
Enver Hodża kontra Mao Tse-tung

Komunistyczny Związek Robotniczy Niemiec
(Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands)

Lipiec 1980

Spis treści
Rozwój stosunków między Komunistyczną Partią Chin, a Albańską

Partią Pracy 3
Wspólna walka z nowoczesnym rewizjonizmem . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pomoc gospodarcza socjalistycznych Chin dla Albanii i jej

jednostronne zaprzestanie przez klikę Hua Guofenga . . . . . . . . . 8
Hodża demaskuje się własnymi wyjaśnieniami dotyczącymi zmiany kursu 13

Metody oczerniania Mao Tse–tunga przez Hodżę: bełkot,
fałszerstwa i niepełne cytaty 16
Cechy szczególne rewolucji chińskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Twierdzenie: nieproletariacki charakter klasowy Chińskiej Republiki

Ludowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Twierdzenie: przywództwo armii zamiast partii . . . . . . . . . . . . . . 21
Twierdzenie: wiodąca rola chłopstwa w rewolucji chińskiej . . . . . . . . 22
Twierdzenie: swobodny rozwój kapitalizmu po rewolucji demokratycznej 24
Twierdzenie: klasowe pojednanie z burżuazją . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Twierdzenie: promocja ideologii burżuazyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 28

Rewolucja kulturalna jako najważniejsza forma walki klasowej w
socjalizmie, a Enver Hodża ją odrzuca 31
Jako metoda umocnienia dyktatury proletariatu, Wielka Proletariacka

Rewolucja Kulturalna jest dalszym rozwinięciem
marksizmu–leninizmu przez Mao Tse–tunga . . . . . . . . . . . . . 31

Zmiana kursu przez Hodżę w ocenie Wielkiej Proletariackiej Rewolucji
Kulturalnej – Odrzucenie jego oszczerczych ataków . . . . . . . . . 35

1



Hodża zaprzecza istnieniu klas antagonistycznych w socjalizmie . . . . . 40
Zaprzeczając dwuliniowej walce, Hodża promuje metody

biurokratyczne w partii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hodża zaprzecza powstaniu nowej burżuazji . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Utrzymać jedność światowego ruchu komunistycznego na
podstawie marksizmu–leninizmu i myśli Mao Tse–tunga 48
Zdrada Denga Xiaopinga i oszczercze ataki Hodży na Mao Tse–tunga i

myśl Mao Tse–tunga sprzyjały rozwojowi likwidatorów na całym
świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Enver Hodża zgadza się z Robertem Steigerwaldem . . . . . . . . . . . . 53
Walka klas i Światowa Rewolucja Proletariacka wymagają jedności na

podstawie marksizmu–leninizmu i myśli Mao Tse–tunga . . . . . . . 55
Walka przeciwko współczesnemu rewizjonizmowi i likwidacji w teorii i

praktyce jest częścią proletariackiej walki klasowej . . . . . . . . . . 58

2



Nota od tłumacza: Tekst ten został opublikowany przez Komunistyczny Związek
Robotniczy Niemiec (Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands) w lipcu 1981
roku, jeszcze za życia Hodży i przed powstaniem RIM, tak więc sformułowanie
«maoizm» nie było wówczas powszechnie używane, a stosowano raczej określenie
«myśl Mao Tse–tunga». Zachęcam czytelników do zapoznania się z oryginalnym
tekstem dostępnym na stronie MLPD1, gdyż ten tekst przeszedł tłumaczenie z
niemieckiego do angielskiego i z angielskiego na polski, mogą więc pojawiać się tu
drobne różnice względem oryginału. Niniejszy tekst ujawnia zdradę marksizmu–
leninizmu przez Hodżę pod koniec lat 70. XX wieku.

Rozwój stosunków między Komunistyczną
Partią Chin, a Albańską Partią Pracy
Wspólna walka z nowoczesnym rewizjonizmem
Mao Tse–tung zmarł 9 września 1976 r. W tym samym roku, w listopadzie 1976
r., Enver Hodża oświadczył w raporcie Komitetu Centralnego na Siódmym
Kongresie Partii:

Historyczne zwycięstwa, które naród chiński odniósł w swojej chwalebnej
rewolucji i budowie socjalizmu, utworzeniu nowych Chin Ludowych i
wysokim prestiżu, jakim cieszą się w świecie, są bezpośrednio związane z
imieniem, naukami i przewodnictwem wielkiego rewolucyjny, towarzysza
Mao Tse–tunga. Dzieło tego wybitnego marksisty–leninisty stanowi
wkład we wzbogacenie rewolucyjnej teorii i praktyki proletariatu.
Albańscy komuniści i naród zawsze będą czcić pamięć towarzysza Mao
Tse–tunga, który był wspaniałym przyjacielem naszej partii i ludu […]

Dyktatura proletariatu i budowa socjalizmu, które zostały odrzucone i
zdradzone przez rewizjonistów, były kontynuowane przez Albanię i
Chiny, które pozostały lojalne wobec marksizmu–leninizmu, broniły go z
determinacją i wypowiedziały ostrą wojnę ideologiczną rewizjonizmowi
chruszczowistów i jego zwolennikom. Komunizm nie wygasł, na co
liczyła burżuazja, a oportuniści i likwidatorzy radowali się zbyt
wcześnie.2

Niecałe dwa lata później sam Hodża zgodził się z likwidatorami. W swojej
książce «Imperializm i Rewolucja», która według Albańskiej Partii Pracy została

1https://www.mlpd.de/english/2019/hoxha-versus-mao-tsetung-defend-marxism-leninism-and-mao-tsetung-
thought

2Enver Hoxha, Report to the 7th Congress of the PLA on November 1, 1976, p. 201 and 216/217
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po raz pierwszy opublikowana w języku albańskim w kwietniu 1971 roku,
oczernia towarzysza Mao Tse–tunga jako «chińskiego Chruszczowa», a myśl Mao
Tse–tunga jako «teorię antymarksistowską». Według niego Chiny nigdy nie
podążały «drogą socjalizmu, ale drogą budowy wielkiego burżuazyjnego,
socjalimperialistycznego państwa». Aby zniszczyć powszechny szacunek jakim
darzono Mao Tse–tunga w Albanii i w światowym ruchu komunistycznym, E.
Hodża oczernia pryncypialną walkę z nowoczesnym rewizjonizmem, prowadzoną
przez Komunistyczną Partię Chin pod przywództwem Mao Tse–tunga. Według
niego «jego walka z radzieckim rewizjonizmem nie była podyktowana poprawną
linią marksistowsko–leninowską, ale była pełna wahań ideologicznych».

Aby lepiej zrozumieć kłamliwość tych twierdzeń, konieczne jest przypomnienie
niektórych faktów. Walka ze współczesnym rewizjonizmem rozpoczęła się wraz z
XX Zjazdem Partii Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w lutym 1956
roku. Kongres ten był punktem wyjścia do fundamentalnych zmian w
socjalistycznym społeczeństwie Związku Radzieckiego. Pod kierownictwem
Chruszczowa znaczna część zdegenerowanych drobnomieszczańskich biurokratów
w partii, aparat państwowy i kierowniczy przejął władzę polityczną w celu
zastąpienia dyktatury proletariatu dyktaturą burżuazji nowego typu. Aby
zwieńczyć ten proces, Chruszczow oczernił towarzysza Stalina, który zmarł w
1953 r., W swoim słynnym tajnym przemówieniu na XX Kongresie, pod
pozorem walki z «kultem jednostki» nazwał go «megalomanem i przestępcą».

Całkowite odrzucenie dorobku Stalina przez Chruszczowa na XX
Zjeździe KPZR oznaczało w istocie odrzucenie dyktatury proletariatu i
podstawowych teorii marksizmu–leninizmu bronionych i rozwijanych
przez Stalina. Na tym właśnie kongresie Chruszczow w swoim raporcie
zaczął odchodzić od marksizmu–leninizmu w wielu głównych kwestiach.3

XX Kongres zrewidował marksizm–leninizm w podstawowych kwestiach, takich
jak wojna i pokój oraz droga do socjalizmu. Bardzo wcześnie przywódcy KPCh,
a zwłaszcza towarzysz Mao Tse–tung, zaczęli krytykować te zasadniczo fałszywe
stanowiska. Już w kwietniu 1956 roku Komunistyczna Partia Chin opublikowała
artykuł «O historycznym doświadczeniu dyktatury proletariatu», w którym
autorzy krytykowali fałszywe tezy XX Kongresu KPZR. Artykuły te analizowały
historię życia towarzysza Stalina oraz tego, jakie decyzje podejmował on jako I
sekretarz KPZR, potwierdziły pozytywne znaczenie rewolucji październikowej i
podsumowały historyczne lekcje dyktatury proletariatu.

Po XX Kongresie w ramach międzynarodowego ruchu komunistycznego
3First Commentary of the Chinese Communist Party in: The Polemic on the General Line of the

International Communist Movement, translated from the German edition, Peking 1965, p. 70
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rozwinęła się dwuliniowa walka między marksizmem–leninizmem, a
współczesnym rewizjonizmem, która ostatecznie doprowadziła do rozłamu i
dezintegracji obozu socjalistycznego. W Moskwie w 1957 r. Na Konferencji
Delegatów Partii Komunistycznych i Robotniczych to przede wszystkim
Komunistyczna Partia Chin i Albańska Partia Pracy prowadziły stanowczą i
skuteczną walkę z fałszywym stanowiskiem kliki Chruszczowa i jej zwolenników.
W kwietniu 1960 r. Komunistyczna Partia Chin opublikowała artykuł «Niech
żyje leninizm», który wyłożył podstawowe zasady marksistowsko–leninowskiej
teorii imperializmu, dotyczące wojny i pokoju, rewolucji proletariackiej i
dyktatury proletariatu. Na konferencjach w Bukareszcie i Moskwie w 1960 roku
sprzeczności teoretyczne między dwoma obozami dały o sobie znać jeszcze
mocniej.

Rozpoczęto oszczerczą kampanię przeciwko KPCh, a przywódcy KPZR zaczęli
propagować koncepcje pogłębiające różnice ideologiczne między dwoma krajami,
co miało przełożenie na pogorszenie się relacji między dwoma państwami. Na
konferencji w Bukareszcie APP zdecydowanie sprzeciwiła się próbie potępienia
KPCh. W październiku 1961 roku XXII Kongres KPZR przyjął nowy program,
który był całkowicie rewizjonistyczny. Kierownictwo KPZR rozpoczęło ponadto
otwarty atak na APP, a nawet opowiedziało się za odwołaniem E. Hodży i
premiera Mehmeta Shehu.

Pomimo silnej presji i ogólnoświatowej kampanii oszczerstw ze strony
współczesnych rewizjonistów, Komunistyczna Partia Chin broniła rewolucyjnych
zasad na łamach kolejnych broszur i artykułów, które publikowała niedługo po
XX Zjeździe. Ta ideologiczno–polityczna walka z Komitetem Centralnym KPZR
znalazła swój punkt kulminacyjny w «Propozycji dotyczącej ogólnej linii
międzynarodowego ruchu komunistycznego», która w znakomity sposób
postulowała kontynuację realizacji założeń marksizmu–leninizmu oraz go
rozwijała.

W jaki sposób Hodża nagle «wykazuje» rzekomy brak jednolitej linii, zasad i
wahania KPCh? W «Imperializmie i Rewolucji» twierdzi:

W świetle tych wydarzeń nasza partia zaczęła głębiej przyglądać się
przyczynom wahań, jakie zaobserwowano w stanowisku kierownictwa
KPCh wobec rewizjonizmu chruszczowowskiego, takich jak incydent z
1962 r., kiedy dążyli oni do pojednania z radzieckimi rewizjonistami,
rzekomo w imię utworzenia wspólnego frontu przeciwko amerykańskiemu
imperializmowi lub w 1964 r., kiedy Dżu Enlai, kontynuując wysiłki na
rzecz pojednania z Sowietami, udał się do Moskwy, aby przywitać nową
ekipę rządzącą na czele z Breżniewem. Wszystkie te wydarzenia nie
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działy się przypadkowo. Odzwierciedlały brak rewolucyjnej konsekwencji
i zasad.4

W swoim tak zwanym dzienniku «Refleksje nad Chinami», t. 1, odnosi się
głównie do Liu Shaoqiego. Ale Liu był zdrajcą, który flirtował z
rewizjonistyczną linią Chruszczowa i został za to skazany. Jednocześnie Hodża
musi przyznać w swoim «dzienniku»:

Jednak nie widzieliśmy żadnych konkretnych działań w tym kierunku ze
strony towarzyszy chińskich […] (s. 117)

A komentując podróż Liu Shaoqiego do Moskwy, pisze:

Sowieci zażądali od Liu Shaoqiego zaprzestania polemiki, a on niczego
im nie obiecał. (s. 178)

W tym kontekście warto przytoczyć tekst Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii Chin opublikowany na V Kongresie Biura Politycznego KC KPCh w 1966
roku. Jest to przykład stałego stanowiska Komitetu Centralnego i Mao
Tse–tunga:

Będąca obecnie u władzy klika KC Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego jest wierną kontynuatorką linii i polityki Chruszczowa.
Wprowadza w życie rewizjonizm Chruszczowa bez jego osoby i podąża
za linią współpracy z imperializmem amerykańskim, aby utrzymać
panowanie imperializmu i kolonializmu w świecie kapitalistycznym i
restauracji kapitalizmu w świecie socjalistycznym. […]

W walce między marksizmem–leninizmem, a współczesnym
rewizjonizmem nie ma i nie może być drogi pośredniej. Klika stojąca na
czele Związku Radzieckiego musi ujawnić swoje prawdziwe oblicze jako
renegatów; nie można podejmować z nimi żadnej «współpracy».

