie zdołają już zarobid   na  
swe utrzymanie.    Teraz muszą w tym celu przedłużad  swój   dzieo   roboczy,   
pracowad  od   świtu do nocy, podwajad swoje wysiłki. Zaczynają więc kląd: 
cudzoziemców   przezywają   „diabłami   zamorskimi",   militarystów   —   
„największymi   zdziercami",   a   tuhao   i   lieszenów*   —   „rakarzami". Ludzie  
ci  żywią  wątpliwości  co  do  ostatecznego  sukcesu  ruchu 
antyimperialistycznego   i   antymilitarystycznego   (zbyt wielka jest, powiadają,  
potęga  cudzoziemców  i  militarystów)  i nie chcąc narażad się na ryzyko udziału 
w tym ruchu, wolą zajmowad pozycję neutralną; jednakże nie występują oni 
bynajmniej przeciwko rewolucji.   Grupa ta jest   bardzo   liczna:   stanowi   ona 
w przybliżeniu połowę całej drobnej burżuazji. Do trzeciej grupy należą ludzie, 
których warunki życia pogardzają się z dnia na dzieo. Kiedyś znaczny odłam tych 
ludzi był na ogół materialnie zabezpieczony, ale coraz trudniej było im wiązad 
koniec z koocem i teraz stopniowo staczają się na dno. Za każ-dym razem, przy 
podsumowywaniu pod koniec roku wyników swojej działalności gospodarczej, 
wykrzykują z przerażeniem: „Och, znów ubytek!" A ponieważ dawniej żyli 
znośnie, potem zaś z każdym rokiem staczali się coraz niżej, brnęli po uszy w 
długi i w koocu zaczęli wieśd nędzne życie, to ich, jak to się mówi, „na samą myśl 
o przyszłości oblewa zimny pot". Ludzi tych dręczą szczególnie silne cierpienia 
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moralne w związku z tym, że w pamięci ich żywe są jeszcze wspomnienia 
lepszych dni, tak innych niż obecne. Odgrywają oni niemałą rolę w ruchu 
rewolucyjnym, gdyż jest ich dośd dużo. Jest to lewe skrzydło drobnej burżuazji. 
 
W czasach pokojowych trzy wskazane grupy drobnej burżuazji odnoszą się do 
rewolucji rozmaicie, ale kiedy następuje okres wojenny, to jest okres narastania 
rewolucji, i kiedy widoczna już jest zorza zwycięstwa, wówczas włączają się do 
rewolucji nie tylko lewicowe elementy drobnej burżuazji, ale też i te jej warstwy, 
które zajmują pozycję pośrednią; nawet prawicowe elementy, porwane falą 
rewolucyjnych wystąpieo proletariatu i lewicowych elementów drobnej 
burżuazji, również zmuszone są włączad się do rewolucji. Doświadczenie ruchu 
30 maja 1925 roku7 oraz doświadczenie ruchu chłopskiego w różnych 
miejscowościach dowodzą słuszności tej tezy. 
 
Pólproletariat. Do półproletariatu zaliczamy tutaj: 1) przytłaczającą większośd 
chłopów-półdzierżawców8; 2) chłopów-biedniaków; 3) drobnych rzemieślników; 
4) ekspedientów sklepowych9; 5) przekupniów ulicznych. Przytłaczająca 
większośd chłopów-półdzierżawców wraz z chłopami-biedniakami stanowi pod 
względem liczebnym olbrzymią masę. I to, co się nazywa kwestią chłopską, jest 
w zasadzie kwestią dotyczącą tych warstw. Gospodarstwo chłopów-
półdzierżawców, biedniaków i drobnych rzemieślników cechują jeszcze mniejsze 
rozmiary produkcji. Chociaż przytłaczająca większośd chłopów-półdzierżawców, 
podobnie jak i chłopów-biedniaków, stanowi półproletariat, to jednak ze 
względu na swoje położenie ekonomiczne te dwie kategorie, razem wzięte, 
dzielą się z kolei na grupę wyższą, średnią i niższą.  Egzystencja chłopów -
półdzierżawców jest cięższa od egzystencji  chłopów-posiadaczy,  gdyż   
własnego zboża starcza im zwykle w przybliżeniu tylko na pół roku i dla 
uzyskania dodatkowych środków zmuszeni są oni brad ponadto w dzierżawę 
cudzą ziemię lub częściowo sprzedawad swoją siłę roboczą, lub wreszcie trudnid 
się drobnym handlem. Pod koniec wiosny i z początkiem lata, kiedy stare zbiory 
są na wyczerpaniu, a nowe jeszcze na pniu, zmuszeni są pożyczad pieniądze na 
lichwiarskie procenty i kupowad żywnośd  po  wysokich  cenach.   Egzystencja  
tej   części   chłopstwa jest siłą rzeczy cięższa od egzystencji chłopów-posiadaczy, 
którzy nie są od nikogo zależni, ale mimo to półdzierżawcy mają byt lepiej 
zapewniony  niż   biedniacy.   Ponieważ biedniacy nie mają własnej ziemi,   
uprawiają  oni  cudzą  ziemię,   otrzymując  za  swoją  pracę zaledwie' połowę, a 
czasem nawet mniej niż połowę plonów z tej ziemi.   Chociaż    chłopi-
półdzierżawcy   również    otrzymują   tylko połowę lub mniej niż połowę plonów 
z tej części ziemi, którą dodzierżawiają, to jednak z własnej ziemi zbierają cały 
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plon. Toteż chłopi-półdzierżawcy   usposobieni   są   bardziej   rewolucyjnie   niż 
chłopi-posiadacze,  ale  mniej   rewolucyjnie  niż  biedniacy. 
 
