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Przemówienie Jiang Qing 

 

Towarzysze z proletariackich ugrupowao rewolucyjnych, towarzysze dowódcy i 
żołnierze Armii Ludowo-Wyzwoleoczej, czerwonogwardziści! 

Dzieo dobry towarzyszom! Składam towarzyszom pokłon w imieniu Wielkiej 
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej! *Tłum wznosi okrzyk: „Uczmy się od 
towarzyszki Jiang Qing! Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing!”+ Uczę się od was, 
towarzysze! Pozdrawiam towarzyszy! 

Dzisiejsze zebranie zostało zwołane w celu udzielenia odpowiedzi niektórym 
towarzyszom, poza tym są jeszcze inne sprawy, o których chcielibyśmy 
towarzyszy poinformowad. 

Najpierw chcę omówid obecną sytuację. W tej chwili zarówno sytuacja 
międzynarodowa, jak i krajowa, jest doskonała. Źle się powodzi, oj źle, w świecie 
kapitalistycznym na czele ze Stanami Zjednoczonymi oraz w paostwach 
rządzonych przez rewizjonistów radzieckich i reakcjonistów! *Tłum wykrzykuje 
hasła+ Przed dwoma miesiącami znów zaczął się u nich kryzys finansowy. 
Oficjalnie nazywa się to kryzysem walutowym, ale w rzeczywistości w ich 
paostwach istnieje olbrzymi deficyt, toteż ceny na towary rosną, następuje 
dewaluacja, spekulacja, zamyka się fabryki. Na ten temat chciałam powiedzied 
tylko tyle, niech towarzysze wiedzą, w jakich tragicznych warunkach żyją narody 
tych krajów. Źle się powodzi imperialistom, rewizjonistom i reakcjonistom! Czy 
to nie jest z korzyścią dla nas? *Tłum odpowiada: „Tak!” i wykrzykuje hasła+ 

Co dzieo są bliżej zagłady. A my? Nie będziemy sięgali daleko, weźmy na 
przykład okres od momentu rozpoczęcia Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej. Od tego czasu panuje u nas stabilizacja walutowa, obserwujemy 
również stabilizację w dziedzinie życia narodu oraz cen na towary. W ubiegłym 
roku mieliśmy wielki urodzaj w rolnictwie, a w przemyśle dokonano wielu 
wynalazków. W niektórych rejonach zbrojne starcia wywołały oczywiście spadek 
produkcji, ale wystarczy zrealizowad rewolucyjny wielki sojusz i rewolucyjny 
trójstronny sojusz, żeby produkcja szybko wzrosła i by z nadwyżką wykonano 
plan. Czy to nie jest doskonała sytuacja? *Wicepremier Xie Fuzhi1 wznosi okrzyk: 
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„Niech żyje zwycięstwo proletariackiej linii rewolucyjnej przewodniczącego 
Mao! Niech żyje zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej!”+ 
Powodzi nam się z dnia na dzieo coraz lepiej! Każdą sprawę należy poddad 
próbie porównao. Proszę porównajcie towarzysze, czy to nie jest doskonała 
sytuacja? *Tłum odpowiada: „Tak!”+ 

Sytuacja Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej również jest doskonała. 
Obecnie już w 18 prowincjach i miastach wydzielonych powstały Komitety 
Rewolucyjne. [Burzliwe oklaski] Ponadto 4 prowincje2 oczekują na zatwierdzenie 
przez KC składu swych Komitetów. A inne zamierzają przysład delegację do 
Pekinu w celu omówienia tego zagadnienia. Przed 1 maja w zasadzie we 
wszystkich prowincjach powstaną Komitety Rewolucyjne3. To doskonale! Jest to 
wielkie zwycięstwo rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao! 

Towarzysze, jest to wyjątkowa sytuacja i należy to dostrzegad. Jest ona 
naprawdę wyjątkowo pomyślna! Trzeba zwalczad te krótkowzroczne typy, które 
przedstawiają naszą rewolucję w czarnych kolorach i nie widzą w niej nic 
pozytywnego. Trzeba ich stanowczo zwalczad! 

Sytuacja w Pekinie także jest doskonała. Ci, którzy mówią, że sytuacja 
rewolucyjna w Szanghaju jest lepsza niż w Pekinie, nie przeprowadzili 
szczegółowej analizy, ponieważ i tu i tam występują plusy i minusy. Nie można 
twierdzid, że gdzie indziej jest lepiej niż w Pekinie, lub w Pekinie jest lepiej niż 
jest gdzie indziej. Nie można mówid ogólnikowo, trzeba przeprowadzid 
szczegółową analizę. Niektórzy bez przeprowadzenia szczegółowej analizy 
twierdzą, że w Pekinie jest gorzej niż w Szanghaju. To nieprawda! Doskonała 
obecnie sytuacja w Pekinie przejawia się w tym, że nasza klasa robotnicza oraz 
biedni chłopi i niższe warstwy średniozamożnych chłopów są już w stanie 
kierowad walką rewolucyjną! *Towarzyszka Ye Qun4 wykrzykuje: „Umocnid 
czerwoną władzę Komitetów Rewolucyjnych! Umocnid Komitet Rewolucyjny w 
Pekinie! Przysięgamy do śmierci bronid KC Partii na czele z przewodniczącym 
Mao! Umocnid Armię Ludowo-Wyzwoleoczą – filar dyktatury proletariatu! 
Stanowczo popieramy wystąpienie towarzyszki Jiang Qing z dnia 5 września! 
Przysięgamy do śmierci bronid ducha instrukcji towarzyszki Jiang Qing z dnia 5 
września!”+ 

Towarzysze, jestem zwykłą komunistką, uczennicą przewodniczącego Mao, 
uczennicą rewolucyjnych mas, wcale tak dużo jeszcze nie zrobiłam i uczę się nie 
lepiej od towarzyszy. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Uczmy się od 
towarzyszki Jiang Qing! Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing!”+ Będę się starała 
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trzymad ściśle proletariackiej linii rewolucyjnej przewodniczącego Mao i będę 
pracowała z całych sił. Będziemy nawzajem dodawali sobie otuchy. *Tłum 
wykrzykuje hasła+ Nie ma ludzi nieomylnych, ja również nie zawsze mam rację, 
czasami popełniam błędy i mam wiele wad. Jeżeli popełnię błąd, wolno 
towarzyszom atakowad mnie przy pomocy „gazetek wielkich hieroglifów”. 
*Wicepremier Xie Fuzhi wykrzykuje: „Uczmy się od towarzyszki Jiang Qing! 
Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing! Przysięgamy do śmierci bronid 
towarzyszki Jiang Qing! Niech żyje, niech żyje przewodniczący Mao!”+ W 
niektórych szkołach chcą mnie usmażyd w smole lub powiesid. Jak będę miała 
czas, to pójdę do nich, niech mnie usmażą *śmieje się+. *Wicepremier Xie 
wykrzykuje: „Przysięgamy do śmierci bronid towarzyszki Jiang Qing!”+ Ludzie, 
którzy uważają siebie za nieomylnych, nie mają racji, ich twierdzenie jest 
sprzeczne z ideą Mao Tse-tunga. Ja osobiście również musiałam przejśd proces 
poznawania w odniesieniu do wielu spraw i osób. Każdy z nas musi przebyd 
proces poznawania dwulicowców, spiskowców i karierowiczów, ponieważ to 
właśnie oni, kryjąc się pod czerwonym sztandarem, zwalczają czerwony sztandar 
i udają przed nami rewolucjonistów. *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Precz z 
dwulicowcami! Precz z karierowiczami! Przysięgamy do śmierci bronid 
przewodniczącego Mao! Przysięgamy do śmierci bronid wiceprzewodniczącego 
Lina! Przysięgamy do śmierci bronid KC partii! Przysięgamy do śmierci bronid 
Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! Przysięgamy do śmierci bronid 
towarzyszki Jiang Qing!”+ My, którzy pracujemy u boku przewodniczącego Mao, 
nie możemy dopuścid, aby bezpodstawnie podejrzewano kogokolwiek. Należy 
wszystko obserwowad wnikliwie. Przewodniczący Mao uczy nas: zanim 
zrozumiemy istotę zagadnienia, musimy najpierw przebyd proces poznawania. 
W dodatku istotę zagadnienia należy obserwowad przez pryzmat różnych 
zjawisk, a nie tylko brad pod uwagę jedno zjawisko. Wielcy zdrajcy, 
kontrrewolucjoniści i karierowicze, tacy jak Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Tao Zhu5, 
Peng Dehuai6, He Long7, Peng Zhen8, Luo Ruiqing9, Lu Dingyi10 oraz Yang 
Shengkun11 wśliznęli się do naszej partii. To oni okazali się w rzeczywistości 
dwulicowcami i karierowiczami. [Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Precz z Xiao 
Hua!”12 Wicepremier Xie wykrzykuje: „Precz z Wang Li13, Guan Fengiem14 i Qi 
Benyu!”15+ Bez wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej nie udałoby się ich 
wykurzyd. Mali generałowie rewolucji16 mają wielkie zasługi! Mali generałowie 
rewolucji dostarczyli wiele materiałów. Pragniemy postępowad rozważnie i 
dlatego specjalne grupy mają za zadanie badanie materiałów śledztwa, ażeby 
uzyskad niezbite dowody przestępstwa, poparte dodatkowymi obciążającymi 
dowodami. Liu Shaoqi był czterokrotnie aresztowany i czterokrotnie dopuścił się 
zdrady. Jest on wielkim zdrajcą, renegatem i wielkim szpiegiem! Wang 
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Guangmei17 jest amerykaoską agentką, dopuszczającą się zdrady tajemnic z 
dziedziny strategii. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Precz z amerykaoską 
agentką Wang Guangmei!”+ Gdyby ta zgraja zdrajców, szpiegów i zatwardziałych 
przestępców pewnego dnia zatriumfowała, to nastąpiłaby restauracja 
kapitalizmu w Chinach. Towarzysze! Pozbyliśmy się ich, czy to nie jest wielkie 
zwycięstwo? *Tłum wykrzykuje: „Tak!”+ 

Teraz omówię z towarzyszami sprawę „wstecznego lutowego nurtu”18. W lutym 
ub. r., czarny herszt, zdrajca Tan Zhenlin19 wystąpił z żądaniem rewizji procesu 
Liu Shaoqi i Deng Xiaopinga. *Tłum wykrzykuje hasło: „Precz ze zdrajcą Tan 
Zhenlinem!"] Szerokie masy nic o tym nie wiedziały, gdyż walka ta toczyła się w 
wąskim kręgu. Korzystając z tego faktu zdrajcy z premedytacją okłamywali 
małych generałów rewolucji i rewolucyjne masy, czarne nazywali białym i 
mówili: „Ci, którzy sprzeciwiają się Yu Lijingowi20, X i Y, występują przeciwko 
premierowi i przewodniczącemu Mao”. Są to wierutne kłamstwa! W 
rzeczywistości Yu Lijing jest zausznikiem He Longa. Przewodniczący Mao 
powiedział, że trzeba „i krytykowad i bronid”, ale Tan Zhenlin wcale nie 
krytykował, a teraz chce nam wmówid, że jest nieomylny. Czy ma rację? *Tłum 
odpowiada: „Nie ma!”+ Przewodniczący Mao powiedział nam, żeby w stosunku 
do Yu Lijinga również zastosowad zasadę krytykowania i obrony. Tak też 
postępujemy. Ale niechaj mali generałowie rewolucji nie dadzą się więcej 
oszukad. Ostrze „wstecznego lutowego nurtu” jest skierowane głównie 
przeciwko proletariackiemu sztabowi z przewodniczącym Mao i jego zastępcą, 
wiceprzewodniczącym Linem na czele, jest skierowane przeciwko Armii Ludowo-
Wyzwoleoczej oraz nowopowstałym Komitetom Rewolucyjnym. Wrogowie 
zwalczają proletariacką rewolucję kulturalną i usiłują za jednym zamachem 
przekreślid osiągnięcia proletariackiej rewolucji kulturalnej. To znaczy, że chcą 
przekreślid zasługi rewolucyjnych mas i małych generałów rewolucji. Pod 
przewodnictwem genialnego przywódcy przewodniczącego Mao i jego 
najbliższego towarzysza broni, wiceprzewodniczącego Lina zdruzgotaliśmy ich i 
całkowicie zdemaskowaliśmy. 