Kto wierzy w tak zwaną «współpracę», nieuchronnie dołączy do
antychińskiego chóru imperialistów, współczesnych rewizjonistów i
reakcjonistów z różnych krajów i wpadnie w błoto opozycji wobec
socjalistycznych Chin5

Jak Hodża może wyjaśnić sprzeczność między swoim komentarzem odnośnie V
Kongresu KC KPCh a licznymi wpisami w tak zwanym dzienniku «Refleksje
nad Chinami», t. 1, które pisał w tym samym czasie? Wpis z 15 września 1964

4Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, Tirana 1979, p 393
5Messages of Address of the Communist and Worker’s Parties to the 5th Congress of the PLA, translated

from the German edition, p. 15/16 and 19
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roku brzmi następująco:

Przez cały rozwój walki prowadzonej przez Komunistyczną Partię Chin
przeciwko współczesnym rewizjonistom, a głównie przeciwko
chruszczowistom, pojawiły się w taktyce KPCh zdumiewające wahania.
Moim zdaniem taktyka ta może wynikać jedynie z wyraźnego braku
jasności linii co do zasad walki. które należy realizować w zwalczaniu
współczesnych rewizjonistów.6

I jako kolejny przykład:

Chińscy towarzysze wydają się wahać […] i boją się […] W tej sytuacji
Chiny obierają kurs centrowy, wahając się.7

Hodża oświadczył na V Kongresie w 1966 roku coś zupełnie przeciwnego, wobec
tego co pisał w swoim «dzienniku»:

W obliczu wielkiej zdrady rewizjonistycznych chruszczowistów, wybitna
Komunistyczna Partia Chin i Albańska Partia Pracy, oraz inne partie
marksistowsko–leninowskie jak i wszyscy prawdziwi komuniści i
rewolucjoniści z całych sił przeciwstawili się temu rewizjonizmowi i
zaczęli z nim zaciekłą i bezkompromisową walkę8

I jak Hodża może wyjaśnić sprzeczność z przemówieniem towarzysza Hysniego
Kapo podczas obchodów 80. urodzin towarzysza Mao Tse–tunga?

APP publicznie oświadczyła, że KPCh, a zwłaszcza jej wielki
przywódca, Mao Tse–tung, zasługują na wielkie uznanie za wykrycie
nowoczesnego rewizjonizmu z jego radziecką wersję na czele i obronę
marksizmu–leninizmu. Odnosząc się do tej odważnej, opartej na
zasadach marksizmu–leninizmu i zdecydowanej walki z wielką
rewizjonistyczną zdradą, towarzysz Enver Hodża stwierdził:

My, komuniści albańscy, pełni przekonania, oświadczyliśmy, że
narody świata uznają lojalne i niezachwiane przywództwo Chin i
jej doskonałego przywódcę Mao Tse–tunga za gwarancję ich
wolność. Za gwarancję pokoju na świecie, za gwarancję
utrzymania linii marksistowsko–leninowskiej i losu
marksizmu–leninizmu

6Enver Hoxha, Reflections on China I, Tirana 1979, p. 84
7Tamże, str. 20
8Enver Hoxha, Report on the Activity of the Central Committee of the PLA (Submitted to the 5th Congress

November 1, 1966), translated from the German edition, p. 238
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W wielkiej walce z rewizjonistami chruszczowowskimi na ogólnej linii
międzynarodowego ruchu komunistycznego, w ciężkiej walce o obronę
marksizmu–leninizmu przed atakami i nikczemnymi ciosami przywódców
radzieckich, Chińczycy i towarzysz Mao Tse–tung byli niezłomni w
zasadach, zdeterminowani w rewolucyjnej sprawie, dojrzali w
marksizmie–leninizmie, wytrwali i odważni jak komuniści w docieraniu
do korzeni problemów.9

Czy Hodża naprawdę wierzy, że marksiści–leniniści na całym świecie uwierzą w
jego nagłe wnioski dotyczące wahań i braku jasności w działaniach
Komunistycznej Partii Chin pod przywództwem przewodniczącego Mao w walce
z nowoczesnym rewizjonizmem? To byłoby śmieszne!

Pomoc gospodarcza socjalistycznych Chin dla Albanii i jej
jednostronne zaprzestanie przez klikę Hua Guofenga
Sprzeciwiając się wszystkim zasadom proletariackiego internacjonalizmu,
radzieccy rewizjoniści rozszerzyli ideologiczne różnice KPCh i KPZR na stosunki
międzyrządowe. W lipcu 1960 r. Rząd radziecki nagle zdecydował jednostronnie
wycofać wszystkich ekspertów z Chin w ciągu miesiąca i tym samym złamał
setki zawartych przez te państwa porozumień. W październiku 1961 r. Rząd
radziecki jednostronnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Albanią i praktycznie
nałożył na nią blokadę gospodarczą. «Historia APP» mówi o tym wydarzeniu:

Wroga działalność grupy Chruszczowa na polu gospodarczym,
wojskowym, politycznym i kulturalnym wyrządziła ludności albańskiej
wielką krzywdę. Kredyty, które rząd radziecki miał udzielić rządowi
albańskiemu zgodnie z umowami, stanowiły znaczną część inwestycji
trzeciego planu pięcioletniego. Całkowite wycofanie się z tych kredytów
sprawia, że nie jest pewne, czy uda się zrealizować wiele projektów
zawartych w tym planie. Import i eksport ze Związkiem Radzieckim
obejmował 50% handlu zagranicznego przez dwanaście lat. W związku z
tym całkowite zerwanie stosunków handlowych przez rząd radziecki
spowodowało duże trudności w eksporcie albańskich produktów oraz
imporcie maszyn i innych artykułów przemysłowych niezbędnych do
rozwoju gospodarki narodowej.

[…]

W tych latach ciężkiej walki braterska pomoc udzielona ludowi
9History of the PLA, translated from the German edition, Tirana 1971, p. 539
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albańskiemu przez KPCh i rząd chiński odegrała ważną rolę w
przezwyciężaniu trudności, które zostały spowodowane wrogimi
działaniami rewizjonistów radzieckich. Chińczycy natychmiast przyznali
APP niezbędne kredyty.10

Pomoc socjalistycznych Chin była w pełni zgodna z zasadami
marksizmu–leninizmu i «Propozycją dotyczącą linii ogólnej», w której punkt 21
brzmi następująco:

Stosunki między krajami socjalistycznymi to nowy typ stosunków
międzynarodowych. Te stosunki między krajami socjalistycznymi, czy to
duże czy małe, czy ich gospodarka jest wysoko lub słabo rozwinięta,
muszą opierać się na zasadach całkowitej równości, wzajemnego
poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności,
wzajemnej nieagresji i nieingerencji w każdym z nich. sprawy
wewnętrzne innych. Ponadto, zgodnie z zasadami internacjonalizmu
proletariackiego, muszą opierać się na wzajemnej pomocy i wsparciu.11

Dalej:

Dla krajów socjalistycznych bezwzględną koniecznością jest pomaganie
sobie w sprawach gospodarczych, współpraca i wymiana towarów.
Współpraca gospodarcza tego rodzaju musi opierać się na zasadach
całkowitej równości, wzajemnych korzyści i wzajemnej pomocy.12

KPCh pod przywództwem Mao Tse–tunga udzieliła tej pomocy Albanii w duchu
proletariackiego internacjonalizmu i wielokrotnie podkreślała, jak wielką pomocą
jest Albania dla Chin. Dżu Enlai oświadczył:

Chińczycy nigdy nie zapomną, że kiedy współcześni rewizjoniści zaciekle
oczerniali i atakowali Komunistyczną Partię Chin, Albańska Partia
Pracy zajęła właściwe stanowisko i niezależnie od wszelkich nacisków,
trudności i niebezpieczeństw, odważnie wyszła na pierwszy plan i oparła
się temu przeciwprądowi, nieustannie ujawniając i zwalczając
antychiński spisek współczesnego rewizjonizmu.13

Po śmierci towarzysza Mao we wrześniu 1976 r. socjalistyczne Chiny przeszły
całkowitą zmianę. Przejęcie władzy przez Hua Guofenga i rehabilitacja Denga
Xiaopinga utorowały drogę do władzy dla burżuazji nowego typu i odbudowy

10Tamże, str. 545
11The Polemic on the General Line of the International Communist Movement, translated from the German

edition, p. 45
12Tamże, str. 46
13Zeri i Popullit, January 9, 1964, transl. from German
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kapitalizmu w Chinach. W «China Aktuell 4» pokazaliśmy, jak dyktatura
proletariatu została szybko zniszczona. Osiągnięcia socjalizmu i rewolucji
kulturalnej zostały stopniowo zniesione i zastąpione elementami
kapitalistycznymi. Oprócz Związku Radzieckiego i niezależnie od niego,
rozwinęła się druga potęga socjalimperialistyczna. Wraz z teoriami Denga, nowe
kierownictwo KPCh dokonało powszechnej rewizji marksizmu–leninizmu i myśli
Mao Tse–tunga.

Linia rewizjonistyczna to nic innego jak nowa wersja linii Dżu Enlaia, która
została zniszczona w trakcie rewolucji kulturalnej jak, i nowa wersja
rewizjonizmu Chruszczowa.

«Strategiczna koncepcja» «teorii trzech światów» została opracowana przez nowe
kierownictwo jako rodzaj «nowej linii ogólnej». APP była wiodącą siłą
krytykującą tę teorię, ale fałszywie i mylnie przypisała tę antymarksistowską
linię Mao Tse–tungowi, a tym samym pośrednio poparła manewry dywersyjne
Denga.

Podstępność Hodży jest tak obrzydliwa, że musimy to zdemaskować. Hodża na
zebraniu wyborczym w Tiranie 11 listopada 1978 r. wygłosił przemówienie,
gdzie złośliwie oświadczył:

Chińscy przywódcy oskarżają nas o publiczne zaatakowanie Chin i Mao
Tse–tunga na VII Kongresie. W rzeczywistości VII Kongres nie
zaatakował ani Chin, ani Mao Tse–tunga, ale raczej obnażył teorię i
politykę antymarksistowskiej «teorii trzech światów»; niezależnie od
wynalazcy, czy był nim Mao Tse–tung, czy Deng Xiaoping.14

Wydaje się więc, że Hodża nie wie, czyja to teoria, ale kogo obchodzi, czy
pochodzi od Denga czy Mao, rewizjonista czy marksista to dla niego to samo.
Co za hańba!

W «China aktuell 3» odrzuciliśmy teorię trzech światów i stwierdzenie nowego
chińskiego przywódcy, że teoria ta została opracowana przez Mao Tse–tunga.
Wyraźnie udowodniliśmy, że Deng przekształcił niektóre komentarze Mao Tse–
tunga – określające taktyczną koncepcję opracowaną dla konkretnej sytuacji – w
prawicowo–oportunistyczną koncepcję strategiczną.

To, co powiedział Hodża na zebraniu wyborczym, nie było przejawem polityki
marksistowsko–leninowskiej, co widać w jego książce «Imperializm i Rewolucja»,
opublikowanej niedługo po tym przemówieniu:

14Enver Hoxha, Albania Proceeds Forward at a Steady Pace and Fearlessly, transl. from the G. e, Tirana
1978, p. 23/24
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Nie ma znaczenia, kto pierwszy wymyślił termin «Trzeci
Świat», kto pierwszy podzielił świat na trzy części, ale jest pewne, że
Lenin nie dokonał takiego podziału, podczas gdy Komunistyczna Partia
Chin rości sobie prawo do powoływania się na niego twierdząc, że Mao
tse–Tung wymyślił teorię «Trzech Światów». Jeśli on jest autorem,
który jako pierwszy sformułował tak zwaną teorię, to kolejny dowód, że
Mao tse–Tung nie jest marksistą. Ale nawet gdyby tylko przyjął tę
teorię od innych, to również jest wystarczający dowód na to, że nie
jest on marksistą.15

Hodża nie zadaje sobie trudu, aby dowiedzieć się, kto jest twórcą «teorii Trzech
Światów». Niemniej jednak wciąż papuguje fałszywe twierdzenie Denga, że jest
to «teoria Trzech Światów Mao». I to pomimo jego wypowiedzi:

Teraz jesteśmy świadkami okresu, który charakteryzuje się coraz częściej
pojawiającymi się plakatami z postaciami przeciwnymi Mao
tse–Tungowi, którymi wyznawcy Denga Xiaopinga zdobią mury Pekinu.
Jest to okres «zemsty», który ma dwa cele: po pierwsze, zlikwidować
«prestiż» Mao i wyeliminować przeszkodę Hua Guofenga, a po drugie
uczynić Denga Xiaopinga potężnym faszystowskim dyktatorem i
zrehabilitować Dżu Enlaia.16

Co sprawia, że Hodża używa Denga jako dowodu na słuszność jego polityki
oczerniania Mao?

Podobnie jak rewizjoniści chruszczowowscy na początku lat sześćdziesiątych,
klika Deng–Hua przeniosła swoje różnice ideologiczne na stosunki
międzynarodowe, czego przejawem były wydarzenia lipca 1978 r. Rząd chiński
wówczas jednostronnie anulował umowy o współpracy gospodarczej i wojskowej
z Albanią. Wszyscy prawdziwi marksiści–leniniści potępili to jako akt
pogwałcenia zasad proletariackiego internacjonalizmu.