Biedniacy są dzierżawcami i są wyzyskiwani przez obszarników. Pod względem 
położenia ekonomicznego można podzielid biedniaków na dwie grupy. Pierwsza 
grupa dysponuje stosunkowo wystarczającym inwentarzem rolniczym i 
pewnymi środkami pieniężnymi. Chłopi ci otrzymują częśd zbiorów, która 
czasami sięga połowy ogólnej ilości plonów ich pracy. Braki uzupełniają drogą 
zasiewu różnych drugorzędnych upraw, połowu ryb, hodowli drobiu i trzody 
chlewnej lub częściowej sprzedaży swojej siły roboczej i w ten sposób jakoś 
podtrzymują swoją egzystencję. Żyjąc w ciężkich warunkach materialnych myślą 
tylko o tym, jak przetrwad do nowych zbiorów. Ich egzystencja cięższa jest od 
egzystencji chłopów-półdzierżawców, ale mimo wszystko lżejsza niż egzystencja 
drugiej grupy biedniaków. Usposobieni są bardziej rewolucyjnie niż chłopi-
półdzierżawcy, ale mniej rewolucyjnie niż biedniacy należący do drugiej grupy. 
Co się tyczy biedniaków należących do drugiej grupy, to nie posiadają oni ani 
wystarczającego inwentarza rolniczego, ani środków pieniężnych, brak im na-
wozów, zbierają skąpe plony, a po uiszczeniu opłat dzierżawnych nie   im prawie 
nie zostaje. Toteż jeszcze częściej zmuszeni są oni uciekad się do sprzedawania 
swojej siły roboczej. W latach głodu i w ciężkich miesiącach wypraszają od 
swoich krewnych i przyjaciół w formie pożyczki po kilka miar zboża, żeby 
przetrwad chociażby cztery—pięd dni; ich długi wciąż rosną i stają się ciężarem 
nie do uniesienia. Ta grupa biedniaków stanowi najbardziej upośledzoną częśd 
chłopstwa; bardzo łatwo dociera do niej propaganda rewolucyjna. 
 
Do półproletariatu zaliczamy również drobnych rzemieślników, gdyż i oni 
również często zmuszeni są sprzedawad swoją siłę roboczą, mimo iż dysponują 
prymitywnymi środkami produkcji i uważani są za przedstawicieli „wolnych" 
zawodów; ich położenie ekonomiczne odpowiada w przybliżeniu położeniu 
chłopów-biedniaków. Ciężkie brzemię wydatków na utrzymanie rodziny, 
rozpiętośd między zarobkiem a minimum środków egzystencji, wieczny 
niedostatek i obawa przed utratą pracy — wszystko to również zbliża ich do 
biedniaków. 
 