Czołowymi postaciami lewackiego awanturnictwa (nazywanego też ultralewicą 
lub „formalnie lewicą, w rzeczywistości prawicą”) od chwili jego powstania, tj. 
od maja ub. r. byli Wang Li, Guan Feng oraz Qi Benyu. Są to czarni pachołkowie 
Liu Shaoqi i Deng Xiaopinga, są to czarne gwoździe wbite przez swoich 
mocodawców w nasze rewolucyjne szeregi! [Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: 
„Precz z pachołkami Liu i Denga, precz z Wangiem, Guanem i Qi! Stanowczo 
wyrwiemy czarne gwoździe z naszych rewolucyjnych szeregów! Niech żyje 
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zwycięstwo proletariackiej rewolucji kulturalnej! Niech żyje, niech nam żyje 
przewodniczący Mao!”+ Wrogowie kryjąc się pod czerwonym sztandarem 
zwalczali czerwony sztandar, uciekali się do podstępu, nie zasięgali naszej opinii, 
nie informowali nas o niczym, izolowali nas, zwalali na nas całą winę, spiskowali 
i narobili wiele szkód. Wydobyliśmy na światło dzienne ich sprawki i usunęliśmy 
im grunt spod nóg, ażeby te czarne pachołki nie mogły wtrącad się do 
strategicznych manewrów przewodniczącego Mao. Jednakże niektórzy usiłują 
wykorzystad właśnie tego rodzaju wydarzenia, by negowad zwycięstwo 
proletariackiej rewolucji kulturalnej, przekreślid zasługi rewolucyjnych mas i 
małych generałów rewolucji. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Przysięgamy do 
śmierci bronid Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! Będziemy czujni wobec 
spiskowców «wstecznego lutowego nurtu», precz z czarnym hersztem 
«wstecznego lutowego nurtu», Tan Zhenlinem! Niech żyje, niech żyje 
przewodniczący Mao!”+ Ponieważ wrogowie zwalczali czerwony sztandar, kryjąc 
się pod czerwonym sztandarem, udało im się otumanid i oszukad częśd mas. 
Toteż zastosowaliśmy w stosunku do nich politykę pełną rozwagi, politykę 
polegającą na skłóceniu ich. Jednakże nie udało się poróżnid Wang Li z Guan 
Fengiem. Qi Benyu postępował nieco inaczej, dlatego udało się nam na jakiś czas 
wyłączyd go z tej trójki. Ale to, że udało się go wyłączyd, wcale nie oznacza, że 
już wszystko było w porządku. W drugiej połowie ubiegłego roku przystąpił do 
ataku z jeszcze większą furią i wywołał wiele niepożądanych zdarzeo. 
Przewodniczący Mao uczy nas, że komunista nie powinien ukrywad swoich 
poglądów politycznych. Przeprowadziliśmy z nimi w ścisłym gronie szereg 
pryncypialnych stard. W listopadzie ub. r. w przemówieniu na zebraniu 
dyskusyjnym, poświęconym literaturze i sztuce, skrytykowałam właśnie Qi 
Benyu, nie nazywając go po imieniu! *Tłum wykrzykuje: „Precz z Qi Benyu!”+ Qi 
Benyu ponadto od dawna miał konszachty z Yang Chengwu21, o czym myśmy nie 
wiedzieli, miał również konszachty z Yu Lijing i Fu Chongbi!22 [Wicepremier Xie 
wykrzykuje: „Precz z Wangiem, Guanem i Tsi! Precz z Yu Lijingiem! Precz z Fu 
Chongbi! Przysięgamy do śmierci bronid Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! 
Przysięgamy do śmierci bronid towarzyszki Jiang Qing!”+ Zdrajcy wspólnie 
podburzali masy, twierdząc, że w Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej pojawiły się 
przestępcze elementy. W ten sposób pragnęli przeciwstawid się Grupie. O czym 
to świadczy? *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Zdławimy nowe kontrnatarcie 
«wstecznego lutowego nurtu»! Walczmy o całkowite zwycięstwo rewolucji 
kulturalnej! Zdecydowanie ufamy Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! 
Uczmy się ducha pryncypialności od towarzyszki Jiang Qing!”+ Tych wszystkich 
łotrów zdemaskowała właśnie Grupa ds. Rewolucji Kulturalnej. *Towarzysz Chen 
Boda: „To towarzyszka Jiang Qing ich zdemaskowała.” Premier oraz inni 
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przywódcy: „Tak!”+ Uważam, że tych zasług nie można przypisad wyłącznie 
jednej osobie. Należy je przypisad naszemu wielkiemu przywódcy 
przewodniczącemu Mao! Przypisad masom rewolucyjnym! Armii Ludowo-
Wyzwoleoczej! *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Niech żyje, niech nam żyje 
przewodniczący Mao! Niech żyje Armia Ludowo-Wyzwoleocza!” Towarzyszka Ye 
Qun wykrzykuje: „Niech żyją mali generałowie rewolucji! Niech żyją rewolucyjni 
czerwonogwardziści!”+ 

Yang Chengwu napisał artykuł pt. „Musimy ugruntowad absolutny autorytet 
przewodniczącego Mao”23, przeciw któremu to artykułowi występowałam 
dwukrotnie zgodnie z instrukcją przewodniczącego Mao. Jednak Yang Chengwu 
nie usłuchał i artykuł wydrukował. W rzeczywistości pragnął on ugruntowad 
swój własny absolutny autorytet. Wobec nas stosował sztuczki godne 
dwulicowca i spiskowca, wznosił sobie górkę, malutką, malusieoką górkę, na 
której panowałby nad wszystkimi. Nie starał się wznieśd wielkiej góry Chin, 
wielkiej góry światowej rewolucji. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Precz z 
indywidualnym panowaniem! Precz z sekciarstwem! Precz z dwulicowcami! 
Precz z karierowiczami! Niech żyje zwycięstwo rewolucyjnej linii 
przewodniczącego Mao! Niech żyje całkowite zwycięstwo Wielkiej 
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej!”+ Yang Chengwu skupił wokół siebie 
samych lizusów i zdrajców. 8 marca poparł Fu Chongbi, który bez zgody 
odpowiedzialnych towarzyszy z Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC 
samowolnie wtargnął dwoma samochodami na czele uzbrojonych ludzi na teren 
siedziby Grupy. *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Precz z Fu Chongbi! Przysięgamy 
do śmierci bronid Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC!”+ Daliśmy mu 
wówczas stanowczą odprawę i surowo go skrytykowaliśmy. Po tej naganie Yang 
Chengwu oznajmił nagle, że jest chory. W rzeczywistości codziennie konferował 
i spiskował poza naszymi plecami, chcąc zagarnąd władzę w lotnictwie. Wielki 
zdrajca Yu Lijing przy jego pomocy miał odebrad dowództwo z rąk towarzysza 
Wu Faxiana24. [Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Precz z Yu Lijingiem! 
Umocnimy czerwoną władzę! Uczmy się od towarzyszki Jiang Qing! Popieramy 
apel towarzyszki Jiang Qing!” Wicepremier Xie wykrzykuje: „Będziemy 
stanowczo realizowad instrukcje towarzyszki Jiang Qing! Stanowczo wcielimy w 
życie instrukcje Jiang Qing!”+ 

Wróg klasowy dokonał szeregu przedsięwzięd zamierzających do odebrania nam 
władzy, ale te wszystkie przedsięwzięcia zostały ujawnione. *Towarzyszka Ye 
Qun wykrzykuje: „Popieramy apel towarzyszki Jiang Qing z dnia 5 września!”+ 



9 
 

Dwie bojowe organizacje Uniwersytetu Pekioskiego napisały list do 
przewodniczącego Mao, wiceprzewodniczącego Lina i do nas. List nadszedł 
wtedy, kiedy byliśmy na zebraniu, dlatego nie mogłam go odebrad osobiście. 
Poleciłam towarzyszowi Xie Fuzhi, żeby udał się na uczelnię po ten list. I tu 
wydarzyła się dziwna historia. Fu Chongbi wysłał pewnego osobnika na 
Uniwersytet Pekioski po kopię listu, imienny spis sygnatariuszy i ich 
zakonspirowanych wspólników. Jest to niedopuszczalne. W ten sposób 
wrogowie chcieli pozbawid rewolucyjne masy prawa dostarczania materiałów 
przewodniczącemu Mao, wiceprzewodniczącemu Linowi oraz Grupie ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC. Wieczorem tego samego dnia, albo następnego, 
zadzwoniła towarzyszka Nie Yuanzi25 i powiedziała, że ma pilną sprawę. Byliśmy 
już bardzo zmęczeni, mimo to nad ranem przyjęliśmy ją. Zrelacjonowała ona 
całą sytuację towarzyszowi Chen Bodzie i mnie. Powiedziałam jej, że to ja 
prosiłam o odebranie tego listu, ale co było dalej, tego już nie wiem. 
Jednocześnie powiedziałam jej otwarcie, że Wang, Guan i Qi są jedynie pionkami 
i nie warto wszczynad koło nich szumu, ponieważ mogłoby to zakłócid rytm 
realizacji głównego kierunku walki! Tym niemniej Nie Juan-tsy narobiła 
zamieszkania. Nie Juan-tsy okazała się nie w porządku i popełniła błąd. Należy ją 
skrytykowad, ale i trzeba jej bronid! *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: 
„Stanowczo zrealizujemy instrukcje towarzyszki Jiang Qing! Stanowczo 
popieramy apel towarzyszki Jiang Qing!”+ 

Żądanie rewizji w sprawie „wstecznego lutowego nurtu” jest błędem. Tan 
Zhenlin jest zdrajcą, ja go broniłam, a teraz wołam: precz z Tan Zhenlinem! Jest 
on czarnym hersztem Liu Shaoqi, Deng Xiaopinga oraz Tao Zhu. Obecnie 
posiadamy niezbite dowody jego zdrady. 

W historii naszej partii, w historii walki dwóch linii zawsze istniały lewackie 
awanturnictwo i prawicowcy konserwatyzm. Obecnie prawicowy konserwatyzm 
i prawicowa frakcyjnośd dominują w obozie reakcyjnym. Musimy je zdruzgotad. 

Przewodniczący Mao uczy nas: zwalczając lewackie awanturnictwo, należy 
wystrzegad się prawicowego oportunizmu; zwalczając prawicowy oportunizm, 
należy wystrzegad się lewackiego awanturnictwa. Obecnie w pierwszym rzędzie 
należy zwalczyd i zdruzgotad prawicowy oportunizm i prawicową frakcyjnośd. 
[Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Precz z prawicowym oportunizmem! Precz z 
prawicową frakcyjnością! Precz z dwulicowcami! Niech żyje, niech nam żyje 
przewodniczący Mao!” Wicepremier Xie wykrzykuje: „Zdławimy nowe 
kontrnatarcie «wstecznego lutowego nurtu»! Doprowadzimy do kooca 
proletariacką rewolucję kulturalną!”+ 



10 
 

Wszyscy wyżej wspomniani przestępcy mają jeden cel. Wszyscy dążą do 
zahamowania koła historii po to, by restaurowad kapitalizm. Konkretnym 
przejawem ich dążeo jest chęd likwidacji proletariackiego sztabu z 
przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem na czele oraz chęd 
rozbicia Armii Ludowo-Wyzwoleoczej. Nasza Armia Ludowo-Wyzwoleocza 
położyła wielkie zasługi, czy to w dziejach naszej historii, czy to w toku wielkiej 
rewolucji kulturalnej. Utworzona osobiście przez przewodniczącego Mao i 
dowodzona bezpośrednio przez wiceprzewodniczącego Lina Armia Ludowo-
Wyzwoleocza, która ma tak sławne tradycje, nigdy nie pójdzie ze zdrajcami! 
*Towarzysz Wu Faxian wykrzykuje: „Będziemy lojalni wobec przewodniczącego 
Mao! Będziemy zawsze lojalni wobec wiceprzewodniczącego Lina! Będziemy 
zawsze lojalni wobec KC Partii! Będziemy zawsze lojalni wobec Grupy ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC! Niech żyje nasz wielki przywódca przewodniczący 
Mao! Życzmy dobrego zdrowia wiceprzewodniczącemu Linowi!”+ Chęd 
storpedowania pracy nowych Komitetów Rewolucyjnych też jest jednym z 
przejawów ich dążeo. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Umocnimy Pekioski 
Komitet Rewolucyjny! Obronimy Pekioski Komitet Rewolucyjny!”+ Wierzę, że lud 
rewolucyjny, dowódcy, żołnierze i czerwonogwardziści nie pójdą ze zdrajcami! 

Przewodniczący Mao uczy nas, że należy odróżniad dwa, odmienne pod 
względem swego charakteru, rodzaje sprzeczności: sprzecznośd w łonie ludu i 
sprzecznośd między ludem a wrogiem. W stosunku do wroga należy działad 
bezwzględnie, z opanowaniem i precyzyjnie! W stosunku do swoich towarzyszy i 
przywódców popełniających błędy należy stosowad zasadę: „karad winnych, by 
przestrzec naśladowców; leczyd chorych, by uratowad im życie”, oraz pomagad 
im w naprawie stylu pracy. Sprzeciwiamy się metodzie „walenia w głowę 
obuchem”. *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Studiujmy dzieła przewodniczącego 
Mao, słuchajmy jego słów, postępujmy według jego wskazao, bądźmy dobrymi 
żołnierzami przewodniczącego Mao!”+ 

Im bliżej jesteśmy całkowitego zwycięstwa, tym zacieklej będzie walczył wróg. 
Toteż musimy po stokrod wzmóc czujnośd i bronid proletariackiego sztabu z 
przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem  na czele! Musimy bronid 
Chioskiej Armii Ludowo-Wyzwoleoczej! Musimy bronid Komitetów 
Rewolucyjnych! 

Niech żyje marksizm-leninizm i idee Mao Tse-tunga! 

Niech żyje Komunistyczna Partia Chin! 
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Niech żyje dyktatura proletariatu! 

Niech żyje rewolucyjny, bohaterski lud! 

Niech żyją mali generałowie czerwonogwardziści! 

Niech żyje wielka Armia Ludowo-Wyzwoleocza! 

Niech żyje zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej! 

Nie wycofamy wojska, dopóki nie osiągniemy całkowitego zwycięstwa! 

Niech żyje zwycięstwo rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao! 

Niech żyje, niech nam żyje przewodniczący Mao! 

*Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Stanowczo popieramy apel towarzyszki Jiang 
Qing! Uczmy się pryncypialności od towarzyszki Jiang Qing! Uczmy się bojowości 
od towarzyszki Jiang Qing! Przysięgamy doprowadzid do kooca Wielką 
Proletariacką Rewolucję Kulturalną! Będziemy zawsze lojalni wobec 
przewodniczącego Mao! Będziemy zawsze lojalni wobec idei Mao Tse-tunga! 
Będziemy zawsze lojalni wobec rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao!”+ 

 

Przemówienie Kang Shenga  

 

*Chen Boda: „Teraz poprosimy o zabranie głosu towarzysza Kang Shenga”26] 

Towarzysze, pekioscy robotnicy, biedni chłopi, niższe warstwy 
średniozamożnych chłopów, studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół 
średnich, rewolucyjni wykładowcy i nauczyciele, rewolucyjni kadrowcy różnych 
instytucji, mali generałowie czerwonogwardziści oraz dowódcy i żołnierze 
wielkiej Armii Ludowo-Wyzwoleoczej! Pozdrawiam towarzyszy! 