Centralne Kierownictwo KABD (Komunistycznego Związku Robotniczego
Niemiec) wyraziło to w liście do Komitetów Centralnych Chińskiej Partii
Komunistycznej i Albańskiej Partii Pracy:

Centralne kierownictwo KABD jednogłośnie potępia te posunięcia
Chińskiej Republiki Ludowej. Oceniamy je jako poważne naruszenie
zasad internacjonalizmu proletariackiego. Są one szkodą dla narodu
albańskiego i chińskiego. Decyzje rządu Chin względem Albanii
wyrządzają wielką szkodę sprawie socjalizmu. Zdaniem Centralnego

15Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, Tirana 1979, p. 252/253
16Tamże, str. 451
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Kierownictwa KABD, działania te nie mogą w żaden sposób opierać się
na marksizmie–leninizmie i myśli Mao Tse–tunga. Jeśli jednak ktoś jest
nastawiony na pogwałcenie zasad marksizmu–leninizmu i myśli Mao
Tse–tunga, znajdzie nie tylko dziesięć, ale sto powodów by z nimi
walczyć.17

Ale zamiast pokazać oczywistą sprzeczność między pomocą ze strony Chińskiej
Republiki Ludowej za życia Mao, a jej zawieszeniem po przejęciu władzy przez
Hua Guofenga i Denga Xiaopinga, władze ChRL w liście z odpowiedzią
zaczynają atakować myśl Mao Tse–tunga bez odwoływania się do Mao
bezpośrednio i oczerniając budownictwo socjalistyczne w Chinach pod jego
przywództwem. Deklarują:

Nie tylko dzisiaj, ale przez długi czas strona chińska w różnych formach
i na różne sposoby wywierała presję na Albanię w kwestiach
gospodarczych i innych.18

W swoim tak zwanym dzienniku «Refleksje nad Chinami» E. Hodża twierdził
już 31 października 1964 r.:

Nie da się uchronić przed tym, by nasze spory polityczne i ideologiczne
wpłynęły na stosunki gospodarcze z Chińczykami. Być może ich efekt
nie przyjdzie natychmiast i tak brutalnie, jak dokonał tego Chruszczow,
ale przymusowe opóźnienia i naciski będą nadchodzić stopniowo.
Dlatego nie wolno nam ślepo planować inwestycji i opierać naszej
gospodarki na współpracy z Chinami, ponieważ coś takiego mogłoby
nam złamać kręgosłup.19

Każdy może porównać to z licznymi wypowiedziami Hodży i kierownictwa APP
i wyciągnąć wnioski na temat wiarygodności takich fałszywych «zapisów». Oto,
co Hodża powiedział na VI Kongresie w 1971 roku (odnośnie albańskiej
gospodarki):

Jej rozwój jest znacznie lepszy dzięki wielkiej, hojnej i
internacjonalistycznej pomocy, jakiej braterska Chińska Republika
Ludowa udziela naszemu krajowi na najbliższy plan pięcioletni. Jest to
kolejny namacalny wyraz tej szczerej i rewolucyjnej przyjaźni, która
łączy Albańczyków z Chińczykami, które jednoczą nasze dwie
marksistowsko–leninowskie partie. Albańczycy i ich Partia Pracy są

17China aktuell 3, Stuttgart 1979, p. 67
18Letter of the Central Committee of the Party of Labour and the Government of Albania to the Central

Committee of the Communist Party and the Government of China, Tirana 1978, p. 16
19Enver Hoxha, Reflections on China I, p. 134
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głęboko wdzięczni Chińczykom, chwalebnej Komunistycznej Partii Chin
i przewodniczącemu Mao Tse–tungowi za braterska pomoc, jaką nam
udzielają w budowie socjalizmu, aby nasza socjalistyczna Ojczyzna była
dostatnia i potężna.20

Hodża demaskuje się własnymi wyjaśnieniami
dotyczącymi zmiany kursu
W liście otwartym do Komitetu Centralnego Albańskiej Partii Pracy
(opublikowanym w «China aktuell 3») ze stycznia 1979 r. Centralne
Kierownictwo KABD wskazało już na następującą sprzeczność:

Pokazaliśmy, że nie rozróżniacie polityki rządu Chińskiej Republiki
Ludowej za życia Mao, a pod obecnym kierownictwem.

Na przykład twierdzicie:

Ten kurs chińskiego przywództwa, który przeszedł zygzakowatym
kursem, spotkał się z ciągłym sprzeciwem ze strony Partii Pracy
Albanii, która ceni sprawę socjalizmu, rewolucji i wyzwolenia
narodów ponad wszystko inne. To tłumaczy pojawienie się
poważnych sprzeczności ideologicznych i politycznych (które
stopniowo się zaostrzają) między Partią Pracy Albanii, a
Komunistyczną Partią Chin.

Podkreślamy te ostatnie słowa, ponieważ uważamy, że mają one
kluczowe znaczenie. Widać ciągłą linię w przebiegu KC KPCh i jej
wewnętrznego rozwoju od 1960 r. aż do zaprzestania pomocy w chwili
obecnej. Ten sposób patrzenia na to nie jest dialektyczny. Wszystko, co
obserwujemy, to ilościowy wzrost sprzeczności, ale nie ich
przekształcenie w nową jakość… albo sprzeczność między APP a KPCh
jest dziś tylko nie–antagonistyczna, albo istnieje antagonistyczna
sprzeczność od początku procesu rozwoju relacji. W pierwszym
przypadku krok, który zrobiliście w tym liście, byłby błędny: w drugim
przypadku byłoby waszym obowiązkiem otwarcie podjąć walkę
ideologiczną sprzed lat. To jest ewidentna sprzeczność u
podstawy waszego listu.21

Faktem jest, że kierownictwo Partii Pracy Albanii przeszło zwrot o 180° w
swoim werdykcie dotyczącym myśli Mao Tse–tunga po jego śmierci. Dlatego

20Enver Hoxha, Report on the Activity of the CC of the PLA on November 1, 1971, p. 88
21China aktuell 3, p. 24/25
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Hodża potępia walkę Mao z współczesnym rewizjonizmem i pomoc
socjalistycznych Chin dla Albanii.

Faktem jest, że dzieła Mao Tse–tunga były tłumaczone na albański na początku
lat sześćdziesiątych, a Hodża nawet cytował je w różnych przemówieniach.

Na cześć Mao Tse–tunga nazwano nawet fabrykę tekstyliów w Albanii. Jak więc
Hodża może wyjaśnić swoją nagłą zmianę poglądu bez utraty twarzy?

W książce «Imperializm i Rewolucja» podaje kilka «powodów» tej zmiany
orientacji politycznej:

[…] my, komuniści albańscy, stopniowo formowaliśmy swoje opinie i
przekonania o niebezpieczeństwie, jakie stwarzał Mao Tse–tung […]

Analizując fakty, nasza partia doszła do pewnych ogólnych i
szczegółowych wniosków, które uczyniły ją czujną, ale unikała polemik z
Komunistyczną Partią Chin i przywódcami Chin, nie dlatego, że bała się
z nimi polemiki, ale dlatego, że fakty, które miała na temat błędnego,
antymarksistowskiego kursu tej partii i samego Mao Tse–tunga, były
niekompletne i nadal nie pozwalały na wyciągnięcie ostatecznych
wniosków. […]

Poza tym nie mieliśmy pełnej wiedzy o wewnętrznym życiu politycznym,
gospodarczym, kulturalnym, społecznym itp. w Chinach22

Jeśli Hodża chce, abyśmy wierzyli, że od 1949 r., tj. powstania Chińskiej
Republiki Ludowej, aż do śmierci Mao w 1976 r., on i komuniści albańscy nie
byli w stanie oceniać życia wewnętrznego Chin, skąd wzięło się to nagłe
oświecenie, które umożliwiło mu stworzenie «obiektywnej» opinii dzisiaj? Hodża
ani nie odnalazł kamienia filozoficznego, ani jego dwutomowy «dziennik», liczący
1600 stron, nie może zatuszować jego zasadniczo drobnomieszczańskiego sposobu
myślenia.

Podstawowa kwestia linii politycznej i zasad marksizmu–leninizmu to nie tylko
kwestia znajomości wszystkich faktów i liczb. Jeśli Hodża w ciągu 30 lat nie jest
w stanie odróżnić linii marksistowsko–leninowskiej – którą po czasie nazywa
rewizjonistyczną i «pozbawioną cech marksizmu–leninizmu» – a linią prawdziwie
rewizjonistyczną, okazuje się, że nie jest do tego po prostu zdolny. Hodża i
kierownictwo Albańskiej Partii Pracy doskonale zdaje sobie sprawę z tego
problemu. Dlatego ten tak zwany dziennik «Refleksje nad Chinami» na próżno
próbuje udowodnić «zasadnicze stanowisko» Hodży. Nota wydawcy ogłasza:

22Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 385/387/388
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«Refleksje nad Chinami» to fragmenty dziennika politycznego
towarzysza Envera Hodży. […] W tych notatkach ujawnia się
zygzakowaty kurs chińskiego przywództwa, jego rewizjonistyczny,
antysocjalistyczny i antyalbański kurs. Z tych notatek oraz innych które
mogą zostać opublikowane później, czytelnik będzie mógł poznać analizę
APP pryncypialnie podjętą w obronie marksizmu–leninizmu.

[przetłumaczone z wewnętrznej strony okładki niemieckiego wydania]

Na nieszczęście, «dziennik» ujawnia tylko błędy Hodży. Zakładając, że wszystko,
co napisano, było prawdziwe, obowiązkiem Hodży byłoby rozpoczęcie debaty
ideologicznej dawno temu. Ten fakt ukazuje, że bezsensowne było to, iż na V,
VI i VII Kongresie Albańskiej Partii Pracy oraz w niezliczonych przemówieniach
i pismach przedstawiał zupełnie różne i wykluczające się poglądy. Na przykład
w «Historii APP» wydanej przez Centralny Komitet tejże partii czytamy:

APP uznała zwycięstwo wielkiej rewolucji chińskiej za największe
zwycięstwo międzynarodowej klasy robotniczej i światowej rewolucji
proletariackiej od czasu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej. Z chińskiej rewolucji wyłonił się rząd Chińskiej
Republiki Ludowej pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin z
towarzyszem Mao Tse–tungiem na czele, czyniąc Chiny bastionem
socjalizmu, potężną bazą światowej rewolucji.23

W jednym z przemówień wygłoszonym przez Envera Hodżę słyszymy:

Albańscy komuniści i cały naród albański nigdy nie zapomną, że ich
chińscy bracia stali obok nich w chwilach radości i trudności. Nigdy nie
zapomną hojnej pomocy chińskich braci, którzy dzielili się swoimi
osiągnięciami z naszym ludem. Nigdy nie zapomną, że KC KPCh
zawsze chroniła Partię Pracy jak źrenica oko.24

Są to niezaprzeczalne fakty historyczne, które pozwalają na tylko jeden wniosek:
tak zwany dziennik Hodży został później zmanipulowany, aby pasował do jego
obecnych poglądów. Jego celem jest oczernianie Mao Tse–tunga i Chińskiej
Republiki Ludowej w oczach albańskiej klasy robotniczej i światowego ruchu
marksistowsko–leninowskiego. To atak na myśl Mao Tse–tunga i
marksizm–leninizm!

23History of the PLA, transl. from the G. e, p. 727
24Speech by Enver Hoxha, January 7, 1964, taken from the pamphlet: Long Live the Chinese–Albanian

Friendship in Struggle, transl. from the G. e., p. 115/116
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Metody oczerniania Mao Tse–tunga przez
Hodżę: bełkot, fałszerstwa i niepełne cytaty
Cechy szczególne rewolucji chińskiej
Chiny przez długi czas były społeczeństwem feudalnym z gospodarką, kulturą i
polityką odzwierciedlającą się w systemie feudalnym. Wraz z agresją
brytyjskiego imperializmu w wojnie opiumowej w 1840 r. feudalne Chiny zaczęły
przekształcać się w kraj półkolonialny i półfeudalny. Od tego czasu burżuazyjna
rewolucja narodowo–demokratyczna zaczęła się rozwijać na pierwszym etapie
walki narodu chińskiego z siłami imperialistycznymi i feudalnymi o
społeczeństwo burżuazyjno–demokratyczne. Rewolucja
burżuazyjno–demokratyczna osiągnęła swój punkt kulminacyjny w 1911 r. pod
kierownictwem dr. Sun Jat–sena, ale nie została wówczas zakończona. Wraz z I
wojną światową i rosyjską rewolucją październikową pierwszy etap rewolucji
chińskiej był zakończony, ponieważ wydarzenia te zmieniły bieg historii świata.
Stalin na łamach «Rewolucji październikowej i kwestii narodowej» pisał tak:

W ten sposób rewolucja październikowa, ustanawiając więź między
ludami zacofanego Wschodu i zaawansowanego Zachodu, umieszcza je
we wspólnym obozie walki z imperializmem.

Tak więc, od szczególnej kwestii zwalczania ucisku narodowego, kwestia
narodowa ewoluuje w kierunku ogólnej kwestii wyzwolenia narodów,
kolonii i półkolonii z imperializmu».25

Tak oto nastąpiła również zmiana charakteru burżuazyjno–demokratycznej
rewolucji w Chinach. Na początku będąc częścią starej
burżuazyjno–demokratycznej rewolucji światowej pod przywództwem burżuazji,
przekształciła się w rewolucję nowodemokratyczną pod kierownictwem
proletariatu i stała się częścią światowej rewolucji proletariacko–socjalistycznej
lub, jak pisał Stalin o znaczeniu rewolucji październikowej dla świata:

Wzniosła ona pomost między socjalistycznym Zachodem a zniewolonym
Wschodem, tworząc nowy front rewolucji przeciwko światowemu
imperializmowi, rozciągający się od proletariuszy Zachodu, poprzez
rewolucję rosyjską, do uciskanych ludów Wschodu.26

Wynikiem tego rozwoju są cechy szczególne chińskiej rewolucji. Mao Tse–tung
opisuje je następująco:

25J. V. Stalin, The October Revolution and the National Question, Works vol. 4, p. 168
26tamże, str. 170
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Stulecie rewolucji burżuazyjno–demokratycznej w Chinach można
podzielić na dwa główne etapy, pierwszy etap osiemdziesięcioletni i
drugi dwudziestoletni. Każdy ma swoje podstawowe cechy historyczne:
chińska rewolucja burżuazyjno–demokratyczna w pierwszych
osiemdziesięciu latach należy do starych kategorii, podczas gdy w
ostatnich dwudziestu latach, ze względu na zmianę sytuacji politycznej
na arenie międzynarodowej i krajowej, rewolucja ta należy do nowej
kategorii. Stara demokracja jest charakterystyczna dla pierwszych
osiemdziesięciu lat, Nowa Demokracja jest charakterystyczna dla
ostatnich dwudziestu.27

E. Hodża oczernia Mao Tse–tunga odnośnie do oceny chińskiej rewolucji, chociaż
przyznaje, że miał wówczas «bardzo małą wiedzę o Chinach». Potępia
stanowisko KPCh odnośnie do rewolucji chińskiej w ten sposób:

Cały rozwój chińskiej rewolucji jest dowodem na chaotyczny charakter i
przebieg rozwoju Komunistycznej Partii Chin, która nie kierowała się
marksizmem–leninizmem, ale antymarksistowskimi koncepcjami «myśli
Mao Tse–tunga» dotyczącymi charakteru rewolucji, jej etapów, siły
napędowej itp.