Ekspedienci sklepowi są najemnymi pracownikami przedsiębiorstw handlowych 
i utrzymują swoje rodziny ze skromnego wynagrodzenia; ponieważ jednak ceny 
towarów rosną z roku na rok, a podwyżka wynagrodzenia przypada często tylko 
raz na kilka lat, od tych ludzi można słyszed nie kooczące się wyrzekania na los. 
Ich położenie niczym się nie różni od położenia biedniaków i drobnych 
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rzemieślników i bardzo łatwo dociera do nich propaganda rewolucyjna. 
Przekupnie uliczni, niezależnie od tego, czy prowadzą handel domokrążny, czy 
też na straganach, mają znikomy kapitał i ich groszowe zarobki nie starczają im 
na życie. Są oni w przybliżeniu w takim samym położeniu jak chłopi-biedniacy i 
w tym samym stopniu zainteresowani w rewolucji, która zmieniłaby istniejący 
stan rzeczy. 
 
Proletariat.   Współczesny  proletariat  przemysłowy  w  Chinach liczy około 
dwóch milionów ludzi. Mała liczebnośd współczesnego proletariatu   
przemysłowego   tłumaczy   się   gospodarczym   zacofaniem kraju.   Robotnicy ci 
są głównie zatrudnieni w pięciu  gałęziach — w transporcie kolejowym, w 
przemyśle górniczym, w transporcie morskim,   w przemyśle włókienniczym i 
okrętowym — przy czym  znaczna  ich  częśd znajduje  się  w jarzmie 
przedsiębiorców cudzoziemskich.  I chociaż liczebnośd proletariatu 
przemysłowego jest  niewielka,  on to właśnie uosabia nowe siły wytwórcze i 
jest najbardziej  postępową  klasą  współczesnych  Chin,  która stała  się 
kierowniczą siłą ruchu rewolucyjnego. Analiza strajków, które miały miejsce w 
ciągu ostatnich czterech lat,  na przykład strajków marynarzy10,  kolejarzy11, 
robotników  kopalo węgla Kailuan i Kiaotso12, strajku w Szamienie13, jak również 
wielkich strajków w Szanghaju i Hongkongu14 po wypadkach 30 maja 1925 roku, 
dobitnie wykazuje, jak wielka jest rola proletariatu przemysłowego w rewolucji 
chioskiej. Taką rolę może odgrywad  proletariat   przemysłowy,  po  pierwsze, 
dzięki swojej koncentracji; żadna inna grupa ludzi nie może mu dorównad pod 
względem stopnia koncentracji. Po drugie, może on odgrywad taką  rolę  
dlatego,  że robotnicy   przemysłowi znajdują się w najcięższym  położeniu  
ekonomicznym.   Pozbawieni są środków produkcji  i rozporządzają tylko swoją 
siłą roboczą; nie mają żadnej nadziei na wzbogacenie się; narażeni są na 
najokrutniejsze traktowanie ze strony imperialistów,  militarystów i burżuazji   i   
dlatego  są szczególnie zdolni do walki. Siły miejskich kulisów również zasługują 
na dużą uwagę. W tej grupie większośd stanowią tragarze portowi   i  rykszarze;  
do  niej  należą  również  sprzątacze nieczystości i zamiatacze ulic. Ludzie   
należący do tej grupy   nie mają nic prócz swych rąk roboczych. Pod względem 
położenia ekonomicznego są oni zbliżeni do  robotników przemysłowych, 
którym ustępują tylko pod względem stopnia koncentracji i swojej roli w 
produkcji. 
 
Współczesne rolnictwo kapitalistyczne w Chinach rozwinięte jest jeszcze słabo. 
Przez proletariat wiejski należy rozumied parobków, najmowanych na stałe,    na 
miesiące  lub  dni.   Nie  mają oni nie tylko ziemi ani inwentarza rolniczego, ale i 
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żadnych środków pieniężnych i opierają swą egzystencję tylko na sprzedaży swej 
siły roboczej. Pod względem długości dnia roboczego, nędznych zarobków, złych 
warunków pracy, niepewności stałego zatrudnienia znajdują się oni nawet w 
jeszcze gorszych warunkach niż inni robotnicy. Ta grupa ludności wiejskiej cierpi 
najdotkliwszy niedostatek i zajmuje w  ruchu chłopskim tak samo  ważną 
pozycję jak biedniacy. 
 
Ponadto istnieje jeszcze dośd znaczna grupa zdeklasowanych elementów. Są to 
chłopi, którzy utracili ziemię, oraz rzemieślnicy, którzy nie mogą znaleźd pracy. 
Należą oni do liczby najmniej zabezpieczonych   elementów   społeczeostwa. 
 