W pełni popieram przeczytane przed chwilą przez premiera Zhou *Enlai’a+ 
rozkazy KC Komunistycznej Partii Chin, Rady Paostwowej, Komisji Wojskowej KC 
oraz Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC. Rozkazy te zostały wydane na 
podstawie genialnych dyrektyw naszego wielkiego przywódcy 
przewodniczącego Mao i jego najbliższego towarzysza broni, 
wiceprzewodniczącego Lina. Odwołani zostają ze swoich stanowisk Yang 
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Chengwu i Fu Chongbi, Yu Lijing będzie ukarany zgodnie z prawem, jednocześnie 
Huang Jung-szeng zostaje mianowany szefem Sztabu Generalnego, a Wen Ju-
czeng będzie pełnił funkcję dowódcy Garnizonu Pekioskiego. Ta doniosła i 
genialna decyzja ma na celu obronę naszej Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej, naszej dyktatury proletariatu, KC partii, przewodniczącego Mao i 
Armii Ludowo-Wyzwoleoczej. Popieram ją w całej rozciągłości. Mam nadzieję, że 
towarzysze również udzielają jej stanowczego poparcia i będą ją konsekwentnie 
przestrzegad. Popieram także całkowicie doniosłe instrukcje towarzyszki Jiang 
Qing, o których przed chwilą mówiła. Poinformowała ona towarzyszy o wielu 
sprawach, co świadczy o jej wielkiej trosce i zaufaniu do towarzyszy, co powinno 
stad się wielkim bodźcem dla towarzyszy. Mam nadzieję, że towarzysze pilnie te 
instrukcje przestudiują *Wicepremier Xie Fuzhi wykrzykuje: „Dziękujemy 
towarzyszce Jiang Qing za jej troskę o nas! Uczmy się od towarzyszki Jiang Qing! 
Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing!”+ 

Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna osiągnęła zdecydowane zwycięstwo, 
obecnie sięgamy po jeszcze większe zwycięstwo rewolucji. Przy wspaniałej 
sytuacji, w toku ostrej walki pomiędzy dwiema liniami i klasami 
zdemaskowaliśmy garstkę ukrytych w szeregach partyjnych wrogów, 
karierowiczów i dwulicowców, zlikwidowaliśmy ukryte ognisko choroby 
wewnątrz partii. Jest to wielki sukces proletariackiej rewolucji kulturalnej i 
jeszcze jedno wielkie zwycięstwo niezwyciężonej idei Mao Tse-tunga 
*Wicepremier Xie Fuzhi wykrzykuje: „Niech żyje niezwyciężona idea Mao Tse-
tunga! Niech żyje wielki przywódca przewodniczący Mao!”+ 

Tak jak powiedziała towarzyszka Jiang Qing, żeby zdemaskowad ukrytych 
dwulicowców, musieliśmy przejśd proces poznawania. Dawniej nie udało nam 
się rozszyfrowad ich prawdziwej natury. W trakcie rewolucji kulturalnej 
zdobyliśmy wiele materiałów, mnóstwo faktów i dowodów, świadczących o tym, 
że Yang Chengwu jest burżuazyjnym spiskowcem, dwulicowcem i intrygantem. 
Jest spiskowcem, który co innego mówi, a co innego myśli, który w ustach ma 
miód, a w zanadrzu sztylet. Tak jak powiedział zastępca naczelnego dowódcy Lin 
Biao, Yang Chengwu tylko pozornie występował przeciwko Luo Ruiqingowi, a w 
rzeczywistości był jego człowiekiem; tylko pozornie występował przeciwko Peng 
Zhenowi, Luo Ruiqingowi, Lu Dingyi oraz Yang Shengkunowi, a w rzeczywistości 
był zausznikiem Peng Zhena i członkiem jego czarnej bandy; tylko pozornie 
występował przeciwko He Longowi, a rzeczywistości był jego poplecznikiem 
jeszcze od czasów pobytu w Jenanie. Obecnie Yang Chengwu chciał zagarnąd 
władzę w Armii Ludowo-Wyzwoleoczej, zagarnąd władzę w lotnictwie. Pozornie 
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występował także przeciwko Wang Li, Guan Fengowi i Qi Benyu, ale za kulisami 
ich popierał. Należy on do tej samej grupy czarnych kreatur, co i Qi Benyu, który 
spiskował przeciwko Jiang Qing. To on kazał Fu Chongbi dokonad napaści na 
Grupę ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC, to on z furią atakował marksizm-
leninizm i ideę Mao Tse-tunga. *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Precz z Qi Benyu! 
Precz z Yang Chengwu! Precz z Yu Lijingiem! Precz z Fu Chongbi! Przysięgamy do 
śmierci bronid Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! Przysięgamy do śmierci 
bronid towarzyszki Jiang Qing!”+ Ostatnio dwulicowiec Yang Chengwu wdał się w 
konszachty ze zdrajcą Yu Lijingiem, wspólnie z nim walcząc przeciwko 
towarzyszowi Wu Fuxianowi, usiłował odebrad władzę w lotnictwie z rąk Armii 
Ludowo-Wyzwoleoczej; wdał się również w konszachty z Fu Chongbi, usiłując 
odebrad władzę Xie Fuhzi w Pekioskim Komitecie Rewolucyjnym. Usiłował także 
odebrad władzę Komitetowi ds. Radia i TV, towarzyszom w redakcji gazety 
„Jiefangjun Bao” oraz w organie KC – „Żenmin Żypao”. To jest to, co wiemy; 
przypuszczam jednak, iż w miarę jak towarzysze będą go demaskowali, okaże 
się, że znacznie więcej ma na sumieniu. Obojętnie, jakimi metodami walczył i 
jakie knuł intrygi, ponieważ wiadomo, że w gruncie rzeczy chodziło mu o 
wszczęcie rewizji w sprawie linii Liu i Denga, w sprawie wyroku na Liu i Denga, w 
sprawie wyroku na Liu Shaoqi, Deng Xiaopinga, Tao Zhu, Peng Dehuai’a, Luo 
Ruiqinga, He Longa oraz w sprawie wyroku na czwórkę zdrajców, tj. Penga, Luo, 
Lu i Yanga. Jednocześnie pragnął rewizji wyroku w sprawie „wstecznego 
lutowego nurtu” oraz rehabilitacji Tan Zhenlina. 

Przed chwilą towarzyszka Jiang Qing mówiła o „wstecznym lutowym nurcie”, 
chciałbym jeszcze trochę uzupełnid jej wypowiedź. Otóż nurt ten występował od 
połowy lutego do połowy marca ub. r. i miał na celu dokonanie rewizji wyroku 
wydanego na Liu i Denga. Wówczas, kiedy na XI Plenum KC partii VIII kadencji 
poddano krytyce linię Liu i Denga, kiedy Wielka Proletariacka Rewolucja 
Kulturalna weszła na nowy etap walki o odebranie władzy garstce członków 
partii kroczących drogą kapitalizmu, kiedy zaostrzyła się walka klasowa o 
odebranie władzy, to właśnie wówczas czarny herszt i garstka jego ludzi 
zdecydowanie poparli linię Liu i Denga oraz otwarcie, obłędnie i zuchwale 
zaatakowali proletariacką linię rewolucyjną reprezentowaną przez 
przewodniczącego Mao i wiceprzewodniczącego Lina, wszczynając nowy 
kontratak na Grupę ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC, jej kierownika towarzysza 
Chen Bodę i jego zastępcę towarzyszkę Jiang Qing, za to, że byli lojalni wobec 
rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao. Atakowali oni szczególnie Wielką 
Proletariacką Rewolucję Kulturalną i wyraźnie występowali przeciwko wielkiej, 
jenaoskiej kampanii o naprawę stylu pracy, którą kierował przewodniczący Mao. 
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Atakowano i oczerniano przewodniczącego Mao i wiceprzewodniczącego Lina, 
negowano rewolucyjną zasadę marksizmu-leninizmu i idei Mao Tse-tunga, iż 
masy same potrafią siebie wychowad i same potrafią dokonad rewolucji. Ideę 
Mao Tse-tunga, będącą uniwersalną prawdą marksistowsko-leninowską i 
mającą zastosowanie pod każdą szerokością geograficzną oczerniali mianem 
„idealizmu”. Szkalowali rewolucję kulturalną za to, że jakoby była „pozbawiona 
kierownictwa partii”, w rzeczywistości zaś chodziło im o przeciwstawienie się 
kierownictwu przewodniczącego Mao w proletariackiej rewolucji kulturalnej, o 
negowanie kilkudziesięcioletniego, marksistowskiego kierownictwa 
przewodniczącego Mao. *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Precz z każdym, kto 
sprzeciwia się przewodniczącemu Mao! Precz z każdym, kto sprzeciwia się 
wiceprzewodniczącemu Linowi! Precz z każdym, kto sprzeciwia się Grupie ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC!”+ Pod pretekstem obrony starej kadry i ich rodzin 
zaprzeczali istnieniu klas i walki klasowej. Negowali całkowicie marksistowsko-
leninowską teorię przewodniczącego Mao o klasach, całkowicie podważali i 
całkowicie wypaczali linię przewodniczącego Mao traktującą o takich 
zagadnieniach, jak zaufanie do mas i opieranie się o masy, zaufanie do Armii 
Ludowo-Wyzwoleoczej i opieranie się o Armię Ludowo-Wyzwoleoczą oraz 
przekonanie, że absolutna większośd kadry jest dobra lub stosunkowo dobra, a 
w rzeczywistości chodziło im o obronę „potworów i demonów” oraz garstki 
kroczącej drogą kapitalizmu. *Wicepremier Xie wykrzykuje: „Niech żyje 
przewodniczący Mao! Doprowadzid do kooca Wielką Proletariacką Rewolucję 
Kulturalną! Walczmy o całkowite zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej! Niech żyje zwycięstwo rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao! 
Niech żyje, niech żyje, niech nam wiecznie żyje nasz wielki przywódca 
przewodniczący Mao!”+ Usiłowali oni zbałamucid i oszukad częśd osób, a w 
szczególności młodzież, w celu wciągnięcia ich na służbę kliki antypartyjnej. Ci 
kontrrewolucjoniści sprzeciwiali się linii klasowej, negowali kierowniczą rolę 
przewodniczącego Mao, zwalczali rewolucję kulturalną, ale ich główne 
zainteresowanie koncentrowało się wokół rehabilitacji Liu i Denga. Ponadto 
usiłowali także stanąd w obronie linii Wang Minga27, lokaja rewizjonizmu 
radzieckiego. Wywołało to ogromne oburzenie proletariackiego sztabu 
przewodniczącego Mao i zdecydowany kontratak towarzyszy z Grupy ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC! W tym czasie zdrajca Tan Zhenlin, ten czarny 
herszt „wstecznego lutego nurtu” odważył się grozid partii i na konferencji 
chciał… *niewyraźne – przyp. stenografa+, oświadczając, że gdyby nawet mieli 
odciąd mu głowę, lub wsadzid go do więzienia, to i tak będzie walczył do kooca. 
Zobaczcie, towarzysze, do jakiego stopnia złowieszczym ogniem kontrrewolucji 
pałali! Zwróciliśmy także szczególną uwagę na to, że reakcyjna treśd 
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„wstecznego lutowego nurtu” zmierzała do rehabilitacji Liu i Denga do 
przeciwstawienia się kampanii o naprawę stylu pracy w Jenanie, co jest 
jednoznaczne z negowaniem właściwego kierownictwa przewodniczącego Mao 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat, obroną linii Wang Minga, negowaniem 
znaczenia chioskiej rewolucji kulturalnej i walki wyzwoleoczej całego kraju. Nasz 
wielki przywódca przewodniczący Mao w toku kampanii o naprawę stylu pracy 
w Jenanie powiedział: „Co nazywamy kampanią o naprawę stylu pracy w 
Jenanie? Właśnie zagadnienie walki pomiędzy proletariatem a burżuazją, walki 
pomiędzy marksizmem-leninizmem a jego opozycją.” Bez kampanii naprawy 
stylu pracy w Jenanie nie byłoby jedności w całej naszej partii, możliwej do 
osiągnięcia na bazie marksizmu-leninizmu i idei Mao Tse-tunga; bez kampanii 
naprawy stylu pracy w Jenanie nie byłoby zwycięstwa Wojny Wyzwoleoczej. 
Dlatego żądanie rehabilitacji „wstecznego lutowego nurtu”, rehabilitacji Liu oraz 
Denga oraz Wang Minga w rzeczywistości wynika z chęci obalenia dyktatury 
proletariatu w Chinach, z chęci restauracji kapitalizmu. Na szczęście ich 
usiłowania spotkały się ze zdecydowaną odprawą przewodniczącego Mao, 
wiceprzewodniczącego Lina, Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC oraz całego 
rewolucyjnego ludu chioskiego! Ich zamysły zostały całkowicie i doszczętnie 
zdruzgotane! *Tłum wykrzykuje hasła+ 