[…] Mao Tse–tung nigdy nie był w stanie zrozumieć i poprawnie
wyjaśnić ścisłych powiązań między rewolucją
burżuazyjno–demokratyczną a rewolucją proletariacką.28

Czytając te słowa, można by przypuszczać, że Hodża nie studiował «Wyjątków z
dzieł przewodniczącego Mao Tse–tunga», ale zniekształca je, mimo iż jak wiemy
z jego przemówień i tekstów, zna on tę pracę. Przypuszczać, że Hodża jej nie
zna można na przykładzie tego cytatu Mao Tse–tunga:

Każdy komunista powinien wiedzieć, że jako całość chiński ruch
rewolucyjny kierowany przez partię komunistyczną obejmuje dwa etapy,
tj. rewolucję demokratyczną i socjalistyczną, które są dwoma zasadniczo
różnymi procesami rewolucyjnymi, i że drugi proces może być rozpoczęty
dopiero po zakończeniu pierwszego. Rewolucja demokratyczna jest
niezbędnym przygotowaniem do rewolucji socjalistycznej, a rewolucja
socjalistyczna jest nieuniknioną kontynuacją rewolucji demokratycznej.
Ostatecznym celem, do którego dążą wszyscy komuniści, jest
doprowadzenie do powstania socjalistycznego i społeczeństwa

27Mao Tsetung, On New Democracy, Sel. Works, vol 2, p. 370
28Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 418
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komunistyczne.29

Hodża oczernia Mao, stawiając go na poziomie przywódców II
Międzynarodówki:

W kwestii relacji między rewolucją demokratyczną a rewolucją
socjalistyczną Mao Tse–tung zajmuje stanowisko Drugiej
Międzynarodówki30

Przyjrzyjmy się bliżej oszczerczym zarzutom Hodży wobec Mao Tse–tunga i jego
myśli politycznej.

Twierdzenie: nieproletariacki charakter klasowy Chińskiej
Republiki Ludowej
Aby pokazać, jak złośliwie E. Hodża oczernia Mao Tse–tunga i jakimi
nieuczciwymi metodami posługuje się w walce z jego myślą polityczną,
zacytujemy jego tekst z V Kongresu Partii Pracy Albanii 1 listopada 1966 roku:

Jest niezaprzeczalnym faktem historycznym i wielkim szczęściem dla
ludzi świata i międzynarodowego komunizmu, że chwalebna Chińska
Republika Ludowa pod przywództwem wybitnego marksisty–leninisty
Mao Tse–tunga stoi na czele dzisiejszej walki z imperializmem, który
kierowany jest przez USA oraz na czele walki ze współczesnym
rewizjonizmem kierowanym przez radzieckich przywódców {ciągłe
oklaski, owacje}. Rola i wkład KC KPCh w walce o rewolucyjną sprawę
międzynarodowego proletariatu i narodów całego świata są kolosalne.
[…]

Wrogowie na próżno mają nadzieję, że mogą zdyskredytować wielkie
Chiny Ludowe. Zwycięski marsz naprzód pod przewodnictwem partii
komunistycznej i myśli Mao Tse–tunga trwa {ciągłe brawa, brawa}.31

Dziś Hodża zachowuje się tak, jakby nigdy tego nie powiedział. Ale ponieważ
nie może temu zaprzeczyć, musi zacząć kłamać i manipulować. Hodża pisze
zupełnie odwrotnie w stosunku do powyższej wypowiedzi w swojej książce
«Imperializm i Rewolucja»:

Wyrzekając się zasadniczej walki w szeregach partii, Mao Tse–tung grał
29Mao Tsetung, The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party, Sel. Works, vol. 2, p. 330/331
30Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 419
31Enver Hoxha, Report on the Activity of the CC of the PLA on November 1, 1966, transl. from the G.e., p.

270/271
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z frakcjami, szukał kompromisu z niektórymi z nich przeciwstawiając się
innym, a tym samym umacniał własną pozycję.

Dzięki takiej platformie organizacyjnej, Komunistyczna Partia Chin
nigdy nie była i nigdy nie mogłaby być partią
marksistowsko–leninowską. Leninowskie zasady i normy nie były w niej
przestrzegane.32

Nikt, kto potrafi wygłosić dwa tak całkowicie sprzeczne stwierdzenia, nie może
być traktowany poważnie ani nie może zostać uznany za wiarygodnego. Hodża
zachowując się tak pokazał swoją nieuczciwość, a jego myśl jest wewnętrznie
karygodnie sprzeczna i dwuliniowa. Tym samym Hodża poważnie zaszkodził
międzynarodowemu ruchowi robotniczemu. Hodża zapewnia, że Mao Tse–tung
posiadał «nieograniczoną władzę» i gardził wszelkimi organami partii:

Mao Tse–tung nie miał najmniejszego szacunku ani dla Komitetu
Centralnego, ani dla kongresów partyjnych, nie mówiąc już o partii jako
całości i jej komitetach w całym kraju. […] Organy partyjne nie miały
jakiejkolwiek władzy.33

Innymi słowy: 30 milionów członków partii to stado głupich owiec ślepo
podążających za swoim przywódcą. Wystarczy, że członkowie APP muszą
wysłuchiwać takich rzeczy od swojego przewodniczącego. Ale publikując tę
książkę w językach obcych, Hodża rzuca wyzwanie całemu światowemu ruchowi
komunistycznemu i robotniczemu. Charakterystyczne są również jego metody w
oczernianiu myśli Mao Tse–tunga. Hodża cytuje decyzję Mao z 1953 roku:

Od tej chwili wszystkie dokumenty i telegrafy wysłane w imieniu
Komitetu Centralnego mogą być wysłane dopiero po ich przejrzeniu, w
przeciwnym razie są nieważne.34

Z tego cytatu Hodża wyciąga wniosek:

W tych warunkach nie można mówić o przywództwie zbiorowym,
demokracji w partii czy normach leninowskich.35

Jest to świadomie mylące, ponieważ Hodża nie podaje powodu, dla którego Mao
Tse–tung opublikował tę decyzję. Zrobił to, ponieważ konieczne stało się
krytykowanie Liu Shaoqiego i Shang–Kunga, którzy złamali zasady partyjne i
opublikowali dokumenty bez upoważnienia w imieniu Komitetu Centralnego

32Tamże, str. 404
33Tamże
34Tamże
35Tamże
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Partii. To pokazuje, że Hodża posługuje się manipulacją. Hodża zaprzecza
klasowemu charakterowi Chińskiej Partii Komunistycznej pod przywództwem
Mao Tse–tunga i twierdzi:

Mao Tse–tung pojmuje jednak partię jako związek klas o sprzecznych
interesach, jako organizację, w której dwie siły, proletariat i burżuazja
[…] ścierają się i walczą ze sobą36

To złośliwa insynuacja. Żadna partia komunistyczna nie może zapobiec
wtargnięciu drobnoburżuazyjnych elementów do jej szeregów i niesieniu
burżuazyjnych idei. Nawet rosyjscy Bolszewicy pod przywództwem Lenina nie
byli przed tym zabezpieczeni. W swoim przemówieniu «Walczmy z
burżuazyjnymi ideami w partii» Mao Tse–tung mówi:

Musimy rozwinąć walkę w partii przeciwko ideom burżuazyjnym.
Ideologicznie, członkostwo w partii dzieli się na trzy kategorie: niektórzy
towarzysze są stanowczy i konsekwentni i myślą
marksistowsko–leninowsko; spora liczba jest zasadniczo
marksistowsko–leninowska, ale ich myślenie zarażone jest ideami nie
marksistowsko–leninowskimi; z kolei niewielka liczba członków partii
powinna być odbierana negatywnie, ich myślenie nie jest
marksistowsko–leninowskie37

Mao Tse–tung powiedział to w 1953 roku, w okresie między rewolucją narodowo–
demokratyczną a socjalistyczną. Ponadto powiedział:

Burżuazja z pewnością prowadzi do korozji ludzi i celuje w nich swoimi
pociskami ukrytymi pod powłoką. Są dwojakiego rodzaju pociski
oblepione cukrem: materialne i duchowe.38

Hodża nie rozumie, że ta ideologiczna walka w partii jest walką idei
marksistowsko–leninowskich z tymi, które nieustannie przenikają do partii,
walką między dwiema liniami, linią proletariacką i linią drobnoburżuazyjną.
Wymaga to ciągłej czujności i stosowania krytyki i samokrytyki jako prawa
rozwoju partii. W «Revolutionärer Weg 19» napisaliśmy (s. 501):

Walka klasowa w warunkach dyktatury proletariatu przesuwa się w toku
rozwoju socjalizmu z aspektów militarnych na nie mniej niebezpieczny
aspekt ideologiczno–polityczny. Ideologia burżuazyjna przenika do klasy
robotniczej wieloma kanałami i próbuje podważać ideologię

36Tamże, str. 401
37Mao Tsetung, Combat Bourgeois Ideas in the Party, Sel. Works, vol. 5, p. 104
38Tamże, str. 107
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proletariacką. Ułatwia to istnienie drobnomieszczańskich warstw
wahających się między burżuazją a klasą robotniczą. Również partia
proletariacka, awangarda proletariatu, nie jest odporna na ten wpływ.

Twierdzenie: przywództwo armii zamiast partii
Na III Trzecim Krajowym Kongresie Ligi Młodzieży w 1957 roku Mao Tse–tung
powiedział:

Komunistyczna Partia Chin jest rdzeniem całego narodu chińskiego. Bez
swojego rdzenia sprawa socjalizmu nie może zwyciężyć.39

Ale Hodża twierdzi, że według Mao Tse–tunga armia jest rdzeniem przywództwa
i stoi ponad wszystkim! W swojej książce «Imperializm i Rewolucja» oczernia
myśl Mao Tse–tunga dotyczącą partii, nazywając ją «antymarksistowską» i
deklarując:

A więc armia była ponad partią, ponad organami państwowymi, ponad
wszystkim. Wynika z tego, że słowa Mao Tse–tunga o roli partii jako
decydującego czynnika kierowania rewolucją i budownictwem
socjalistycznym były tylko pustymi sloganami. Były tylko sloganami
zarówno w czasie wojny wyzwoleńczej, jak i po utworzeniu Chińskiej
Republiki Ludowej, we wszystkich niekończących się walkach, które
toczyły się tam o przejęcie władzy przez jedną lub drugą frakcję, armia
odegrała decydującą rolę. Również w trakcie rewolucji kulturalnej
wojsko odegrało główną rolę: była to ostatnia deska ratunku Mao. […]
Aby zlikwidować swoich ideologicznych przeciwników, Mao Tse–tung
zawsze wprawiał armię w ruch.40

Hodża cytuje wyrwany z kontekstu fragment z artykułu «Zmieńmy armię w siłę
roboczą»41. Jest to dyrektywa partyjna dotycząca pracy armii na wyzwolonych
obszarach, a nie definicja relacji między partią a wojskiem.

Skąd Hodża wie o tym, skoro sam o sobie mówił, że «nie miał pełnej wiedzy
o życiu wewnętrznym w Chinach»?

Komunistyczna Partia Chin doświadczyła trwającej 30 lat wojny domowej
podczas swojego istnienia – w tym czasie ciągle toczyła walkę. Z tego powodu
Mao Tse–tung mówi:

39Tamże, str. 447
40Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 406
41Mao Tsetung, Turn the Army into a Working Force, Sel. Works, vol. 4, p. 337–339
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Każdy komunista musi pojąć prawdę. Władza polityczna wyrasta z lufy
karabinu. Nasza zasada: partia rządzi karabinem; jest absolutnie
niedopuszczalne, by karabin rządził partią.42

Wszyscy dowódcy i żołnierze naszej armii powinni zawsze pamiętać, że
jesteśmy wielką Armią Ludowo–Wyzwoleńczą, jesteśmy oddziałami
wojskowymi, kierowanymi przez wielką Komunistyczną Partię Chin. Jak
tylko będziemy w każdej chwili przestrzegać wskazań partii, na pewno
zwyciężymy.43

Pomimo tych jasnych stwierdzeń Mao Tse–tunga, Hodża podtrzymuje swój
błędny pogląd i stosuje go do dzisiejszej sytuacji:

«Władza w Chinach jest nadal w rękach armii, podczas gdy
partia pozostaje w tyle. Jest to ogólna charakterystyka krajów,
w których panuje rewizjonizm».44

Dzięki tej eklektycznej metodzie Hodża sugeruje, że Chiny były rewizjonistyczne
pod rządami Mao Tse–tunga.

Twierdzenie: wiodąca rola chłopstwa w rewolucji chińskiej
Hodża insynuuje, że według Mao Tse–tunga nie proletariat, ale chłopstwo
odegrało wiodącą rolę w rewolucji.

Antymarksistowskie koncepcje «myśli Mao Tse–tunga»
dotyczące rewolucji są jeszcze bardziej oczywiste w sposobie, w
jaki Mao potraktował siły przewodzące rewolucji. Mao
Tse–tung nie uznawał wiodącej roli proletariatu.45

To bezczelne kłamstwo, bo już w 1926 r., kiedy proletariat przemysłowy składał
się z zaledwie dwóch milionów robotników, Mao Tse–tung napisał w swojej
analizie klasowej:

Wiodącą siłą w naszej rewolucji jest proletariat przemysłowy.46

Stanowisko Mao Tse–tunga zawsze takie było, jednocześnie dokonywał on
rozróżnienia między główną siłą chłopstwa, liczącą miliony, a wiodącą siłą
proletariatu.