Wszędzie mają oni tajne organizacje. Takie stowarzyszenia, jak „Triada" 
(„Sanhohuei") w prowincjach Fukien i Kuangtung, „Stowarzyszenie Braci" 
(„Kolaohuei") w prowincjach Hunan, Hupei, Kueiczou i Sseczuan, 
„Stowarzyszenie Wielkich Mieczów" („Ta-taohuei") w prowincjach Anhuei, 
Honan i Szantung, „Stowarzyszenie Moralności" („Tsailihuei") w prowincjach 
Czyli i trzech wschodnich prowincjach, „Bractwo Niebieskie" („Tsingpang") w 
Szanghaju i innych miejscowościach15, stanowiły organizacje wzajemnej pomocy 
w walce politycznej i ekonomicznej. Zabezpieczenie bytu tej grupy ludzi jest 
jednym z trudnych zagadnieo, stojących przed Chinami. Ludzie ci zdolni są do 
najmężniejszej walki, ale odznaczają się skłonnością do akcji niszczycielskiej; 
jeżeli zaś pokieruje się nimi prawidłowo, mogą stad się siłą   rewolucyjną. 
 
Ze wszystkiego, co wyżej powiedziano, jasne jest, że wszyscy militaryści, 
biurokraci, kompradorzy i wielcy obszarnicy, którzy weszli w zmowę z 
imperialistami, jak również uzależniona od nich reakcyjna częśd inteligencji — że 
wszyscy oni są naszymi wrogami. Proletariat przemysłowy—to kierownicza siła 
naszej rewolucji. Cały półproletariat i drobna burżuazja są naszymi najbliższymi 
przyjaciółmi. Prawe skrzydło wahającej się średniej burżuazji może byd naszym 
wrogiem, a jej  lewe  skrzydło — naszym przyjacielem; jednakże powinniśmy 
zawsze mied się na baczności i nie dopuszczad do tego, żeby średnia burżuazja 
miała możnośd dezorganizowania naszego frontu. 
 
  
Przypisy: 
 
1. Chodzi o garstkę nikczemnych, faszyzujących politykierów. którzy 
zorganizowali Związek Nacjonalistycznej Młodzieży Chin, przemianowany potem 
na Partie Młodych Chin. Otrzymując subsydia od różnych reakcyjnych 
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ugrupowao, stojących u steru rządów, jak również od imperialistów, nacjonaliści 
specjalizowali się w kontrrewolucyjnych wystąpieniach przeciw Komunistycznej 
Partii Chin i przeciw Związkowi Radzieckiemu.  
 
2. Tai Tsi-tao — jeden ze starych członków Kuomintangu, razem z Czang Kai-
szekiem spekulował na giełdzie. Po śmierci Sun Jat-sena w 1925 roku prowadził 
nagonkę przeciw Komunistycznej Partii Chin, przygotowując w ten sposób 
moralną podstawę do kontrrewolucyjnego przewrotu Czang Kai-szeka w 1927 
roku. Przez długi okres był wiernym psem Czang Kai-szeka, jego sojusznikiem w 
akcji kontrrewolucyjnej. W lutym 1949 roku, widząc nieuchronny krach 
panowania Czang Kai-szeka i znalazłszy sie w  sytuacji  całkowicie   bez  wyjścia,  
popełnił  samobójstwo.  
 
3. „Czenpao" — wychodzący w Pekinie prasowy organ tak zwanej „Grupy Nauk", 
jednego z politycznych ugrupowao, popierających panowanie peijangskich 
(północnych) militarystów.  
 
4. W 1923 roku Sun Jat-sen podjął przy współudziale Komunistycznej Partii Chin 
decyzje zreorganizowania Kuomintangu, współpracy Kuomintangu z partią 
komunistyczną i dopuszczenia komunistów do Kuomintangu, a w styczniu 1924 
roku na I Zjeździe Kuomintangu w Kantonie sformułował trzy główne wytyczne 
polityki-—sojusz z Rosją, sojusz z partią komunistyczną, popieranie chłopów i 
robotników. W pracach tego zjazdu wzięli udział towarzysz Mao Tse-tung i tow. 
tow. Li Ta-czao, Lin Po-czu i Czu Cziu-pai. Udział ich w pracach zjazdu odegrał 
ważną rolę w tym sensie, ze pomógł Kuomintangowi wejśd w tym okresie na 
drogę rewolucyjną. Wówczas też zostali oni wybrani w poczet członków bądź 
kandydatów na członków CKW Kuomintangu.  
 
5 .  Towarzysz Mao Tse-tung ma tu na myśli chłopów, którzy zajmują się 
produkcją rolną na własnej ziemi.  
 