Obecnie wielka rewolucja kulturalna znalazła się na etapie całkowitego 
zwycięstwa, ale zgraja Liu Shaoqi, Deng Xiaopinga i Tao Zhu wraz z czwórką Peng 
Zhenem, Luo Ruiqingiem, Lu Dingyi i Yang Shangkunem oraz ich pachołkowie nie 
godzą się zejśd z areny historii i jeszcze chcą stoczyd przedśmiertną walkę. Toteż 
pojawił się Yang Chengwu. Nie jest to przypadkowe, świadczy o zaostrzeniu się 
walki klasowej. Metodą intryg i zwalczania czerwonego sztandaru, kryjąc się pod 
czerwony sztandar, chciał wskrzesid Liu Shaoqi, Deng Xiaopinga, Peng Dehuai’a, 
He Longa, Peng Zhena, Luo Ruiqinga, Lu Dingyi oraz Yang Shangkuna. Ale ich 
kontrrewolucyjne wysiłki pójdą na marne! Rewolucyjny lud nie pozwoli im 
zrealizowad swych planów! Nie pozwolą na to dowódcy i żołnierze naszej Armii 
Ludowo-Wyzwoleoczej, mającej tak sławne tradycje! Są to tylko ich czcze 
mrzonki! Spotkad ich może jedynie całkowita klęska, gdy zdemaskowani przez 
Grupę ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC i szerokie masy zostaną zaatakowani 
przez Armię Ludowo-Wyzwoleoczą, prowadzoną pod kierownictwem 
proletariackiej linii rewolucyjnej naszego wielkiego przywódcy, 
przewodniczącego Mao i jego najbliższego towarzysza broni, 
wiceprzewodniczącego Lina. Czeka ich wraz z czarnymi hersztami, małą garstką 
w partii, kroczącą drogą kapitalizmu, współczesnym rewizjonizmem oraz z 
chioskim Chruszczowem i linię Liu i Denga całkowita zagłada. 
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Ujawnienie kontrrewolucyjnego oblicza Yang Chengwu, Yu Lijinga oraz Fu 
Chongbi jest wielkim zwycięstwem proletariackiej rewolucji kulturalnej! Jest to 
także wielkie zwycięstwo idei Mao Tse-tunga! [Wicepremier Xie wykrzykuje: 
„Niech żyje zwycięstwo rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao! Wznieśmy 
jeszcze wyżej wielki czerwony sztandar idei Mao Tse-tunga i doprowadźmy do 
kooca Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną! Nie wycofamy wojsk, dopóki 
nie osiągniemy całkowitego zwycięstwa! Niech żyje, niech żyje przewodniczący 
Mao!”+ Jest to również wielkie zwycięstwo Armii Ludowo-Wyzwoleoczej, 
stworzonej osobiście przez przewodniczącego Mao i osobiście dowodzonej 
przez wiceprzewodniczącego Lina! Jest to wielkie zwycięstwo Grupy ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC, realizującej rewolucyjną linię przewodniczącego 
Mao! Jest to wielkie zwycięstwo masowych ugrupowao rewolucyjnych oraz 
małych generałów czerwonogwardzistów! *Tłum wykrzykuje hasła+ 

Zgodnie z ideą Mao Tse-tunga, podstawowym zagadnieniem rewolucji jest 
władza, niech towarzysze to sobie zapamiętają. Przy wspaniałej sytuacji Wielkiej 
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, w toku walki o zdruzgotanie akcji 
spiskowców na rzecz rehabilitacji „wstecznego lutowego nurtu”, w toku walki o 
udaremnienie spisku Yang Chengwu, w toku walki przeciwko działalności Liu i 
Denga musimy podwoid czujnośd, aby wróg nie mógł zachwiad pozycji 
proletariackiego sztabu z przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem 
na czele, zachwiad pozycji Armii Ludowo-Wyzwoleoczej oraz zachwiad pozycji i 
zburzyd nowopowstałej władzy – Komitetów Rewolucyjnych, przystępując do 
ataku z pozycji lewackiej, a w szczególności z pozycji prawicowej. Musimy całym 
sercem i całym umysłem byd wierni i lojalni wobec rewolucyjnej linii 
przewodniczącego Mao, proletariackiego sztabu z przewodniczącym Mao na 
czele i wobec Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC. [Wicepremier Xie 
wykrzykuje: „Zawsze będziemy lojalni wobec przewodniczącego Mao! Zawsze 
będziemy lojalni wobec rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao! Zawsze 
będziemy lojalni wobec wiceprzewodniczącego Lina! Zawsze będziemy lojalni 
wobec KC partii na czele z przewodniczącym Mao! Zawsze będziemy lojalni 
wobec Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! Stanowczo wprowadzimy w czyn 
instrukcje zawarte w przemówieniu towarzyszki Jiang Qing z dnia 5 września!”+ 

Przed chwilą towarzyszka Jiang Qing mówiła o dążeniu czarnych pachołków Liu i 
Denga do rehabilitacji „wstecznego lutowego nurtu”. Wrogowie otumanili masy 
i korzystając z walki toczącej się wewnątrz Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy 
KC ze stronnikami Liu i Denga – Wang Li, Guan Fengiem oraz Qi Benyu, usiłowali 
skierowad ostrze walki w stronę proletariackiego sztabu i Grupy ds. Rewolucji 
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Kulturalnej przy KC. Kim jest Wang Li? Jest kuomintangowcem, jest aktywnym 
członkiem grupy Deng Xiaopinga i Wang Jiaxianga28, realizującym politykę 
„potrójnej ugody oraz jednego zmniejszenia”29. Już w 1962 roku na 
moskiewskiej Konferencji Rozbrojeniowej Wang Li realizował linię *„potrójnej 
ugody oraz zmniejszania poparcia”+ Liu i Denga, za co zdobył uznanie 
Chruszczowa, który chciał dad mu złoty medal. Kim są Guan Feng i Qi Benyu? Są 
oni zausznikami zdrajcy Penga. Peng Zhen zapraszał Qi Benyu do domu na 
przyjęcia. Później Qi Benyu w liście do Peng Zhena pisał, że na początku podczas 
pierwszej wizyty u Peng Zhena czuł się skrępowany, ale już w trakcie jedzenia 
poczuł się jak u siebie w domu. Ponadto wychwalał Peng Zhena za jego 
„pociągający” sposób bycia… *niewyraźnie – przypis stenografa]. O tych 
wszystkich zakulisowych sprawach dawniej nic nie wiedzieliśmy. Ujawnione 
zostały one dopiero w trakcie rewolucji kulturalnej, zwłaszcza dzięki towarzyszce 
Jiang Qing, która najpierw zdemaskowała Wang Li i Guan Fenga, a później Qi 
Benyu. Jest to doniosłe osiągnięcie Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej, jest to także doniosłe osiągnięcie Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej 
przy KC oraz towarzyszki Jiang Qing! 

Obecnie musimy jeszcze wyżej wznieśd wielki, czerwony sztandar idei Mao Tse-
tunga w walce przeciwko prawicowemu oportunizmowi i prawicowej 
frakcyjności. Przysięgamy do śmierci bronid przewodniczącego Mao oraz 
zdruzgotad wszelkie knowania kontrrewolucjonistów usiłujących dokonad 
rehabilitacji w sprawie „wstecznego lutowego nurtu”. Wielka Armia Ludowo-
Wyzwoleocza dokonała wielkiej pracy i położyła wielkie zasługi w obronie naszej 
stolicy i w kampanii „potrójnego poparcia” i „dwóch obowiązków wojskowych”. 
Wyłapanie Yang Chengwu, Yu Lijinga i Fu Chongbi jest wielkim sukcesem Armii 
Ludowo-Wyzwoleoczej! Jest wielką zasługą Armii Ludowo-Wyzwoleoczej. 
Jednocześnie musimy byd czujni wobec wrogów, którzy mogą wykorzystad 
przestępstwa Yang Chengwu, Yu Lijinga i Fu Chongbi dla skierowania ostrza 
walki przeciwko naszej Armii Ludowo-Wyzwoleoczej i przeciwko naszym 
jednostkom wojskowym. Musimy dad zdecydowaną odprawę tym, którzy pójdą 
tą drogą! Musimy stanowczo realizowad dyrektywy przewodniczącego Mao i 
konsekwentnie uczyd się od Chioskiej Armii Ludowo-Wyzwoleoczej. 

W nieustającej walce z „wstecznym lutowym nurtem” musimy stanowczo bronid 
nowopowstałej czerwonej władzy w Pekinie, bronid Komitetu Rewolucyjnego w 
Pekinie. Komitet ten powstał dzięki szczególnej trosce naszego wielkiego 
przywódcy przewodniczącego Mao, który bezpośrednio nim kieruje i osobiście 
zaakceptował jego skład. Powstał on w wyniku zwycięstwa proletariackich 
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ugrupowao rewolucyjnych stolicy i szerokich mas rewolucyjnych, które pod 
opieką KC partii i Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC pokonały Liu Shaoqi, 
Deng Xiaopinga, Tao Zhu, Peng Dehuai’a, He Longa, Peng Zhena, Luo Ruiqinga, 
Lu Dingyi oraz Yang Shangkuna. Komitet Rewolucyjny jest organem dyktatury 
proletariatu, nowym zjawiskiem, nowopowstałą czerwoną władzą i w swej pracy 
nie może byd pozbawiony wad czy błędów, może się również zdarzyd, że wślizną 
się doo tacy przestępcy, jak Fu Chongbi i Zhou Ching-fang. Tych przestępców 
oczywiście należy demaskowad, wyłapywad i krytykowad, ale nie można z tego 
powodu osłabiad pozycji naszej czerwonej władzy. Czerwoną władzę i Komitety 
Rewolucyjne popełniające błędy, należy wedle nauk przewodniczącego Mao 
krytykowad i pomagad im, należy udzielad im gorącego poparcia, ażeby mogli 
naprawiad swoje błędy. Szerokie masy rewolucyjne powinny pod 
kierownictwem Komitetów Rewolucyjnych zjednoczyd się i dokonad 
rewolucyjnej krytyki i samokrytyki, by naprawid swoje błędy i jeszcze bardziej 
umocnid wielki sojusz rewolucyjny, rewolucyjny sojusz trójstronny oraz 
udoskonalid kampanię „walka-krytyka-przemiany” w macierzystych instytucjach, 
sięgając po całkowite zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej! 

Na zakooczenie chciałbym życzyd towarzyszom podwojenia czujności i 
przyspieszenia tempa studiów nad ideami Mao Tse-tunga. Należy pamiętad, że 
wprawdzie zdemaskowaliśmy zdrajców Liu i Denga i ujawniliśmy prawdziwe 
oblicze dwulicowców i spiskowców, kryjących się pod czerwonym sztandarem, a 
występujących przeciwko czerwonemu sztandarowi, wprawdzie wyłapaliśmy 
tych zdrajców, agentów i kuomintangowców, ale czy możemy powiedzied, że 
wśród nas już nie ma dwulicowców, spiskowców i karierowiczów? Prawa historii 
nam mówią, że dopóki istnieje walka klasowa, dopóty będą istnieli nieliczni 
kontrrewolucjoniści. Zważywszy na fakt, że idee przewodniczącego Mao są 
bezgranicznie światłe, opromieniają cały świat, wszyscy kontrrewolucjoniści 
muszą prowadzid swą działalnośd w konspiracji, stosując metody godne 
dwulicowców i spiskowców i zwalczając czerwony sztandar z podniesionym 
czerwonym sztandarem w rękach. Toteż musimy zdecydowanie prowadzid 
walkę klasową! Musimy nauczyd się rozpoznawad wrogów, podwoid swa 
czujnośd i uzbroid się w idee Mao Tse-tunga, aby ujawnid wszystkich 
dwulicowców i karierowiczów w naszej partii. Wierzymy, że nasza wielka Armia 
Ludowo-Wyzwoleocza, nasi robotnicy, biedni chłopi i niższe warstwy 
średniozamożnych chłopów, rewolucyjny lud, rewolucyjni nauczyciele i 
urzędnicy oraz rewolucyjne kadry, zjednoczą się pod rewolucyjną linią 
przewodniczącego Mao i postępując ściśle według strategicznych planów 
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przewodniczącego Mao osiągną ostateczne zwycięstwo w Wielkiej 
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej! 

Na koniec wznieśmy okrzyki: 

Niech żyją niezwyciężone idee Mao Tse-tunga! 

Niech żyje zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej! 

Niech żyje wielka Armia Ludowo-Wyzwoleocza! 

Niech żyje dyktatura proletariatu! 

Niech żyje wielka, sławna i nieomylna Komunistyczna Partia Chin! 

Niech żyje, niech żyje, niech nam żyje wiecznie nasz wielki przywódca, 
przewodniczący Mao! 

 

Przemówienie Chen Body 

 

*Towarzyszka Jiang Qing: „Obecnie przemówi towarzysz Chen Boda”+ 

Całkowicie popieram genialne dyrektywy naszego wielkiego dowódcy, 
przewodniczącego Mao i jego najbliższego towarzysza broni, 
wiceprzewodniczącego Lina, popieram decyzje i rozkazy przewodniczącego Mao 
i wiceprzewodniczącego Lina w zakresie ważnych spraw związanych z Wielką 
Proletariacką Rewolucją Kulturalną. 

Jesteśmy w obliczu nowej, wielkiej rewolucji. Jest to rewolucja nie mająca 
precedensu w dziejach ludzkości, jest to Wielka Proletariacka Rewolucja 
Kulturalna osobiście zainicjowana i osobiście kierowana przez przewodniczącego 
Mao. Z czasem ludzie zrozumieją, jak wielką rolę odgrywa ona w historii Chin, w 
historii ludzkości i jaka rolę odegra w historii międzynarodowego ruchu 
komunistycznego. Ta wielka rewolucja trwa już blisko dwa lata, odbyło się już 
kilka wielkich bitew, kilka wielkich stard, nie mówiąc o drobnych potyczkach. 
Obecnie przypomnimy sobie ich przebieg. 

W pierwszym starciu30 obaleni zostali Peng Zhen, Luo Ruiqing, Lu Dingyi i Yang 
Shangkun. W tym starciu pod kierownictwem Mao zwyciężyliśmy my! 
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 W drugim starciu31 obaleni zostali Liu Shaoqi, Deng Xiaoping i Tao Czu. W tym 
starciu pod kierownictwem wielkiego przywódcy przewodniczącego Mao 
zwyciężyliśmy my! 