42Mao Tsetung, Problems of War and Strategy, Sel. Works, vol 2, p 224
43Mao Tsetung, Manifesto of the Chinese People’s Liberation Army, Sel. Works, vol 4, p. 152
44Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 407
45Tamże, str. 420
46Mao Tsetung, Analysis of the Classes in Chinese Society, Sel. Works, vol. 2, p. 367
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Jak każdy wie, 80% populacji Chin to chłopi. Tak więc problemy
chłopów stają się podstawowymi problemami chińskiej rewolucji, a siła
chłopska jest główną siłą rewolucji. W chińskiej rewolucji robotnicy
zajmują liczebnie drugie miejsce po chłopach. W Chinach jest kilka
milionów robotników przemysłowych i kilkadziesiąt milionów
pracowników rzemieślniczych i rolnych. […] rewolucja nie może się udać
bez nowoczesnej przemysłowej klasy robotniczej, ponieważ jest ona
liderką rewolucji chińskiej i jest najbardziej rewolucyjną klasą.47

Podkreślenie wiodącej roli proletariatu w rewolucji chińskiej może być
potwierdzone w licznych fragmentach pism Mao Tse–tunga. W porównaniu z
całą ogromną populacją chińską, klasa robotnicza była nieliczna. Dlatego
główną siłą byli chłopi, a nie robotnicy. Odnosząc się do Stalina, Mao podkreśla
znaczenie rewolucyjnej walki chłopów w narodowo–demokratycznej rewolucji,
którą Hodża nazywa «teorią drobnomieszczańską»48. Niekompletnie cytuje
Mao Tse–tunga.

Całość przebiega następująco:

Stalin powiedział, że «w istocie kwestią narodową jest chłopstwo».
Oznacza to, że rewolucja chińska jest w istocie rewolucją chłopską, a
opór wobec Japonii, jaki ma obecnie miejsce, jest zasadniczo chłopskim.
Zasadniczo polityka Nowej Demokracji oznacza przyznanie chłopom ich
praw.49

(Hodża cytuje tylko podkreślony fragment).

Hodża dochodzi do wniosku, że Mao uważał, iż «to chłopstwo, a nie klasa
robotnicza, powinno odgrywać wiodącą rolę w rewolucji».

To jest metoda, którą Hodża stosuje przeciwko Mao Tse–tungowi. Przekształca
znaczenie walki chłopów w wiodącą rolę chłopów w rewolucji.

Zobaczmy, jakie zdanie Lenin miał w tej sprawie. Na V Kongresie Rosyjskiej
Socjaldemokratycznej Partii Pracy w 1907 roku stwierdził:

Z tego powodu kwestia agrarna, czyli walka chłopów z właścicielami
ziemskimi o ziemię, okazała się jednym z probierzów obecnej rewolucji.
Ta walka o ziemię nieuchronnie zmusza ogromne masy chłopstwa do
rewolucji demokratycznej, za tylko demokracja może dać im ziemię,

47Mao Tsetung, On New Democracy, Sel. Works, vol. 2
48Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 421
49Mao Tsetung, On New Democracy, Sel. Works, vol. 2, p. 366
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dając im przewagę w państwie. Zwycięstwo chłopstwa zakłada całkowite
zniszczenie obszarników.

Takie ustawienie sił społecznych prowadzi nieuchronnie do wniosku, że
burżuazja nie może być ani siłą napędową, ani przywódcą rewolucji.
Tylko proletariat jest zdolny do zakończenia rewolucji, to znaczy do
całkowitego jej zwycięstwa. Ale zwycięstwo to można osiągnąć tylko
wtedy, gdy proletariatowi uda się nakłonić dużą część chłopstwa do
pójścia za nim. Zwycięstwo obecnej rewolucji w Rosji jest możliwe tylko
jako rewolucyjnej demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa.50

Uważamy, że myśl Mao Tse–tunga i koncepcja Lenina dotycząca roli chłopów i
kierowniczej części proletariatu są w zasadzie takie same. Przejdziemy teraz do
kwestii burżuazji narodowej w rewolucji narodowo–demokratycznej.

Twierdzenie: swobodny rozwój kapitalizmu po rewolucji
demokratycznej
W swoim eseju «O Nowej Demokracji» Mao opisuje rolę narodowej burżuazji w
rewolucji chińskiej.

Ale narodowa burżuazja Chin ma w pewnych okresach i do pewnego
stopnia charakter rewolucyjny, ponieważ Chiny są krajem
półkolonialnym, który jest ofiarą agresji kolonialistów. Tutaj zadaniem
proletariatu jest utworzenie zjednoczonego frontu z narodową burżuazją
przeciwko imperializmowi oraz rządom biurokratów i watażków, nie
pomijając rewolucyjnej jakości narodowej burżuazji. Jednocześnie, będąc
jednak klasą burżuazyjną w kraju kolonialnym i półkolonialnym, a więc
będąc siłą niezwykle wiotką gospodarczo i politycznie, chińska narodowa
burżuazja ma również inną jakość, a mianowicie skłonność do
pojednania z wrogami rewolucji.51

Mao Tse–tung nie miał złudzeń co do dwojakiej roli narodowej burżuazji i jej
niekonsekwentnego, wahającego się charakteru w rewolucji. Rewolucyjny
Zjednoczony Front obejmował klasę robotniczą, chłopstwo, drobnomieszczaństwo
miejskie i burżuazję narodową, z klasą robotniczą jako siłą wiodącą i masami
chłopskimi jako główną siłą liczebną. Sposób, w jaki Mao Tse–tung klasyfikuje
siły demokratycznej rewolucji, jest zgodny z oświadczeniami Lenina:

(Proletariat) może stać się zwycięskim bojownikiem o demokrację tylko
50V. I. Lenin, The 5th Congress of the RSDLP, Coll. Works, vol. 12, January–June 1907, p. 458
51Mao Tsetung, On New Democracy, Sel. Works, vol. 2, p. 348/349
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wtedy, gdy masy chłopskie przyłączą się do jej rewolucyjnej walki. Jeśli
proletariat nie będzie na to wystarczająco silny, burżuazja stanie na
czele demokratycznej rewolucji i nada jej niespójny i samolubny
charakter. Nic poza rewolucyjno–demokratyczną dyktaturą proletariatu
i chłopstwa nie może temu zapobiec.52

Po sukcesie rewolucji demokratycznej w Chinach i utworzeniu Republiki
Ludowej, Zjednoczony Front Narodowy został skonsolidowany, gdyż nie było
możliwe natychmiastowe przejście od ludowej rewolucji demokratycznej do
rewolucji socjalistycznej. To, co należało zrobić, to przezwyciężyć ogromne
zacofanie kraju, spowodowane uciskiem i wyzyskiem ze strony zagranicznych
imperialistów i narodowego reakcyjnego reżimu; do tego potrzebna była
narodowa burżuazja. Podczas wojny obronnej przeciwko japońskiej inwazji i
okupacji Mao Tse–tung napisał w dziele «O Nowej Demokracji»:

Rewolucja chińska nie może uniknąć przejścia dwóch etapów, najpierw
Nowej Demokracji, a następnie socjalizmu. Co więcej, pierwszy etap
będzie wymagał dość długiego okresu czasu i nie da się go wykonać z
dnia na dzień.53

Hodża nazywa to antymarksistowskim poglądem i cytuje Mao bez podawania
źródła. Ma ku temu dobry powód, bo cytat jest sfałszowany:

«W tym okresie wszystkie elementy kapitalizmu, zarówno w
mieście, jak i na wsi, muszą być dozwolone».

Koniec cytatu. Odnosząc się do pozytywnej roli narodowej burżuazji w ludowej
rewolucji demokratycznej, Mao wyjaśnia:

Z tego powodu i ponieważ gospodarka Chin wciąż jest zacofana, przez
dość długi okres po zwycięstwie rewolucji będzie potrzeba wykorzystania
pozytywnych cech miejskiego i wiejskiego prywatnego kapitalizmu tak
dalece, jak to możliwe, w interesie rozwoju gospodarki narodowej. W
tym okresie wszystkie elementy kapitalistyczne w miastach i na wsi,
które nie są szkodliwe, ale korzystne dla gospodarki narodowej,
powinny mieć możliwość istnienia i ekspansji. Jest to nie tylko
nieuniknione, ale także konieczne ekonomicznie.54

Wbrew lepszemu osądowi Hodża twierdzi, że KPCh i Mao Tse–tung zostawili
52V. I. Lenin, Two Tactics of Social–Democracy in the Democratic Revolution, Coll. Works, vol. 9, June–

November 1905, p. 60
53Mao Tsetung, On New Democracy, Sel. Works, vol. 2, p. 358
54Mao Tsetung, Report to the Second Plenary Session of the 7th Central Committee of the Communist Party

of China, Sel. Works, vol. 4, p. 367
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wolne pole dla rozwoju burżuazji i kapitalistycznych stosunków
społecznych.55

Kilka linijek poniżej cytuje on podane przez niego pojedyncze fragmenty, można
przeczytać jasno i wyraźnie:

Ale istnienie i ekspansja kapitalizmu w Chinach nie będzie
nieograniczone i nieskrępowane, jak w krajach kapitalistycznych,

i pół strony dalej:

Ograniczenia i sprzeciw wobec ograniczeń będą główną formą walki
klasowej w państwie Nowej Demokracji. Całkowicie błędne jest myślenie,
że obecnie nie musimy ograniczać kapitalizmu i możemy odrzucić hasło
«regulacji dla kapitału», gdyż byłby to prawicowy pogląd
oportunistyczny.56

Czy to ci wystarczy, towarzyszu Hodża?

Twierdzenie: klasowe pojednanie z burżuazją
Hodża oskarża Komunistyczną Partię Chin i Mao Tse–tunga o jednoczenie klas i
tolerowanie kontrrewolucjonistów.

Komunistyczna Partia Chin utrzymywała życzliwe oportunistyczne
stanowisko wobec klas wyzyskujących, a Mao Tse–tung otwarcie
opowiadał się za integracją elementów kapitalistycznych z
socjalizmem.57

To nie tylko fałszywe pomówienie, ale także ujawnienie jego nieznajomości
sytuacji w Chinach w tamtym czasie. Niecały rok po powstaniu Republiki
Ludowej Mao pisał w tekście «Nie uderzaj we wszystkie strony»:

Obecnie nasze stosunki z narodową burżuazją są bardzo napięte, jak na
szpilkach i sytuacja jest niezadowalająca. Niezatrudnieni intelektualiści i
robotnicy są z nas niezadowoleni, podobnie jak wielu chłopów. Wśród
nich jeszcze reforma nie została przeprowadzona, a poza tym muszą
dostarczać zboże państwu […]

Aby odizolować i zaatakować naszych bezpośrednich wrogów, musimy
przekształcić tych, którzy są z nas niezadowoleni, w naszych

55Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 418
56Mao Tsetung, Report to the Second Plenary Session of the 7th CC of the Communist Party of China, Sel.

Works, vol. 4, p. 368
57Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 430
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zwolenników. […]

Burżuazja narodowa w końcu przestanie istnieć, ale na tym etapie
powinniśmy ją zgromadzić wokół siebie i nie odpychać jej. Powinniśmy z
jednej strony walczyć z nią, a z drugiej jednoczyć się.58

To była poprawna taktyka Komunistycznej Partii Chin, zgodna z ówczesną
sytuacją: «Nie uderzaj we wszystkie strony», tj. «nie rób sobie zbyt wielu
wrogów», «rozluźnij trochę napięcie». Z tego powodu z wrogami obchodzono się
ostrożnie i położono większy nacisk na edukację niż wcześniej. Pomijając
okoliczności, Hodża reaguje dogmatycznie:

Wychodząc z takich antymarksistowskich koncepcji, zgodnie z którymi z
upływem czasu wrogowie klasowi będą korygowani, on [Mao] opowiadał
się za pojednaniem klasowym z nimi i pozwolił im dalej się wzbogacać,
wykorzystywać, wypowiadać i działać przeciwko rewolucji.59

Po raz kolejny Hodża kłamliwie przemienia Mao w anty–marksistę, cytując go
niekompletnie. Aby «udowodnić» swoje powyższe twierdzenie, cytuje Mao Tse–
tunga ponownie nie biorąc pod uwagę szerszego kontekstu:

Mamy teraz dużo do zrobienia. Niemożliwe jest zwalczanie ich
dzień po dniu przez następne pięćdziesiąt lat. Są ludzie, którzy
nie chcą poprawiać swoich błędów, mogą oni zabrać je do
trumien, kiedy idą spotkać Króla Piekła.

Ci ludzie to prawicowi intelektualiści. Czy Mao Tse–tung naprawdę zajął wobec
nich pojednawcze i kapitulacyjne stanowisko, jak Hodża chce, abyśmy wierzyli?
Aby zdemaskować kłamstwo Hodży, zacytujmy z tego samego fragmentu, z
którego on zaczerpnął cytat. Brzmi on następująco:

Czy musimy pokonać prawicowców jednym ciosem? Konieczne jest
zadanie im kilku mocnych uderzeń. Jeśli tego nie zrobimy, zagrają
oposa. Czy nie powinniśmy atakować tych typów i zwalczać ich? Tak,
ataki na nich są konieczne. Ale celem jest zmusić ich do odwrócenia
kursu. Powinniśmy użyć wszelkich środków w naszej ofensywie, aby
całkowicie ich odizolować, tylko wtedy możemy zdobyć dla naszej
sprawy niektórych, jeśli nie wszystkich. Są tylko intelektualistami, a
niektórzy wielcy intelektualiści, raz przekonani, mogą się przydać.

Na końcu fragmentu Mao podkreśla:
58Mao Tsetung, Don’t Hit Out in all Directions, Sel. Works, vol. 5, p 34/35
59Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 430
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Z mojego punktu widzenia, nawet za sto lat odtąd zagorzali
prawicowcy otrzymają karę.60

Z tego samego tomu Hodża cytuje inny fragment, który ma pokazać rzekome
pojednanie z kontrrewolucjonistami i wyciąga wnioski:

Działając w praktyce zgodnie z poglądami nastawionymi na
zjednoczenie z wrogami, administracja państwowa w Chinach pozostała
w rękach starych urzędników.61

Cytując fragment tej samej książki Mao, jest łatwo udowodnić, że stosowanie
pewnych taktyk wobec wrogów ludu nie oznacza jednoczenia się z nimi w ogóle.