6 .   Czao Kung-ming — bóg bogactwa w chioskiej  mitologii ludowej.  
 
7. Mowa o ruchu antyimperialistycznym, który ogarnął cały kraj na znak 
protestu przeciwko bestialskiej masakrze ludności chioskiej dokonanej przez 
policję angielską w Szanghaju w dniu 30 maja 1925 roku. Imperialiści japooscy i 
ich zausznicy — militaryści północni („peijang") — stłumili walkę strajkową, 
która rozgorzała w maju 1925 roku w szeregu japooskich fabryk włókienniczych 
w Tsingtao i Szanghaju przybierając wielkie rozmiary. W rezultacie masakry, 
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dokonanej przez przedsiębiorców na robotnikach japooskich fabryk 
włókienniczych w Szanghaju, zabity został 15 maja robotnik Ku Czeng-hung, a 
przeszło dziesięciu robotników odniosło rany. Na rozkaz reakcyjnych władz 28 
maja zabito 8 robotników w Tsingtao. 30 maja ponad dwa tysiące studentów 
szanghajskich wszczęło na terenie koncesji cudzoziemskich agitację na rzecz 
poparci* strajkujących robotników i zwrotu koncesji Chinom. W ślad za tym 
około 10 tysięcy mieszkaoców Szanghaju zgromadziło się przed siedzibą 
komendy angielskiej policji settlementu. Demonstranci głośno wykrzykiwali 
hasła: „Precz z imperializmem I", „Narodzie chioski, zespalaj się!" itp. Policja 
angielska otworzyła ogieo, w wyniku którego zabito i zraniono wielu studentów. 
Wydarzenia te znane są pod nazwą „krwawych wypadków 30 maja". Tą 
bestialska masakra wywołała gniew całego narodu chioskiego. przez kraj 
przeszła fala strajków i demonstracji robotników, studentów i kupców, która 
przerodziła   się   w   potężny   ruch   antyimperialistyczny.  
  
8.   Towarzysz Mao Tse-tung ma tu na myśli chłopów, którzy z braku własnej 
ziemi zmuszeni są dzierżawid dodatkowo cudzą ziemię.  
  
9.   Ekspedienci sklepowi w Chinach dzielą się na kategorie, znajdujące się w 
niejednakowej sytuacji. Towarzysz Mao Tse-tung ma tu na myśli większośd 
ekspedientów; co się tyczy pozostałych — ekspedientów niższej kategorii — to 
znajdują się oni w takiej samej sytuacji materialnej jak proletariusze.  
 
10. Mowa o strajku marynarzy w Hongkongu i strajku załóg statków na rzece 
langtae na początku 1922 roku. Strajk marynarzy hongkongskich trwał osiem 
tygodni; w rezultacie ich zaciekłej, krwawej walki angielskie władze 
imperialistyczne w Hongkongu zmuszone były zaspokoid żądania strajkujących w 
zakresie podniesienia płac, przywrócenia związków zawodowych, uwolnienia 
aresztowanych robotników i udzielenia zasiłków poszkodowanym robotnikom i 
rodzinom ofiar.  Z kolei marynarze i robotnicy portowi na rzece Jangtse wszczęli   
strajk trwający dwa tygodnie i również zakooczony zwycięstwem strajkujących.  
 
11.  Po  swym ukonstytuowaniu się w 1921 roku Komunistyczna Partia Chin 
rozpoczęła organizacyjną pracę wśród robotników kolejowych; w latach 1922—
1923 na głównych liniach kolejowych kraju rozpoczęła się walka strajkowa, która 
kierowała partia komunistyczna. Najgłośniejszy stał się powszechny strajk 
robotników linii kolejowej Pekin'— Hankou. który rozpoczął się 4 lutego 1923 
roku pod hasłem walki o swobodę zorganizowania zjednoczonego związku 
zawodowego. 7 lutego marionetki imperializmu angielskiego — militaryści 
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północni Wu Pei-fu i Siao Jao-nan — dokonali okrutnej masakry strajkujących 
robotników, znanej w historii Chin pod nazwą „krwawych wypadków 7 lutego".  
  