W trzecim starciu32 został zdruzgotany powstały wiosną ub. r. „wsteczny lutowy 
nurt”. Został on zainicjowany przez karierowiczów na czele z Tan Zhenlinem, 
którzy usiłowali restaurowad kapitalizm. Pod kierownictwem przewodniczącego 
Mao zdruzgotaliśmy „wsteczny lutowy nurt”! Ruch ten załamał się całkowicie, 
poniósł kompletną klęskę, chociaż niewielka grupa osób usiłowała dokonad jego 
rehabilitacji, ale to są mrzonki. Tak zakooczyło się trzecie starcie. 

W czwartym starciu33 zostali zdruzgotani mierni pachołkowie Liu Shaoqi, Deng 
Xiaopinga i Tao Zhu, Wang Li, Guan Fenga i Qi Benyu, te kameleony, te mizerne 
gady łatwo zmieniające barwę ciała. Przy pomocy różnych metod wśliznęli się do 
naszych proletariackich szeregów rewolucyjnych i narobili mnóstwo szkód. 
Jednakże pod kierownictwem przewodniczącego Mao obaliliśmy ich, 
wydobyliśmy na światło dzienne ich sprawki i usunęliśmy im grunt spod nóg! 

Podczas piątego starcia34 w tej Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej 
zostało ujawnione kontrrewolucyjne oblicze Yang Chengwu, Yu Lijinga i Fu 
Chongbi. Pod kierownictwem naszego wielkiego przywódcy przewodniczącego 
Mao obaliliśmy tych zdrajców! Yang Chengwu, Yu Lijing i Fu Chongbi popierali 
skrycie Wang Li, Guan Fenga i Qi Benyu. Mówiąc dokładniej, te niedobitki grupy 
Liu, Denga i Tao stanowiły jednocześnie oparcie dla małych pachołków grupy 
Liu, Denga i Tao. Pod kierownictwem przewodniczącego Mao zdemaskowaliśmy 
i obaliliśmy ich. Jest to wielkie zwycięstwo! 

Jednym słowem, wszyscy czołowi przedstawiciele burżuazyjni, którzy wystąpili z 
atakiem na Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną, zostali pokonani przez 
ideę Mao Tse-tunga i ponieśli sromotną klęskę! Te bomby zegarowe, ci 
burżuazyjni indywidualiści i karierowicze, usiłowali zawrócid bieg historii, ale to 
były tylko czcze mrzonki, nie zdołali nawet zahamowad biegu naszej historii. 
Zdradliwe błazny! Bardzo przecenili własne siły, bo mieli aż tak wielkie 
wyobrażenie o sobie. Wszyscy po kolei ponieśli klęskę i zostali obaleni przez nas 
podczas szturmu Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej. Te wstrętne 
kameleony, mizerne gady łatwo zmieniające barwę ciała, przesiąknięte 
egocentryzmem i egoizmem, to jawnie, to skrycie, przy pomocy oszustw i 
wykrętów, samochwalstwa i blefu, usiłowały zburzyd proletariacki sztab z 
przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem na czele, usiłowały rozbid 
wielką Armię Ludowo-Wyzwoleoczą i obalid tworzącą się stopniowo, 
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nowonarodzoną czerwoną władzę – Komitety Rewolucyjne. Na X Plenum KC 
partii (VIII kadencji) przewodniczący Mao powiedział: „Za każdym razem, kiedy 
się chce podjąd próbę obalenia władzy, trzeba najpierw przygotowad opinię 
publiczną i przeprowadzid pracę ideologiczną. Odnosi się to zarówno do klas 
rewolucyjnych, jak i kontrrewolucyjnych.”35 Takie zdradliwe błazny, jak Yang 
Chengwu, w celu osiągnięcia swych niecnych zamiarów nastrajali również opinię 
publiczną i dokonali pewnych przygotowao zmierzających do odebrania nam 
władzy. Ale nasz wielki przywódca przewodniczący Mao przejrzał ich na wylot! 
*Wicepremier Xie wykrzykuje: „Niech żyje wielka idea Mao Tse-tunga!”+ Ci 
kontrrewolucyjni dwulicowcy, mizerne kameleony, gady, łatwo zmieniające 
skórę – stracili całkiem poczucie wstydu i w gruncie rzeczy nie potrafili już nawet 
wytworzyd odpowiedniej atmosfery wokół siebie. Świadczy o tym chociażby 
dzisiejszy wiec. Z chwilą ujawnienia ich wrogich knowao przez proletariacki sztab 
z przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem na czele natychmiast 
zostali unieszkodliwieni i zamienili się w psie łajno. Na podstawie doświadczeo z 
przebiegu walk na przestrzeni ostatnich dwu lat wyciągnęliśmy następujące 
wnioski: 

1. Musimy pilnie studiowad dzieła naszego wielkiego przywódcy 
przewodniczącego Mao, dokładnie wykonywad dyrektywy 
przewodniczącego Mao, ściśle przestrzegad realizacji wielkich planów 
strategicznych wielkiego przywódcy przewodniczącego Mao, czytad dzieła 
przewodniczącego Mao, słuchad jego słów, działad wedle jego wskazao i 
zostad dobrym żołnierzem przewodniczącego Mao. Niech żyje zwycięstwo 
wielkiej idei Mao Tse-tunga! Niech żyje nasz wielki przywódca 
przewodniczący Mao! Niech żyje! Niech żyje! 

2. Musimy byd czujni, musimy podwoid naszą czujnośd i wystrzegad się 
dwulicowców, kameleonów i mizernych gadów. *Towarzyszka Ye Qun 
wykrzykuje: „Precz z kameleonami! Precz z gadami! Precz ze spiskowcami! 
Precz z karierowiczami! Precz z dwulicowcami! Niech żyje przewodniczący 
Mao! Niech żyje! Niech żyje!”+ 

3. Musimy zwalczad burżuazję, drobnomieszczaostwo, sekciarstwo i dążenie 
do panowania! *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Precz z Liu Shaoqi! 
Precz z Deng Xiaopingiem! Precz z Tao Zhu! Precz z Peng Dehuai’em! Precz 
z He Longiem! Precz z Peng, Luo, Lu i Yangiem! Precz z Tan Zhenlinem! 
Precz z Tan Zhenlinem! Precz z Tan Zhenlinem!”+ 

Uogólniając można stwierdzid, że kroczymy naprzód i odnosimy zwycięstwa, 
zespalamy się pod przewodem wielkiego nauczyciela, wielkiego przywódcy 
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przewodniczącego Mao i jesteśmy niepokonani w zwycięskiej proletariackiej 
rewolucji kulturalnej, nie mającej precedensu w historii świata! *Tłum 
wykrzykuje hasła+ Nasza Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna zwycięży! 
My zwyciężymy! Niech diabli wezmą naszych wrogów, tych dwulicowców, te 
potwory i demony, te kameleony i mizerne gady! Do diabła z burżuazyjnymi 
spiskowcami, indywidualistami i karierowiczami wraz z ich intrygami i fortelami! 
*Towarzyszka Jiang Qing wykrzykuje: „Precz z dwulicowcami! Precz ze 
spiskowcami! Precz z karierowiczami! Niech żyje rewolucja proletariacka! Niech 
żyje przewodniczący Mao! Żaden ciemny typ nie ukryje się przed światłem 
padającym z magicznego zwierciadła, jakim są dzieła naszego wielkiego 
przywódcy! Postawieni pod pręgierz rewolucyjnych mas wrogowie zostaną 
zdruzgotani. Proletariackie ugrupowania rewolucyjne łączcie się! Realizujcie 
rewolucyjny wielki sojusz i rewolucyjny sojusz trójstronny! Niech żyje Wielka 
Proletariacka Rewolucja Kulturalna! Nasz wielki nauczyciel, wielki przywódca, 
wielki dowódca i wielki sternik przewodniczący Mao – niech żyje!” Tłum 
wykrzykuje hasła+ 

 

Przemówienie Zhou Enlai’a 

 

*Towarzyszka Jiang Qing: „Obecnie prosimy o zabranie głosu premiera”+ 

Towarzysze z proletariackich ugrupowao rewolucyjnych, robotnicy, biedni chłopi 
i niższe warstwy średniozamożnych chłopów, towarzysze urzędnicy, mali 
generałowie czerwonogwardziści, towarzysze dowódcy i żołnierze Armii 
Ludowo-Wyzwoleoczej, składam wam pokłon w imieniu Wielkiej Proletariackiej 
Rewolucji Kulturalnej! 

Całkowicie popieram ogłoszone przed chwilą rozkazy. Są to decyzje naszego 
wielkiego przywódcy przewodniczącego Mao i jego najbliższego towarzysza 
broni, wiceprzewodniczącego Lina! Musimy je zdecydowanie popierad i 
zdecydowanie realizowad! Całkowicie zgadzam się z doniosłymi przemówieniami 
towarzyszki Jiang Qing oraz towarzyszy Kang Shenga i Chen Body. Przekazywali 
oni opinie naszego wielkiego przywódcy przewodniczącego Mao i jego zastępcy, 
musimy je zdecydowanie popierad i zdecydowanie ich przestrzegad! 

Te decyzje przewodniczącego Mao i wiceprzewodniczącego Lina są posunięciem 
genialnym i zdecydowanym. To wielkie zwycięstwo idei Mao Tse-tunga i 
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proletariackiej linii rewolucyjnej przewodniczącego Mao! Nasz 
wiceprzewodniczący Lin napisał w dedykacji: „Na pełnym morzu nie można się 
obyd bez sternika, a w rewolucji – bez idei Mao Tse-tunga”. Będziemy zawsze 
lojalni wobec wielkiej idei Mao Tse-tunga, wobec przewodniczącego Mao, 
wobec wiceprzewodniczącego Lina, wobec KC partii z przewodniczącym Mao i 
wiceprzewodniczącym Linem na czele i wobec Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej, 
zdecydowanie realizującej linie przewodniczącego Mao! Zwycięskim okrzykiem 
złóżmy życzenia naszemu wielkiemu przywódcy, przewodniczącemu, oby nam 
żył wiecznie! Życzymy dobrego zdrowia najbliższemu towarzyszowi broni 
naszego wielkiego przywódcy – wiceprzewodniczącemu Linowi! 

To nie jest dziełem przypadku, że zdemaskowani przez nas Yang Chengwu, Yu 
Lijing i Fu Chongbi popełnili tak ciężkie błędy. Jest to odzwierciedleniem walki 
klasowej toczącej się wewnątrz partii i kontynuacją walk dwóch linii. Te ciężkie 
błędy przez nich popełnione są błędami – jak to określiła towarzyszka Jiang Qing 
i inni towarzysze – wynikającymi z dążenia do panowania, z sekciarstwa, 
burżuazyjnego karierowiczostwa i hipokryzji, są błędami w mowie i czynie, 
wymierzonymi przeciwko idei Mao Tse-tunga. Swoim artykułem „Musimy 
ugruntowad absolutny autorytet przewodniczącego Mao”, Yang Chengwu chciał 
ugruntowad swoją absolutną władzę, a nie władzę naszego przywódcy. Przed 
chwilą mówiła o tym wyraźnie towarzyszka Jiang Qing. Chciałbym teraz 
powiedzied parę słów na temat szkód, które może wyrządzid dążenie do 
panowania i sekciarstwo. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Pamiętamy ciągle o 
walce klasowej! Nigdy nie zapominajmy o dyktaturze proletariatu! Pamiętajmy 
zawsze o priorytecie polityki! Pamiętajmy ciągle o tym, aby coraz wyżej wznosid 
wielki, czerwony sztandar idei Mao Tse-tunga!”+ Dążenie do dominacji i 
sekciarstwo są najbardziej szkodliwe dla jedności powstałej na bazie idei Mao 
Tse-tunga zarówno w partii, w armii, jak i w całym narodzie chioskim. Są 
przeszkodą dla rozwoju Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, a sprzyjają 
jedynie wrogom krajowym i zagranicznym, siejąc niezgodę i umożliwiając im 
łapanie ryb w mętnej wodzie. Przed dwudziestu paroma laty przewodniczący 
Mao powiedział, że ze względu na wojnę oraz rozproszenie baz rewolucyjnych 
trzeba uznad wyższośd jednej z baz i popierad ją, ale później całkowicie 
zlikwidowad ten stan dominacji. Obecnie, po upływie 18 lat od chwili 
wyzwolenia naszego kraju dominacja ta nie posiada żadnych racji bytu. Yang 
Chengwu oraz jeszcze kilka osób usiłowało nadaremnie utworzyd własny 
„szczyt”, aby górowad nad innymi. Tak jak przed chwilą powiedziała towarzyszka 
Jiang Qing, budujemy obecnie „szczyt” chioskiego socjalizmu, „szczyt” 
komunizmu na całym świecie. Wierzę, iż nasza Armia Ludowo-Wyzwoleocza, 
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która – jak podkreśliła towarzyszka Jiang Qing – została osobiście utworzona i 
wychowana przez przewodniczącego Mao i osobiście dowodzona przez 
wiceprzewodniczącego Lina, i która ma tak sławne tradycje rewolucyjne, Armia, 
która zahartowała się w toku Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, 
doświadczona i pełna zasług nigdy nie pójdzie za garstką osób, żądną dominacji i 
uprawiającą sekciarstwo. Wierzę również, że obalimy każdy „szczycik” na rozkaz 
wielkiego przywódcy! *Towarzyszka Jiang Qing wykrzykuje: „Niech żyje wielka 
Armia Ludowo-Wyzwoleocza!”+ Proszę zwrócid uwagę na to, o czym zresztą już 
mówiliśmy, że Peng Dehuai, He Long i Luo Ruiqing zostali obaleni jeden po 
drugim. Obecnie ich śladami poszedł Yang Chengwu i czy wobec tego mógł się 
utrzymad? *Towarzyszka Jiang Qing wykrzykuje: „Precz z Wang Li! Precz z Guan 
Fengiem! Precz z Qi Benyu!”+ Jestem przekonany, że tylko nieliczni pójdą w ślady 
Yang Chengwu, Yu Lijinga i Fu Chongbi. Są też i tacy, którzy dążą do dominacji i 
uprawiają sekciarstwo bezmyślnie. Z chwilą, kiedy się opamiętają i odetną się od 
wrogów, przejdą na pozycję rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao i 
starannie naprawią swe błędy, powitamy ich z radością. Obojętnie, z jakiej bazy 
rewolucyjnej pochodzą członkowie partii i jednostki wojskowe, bo przecież 
wszyscy jesteśmy synami i bradmi ludu pracującego. Przecież wszyscy jesteście 
żołnierzami naszego przewodniczącego Mao. Po co dokonywad rozgraniczenia? 
Nie trzeba doszukiwad się nieistotnych różnic, jak to się mówi, „ten ma ogon 
zadarty, a tamten jest popielaty”. Wszyscy jesteśmy dobrymi żołnierzami 
przewodniczącego Mao i tworzymy jego doborowe jednostki wojskowe. Przecież 
często powtarzacie słowa Li Wen-czunga: „Gorąco kocham to, co kocha 
przewodniczący Mao; popieram to, co popiera przewodniczący Mao; postępuję 
tak, jak uczy mnie przewodniczący Mao i idę tam, gdzie wskazuje mi 
przewodniczący Mao”36 Przecież śpiewacie często piosenkę zaczynającą się od 
słów: „Bliski jest ojciec, bliska jest matka, ale najbliższy – przewodniczący 
Mao”37 Jestem przekonany, że zawsze będziecie szli za przewodniczącym Mao i 
wiceprzewodniczącym Linem. Jednostki stacjonujące w garnizonach 
wojskowych położyły olbrzymie zasługi na polu Wielkiej Proletariackiej 
Rewolucji Kulturalnej, obroniły 13 milionów małych generałów 
czerwonogwardzistów, zagwarantowały bezpieczeostwo stolicy i pomyślny 
przebieg Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, kierowanej przez 
przewodniczącego Mao. Mamy nadzieję, że jednostki te będą mogły pochwalid 
się jeszcze większymi zasługami. 