W przyszłości nie tylko musimy kontynuować tłumienie
kontrrewolucjonistów w społeczeństwie, ale musimy także ujawnić
wszystkich ukrytych kontrrewolucjonistów w organach partyjnych i
rządowych, szkołach i jednostkach wojskowych. Musimy dokonać
wyraźnego rozróżnienia między nami a wrogiem.62

Hodża nie rozróżnia działań taktycznych wymierzonych przeciwko wrogowi, jakie
były konieczne w konkretnej sytuacji po zwycięstwie rewolucji
ludowo–demokratycznej, od zasadniczej różnicy między masami a wrogiem. Ma
dogmatyczny punkt widzenia i dlatego nie rozumie dialektycznej metody Mao.

Twierdzenie: promocja ideologii burżuazyjnej
Próbując wykazać, że Mao Tse–tung jest rewizjonistą, Hodża oświadcza w swojej
książce «Imperializm i Rewolucja»:

Według Mao Tse–tunga w społeczeństwie socjalistycznym, obok ideologii
proletariackiej, materializmu i ateizmu, istnienie ideologii burżuazyjnej,
idealizmu i religii, wzrost «trujących chwastów» wraz z «pachnącymi
kwiatami» itp. ma być dozwolone. Taki kurs rzekomo jest niezbędny
do rozwoju marksizmu, by otworzyć drogę do przedyskutowania
wolności myśli, podczas gdy w rzeczywistości przez to stara się położyć
teoretyczne podstawy do polityki kolaboracyjnej z burżuazją i
współistnienia z jej ideologią.63

To kolejne z nieuzasadnionych twierdzeń Hodży. Mao Tse–tung zawsze mówił,
60Mao Tsetung, Beat Back Attacks the Bourgeois Rights, Sel. Works. vol 5, p. 471
61Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 431
62Mao Tsetung, On the Ten Major Relationships, Sel. Works, vol.5, p. 301
63Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p.410/411
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że kultura jest przywiązana do konkretnej klasy, a Hodża doskonale o tym wie.
Posłuchajmy, co mówił na ten temat sam Mao:

W dzisiejszym świecie cała kultura, wszelka literatura i sztuka należą
do określonych klas i są nastawione na określone linie polityczne. Tak
naprawdę nie ma sztuki dla sztuki, sztuki, która stoi ponad wszelkimi
klasami lub sztuki, która jest oderwana lub oderwana lub niezależna od
polityki.64

Rewolucyjny Zjednoczony Front został utworzony, aby przeprowadzić ludową
rewolucję demokratyczną. Jej siły składały się z proletariatu, chłopstwa,
drobnomieszczaństwa miejskiego i burżuazji narodowej, a wiodącą rolę pełnił
proletariat. Znalazło to odzwierciedlenie w nowej kulturze demokratycznej:

Krótko mówiąc, kultura nowej demokracji kierowana jest przez
proletariuszy, jest antyimperialistyczną i antyfeudalną kulturą
szerokich mas ludowych65

Po zwycięstwie ludowej rewolucji demokratycznej konieczne było kontynuowanie
polityki Zjednoczonego Frontu, ponieważ nie rozwinęła się jeszcze socjalistyczna
ekonomia i polityka. Dlatego kultura nie mogła być jeszcze w pełni
socjalistyczna, ale raczej narodowo–demokratyczna i nowodemokratyczna.

Kultura nowodemokratyczna jest narodowa. Sprzeciwia się
imperialistycznemu uciskowi i broni godności i niezależności
narodu chińskiego.66

W przejściu od rewolucji ludowo–demokratycznej do rewolucji socjalistycznej
proletariat również nie mógł obejść się bez sojuszników. Sytuacja ta znalazła
odzwierciedlenie w polityce, ekonomii i kulturze. Stąd pochodzi slogan «Niech
rozkwita sto kwiatów, niech współzawodniczy sto szkół!». Mao mówi:

Zostały one wysunięte w świetle specyficznych warunków Chin, w
uznaniu dalszego istnienia różnego rodzaju sprzeczności w
społeczeństwie socjalistycznym oraz w odpowiedzi na pilną potrzebę
przyspieszenia rozwoju gospodarczego i kulturalnego tego kraju.67

Mao Tse–tung słusznie zdaje sobie sprawę, że walka klas w socjalizmie będzie
trwała długo i z tego powodu ideologia burżuazyjna przez długi czas
utrzymywać będzie swoje wpływy. Kto wygra w tej walce, nie jest jeszcze

64Mao Tsetung, Yenan Forum on Literature and Art, Sel. Works, vol. 3, p.86
65Mao Tsetung, On New Democracy, Sel. Works, vol. 2, p. 373
66Tamże, str. 380
67Mao Tsetung, On The Correct Handling of Contradictions Among the People, Sel. Works, vol 5, p. 408
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przesądzone na etapie socjalizmu, ponieważ złe idee będą nadal wywierać wpływ
na ludzi aż do etapu komunizmu. Dlatego po prostu nie można ich zabronić, ale:

jeśli chodzi o jednoznacznych kontrrewolucjonistów i
sabotażystów sprawy socjalistycznej, sprawa jest prosta, po
prostu pozbawiamy ich wolności słowa.68

Absolutnym kłamstwem jest, gdy Hodża twierdzi, że według Mao Tse–tunga
należy zezwolić na wzrost «trujących chwastów» oraz «pachnących kwiatów» itp.
Wręcz przeciwnie, Mao żąda:

Błędy należy krytykować i zwalczać trujące chwasty, gdziekolwiek się
pojawią. Jesteśmy przeciwni trującym chwastom jakiegokolwiek rodzaju,
ale musimy dokładnie rozróżnić, co jest naprawdę trującym chwastem, a
co jest pachnącym kwiatem. Razem z masami ludzi, musimy nauczyć się
rozróżniać między nimi i stosować właściwe metody zwalczania
trujących chwastów.69

Hodża jest bezlitosny w oczernianiu Mao Tse–tunga, wściekle pisze:

To pojednawcze stanowisko wobec wszystkiego, co reakcyjne, posuwa się
tak daleko, że zaburzenia w społeczeństwie socjalistycznym są
przedstawiane jako nieuniknione, a zakaz działań wroga jako błędny.70

Czego to dotyczy? Mao odnosi się tutaj do małych grup robotników i studentów,
którzy strajkowali w 1956 roku z powodu niespełnionych żądań ekonomicznych.
Mao wymienia dwie przyczyny tych wydarzeń: pierwszą jest biurokracja, a
drugą brak ideologicznej i politycznej edukacji robotników i studentów.
Następnie Mao wysnuwa wniosek:

Nie akceptujemy niepokojów w naszym społeczeństwie, bo
sprzeczności między ludźmi można rozwiązać metodą «jedność
– krytyka – jedność», a zakłócenia zawsze przynoszą straty i
nie sprzyjają postępowi socjalizmu.

Argumentacja Hodży jest całkowicie powierzchowna i wprowadzająca w błąd.
68Tamże, str. 410
69Tamże, str. 411
70Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 411
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Rewolucja kulturalna jako najważniejsza forma
walki klasowej w socjalizmie, a Enver Hodża ją
odrzuca
Jako metoda umocnienia dyktatury proletariatu, Wielka
Proletariacka Rewolucja Kulturalna jest dalszym
rozwinięciem marksizmu–leninizmu przez Mao Tse–tunga
Nieuniknione jest, że po rewolucji socjalistycznej część biurokracji starego
systemu, burżuazyjnych naukowców i być może część przedstawicieli
wywłaszczonej już burżuazji będzie musiała zostać wykorzystana do budowy
socjalizmu. Nie można tego uniknąć, zwłaszcza w tak dużych krajach, jak
Związek Radziecki i Chiny, gdzie większość ludności ma charakter
drobnomieszczański, gdzie wiele drobnomieszczańskich elementów przenika do
partii komunistycznej i osoby o takich poglądach zajmują stanowiska w rządzie,
kierownictwie czy też administracji. Lenin bardzo wcześnie dostrzegł to
niebezpieczeństwo. W kwietniu 1918 r. pisał w «Bezpośrednich zadaniach rządu
radzieckiego»:

Jest rzeczą oczywistą, że elementy drobnomieszczańskiej dezorganizacji
(które nieuchronnie muszą być do pewnego stopnia widoczne w każdej
rewolucji proletariackiej, a które są szczególnie widoczne w naszej
rewolucji) ze względu na drobnomieszczański charakter naszego kraju,
jego zacofanie i konsekwencje reakcyjnej wojny będą mieć wpływ na
Rady. Musimy nieustannie pracować nad rozwojem organizacji Rad i
rządu radzieckiego. Istnieje drobnomieszczańska tendencja do
przekształcania członków Rad w «parlamentarzystów», czy też
biurokratów. Musimy z tym walczyć wciągając wszystkich radnych w
praktyczną pracę administracji […]. Walkę z biurokratycznym
wypaczeniem sowieckiej formy organizacyjnej zapewnia mocna więź
między Radami, a «ludem», to znaczy ludem pracujący i wyzyskiwanym,
a także elastyczność tej więzi.71q

Widząc niebezpieczeństwo drobnomieszczańskiej degeneracji biurokracji, Lenin
dostrzegł najlepszy sposób stawienia czoła temu niebezpieczeństwu w mobilizacji
i zrewolucjonizowaniu mas. Robotnicy i biedni chłopi muszą mieć prawo:

– wybierać i odwoływać swoich urzędników
71V.I Lenin, The Immediate Tasks of the Soviet Government, Coll. Works, vol. 35, p. 492
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– kontrolować pracę urzędników

– umieszczanie wykwalifikowanych pracowników na odpowiedzialnych
stanowiskach

Aby urzeczywistnić dyktaturę proletariatu, robotnicy muszą wziąć całą władzę
w swoje ręce i doskonalić się w jej sprawowaniu. Z wielkim zaniepokojeniem
Lenin napisał do Sokołowa:

«Biurokraci to spryciarze, wielu z nich jest wyjątkowo przebiegłych. Nie
złapiesz ich gołymi rękami». 72

W następnych latach Stalin prowadził walkę z biurokracją przy pomocy NKWD,
ale nawet oni nie byli w stanie zadać decydującego ciosu biurokracji, ponieważ
masy nie zostały zmobilizowane do opanowania działań zdegenerowanych
drobnomieszczańskich biurokratów.

Po śmierci Stalina biurokracja pod rządami Chruszczowa przejęła władzę,
zniosła dyktaturę proletariatu i wprowadziła kapitalizm nowego typu. W
konsekwencji tego rozwoju sytuacji Mao Tse–tung wymyślił i opisał koncepcję
Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej. Również w Chinach biurokrację
dotknął proces degeneracji i stała się ona w dużej mierze drobnomieszczańska.
Nie tylko w rządzie, administracji i kierownictwie, ale nawet na najwyższych
stanowiskach w partii komunistycznej można było znaleźć biurokratów, którzy
szli drogą kapitalistyczną. Nawet część starych i doświadczonych
rewolucjonistów ulegała drobnomieszczańskiej mentalności, która przez długą
tradycję ideologii burżuazyjnej będzie wciąż powracać. Ich materialne przywileje
doprowadziły do przyjęcia drobnomieszczańskiego stylu życia i zrodziły egoizm.
Burżuazyjna ambicja i żądza władzy odciągały ich od mas i uniemożliwiały im
zrozumienie potrzeb i dążeń zwykłych ludzi. Biurokracja wewnątrz partii stała
się największym zagrożeniem dla istnienia socjalizmu. Ta biurokracja przeszła
stopniowy rozwój do nowej klasy kapitalistycznej, niosącej ze sobą
niebezpieczeństwo restauracji kapitalizmu, jeśli nie zostałaby w porę
powstrzymana.

Mao Tse–tung poparł ten rozwój w kilku kampaniach. Podsumowuje on:

W przeszłości prowadziliśmy walkę na wsi, w fabrykach i na polu
kulturalnym i rozwinęliśmy ruch socjalistycznej edukacji, ale problemu
nie udało się rozwiązać, ponieważ nie znaleźliśmy jeszcze formy i
metody, która mogłaby pomóc mobilizować szerokie masy w otwarty i

72V.I Lenin, To M. F. Sokolov., Coll. Works, vol 35, p. 492
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rozległy sposób, od dołu do góry, aby odkryć nasze ciemne strony.73

Drobnomieszczańscy biurokraci w partii, rządzie i kierownictwie przejęli już
kontrolę nad wieloma sektorami i utworzyli kontrrewolucyjną frakcję w partii
pod przywództwem Liu Shao–chiego. Nowa burżuazja była zagrożeniem dla
władzy ludowej. W tym momencie Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna
została zainicjowana i osobiście poprowadzona przez Mao Tse–tunga,
wykorzystała ona w pełni potencjał szerokich mas ludowych, zwłaszcza młodych
bojowników Czerwonej Gwardii.