12. Kailuaoskie kopalnie węgla — ogólna nazwa kopalo węgla w Kaipingu i 
Luanczou w prowincji Hopei, stanowiących wielkie zagłębie węglowe, w którym 
pracuje ponad 50 tysięcy robotników, Po zagarnięciu kopalo w Kaipingu przez 
imperialistów angielskich w okresie powstania „bokserów" w 1900 roku 
przedsiębiorcy chioscy założyli Luanczouską  Spółkę Węglową.  Później  
utworzono  wspólny  zarząd kopalo  w  Kaipingu i Luanczou i w ten sposób 
zarówno te, jak i inne kopalnie przeszły całkowicie na własnośd imperialistów 
angielskich. Strajk górników tych kopalo odbył się w październiku 1922 roku. 
Kopalnie węgla w Kiaotso — słynne zagłębie węglowe, które przedtem 
znajdowało się  w   granicach   prowincji Honan — obecnie leży w zachodniej 
części prowincji Pingjuan. Strajk w Kiaotso trwał od 1 lipca do 9 sierpnia 1925 
roku.  
  
13. Szamien (Szamin) — dawna koncesja imperialistów angielskich w Kantonie. 
W lipcu 1924 roku imperialiści angielscy, panoszący się w Szamicnie, 
wprowadzili nowe przepisy policyjne, według których obywatele chioscy, 
zamieszkujący w Szamienie, obowiązani byli przy wejściu i wyjściu z koncesji 
okazywad dowód tożsamości z fotografią. Przepis ten nie dotyczył 
cudzoziemców. 15 lipca robotnicy szamieoscy ogłosili strajk protestując 
przeciwko tej dyskryminacji. W rezultacie imperialiści angielscy zmuszeni byli 
znieśd swoje nowe przepisy policyjne.  
  
14. Po szanghajskich wypadkach 30 maja 1925  roku 1   czerwca wybuchł w 
Szanghaju strajk powszechny,  a  19  czerwca  rozpoczął się  strajk   powszechny   
w Hongkongu. W strajku szanghajskim wzięło udział ponad  200 tysięcy osób, w 
Hongkongu — 250 tysięcy. Strajk powszechny w Hongkongu, poparty przez cały 
naród  chioski,   trwał rok i cztery miesiące i był najdłuższym strajkiem w historii 
światowego ruchu robotniczego.  
  
15. Stowarzyszenie   „Triada"   („Sanhohuei"),   „Stowarzyszenie   Braci" 
(„Kolaohuci"), „Stowarzyszenie Wielkich Mieczów"   („Tataohuei"),   
„Stowarzyszenie Moralności" („Tsailihuei"), „Bractwo Niebieskie" 
(„Tsingpang")— prymitywne organizacje tajne, które były rozpowszechnione 
wśród mas ludności. Organizacje te składały sic słownie ze zrujnowanych 
chłopów, bezrobotnych rzemieślników i lumpenproletariuszy. W epoce 
feudalnej religijne przesady były często ogniwem, które łączyło wszystkie te 
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elementy. W utworzonych pod różnymi nazwami stowarzyszeniach panowała 
ścisła hierarchia; niektóre z nich rozporządzały bronią. Członkowie tych 
stowarzyszeo pragnęli za ich pośrednictwem zapewnid sobie pomoc wzajemną 
w rożnych okolicznościach życia, w pewnych zaś momentach wykorzystali te 
związki do zorganizowania walki przeciwko ciemięzcom — biurokratom i 
obszarnikom. Jasne jest jednak, że uczestnictwo w tego rodzaju wstecznych 
organizacjach nie mogło dla chłopów i rzemieślników stanowid wyjścia z sytuacji. 
Często obszarnicy i inne reakcyjne elementy z łatwością roztaczali kontrole nad 
tymi wstecznymi organizacjami i wykorzystywali je dla swoich egoistycznych 
celów. Jednocześnie w stowarzyszeniach tych można było zaobserwowad 
skłonnośd do bezmyślnego niszczycielstwa, wskutek czego niektóre z nich 
przeobraziły siew sile reakcyjną. W 1927 roku Czang Kai-szek dokonując 
kontrrewolucyjnego zamachu stanu wykorzystał te wsteczne organizacje jako 
narzędzie rozbicia jedności ludu pracującego i storpedowania rewolucji. Od 
czasu kiedy zaczął sic potężny wzrost sił współczesnego proletariatu 
przemysłowego, chłopstwo pod kierownictwem klasy robotniczej stopniowo 
zaczęło tworzyd swoje całkowicie nowe organizacje i istnienie tego rodzaju 
prymitywnych i wstecznych organizacji straciło   racje   bytu. 
 

 