Burżuazyjni karierowicze i dwulicowcy przez dłuższy czas maskowali się i nie byli 
przez nas rozpoznani, ale z chwilą, gdy zostali rozszyfrowani i zdemaskowani 
przez przewodniczącego Mao, wiceprzewodniczącego Lina oraz Grupę ds. 
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Rewolucji Kulturalnej przy KC, stali się kompletnym zerem! Proszę popatrzed na 
Liu, Denga, Tao i Peng Dehuai’a, czy i ich nie spotkał taki sam los? Wszystko 
jedno, czy to będzie Tan Zhenlin, czy Yang Chengwu, Yu Lijing czy Fu Chongbi, w 
momencie, kiedy wyjdzie na jaw ich dwulicowośd, nic z nich nie pozostanie. Tak 
jak powiedział przed chwilą towarzysz Chen Boda, staną się psim łajnem. Od 
czasu do czasu, kiedy uprawiają swe intrygi i coś niecoś potrafią zrobid tak, jak to 
było chociażby podczas próby obalenia Komitetu Rewolucyjnego w Pekinie. 
Komitet ten został utworzony pod osobistym kierownictwem naszego wielkiego 
przywódcy. Po burzliwych dniach stycznia ub. r. powstał Komitet Rewolucyjny w 
Szanghaju. Nasz wielki przywódca, przewodniczący Mao, powiedział, że należy 
wpierw zwoład kolejno poszczególne kongresy rewolucyjne, a dopiero potem 
utworzyd główny Komitet Rewolucyjny. Dlatego zwołaliśmy najpierw cztery 
kongresy: robotniczy, biednych chłopów i niższej warstwy chłopów 
średniozamożnych, czerwonogwardzistów wyższych uczelni i szkół średnich. Po 
zorganizowaniu tych czterech kongresów powołaliśmy w dniu 20 kwietnia w 
Pekinie Komitet Rewolucyjny. Na zebraniu inauguracyjnym towarzyszka Jiang 
Qing dała bardzo ważne instrukcje, łącząc ośmiopunktowy i dziesięciopunktowy 
rozkaz Komisji Wojskowej KC z ub. r.38 i propagując idee przewodniczącego Mao 
o „poparciu dla armii i miłości dla ludu”. Komitet Rewolucyjny jest 
nowopowstałą siłą. Pierwsze kroki czerwonej władzy wiązały się zawsze z 
pewnymi niedociągnięciami i dlatego o błąd nietrudno, nawet może się zdarzyd, 
że będą uczestniczyd w nich przestępcy, ale to nic strasznego. U noworodków 
także często występuje wysypka, ale jest to objaw normalny. Nowopowstała siła 
z pewnością rozwinie się i okrzepnie, z pewnością wytrwa i zwycięży. Kto pokusi 
się o obalenie Komitetów Rewolucyjnych, niechybnie dozna klęski. Tak jak 
powiedziała towarzyszka Jiang Qing, we wszystkich prowincjach i miastach 
wydzielonych naszego kraju przed 1 maja powstad mają Komitety Rewolucyjne i 
na pewno powstaną. Dlatego, jak już o tym mówiliśmy, po ujawnieniu tych 
spisków – kiedy otworzą nam się oczy, nie ukryje się przed nami żaden 
spiskowiec i żaden dwulicowiec. To powinno byd dla nas cenną przestrogą. 
Musimy sumiennie przyswoid sobie tę naukę. 

Jeszcze jest druga sprawa. Yang Chengwu wraz z kilkoma innymi osobami 
występował przeciwko marksizmowi-leninizmowi i idei Mao Tse-tunga. Yang 
Chengwu napisał artykuł pt. „Musimy ugruntowad autorytet przewodniczącego 
Mao”, o czym przed chwilą towarzyszka Jiang Qing już wspomniała, mówiąc, że 
przewodniczący Mao skrytykował ten artykuł, wskazując jego błędy. 
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Kilka miesięcy temu pewien żołnierz z prowincji Fucien napisał list do Yang 
Chengwu, w którym wytknął błąd zawarty w samym tytule. Otóż zdaniem tego 
żołnierza, na autorytet przewodniczącego Mao składają się bogate 
doświadczenia wyniesione z licznych, rewolucyjnych walk, ciężkie zmagania… 
*niewyraźnie – przyp. stenografa+ oraz uogólnione doświadczenie szlachetnej 
walki setek milionów rewolucjonistów, doświadczenie podsumowane przez 
przewodniczącego Mao Tse-tunga i mocno zakorzenione wśród rewolucyjnego 
ludu, a więc czy można mówid o konieczności ugruntowania tego autorytetu? To 
jest posunięcie wymierzone przeciwko idei Mao Tse-tunga. Fakt, że żołnierz z 
Fucienu miał odwagę krytykowad osobę pełniącą obowiązki szefa Sztabu 
Generalnego Armii Ludowo-Wyzwoleoczej, świadczy o wysokim poziomie 
rewolucyjnego wychowania żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleoczej, którzy 
opanowali dzieła przewodniczącego Mao oraz przyswoili sobie i zrozumieli istotę 
idei Mao Tse-tunga. Przykład ten powinien byd z dumą cytowany przez żołnierzy 
Armii Ludowo-Wyzwoleoczej. 

Nie tylko obecnie prowadzimy walkę. Przed chwilą towarzysz Chen Boda 
zrelacjonował rozwój Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej na 
przestrzeni ostatnich dwu lat. Oczywiście, walka między dwiema liniami 
wewnątrz partii istniała od pierwszego dnia powstania partii. Nie będziemy 
szczegółowo opowiadali, jak przewodniczący Mao, stojąc na pozycji linii 
rewolucyjnej, walczył przeciw wszelkim objawom prawicowego i lewackiego 
oportunizmu. Wystarczy wspomnied tylko o ostatnich latach. Dwa lata temu 
rozgorzała walka pomiędzy dwiema liniami, a w ubiegłym roku grupa osób na 
czele z Tan Zhenlinem wystąpiła przeciwko Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej, Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC i proletariackiemu Sztabowi 
z przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem na czele. To była walka z 
„wstecznym lutowym nurtem”. W ubiegłym roku na przełomie lata i jesieni 
działał ultralewicowy nurt „16 maja”39 i nurt głoszący hasło: „Wyłapad małą 
garstkę w armii”, a w bieżącym roku ultralewicowy nurt przerodził się w 
prawicowy oportunizm i w prawicową frakcyjnośd. 

Jednym z dobitnych przykładów jest sprawa Yang Chengwu. Ta sprawa w obliczu 
zwycięskiego rozwoju Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej jest tylko 
jednym zakrętem i malutkim wstecznym nurtem. Ten wsteczny nurt, 
zdemaskowany przez naszego wielkiego przywódcę, przewodniczącego Mao i 
wiceprzewodniczącego Lina został w rezultacie krytyki dokonanej przez naszą 
Grupę ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC obalony, skompromitowany i rozpadł się 
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całkowicie. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Niech żyje niezwyciężona idea 
Mao Tse-tunga!”+ 

Rozumiemy, że w każdym ruchu rewolucyjnym muszą byd zygzaki i wsteczne 
nurty. W naszym marszu zwycięstwo dodaje nam otuchy, a spotkane zakręty 
wystawiają nas na próbę i stanowią dla nas przestrogę. Dlatego traktujemy ten 
malutki wsteczny nurt jako negatywny materiał dydaktyczny, jako próbę 
ogniową, z której wyjdziemy bardziej zahartowani. Jak powiedział towarzysz 
Chen Boda, w walce tej osiągniemy całkowite zwycięstwo i wyłapaliśmy już tę 
garstkę wrogów! Powinniśmy cieszyd się i gratulowad sobie zwycięstwa! 
Powinniśmy, i to koniecznie, wyłapad tę małą garstkę członków partii, 
kroczących drogą kapitalizmu z grupy Liu Shaoqi, Deng Xiaopinga i Tao Zhu oraz 
ich zwolenników w całym kraju. Musimy obalid Peng Dehuai’a! Obalimy Peng 
Zhena, Luo Ruiqinga, Lu Dingyi i Yang Shangkuna! Obalimy czarnego herszta 
„wstecznego lutowego nurtu” – Tan Zhenlina! Obalimy Siao Hua! Obalimy Yang 
Chengwu, Yu Lijinga i Fu Chongbi! Musimy obalid mizerne gady: Wang Li, Guan 
Fenga i Qi Benyu! Wang, Guan i Qi uczestniczyli w pracy nad opracowywaniem 
projektów dokumentów w Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej w tym okresie, kiedy 
pracą w partii kierował sztab Liu i Denga. Kilku towarzyszy z obecnego 
kierownictwa Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC ujawniło ich prawdziwe 
oblicze i wyciągnęło ich sprawki na światło dzienne. Jest to wielka zasługa 
towarzyszy z kierownictwa Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! 
*Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Uczmy się bojowego ducha od towarzyszki 
Jiang Qing! Będziemy zdecydowanie ufad Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej przy 
KC! Będziemy zdecydowanie ufad przewodniczącemu Mao!” Towarzyszka Jiang 
Qing wykrzykuje: „Uczmy się od rewolucyjnych mas! Uczmy się od dowódców i 
żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleoczej!”+ Tak jak sami mówicie, musimy 
najpierw oddad cześd naszemu wielkiemu przywódcy przewodniczącemu Mao! 
Musimy oddad cześd najbliższemu towarzyszowi broni przewodniczącego Mao, 
wiceprzewodniczącemu Linowi! Musimy oddad cześd KC Partii z 
przewodniczącym Mao i wiceprzewodniczącym Linem na czele! Musimy oddad 
cześd Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej i Armii Ludowo-Wyzwoleoczej! Musimy 
oddad cześd naszym małym generałom czerwonogwardzistom! Musimy oddad 
cześd proletariackim ugrupowaniom rewolucyjnym! Musimy oddad cześd 
szerokim masom rewolucyjnym! 

Towarzysze, współtowarzysze broni, chciałbym teraz w kilku zdaniach 
przedstawid bojowy życiorys towarzyszki Jiang Qing. 
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Powinniśmy wiedzied, że towarzyszka Jiang Qing przebyła trudny okres walki, 
szczególnie w latach trzydziestych, kiedy to po wstąpieniu do Komunistycznej 
Partii Chin narażona była na represje ze strony zdrajców, pseudokomunistów, 
łotrów oraz reakcji kuomintangowskiej. *Wicepremier Xie wykrzykuje: 
„Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing! Przysięgamy do śmierci bronid 
towarzyszki Jiang Qing! Niech żyje nasz wielki przywódca, przewodniczący 
Mao!”+ Była ona wtedy bardzo młoda, ale niezłomnością ducha i odwagą 
dorównywała słynnemu pisarzowi Lu Xun’owi40. Walczyła bowiem z tymi 
wszystkimi, którzy stosowali wobec niej represje i przemoc, którzy ją szkalowali, 
oczerniali i rzucali na nią kalumnie. Napisała ona szereg bojowych artykułów, 
które powinny byd dla nas wzorem do naśladowania! *Towarzyszka Ye Qun 
wykrzykuje: „Uczmy się bojowego ducha od towarzyszki Jiang Qing! 
Towarzyszka Jiang Qing jest wybitną proletariacką rewolucjonistką! Ci, którzy 
stosowali represje wobec towarzyszki Jiang Qing nie ujdą kary! Niech żyje 
przewodniczący Mao! Niech żyje! Niech żyje!”+ Gdyby ktoś przeczytał artykuły 
towarzyszki Jiang Qing z owego okresu, to przekonałby się, że są to czerwone 
artykuły. Natomiast oszczerstwa reakcjonistów oraz ich podłe paszkwile nie 
mają nic wspólnego z towarzyszką Jiang Qing, są to fałszywe materiały zebrane 
przez czarną bandę ze źródeł tajwaoskich i hongkongskich41. Toteż każdy, kto 
będzie zbierał oszczercze materiały napisane przez czarną bandę reakcjonistów, 
imperialistów i szpiegów, sam stanie się członkiem czarnej bandy. Musimy 
wdrożyd śledztwo przeciwko tym osobom. A same materiały są nic nie warte. 
Tego rodzaju kalumnie rzucane były również na Lu Xuna! 