W 16–punktowej rezolucji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin z 8
sierpnia 1966 r. wzywano członków partii do mobilizowania mas:

Ufajcie masom, polegajcie na nich i szanujcie ich inicjatywy […]
Wykorzystujcie w pełni wielkie debaty, aby dyskutować, aby masy
mogły wybrać właściwą drogę ideologiczną i ujawnić oraz zwalczać
duchowe potwory. Sposób, w jaki masy będą w stanie podnosić swoją
polityczną świadomość w toku walki o zwiększenie ich umiejętności i
talentów, odróżnienia dobro od zła i wytycza wyraźną granicę między
nami a wrogiem. 74

Rozpoczynając w rewolucję kulturalną w szkołach i na uniwersytetach w kraju,
szybko rozprzestrzeniła się ona wszystkie prowincje, miasta i wsie, propagując
myśl Mao Tse–tunga. Czerwona Gwardia masowo kolportowała czerwoną
książeczkę, «Cytaty Przewodniczącego Mao», w najodleglejszych wioskach i
zdemaskowała przedstawicieli linii burżuazyjnej. Raport z IX Kongresu KPCh,
który odbył się 14 kwietnia 1969 r., przedstawia opis Wielkiej Proletariackiej
Rewolucji Kulturalnej:

Pod kierownictwem proletariackiej linii rewolucyjnej przewodniczącego
Mao, szerokie rewolucyjne masy ludowe zdobyły kontrolę. Na apel
Komitetu Centralnego na Uniwersytecie w Pekinie wywieszono dazibo.
W całym kraju szybko rozprzestrzeniły się one szybko promując
rewolucję kulturalną i potępiając reakcyjną ideologię burżuazyjną.
Potem powstała Czerwona Gwardia, szybko organizowały się jej kolejne
grupy, a rewolucyjna młodzież stała się odważnymi pionierami […]. Na
apel przewodniczącego Mao: «Klasa robotnicza musi przejąć inicjatywę
we wszystkich sprawach», klasa robotnicza będąca główną siłą rewolucji
oraz rewolucyjni biedni i średni chłopi stali się wkroczyli na scenę

73Important Documents of the Great Proletarian Cultural Revolution Peking 1970, transl. from the G. e., p.
28/29

74Decision of the CC of the Chinese Communist Party Concerning the Great Proletarian Cultural Revolution,
Peking 1966, p. 48

33



polityczną kierując się zasadą «walki – krytyki – transformacji» w
dziedzinie nadstruktury. 27 czerwca 1968 r potężne szeregi klasy
robotniczej zajęli wiele ważnych stanowisk dotychczas zajmowanych
przez burżuazyjnych urzędników i intelektualistów; jest to wielki akt
rewolucyjny.75

Pod przywództwem Mao Tse–tunga proletariat kraju socjalistycznego po raz
pierwszy odniósł sukces nie tylko w pokonaniu starej klasy burżuazyjnej, ale
także w walce z nowo rozwiniętą burżuazją w szeregach partii komunistycznej.
Podjęta walka jednak okazał się być niewystarczająca, jak pokazał późniejszy
rozwój biurokracji.

Podsumujmy:

Wielka proletariacka rewolucja kulturalna jest:

1. najwyższą formą walki klasowej w społeczeństwie socjalistycznym;

2. przebudzeniem i nagłym rozwojem świadomości socjalistycznej w
masach ludowych poprzez krytykę i samokrytykę, a jednocześnie
studiowanie i wcielanie w życie myśli Mao Tse–tunga;

3. konkretną forma egzekwowania dyktatury proletariatu w celu zapobieżenia
biurokratyzacji partii, rządu i aparatu kierownictwa (skierowana przeciwko
kapitalistycznym tendencjom);

4. budową ideologiczno–politycznej bariery przed niebezpieczeństwem
restauracji kapitalizmu.

Koncepcja Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej jest przełomowym i
dalszym rozwojem marksizmu–leninizmu w warunkach walki klas w socjalizmie.
Ta walka klasowa przejawia się jako dyktatura proletariatu poprzez ścisłą
kontrolę biurokracji.76

Nowemu chińskiemu przywództwu pod przewodnictwem Hua Guofenga i Denga
Xiaopinga udało się przeforsować swoją rewizjonistyczną linię i zlikwidować
osiągnięcia Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, cofnęło ono zmiany
dokonane w kierownictwie Partii oraz w rządzie i gospodarce, rehabilitując
biurokratów i intelektualistów prezentujących burżuazyjne myślenie jak i
przywrócili idee burżuazyjne jako kierujące działaniami partii i państwa.
Rehabilitacja wrogów klasowych osiągnęła swoje apogeum podczas pośmiertnej

75Important Documents of the Great Proletarian Cultural Revolution Peking 1970, transl. from the G. e., p.
36/57/58

76Revolutionärer Weg 19, Stuttgart 1979, p. 540/541
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rehabilitacji arcyrewizjonisty Liu Shao–chiego. Biuletyn 5. Sesji Plenarnej 11.
Komitetu Centralnego KPCh zajmuje stanowisko:

[…] Towarzysz Liu Shao–chi, były wiceprzewodniczący KC KPCh, był
wielkim marksistą i proletariackim rewolucjonistą, który w minionych
dziesięcioleciach był zawsze lojalny wobec partii i ludu, który całe życie
występował w obronie rewolucji proletariackiej i wnosił nieusuwalny
wkład w nowodemokratyczną i socjalistyczną rewolucję oraz w
budownictwo socjalistyczne. Sposób, w jaki postrzegano sytuację w
partii i kraju w przededniu rewolucji kulturalnej, był całkowicie
sprzeczny z rzeczywistością. Doprowadziło to do błędnego i
bezpodstawnego wniosku, że w partii dominowała linia kontrrewolucyjna
i rewizjonistyczna, a tak zwana burżuazyjna kwatera główna z Liu
Shao–chi na czele musi zostać obalona.77

Zmiana kursu przez Hodżę w ocenie Wielkiej
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej – Odrzucenie jego
oszczerczych ataków
Nie tylko współcześni rewizjoniści w kierownictwie rządu ChRL atakują w
sposób bezpośredni i pośredni Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną i
potępiają ją w związku z tak zwaną «Bandą Czworga» – mówiąc «Banda
Czworga», mają oni na myśli Mao Tse–tunga. Enver Hodża zajmuje podobne
stanowisko, tyle że bardziej otwarcie atakuje Mao Tse–tunga. Aby
scharakteryzować jego moc osądu i jego moralność, porównajmy dwa jego
stwierdzenia, które stoją w całkowitej sprzeczności wobec siebie. Po rozpoczęciu
Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej, na V Kongresie Albańskiej Partii
Pracy w dniu 1 listopada 1966 roku, Hodża w swoim przemówieniu ogłosił:

APP radośnie przyjmuje informację o rozpoczęciu Wielkiej
Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej w Chinach, której celem jest
nieustanna walka z burżuazyjną ideologią rewizjonistyczną, która
pojawia się w umysłach ludzi na polu kultury i we wszystkich innych
dziedzinach życia w kraju, walka z wrogami klasowymi i walka z
wszystkimi jawnymi oraz ukrytymi rewizjonistami, którzy próbują
sprowadzić Chiny z powrotem na drogę kapitalistyczną, a także
przeciwko amerykańskiemu imperializmowi i wszystkim reakcjonistom.78

Dwanaście lat później Hodża powiedział na ten sam temat:
77Beijing Review No 10, 1980, transl. from the G. e., p 9
78Enver Hoxha, Report on the Activity of the CC of the PLA on November 1, 1971, p. 14
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Przebieg wydarzeń pokazał, że Wielka Proletariacka Rewolucja
Kulturalna nie była ani rewolucją, ani wielką, ani kulturalną, a już na
pewno nie wydarzeniem proletariackim. Był to pucz pałacowy na skalę
ogólnochińską w celu likwidacji garstki reakcjonistów, którzy przejęli
władzę.79

W tej zasadniczej kwestii Hodża całkowicie zmienił zdanie. Być może mógłby się
on sprzeciwić rewolucji kulturalnej po czasie, gdyż nie miał pełnego obrazu
sytuacji na V Kongresie w 1966 roku, ale pięć lat później, na VI Kongresie APP
w listopadzie 1971 roku nadal podtrzymywał swój pierwotny pogląd na tą
sprawę:

Tryumf Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej zainicjowanej i
prowadzonej przez wielkiego marksistowsko–leninowskiego Towarzysza
Mao Tse–tunga jest wielkim zwycięstwem i źródłem inspiracji dla całego
ruchu rewolucyjnego.

Zakładając, że nowe fakty i spostrzeżenia doprowadziły do jego sprzecznego
poglądu, wówczas jego obowiązkiem byłoby przeprowadzenie szczerej, uczciwej i
obiektywnej samokrytyki przed APP, albańską klasą robotniczą i całym
międzynarodowym ruchem komunistycznym, który otwarcie, uczciwie i
obiektywnie zbadałby rzekome błędy jego poprzedniej pozytywnej opinii na
temat rewolucji kulturalnej. Ale Hodża nic takiego nie zrobił. Zamiast tego, ta
zmiana kursu jest przedstawiana jako dowód na nieustanną «pryncypialną
analizę i stanowisko APP w obronie marksizmu–leninizmu». Po raz kolejny
odwołuje się on do sfałszowanego dziennika, według którego podobno już w
październiku 1966 roku napisał on o rewolucji kulturalnej:

Nic nie może być rozwiązane poprawnie, żadna poprawna linia
marksistowsko–leninowska nie może zostać ustalona ani przyjęta bez
partii i bez klasy robotniczej na czele. Każda inna droga prowadzi do
błędów, do decyzji najeżonych wieloma niebezpieczeństwami na
przyszłość.80

Dziesięć lat później, w kwietniu 1976 roku, opisuje on rewolucję kulturalną jako
rewizjonistyczną walkę o władzę:

Ta rewolucja była wynikiem walki między dwoma prawicowymi,
liberalnymi trendami rewizjonistycznymi o to, kto miał przejąć władzę:
Mao czy Liu.81

79Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 392
80Enver Hoxha, Reflections on China II, p 300
81Tamże, str. 240
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Zamiast krytykować stanowisko, jakie zajął na V i VI Kongresie Partii, mówi on
trzy miesiące później, w lipcu 1976 roku:

Na pewnym etapie, kiedy prawda o tym, kim naprawdę był Mao, wyszła
na jaw, pojawia się pytanie, dlaczego określiliśmy go mianem «wielkiego
marksisty–leninisty»? Czy zatem nie byliśmy oportunistami? Nie,
zawsze staraliśmy się robić wszystko dobre, co w naszej mocy dla
narodu chińskiego i Komunistycznej Partii Chin, która otwarcie broniła
Stalina i osobiście miałem jak najlepsze intencje względem Mao.82

Który komunista w to uwierzy? Zwłaszcza, gdy ponownie, zgodnie z
dokumentami APP, powiedział on dokładnie odwrotnie na VII Kongresie w
listopadzie 1966 roku o Mao:

Dzieło tego wybitnego marksisty–leninisty stanowi wkład we
wzbogacenie rewolucyjnej teorii i praktyki proletariatu.83

Ta oczywista kłamliwość rzekomego dziennika wystarczy, aby zdemaskować
Hodżę. Takie metody są nie do pogodzenia z mentalnością proletariatu. To nie
Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna i Mao Tse–tung muszą zostać
poddani ponownej ocenie. Enver Hodża powinien raczej poddać ponownej
ocenie samego siebie.

Przejdźmy teraz do sedna jego oszczerczych ataków. Całkowicie w
przeciwieństwie do swoich wcześniejszych poglądów, Hodża stwierdza teraz w
«Imperializmie i Rewolucji»:

Ale najważniejsze było to, że ani partia, ani proletariat nie stali na czele
tej «wielkiej rewolucji proletariackiej».84

Nie jest on pierwszym, który stawia takie zarzuty. Nowocześni rewizjoniści
twierdzili to samo w trakcie rewolucji kulturalnej i po niej. Na przykład w
książce zatytułowanej «Krytyka poglądów teoretycznych Mao Tse–tunga»,
wydanej przez radziecki kolektyw rewizjonistyczny, napisano:

Rewolucja kulturalna jest określana jako «proletariacka» i rzekomo
została przeprowadzona w interesie proletariatu, ale chińscy robotnicy
zostali faktycznie wykluczeni z udziału w niej […]. Zwolennicy Mao
Tse–tunga liczyli w swoich działaniach na polityczną niedojrzałość
młodzieży […] i wykorzystali to do zniszczenia organizacji partyjnych i

82Tamże, str. 263
83Enver Hoxha, Report on the Activity of the CC of the PLA on November 1, 1976, p. 201
84Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 391
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innych instytucji socjalistycznych. 85

Jakże podobne są te argumenty! Jednak ani radzieccy rewizjoniści, ani Hodża
nie mogą ich udowodnić, ponieważ nie są one prawdą.

Rewolucja kulturalna została zainicjowana ogłoszeniem Komitetu Centralnego z
16 maja 1966 r. Dokument ten powstał podczas dwuliniowej walki z
zwolennikami Liu Shao–chiego i został rozprowadzony do dyskusji w całej partii.
Głosił on:

Cała partia musi postępować zgodnie z wytycznymi towarzysza Mao
Tse–tunga, trzymać wysoko sztandar proletariackiej rewolucji
kulturalnej, bezlitośnie demaskować burżuazyjną reakcyjną pozycję tych
antypartyjnych, antysocjalistycznych, tak zwanych «władz
akademickich», dogłębnie krytykować burżuazyjno–reakcyjne koncepcje
utrzymywane w kręgach osób pracujących w instytucjach naukowych i
edukacji, dziennikarstwie, literaturze, sztuce i wydawnictwach potępiając
takie poglądy i przejmując pełnię władzy w tych dziedzinach kultury.
Należy krytykować i potępiać tych przedstawicieli burżuazji, którzy
wkradli się do partii, do rządu, wojska i różnych sektorów kultury.
Należy też ich usunąć lub część z nich umieścić na innych stanowiskach.
86

Opierając się na szerokiej dyskusji nad tym tekstem, Komitet Centralny przyjął
16–punktową rezolucję w sprawie Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej,
podając zarys jej przeprowadzenia. Mówi on o kierownictwie partii i zadaniach
komitetów partyjnych:

Centralny Komitet Partii żąda od komitetów partyjnych wszystkich
szczebli, aby wytrwały w dawaniu właściwego przywództwa, stawiając
na odwagę ponad wszystko inne, odważnie budząc masy, zmieniając
tendencje niekompetencji i słabości tam, gdzie one występują poprzez
zachęcanie tych towarzyszy którzy popełnili błędy ale są gotowi je
naprawić, aby odrzucić swoje mentalne brzemiona i przyłączyć się do
walki oraz zwolnić ze swoich czołowych stanowisk wszystkich mających
władzę którzy idą drogą kapitalistyczną i w ten sposób umożliwić
odzyskanie przywództwa proletariackim rewolucjonistom.87

85Criticism of Mao Tsetung’s Theoretical Views, Berlin 1973, p. 290, (transl. from German)
86Important Documents of the Great Proletarian Cultural Revolution, Peking 1970, transl. from the G. e., p.