Towarzyszka Jiang Qing działała zarówno w konspiracji, jak i na polu literatury i 
sztuki. Jest to wyczyn nie lada i musimy byd pełni podziwu dla niej. 
*Wicepremier Xie wykrzykuje: „Precz ze wszystkimi kontrrewolucjonistami, 
którzy stosowali represje wobec towarzyszki Jiang Qing! Uczmy się od 
towarzyszki Jiang Qing! Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing! Przysięgamy do 
śmierci bronid towarzyszki Jiang Qing! Wyłapiemy wszystkich 
kontrrewolucjonistów, którzy stosowali represje wobec towarzyszki Jiang Qing! 
Kto ośmieli się występowad przeciwko towarzyszce Jiang Qing, temu 
zmiażdżymy jego psi łeb!”+ 

Po rozpoczęciu wojny antyjapooskiej towarzyszka Jiang Qing przybyła do Jenanu 
i stała się pilna uczennicą i najbliższą towarzyszką broni przewodniczącego Mao. 
Naprawdę szła za przewodniczącym Mao, studiowała sumiennie jego dzieła i 
jego ideę, nawet w okresie choroby studiowała pilnie dzieła przewodniczącego 
Mao i słuchała jego referatów. Później towarzyszka Jiang Qing uczestniczyła w 
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naszej wojnie wyzwoleoczej. Po zakooczeniu wojny ta czarna banda, o której 
była mowa, poczynając od wielkich zdrajców grupy Liu Shaoqi, tj. od Liu, Denga, 
Tao, Penga, Lu, Luo, Yanga, Peng Dehuai’a oraz He Longa Az do małej garstki 
członków „wstecznego lutowego nurtu”, jak Yang Chengwu, Yu Lijinga oraz Fu 
Chongbi, stosowała represje wobec towarzyszki Jiang Qing i zwalczała ją. Ale 
towarzyszka Jiang Qing traktowała ich ze wzgardą i śmiało stanęła do walki z 
nimi! Dlatego już na etapie przygotowawczym Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
Kulturalnej postawa towarzyszki Jiang Qing była prawidłowa. Wybrany przez nią 
podczas rewolucji teatralnej w 1964 r. wzorcowy repertuar 8 sztuk do dziś 
święci triumf. *Towarzyszka Ye Qun wykrzykuje: „Uczmy się od towarzyszki Jiang 
Qing! Pozdrawiamy towarzyszkę Jiang Qing! Kto preparuje oszczercze materiały 
przeciwko towarzyszce Jiang Qing, z tym będziemy walczyd do kooca! 
Zdecydowanie będziemy bronid towarzyszki Jiang Qing! Przysięgamy do śmierci 
bronid przewodniczącego Mao! Przysięgamy do śmierci bronid KC partii! 
Przysięgamy do śmierci bronid Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC! Niech 
żyje zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej!” Wicepremier Xie 
wykrzykuje: „Przysięgamy do śmierci bronid wiceprzewodniczącego Lina!”+ 

Doniosły artykuł, który ukazał się w kwietniu na łamach gazety „Jiefangjun Bao”, 
jest właśnie streszczeniem narady na temat kultury i sztuki przeprowadzonej w 
Armii Ludowo-Wyzwoleoczej pod kierownictwem towarzyszki Jiang Qing na 
zlecenie wiceprzewodniczącego Lina42. Proszę ten artykuł porównad z 
„Lutowymi tezami” Peng Zhena43, a uwidocznią się jaskrawo ich różnice: 
pierwszym dokument jest czerwony, podczas gdy drugi – czarny. Powinniście 
dobrze przestudiowad to streszczenie. Tak jak to przed chwilą zanalizował 
towarzysz Chen Boda, dużą rolę w okresie pogłębienia się proletariackiej 
rewolucji kulturalnej odegrała walka prowadzona przez towarzyszkę Jiang Qing. 
W Grupie ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC towarzyszka Jiang Qing stosuje 
surowe wymagania zarówno wobec siebie, jak i wobec innych towarzyszy, 
stosuje kryteria idei Mao Tse-tunga kontrolując każdego towarzysza, aby móc 
przeprowadzid wyraźną linię między wrogami a towarzyszami. Swoim 
towarzyszom niesie troskliwą pomoc, zaś zdrajcom i łotrom odważnie 
wypowiada walkę, co także jest godne naśladownictwa. Toteż powinniśmy uczyd 
się od towarzyszki Jiang Qing! *Towarzyszka Jiang Qing: „Uczmy się od premiera, 
pozdrawiamy premiera!”+ Nie zasłużyłem, nie zasłużyłem! Powinniśmy przysiąc 
do śmierci bronid naszego wielkiego przywódcę przewodniczącego Mao! 
Przysięgamy do śmierci bronid KC partii na czele z przewodniczącym Mao i 
wiceprzewodniczącym Linem! Przysięgamy do śmierci bronid Grupy ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC! Przysięgamy do śmierci bronid towarzyszki Jiang 
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Qing! Przysięgamy do śmierci bronid naszej Chioskiej Armii Ludowo-
Wyzwoleoczej, szerokich mas rewolucyjnych, naszych małych generałów 
czerwonogwardzistów oraz naszej dyktatury proletariatu! 

Obecnie sytuacja na świecie jest wspaniała, o czym już mówiła towarzyszka Jiang 
Qing, więc nie trzeba na ten temat więcej mówid. Wrogom wiedzie się coraz 
gorzej, a nam – coraz lepiej. Proszę zwrócid uwagę, jak popierana przez nas 
antyamerykaoska wojna o uratowanie Wietnamu jest bliska ostatecznego 
zwycięstwa, jeżeli tylko będzie prowadzona konsekwentnie. Nasza Wielka 
Proletariacka Rewolucja Kulturalna już obecnie znajduje się na etapie 
całkowitego triumfu. Ale słusznie przed chwilą zauważył towarzysz Chen Boda, 
drogi rewolucji są kręte i im bardziej zbliżają się ku zwycięstwu, tym więcej knują 
spisków przeciwko nam nasi wrogowie. Knują przeciw nam wrogowie, 
zatwardziali przestępcy kroczący drogą kapitalistyczną, knują w szeregach naszej 
partii zdrajcy i szpicle, knują niepoprawni obszarnicy, kułacy, reakcjoniści, 
przestępcy i prawicowcy, ponadto knują wśród nas agenci obcych wywiadów, 
dlatego musimy zdwoid czujnośd. Wystarczy, abyśmy postępowali wedle 
najwyższych dyrektyw i planu strategicznego Mao i mieli otwarte oczy, a 
wszystkie knowania wrogów zostaną udaremnione. Wrogowie znajdują się już w 
impasie i rozpadają się ich szeregi, podczas gdy my kroczymy ku całkowitemu 
zwycięstwu. W takim momencie musimy byd szczególnie czujni. Na przykład 
teraz, kiedy wrogowie znajdują się już w obliczu klęski wojny wietnamskiej, 
trudno im będzie rozpętad inną wojnę na wielką skalę, ale tym niemniej 
powinniśmy byd na to przygotowani. Będzie im jeszcze trudniej tego dokonad, 
jeżeli będziemy przygotowani. Musimy ugruntowad nasze rewolucyjne 
zdecydowanie do bohaterskiej walki, aby byd zawsze przygotowanym, musimy 
ufad w swoje siły na wypadek, gdyby imperializm amerykaoski, kliki reakcyjne z 
różnych krajów, a nawet rewizjonizm radziecki narzucił nam wojnę na skalę 
światową. W toku zwycięstwa Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej 
zmieciemy ich z naszej chioskiej ziemi! Zmieciemy doszczętnie! *Przywódcy 
wykrzykują: „Na pewno wyzwolimy Tajwan!”+ Musimy wystrzegad się intryg 
wrogów wewnętrznych i zagranicznych, walczyd o ostateczne zwycięstwo 
Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej i przyłączyd do macierzy Tajwan. 
Dlatego powinniśmy dobrze przestudiowad pięciopunktowe zadania 
zaakceptowane przez przewodniczącego Mao, które zostały wydrukowane w 
formie noworocznego artykułu redakcyjnego w bieżącym roku w naszej prasie: 
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1. Należy udoskonalid szkolenie w zakresie idei Mao Tse-tunga, podnieśd 
poziom naszego opanowania idei Mao Tse-tunga oraz poziom naszej 
bojowości w proletariackiej rewolucji kulturalnej. 

2. Na bazie tego szkolenia musimy zrealizowad wielki sojusz i trój sojusz 
proletariackich ugrupowao rewolucyjnych, starając się przed 1 maja 
utworzyd Komitety Rewolucyjne we wszystkich 29 prowincjach i miastach 
wydzielonych na terenie całego kraju. Ponadto chcemy zrealizowad wielki 
sojusz proletariackich ugrupowao rewolucyjnych na wszystkich frontach i 
we wszystkich resortach. Tam, gdzie trzeba będzie odebrad władzę, 
zrealizujemy „rewolucyjny sojusz trójstronny”. Udoskonalimy w każdej 
naszej instytucji akcję „walki-krytyki-przemian”. Rewolucja powinna byd 
dokonywana przy pomocy zredukowanego personelu i oszczędnie, abyśmy 
mogli skoncentrowad wszystkie siły na pracy produkcyjnej, pracy na wsi 
oraz pracy wśród mas. Należy podkreślid, że koniecznośd prowadzenia 
walki pomiędzy dwiema liniami, co zresztą jest ważne nie tylko teraz, 
chociaż szczególnie na obecnym etapie. Musimy jeszcze lepiej wypracowad 
metodę rewolucyjnej powszechnej krytyki, tj. – jak już była o tym mowa – 
musimy przy pomocy krytyki obalid garstkę osób w partii piastujących 
najwyższe stanowiska i kroczących drogą kapitalizmu – Liu, Denga i Tao 
oraz ich popleczników we wszystkich miejscowościach i resortach, Penga, 
Luo, Lu i Yanga oraz Peng Dehuai’a i He Longa, a także czarnego herszta z 
bandy „wstecznego lutowego nurtu”, Tan Zhenlina wraz z jego szajką, 
ponadto Yang Chengwu, Yu Lijinga i Fu Chongbi. Jednym słowem, tych 
wszystkich spiskowców należy przy pomocy krytyki skompromitowad i 
spowodowad ich upadek. Tylko pod warunkiem przeprowadzenia walki 
pomiędzy dwiema liniami, możemy utworzyd wielką koalicję 
proletariackich ugrupowao rewolucyjnych. Przynależnośd do ugrupowania 
nie odgrywa żadnej roli, słuszne jest to, co jest zgodne z ideą Mao Tse-
tunga, a niesłuszne jest to, co nie jest z nią zgodne; słusznośd ma ten, kto 
stoi na pozycji rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao, a nie ma 
słuszności ten, kto nie stoi na pozycji rewolucyjnej linii przewodniczącego 
Mao. Dopiero zastosowanie tego miernika naprawdę umożliwi 
zrealizowanie rewolucyjnej wielkiej koalicji. 

3. Musimy szczególnie rozwijad akcję „popieraj armię – miłuj lud”. Dzisiejszy 
wiec solidarności jest właśnie przykładem tej akcji dobrze 
przeprowadzonej. Wojsko kocha lud, a lud popiera wojsko. Doprowadźmy 
do jeszcze większej konsolidacji proletariackich ugrupowao rewolucyjnych 
stolicy pod kierownictwem naszego wielkiego przywódcy 
przewodniczącego Mao i przy pomocy zastępcy głównego dowódcy 
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wiceprzewodniczącego Lina. Wymaga to również poparcia ze strony 
Chioskiej Armii Ludowo-Wyzwoleoczej oraz wszystkich tu obecnych 
towarzyszy. Po powrocie przekażcie słowa przemawiających tu towarzyszy 
do reprezentowanych przez was instytucji, zakładów, wsi, szkół i jednostek 
wojskowych. Powinniśmy wszyscy stanąd twardo na pozycji rewolucyjnej 
linii przewodniczącego Mao, zjednoczyd się pod wzniesionym wysoko 
czerwonym sztandarem idei Mao Tse-tunga, udoskonalid pracę Komitetu 
Rewolucyjnego w Pekinie i wielkiej koalicji we wszystkich instytucjach, aby 
świecid przykładem na cały kraj. 

4. Uchwycid rewolucję, rozwijad produkcję, przyspieszad pracę i ulepszad 
strategię. Wśród obecnych dziś towarzyszy jest sporo towarzyszy biednych 
chłopów i z niższych warstw średniozamożnego chłopstwa. Na was ciąży 
wielki obowiązek, musicie nie tylko dobrze prowadzid rewolucję i dbad o 
konsolidację na zasadach rewolucyjnych, ale także dbad o produkcję, nie 
opuszczad pracy, nie opuszczad zajęd i nie ulegad kontrrewolucyjnemu 
ekonomizmowi. Musicie naprawdę dobrze dbad o produkcję. Prowadzimy 
Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną właśnie po to, aby pobudzid 
szerokie masy ludności do wykazania jeszcze większej aktywności. 
Wierzymy, że poziom produkcji bieżącego roku w Pekinie, zarówno w 
rolnictwie, jak przemyśle, komunikacji, jak i w transporcie, stanie się 
wzorem do naśladowania w całym kraju. Towarzysze z naszych instytucji i 
szkół powinni nawiązad jeszcze liczniejsze kontakty z robotnikami, 
biednymi chłopami i niższą warstwą średniozamożnych chłopów oraz z 
masami, powinni popierad przemysł i rolnictwo. 

5. Praca związana z uporządkowaniem organizacji partyjnych, 
młodzieżowych, czerwonogwardyjskich oraz rewolucyjnych mas w naszych 
instytucjach powinna się opierad o istniejące już Komitety Rewolucyjne 
bądź też Komisje Przygotowawcze tych Komitetów. Towarzyszka Jiang 
Qing, przemawiając w listopadzie ub. r. powiedziała, że należy 
uporządkowad szeregi rewolucyjne we wszystkich instytucjach. 
Przestępców należy usuwad, a aktywistów awansowad i dawad im 
odpowiedzialne funcie, ażeby jeszcze lepiej uporządkowad nasze szeregi. 
Trzeba zjednoczyd wszystkich przedstawicieli wojska w toku Wielkiej 
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej. Trzeba zrealizowad rewolucyjny 
sojusz trójstronny osób starszych, w wieku średnim oraz młodzieży. 
Dopiero wówczas będziemy mieli siłę powitad nadchodzący IX 
Ogólnokrajowy Zjazd Komunistycznej Partii Chin. 

A teraz wznieście okrzyki: 
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Wysoko wznieśmy wielki czerwony sztandar idei Mao Tse-tunga i walczmy o 
całkowite zwycięstwo Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej! 

Niech żyje zwycięstwo rewolucyjnej linii przewodniczącego Mao! 

Precz z Liu Shaoqi, Deng Xiaopingiem i Tao Zhu! Precz z Peng Dehuai’em! Precz z 
He Longiem! Precz z Peng Zhenem, Luo Ruiqingiem, Lu Dingyi i Yang 
Shangkunem! Precz z czarnym hersztem „wstecznego lutowego nurtu”, Tan 
Zhenlinem! 

Precz z Yang Chengwu! Precz z Yu Lijingiem! Precz z Fu Chongbi! Precz z Wang Li, 
Guan Fengiem i Qi Benyu! Precz ze wszystkimi spiskowcami i dwulicowcami! 

[Towarzyszka Jiang Qing wznosi hasła: „Precz z karierowiczami! Precz z 
dwulicowcami! Wielki przywódca przewodniczący Mao niech żyje! Niech żyje! 
Niech żyje!”+ 

*Wiec został zwycięsko zakooczony przy uroczystym odśpiewaniu „Na pełnym 
morzu nie można płynąd bez sternika” oraz „Międzynarodówki”+ 

 

Przypisy 

1. Xie Fuzhi – w okresie WPRK wicepremier i minister bezpieczeostwa 
publicznego, od 1967 roku przewodniczący Pekioskiego Komitetu 
Rewolucyjnego; w 1981 roku skazany na 17 lat pozbawienia wolności przez 
administrację Deng Xiaopinga pod zarzutem udziału w „spisku” Lin Biao. 

2. Mowa o Komitetach Rewolucyjnych następujących prowincji: 

Hunan – powstał 8. IV. 1968 roku 
Ningsia – 10. IV. 1968 roku 
Anhuei – 18. IV. 1968 roku 
Szansi – 1. V. 1968 roku 

3. W rzeczywistości zadania tego nie udało się zrealizowad w tym terminie. 
Pozostałe siedem Komitetów Rewolucyjnych powstało w okresie między 1 maja 
a 7 września 1968 roku. 

4. Ye Qun – żona Lin Biao; członek Kierownictwa Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej 
przy ChALW. 
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5. Tao Zhu – w KPCh od 1926 r., w okresie 1966-67 sekretarz KC i wicepremier, 
jako stronnik Liu Shaoqi, usunięty ze wszystkich stanowisk w roku 1967. 

6. Peng Dehuai – od 1934 do 1959 roku członek KC KPCh; w latach 1954-59 
wicepremier i minister obrony narodowej ChRL, krytykował Wielki Skok z pozycji 
prawicowych, usunięty w roku 1959 ze wszystkich stanowisk. 

7. He Long – od 1926 r. w KPCh; 1945-66 – członek KC; od 1945 do 1966 – 
wicepremier; pozbawiony stanowisk w 1966 roku, przeciwstawiał się rewolucji 
kulturalnej, stronnik Liu Shaoqi. 

8. Peng Zhen – od 1923 r. w KPCh; 1951-66 – członek Biura Politycznego, 
sekretarz KC; 1949-66 – Pierwszy Sekretarz Komitetu Miejskiego partii i 
burmistrz Pekinu, bliski współpracownik i stronnik Liu Shaoqi, wiosną 1966 r. 
usunięty ze wszystkich stanowisk, zrehabilitowany w 1979 roku przez Deng 
Xiaopinga. 

9. Luo Ruiqing – od 1926 r. w KPCh; 1949-59 – minister bezpieczeostwa 
publicznego; 1959-66 – wicepremier, szef sztabu generalnego ChALW i 
wiceminister obrony, 1958-66 – sekretarz KC, a od 1945 do 1966 – członek KC, 
usunięty ze wszystkich stanowisk w okresie WPRK. 

10. Lu Dingyi – od 1924 r. w KPCh; student Uniwersytetu im. Sun Yat-sena w 
Moskwie; 1945-1966 – członek KC KPCh; 1962-66 – sekretarz KC; 1949-66 
kierownik Wydziału Agitacji i Propagandy KPCh, 1965-66 wicepremier i minister 
kultury, wiosną 1966 usunięty ze wszystkich stanowisk, zrehabilitowany i 
przywrócony do KC w 1978 prze Denga. 

11. Yang Shengkun – od 1926 r. w KPCh; 1950-65 – kierownik Kancelarii Ogólnej 
KC KPCh; zastępca sekretarza KC, jeden z grupy „dwudziestu ośmiu i pół 
bolszewika”, wiosną 1966 roku usunięty ze wszystkich stanowisk, przywrócony 
do KC w 1978 roku, przez wiele lat zajmował różne stanowiska w dengistowskiej 
administracji i w partii; 1988-1972 przewodniczący ChRL; odpowiedzialny za 
stłumienie demonstracji na Placu Tiananmen w 1989 roku. 

12. Xiao Hua – szef Głównego Zarządu Politycznego ChALW, usunięty w 1967 r. 

13. Wang Li – w początkowym okresie WPRK redaktor naczelny „Hongqi”, 
członek Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej, usunięty pod koniec 1967 roku za 
odchylenie ultralewicowe. 
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14. Guan Feng – główny współpracownik Wang Li; komentator dziennika 
„Renmin Ribao” i „Jiefangjun Bao”, członek Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej, 
usunięty za ultralewicowośd. 

15. Qi Benyu – dziennikarz i publicysta, naczelny redaktor szanghajskiego 
dziennika „Wenhui Bao”; redaktor naczelny „Hongqi”; 1966-68 członek Grupy 
ds. Rewolucji Kulturalnej przy KC; jesienią 1968 r. usunięty z partii za odchylenie 
ultralewicowe; skazany na wieloletnie więzienie w procesie Bandy Czworga w 
1981 roku. 

16. „Mali generałowie rewolucji” – czyli członkowie Czerwonej Gwardii. 

17. Ye Qun – żona Liu Shaoqi. 

18. „Wsteczny lutowy nurt” – nurt, który w lutym 1967 roku sprzeciwiał się 
eskalacji rewolucji kulturalnej; stanowił opozycję wewnątrz KPCh i ChALW. 

19. Tan Zhenlin – członek Biura Politycznego KC KPCh, Sekretarz KC, 
Wicepremier, krytykował Wielki Skok z pozycji prawicowych. 

20. Yu Lijing – członek Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej przy ChALW, Komisarz 
Polityczny Sił Lotniczych ChALW; usunięty w marcu 1968 roku, wspólnik Yang 
Chengwu. 

21. Yang Chengwu – od 1929 roku w chioskiej Armii Czerwonej; od 1956 – 
zastępca członka KC KPCh i dowódca obrony przeciwlotniczej; od 1965 roku szef 
Sztabu Generalnego ChALW; usunięty ze wszystkich stanowisk w marcu 1968 
roku. 

22. Fu Chongbi – od 1967 roku dowódca garnizonu pekioskiego i 
wiceprzewodniczący stołecznego Komitetu Rewolucyjnego; w marcu 1968 r. 
usunięty ze wszystkich stanowisk jako wspólnik Yang Chengwu. 

23. Artykuł Yang Chengwu, pt. „Ugruntowad absolutny autorytet 
przewodniczącego Mao, ugruntowad absolutny autorytet idei Mao Tse-tunga” 
ukazał się na łamach „Żenmin Żypao” z dnia 2 listopada 1967 r. 

24. Wu Faxian – od 1935 roku w aparacie politycznym chioskiej Armii 
Czerwonej; od 1952 r. zastępca, a od 1957 r. komisarz polityczny sił 
powietrznych ChALW; w 1965 roku został dowódcą lotnictwa wojskowego, a w 
1968 roku zastępcą szefa Sztabu Generalnego ChALW; 1969 roku wybrany do KC 
KPCh; członek kierownictwa Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej 
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25. Nie Yuanzi – pracownik naukowy Wydziału Filozofii Uniwersytetu 
Pekioskiego; autorka pierwszej gazetki wielkich hieroglifów z 27 maja 1966 r.; 
przewodnicząca Komuny Uniwersytetu Pekioskiego i zastępca 
przewodniczącego Komitetu Rewolucyjnego Pekinu, rozpoczęła wbrew wyraźnej 
instrukcji kierownictwa kampanię przeciwko usuniętym członkom Grupy ds. 
Rewolucji Kulturalnej przy KC: Wang Li, Guan Fengowi i Qi Benyu. 

26. Kang Sheng – 1945-75 -  członek KC KPCh, 1969-75 – wiceprzewodniczący 
KC; doradca Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej. 

27. Wang Ming – od 1925 r. członek KPCh, stał na czele frakcji „dwudziestu 
ośmiu i pół bolszewika”, która przeciwstawiała się rewolucyjnej taktyce wojny 
ludowej Mao Tse-tunga, usiłując dogmatycznie zaaplikowad marksizm-leninizm 
do warunków chioskich – postulując rozpoczęcie serii powstao, rewolucji w 
miastach; pełnił obowiązki sekretarza generalnego KPCh (1931-1932), od 1956 
roku przebywał w ZSRR, usunięty z KPCh. 

28. Wang Jiaxiang – od 1928 r. w KPCh, po 1930 r. redaktor naczelny „Hongqi”; 
od 1931 r. we władzach Centralnego Regionu Radzieckiego; szef Głównego 
Zarządu Politycznego Chioskiej Armii Czerwonej, wiceprzewodniczący Komisji 
Wojskowej KC KPCh; 1934-1966 i 1973-1974 członek KC. pierwszy ambasador 
(1949-1951) ChRL w ZSRR a także kierownik Wydziału Zagranicznego KC KPCh; 
wiceminister spraw zagranicznych (1949-1959) i sekretarz KC (1956-1966); 
potępiony w okresie rewolucji kulturalnej, potem zrehabilitowany. 

29. Potrójna ugoda: ugoda wobec imperializmu, reakcji i współczesnego 
rewizjonizmu; jedno zmniejszenie – zmniejszenie poparcia dla rewolucyjnej 
walki narodów świata. 

30. Dotyczy okresu od listopada 1965 r. do czerwca 1966 r., gdy wszyscy wyżej 
wymienieni zostali usunięci z zajmowanych stanowisk. 

31. Dotyczy okresu od sierpnia 1966 r. (XI Plenum KC KPCh) do kooca grudnia 
1966 r. 

32. Dotyczy okresu od kooca stycznia do początku marca 1967 r. 

33. Dotyczy okresy od kooca sierpnia do grudnia 1967 r. 

34. W okresie luty-marzec 1968 r. 
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35. Fragment wystąpienia Mao Tse-tunga na X Plenum KC KPCh (wrzesieo 1962 
r.) 

[36. Zdanie z pamiętnika żołnierza ChALW, Li Wen-czunga, którego obszerne 
fragmenty zostały opublikowane przez prasę chioską po jego śmierci. 

37. Popularna piosenka śpiewana w okresie rewolucji kulturalnej. 

38. Rozkaz Komisji Wojskowej przy KC KPCh z 6 kwietnia 1967 r. 

39. Nurt „16 maja” – ultralewicowy nurt czerwonogwardyjski, postulujący 
zdobycie władzy od dołu, przeciwstawiający Czerwoną Gwardię Chioskiej Armii 
Ludowo-Wyzwoleoczej. 

40. Lu Xun – najwybitniejszy chioski pisarz XX wieku, w swojej twórczości 
odszedł od języka klasycznego, niezrozumiałego dla szerokich rzecz 
społeczeostwa na rzecz języka potocznego, pracował w Ministerstwie Oświaty, 
rządu Sun Jat-sena; w 1927 roku zaprotestował przeciwko mordowaniu 
komunistów przez Kuomintang, założyciel w Szanghaju Ligi Wolności Chin. 

41. Mowa m.in. o opublikowanej w Hong Kongu w listopadzie 1967 r. i wydanej 
przez UIR „Biografii Jiang Qing” pióra Chung Hua-mina w języku chioskim. 

42. Por. Sinhua News Agency z 28 maja 1967 r. Mowa o naradzie poświęconej 
problemom pracy w dziedzinie literatury i sztuki w szeregach ChALW, która 
odbyła się w dniach od 2 do 20 lutego 1966 r. w Szanghaju pod 
przewodnictwem Jiang Qing. Materiał tego forum wraz z listem polecającym z 
dnia 23 marca 1966 r. przesłał Lin Biao członkom Komisji Wojskowej przy KC 
KPCh. 

43. Mowa o tzw. „Szkicu Raportu o aktualnej sytuacji w dziedzinie nauki i 
kultury”, przygotowanym przez Grupę ds. Rewolucji Kulturalnej w lutym 1966 r. 

 