143/144
87Decision of the CC of the Chinese Communist Party Concerning the Great Proletarian Cultural Revolution,

p. 391
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W wyniku bojowej walki mas przeciwko burżuazji na froncie ideologicznym i
opartej na umacnianiu i poszerzaniu świadomości socjalistycznej to nie partia
została zlikwidowana, ale raczej siedziba nowej burżuazji. W ruchu «walka –
krytyka – transformacja», który rozprzestrzenił się po całym kraju, partia i
urzędnicy państwowi zostali przekształceni tak, aby wielu z nich mogło pozostać
na swoich stanowiskach i potem wykonywać dobrą robotę. Wielka Proletariacka
Rewolucja Kulturalna stała się, odwrotnie niż twierdzi Hodża, ruchem
konsolidującym partię proletariacką w walce klasowej.

Tym samym można udowodnić, że oszczercze twierdzenie Hodży, że rewolucja
kulturalna nie wprowadziła w życie przywództwa klasy robotniczej, jest niczym
innym jak pustym kłamstwem. Twierdzi on:

W ten sposób klasa robotnicza pozostawała na uboczu, zdarzały się
przypadki, kiedy przeciwstawiała się Czerwonej Gwardii, a nawet z nią
walczyła […]. Partia uległa dezintegracji. Została zlikwidowana, a
komuniści i proletariat zostali całkowicie pominięci.88

Faktem jest jednak, że Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna została
ogłoszona uchwałą Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin z 8
sierpnia 1966 r. i prowadzona była przez niezawodnych komunistów, robotników,
chłopów i świadomych klasowo członków Czerwonej Gwardii, a nie urzędników
partyjnych i osób dążących do restauracji kapitalizmu, przeciwko którym
skierowana była ta walka.

W związku z tym w biuletynie rozszerzonej 12. sesji plenarnej VIII Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii Chin stwierdzono:

«Klasa robotnicza musi przejąć przywództwo we wszystkich
sprawach», aby urzeczywistnić dyktaturę proletariatu na polu
nadbudowy, w tym w różnych sektorach kultury, w celu
wypełnienia zadań postawionych przez Mao na wszystkich etapach
«walki – krytyki – transformacji» i przejście przez proletariacką
rewolucję kulturalną.89

Ze względu na długą tradycję ideologii burżuazyjnej w szkołach i na
uniwersytetach burżuazja nadal miała duży wpływ, zwłaszcza w instytucjach
edukacyjnych. To nie przypadek, że rewolucja kulturalna zaczęła się w tamtych
miejscach. W trakcie swojego rozwoju rozprzestrzeniła się też na fabryki i wsie.
Przed rewolucją kulturalną większość fabryk kładła zbyt duży nacisk na

88Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 391
89Important Documents of the Great Proletarian Cultural Revolution, Peking 1970, transl. from the G. e., p.
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produkcję.

Poprzez «walkę – krytykę – transformację» polityka proletariacka została
postawiona na pierwszym miejscu. Rewolucyjni robotnicy fabryczni utworzyli
robotnicze zespoły propagandowe, które udały się do różnych organów
rządowych i państwowych oraz innych instytucji społecznych, aby sprawować
kontrolę w interesie klasy robotniczej, wskazywać, gdzie panują złe warunki i
kształcić urzędników. Ich zadania zostały opisane następująco:

Intelektualiści muszą dać się reedukować robotnikom, chłopom i
żołnierzom, aby mogli zjednoczyć się z robotnikami i chłopami.
Robotnicze zespoły propagandowe powinny sprawować swoje zadania w
szkołach przez długi czas, aby dzielić się zadaniami «walki – krytyki –
transformacji» i utrwaleniu tam ich przywództwa.90

Intencje Hodży są jasne. Twierdząc, że nie było przywództwa partii i klasy
robotniczej, atakuje rewolucję kulturalną jako najwyższą formę walki klasowej i
konkretną formę dyktatury proletariatu przeciwko biurokratyzacji partii,
państwa i aparatu zarządzającego.

Hodża zaprzecza istnieniu klas antagonistycznych w
socjalizmie
W swojej książce «Imperializm i Rewolucja» Hodża twierdzi, że miał już
wcześniej wątpliwości co do tez Mao Tse–tunga:

W odniesieniu do wielu tez Mao Tse–tunga, jak na przykład
traktowania sprzeczności między proletariatem a burżuazją jako
sprzeczności nieantagonistycznych, teza o istnieniu klas
antagonistycznych w całym okresie socjalizmu […] budziła nasze
zastrzeżenia […]. Zatem on [Mao] nie postrzega rewolucji
socjalistycznej jako jakościowej zmiany w społeczeństwie, w
czasie której zniesione są antagonistyczne klasy oraz ucisk i wyzysk
człowieka przez człowieka, ale pojmuje to jako prostą zmianę miejsc
między burżuazją a proletariatem.91

Hodża z pogardą mówi, że to «odkrycie» Mao Tse–tunga, a następnie cytuje go:

Jeśli burżuazja i proletariat nie mogą przekształcić się w siebie
nawzajem, jak to się dzieje, że przez rewolucję proletariat staje się

90Tamże, str. 215
91Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 386/387 and 415/416
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klasą rządzącą, a burżuazja klasą rządzoną? [Podkreślenie
autorów]

Jak Hodża może twierdzić, że ta zmiana miejsca, o której mówi Mao Tse–tung,
nie jest zmianą jakościową, skoro «przez rewolucję proletariat staje się klasą
rządzącą»? Marks już w swoim czasie dokonał tego «odkrycia». Stalin także
pisze, że istnieje tłumienie klas przed i po rewolucji:

Ale jest jedna zasadnicza różnica. Różnica ta polega na tym, że
wszystkie dotychczas istniejące państwa klasowe były dyktaturami
wyzyskującej mniejszości nad wyzyskiwaną większością, podczas gdy
dyktatura proletariatu jest dyktaturą wyzyskiwanej większości
nad wyzyskiwaną mniejszością.92

Atakując stwierdzenie Mao Tse–tunga, że klasy antagonistyczne nadal istnieją
przez cały okres socjalizmu i że zwycięski proletariat jako klasa rządząca
kontroluje i tłumi burżuazję, Hodża zajmuje przeciwne stanowisko, zaprzeczając
Leninowi, który w swojej pracy «Ekonomia i polityka w erze dyktatury
proletariatu» podkreśla wyraźnie:

Po obaleniu burżuazji i zdobyciu władzy politycznej, proletariat staje się
klasą panującą; dzierży władzę państwową i sprawuje kontrolę nad już
uspołecznionymi środkami produkcji; kieruje chwiejnymi i pośrednimi
elementami w społeczeństwie i klasami; a także miażdży coraz bardziej
zaciekłe opory ze strony starych wyzyskiwaczy – wszystkie te rzeczy są
specyficznymi zadaniami walki klas, zadaniami, przed którymi
proletariat nie mógł wcześniej stać i nie stał. Klasy wyzyskiwaczy,
właścicieli ziemskich i kapitalistów, nie zniknęły i nie mogą zniknąć od
razu po wprowadzeniu dyktatury proletariatu. Wyzyskiwacze zostali
ujarzmieni i odebrano im władzę, ale nie zniszczono ich. Nadal mają
międzynarodową bazę w postaci międzynarodowego kapitału, którego są
tylko odnogą działającą w danym kraju. Wciąż częściowo zachowują
pewne środki produkcji, wciąż mają pieniądze, nadal mają szerokie
powiązania społeczne. Ponieważ zostali pokonani, energia ich oporu
wzrosła stukrotnie. […] Ale jeśli nie zapomni się o tym, staje się
oczywiste, że proletariat, obalając burżuazję, podejmuje najbardziej
zdecydowany krok w kierunku zniesienia klas, a aby zakończyć ten
proces, proletariat musi kontynuować swoją walkę klasową, korzystając z
aparatu państwa. władzy i stosując różne metody zwalczania,
wywierania wpływu i wywierania nacisku na obaloną burżuazję i

92J. W. Stalin, The Foundations of Leninism, Works, vol. 6, p. 118 (podkreślenie autorów)
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wahające się drobnomieszczaństwo.93

Zaprzeczając istnieniu klas antagonistycznych i wykształceniu się klasy nowej
burżuazji na etapie socjalizmu, Hodża ogranicza walkę klas w socjalizmie do
«pozostałości klas obalonych i wyzyskiwanych» oraz do «elementów
degenerujących się i sprzeciwiających się budowie socjalistycznej», ale głównie do
wrogów zewnętrznych, «otaczający kapitalistyczno–rewizjonistyczny świat»
(Shehu).

Zaprzeczając dwuliniowej walce, Hodża promuje metody
biurokratyczne w partii
Dla Envera Hodży nic nie istnieje, jeśli on tego nie chce. Dlatego zaprzecza nie
tylko istnieniu klas antagonistycznych, ale także obiektywnemu prawu walki
dwuliniowej. W tym celu wywraca do góry nogami i zniekształca poglądy Mao.
W ten sposób utrzymuje on:

Sam Mao Tse–tung opowiadał się za potrzebą istnienia «dwóch linii» w
partii. Według niego istnienie i walka między dwoma liniami jest czymś
naturalnym, jest przejawem jedności przeciwieństw, jest elastyczną
polityką, która jednoczy w sobie zarówno wierność zasadom, jak i
kompromis.94

Jako «dowód» tak zwanego «twierdzenia» Mao na temat konieczności
dwuliniowej walki wewnątrz partii, wyciąga bez nadania mu szerszego kontekstu
cytat Mao z «Dialektycznego podejścia do jedności wewnątrzpartyjnej» Mao:

A zatem – pisze – mamy dwie ręce, by poradzić sobie z towarzyszem,
który popełnił błędy: jedną ręką walczyć z nim, a drugą łączyć się z
nim. Celem tej walki jest utrzymanie zasad marksizmu, co oznacza bycie
pryncypialnym, to jest jeden aspekt problemu. Drugim aspektem jest
zjednoczenie się z nim. Celem jedności jest zaoferowanie mu wyjścia,
osiągnięcie z nim kompromisu […]95

Nie wolno tłumić otwartej dyskusji na temat różnych opinii w partii
komunistycznej, o ile każdy członek argumentuje na podstawie jedności partii.
«Celem walki jest utrzymanie zasad marksizmu.» – Mao. W swojej pracy Mao
Tse–tung podejmuje temat odmiennego traktowania sprzeczności wśród ludu i

93V. I. Lenin, Economics and Politics in the Era of the Dictatorship of the Proletariat, Coll. Works, vol 30. p.
115/117

94Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 399
95Tamże, str. 399/400
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sprzecznościami między nami a wrogiem. Tutaj Mao wskazuje, co następuje:

Myślę, że powinniśmy mieć postawę jedności w stosunku do każdego
towarzysza, nie ważne którego pod warunkiem, że nie reprezentuje
on ideologii wrogich partii i nie jest sabotażystą […]. Jedność
przeciwieństw jest podstawowym pojęciem dialektyki. Zgodnie z tą
koncepcją, co powinniśmy zrobić z towarzyszem, który popełnił błędy?
Powinniśmy najpierw podjąć walkę, aby uwolnić go od jego
złych pomysłów. Po drugie, powinniśmy również mu pomóc. Punkt
pierwszy to walka z błędnymi ideami, a punkt drugi to pomoc,
przejawianie dobrych chęci, aby pomóc mu poprawić swoje błędy, aby
miał wyjście. Jednak postępowanie, z osobami które reprezentują
stanowiska wspomniane przeze mnie powinno być inne. W stosunku do
osób takich jak Trocki oraz w Chinach – takich jak Chen Tu–hsiu,
Chang Kuo–tao i Kao Kang nie można było przyjąć pomocnej,
wspierającej ich w walce z błędami postawy, ponieważ ich myślenie było
całkowicie niepoprawne i sprzeczne z partią. 96

Dwuliniowa walka jest obiektywnym prawem rozwoju sprzeczności wewnątrz
partii. Nawet jeśli Hodża temu zaprzeczy, to mimo wszystko tak pozostanie
(również w APP). Mentalność drobnomieszczańska wyłania się raz po raz
spontanicznie i nie tylko dotyka ludzi pochodzenia drobnomieszczańskiego.
Proletariuszy, o ile nie mają rozwiniętej na bardzo wysokim poziomie
świadomości klasowej, również dotyka mentalność drobnomieszczańska w
wyniku wewnętrznych wpływów drobnomieszczaństwa i zachodzących zmian,
wzmocnionych wpływem ideologii burżuazyjnej jako czynnika zewnętrznego.
Szczególnie bezbronni wobec tego trendu są biurokraci, którzy mają skłonność
do przyjmowania drobnomieszczańskiego myślenia z powodu wyższego
standardu życia i pewnej władzy, jaką mają w swoich rękach.

Członkowie i urzędnicy partii, którzy są zdominowani przez mentalność
drobnomieszczańską, wkrótce wejdą w konflikt z proletariacką linią partii. Na
początku są to sprzeczności między ludźmi, które, jeśli nie można ich rozwiązać,
zamieniają się w sprzeczności antagonistyczne. Te sprzeczności przejawiają się
jako walka dwuliniowa. Linia drobnomieszczańska próbuje podważyć linię
proletariacką i zmienić partię z komunistycznej w rewizjonistyczną. Musi temu
zapobiec konsekwentna walka linii proletariackiej z nieproletariackimi
odchyleniami.

Jak daleko może sięgać wewnętrzna walka dwuliniowa? Kiedy sprzeczność
96Mao Tsetung, A Dialectical Approach to Inner–Party Unity, Sel. Works, vol. 5, p. 514/515 (podkreślenie

dodane przez autorów)
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między ludźmi zmienia się w sprzeczność między ludem a wrogiem? Mao
komentuje to w następujący sposób:

Po pierwsze, należy zachować dyscyplinę partyjną, mniejszość musi być
podporządkowana większości, a cała partia Komitetowi Centralnemu; po
drugie, nie wolno organizować żadnych tajnych frakcji.97

Nieuniknionym procesem jest więc to, aby dwuliniowa walka rozwijała się w
oparciu o wewnętrzne sprzeczności partyjne. Obiektywną przyczyną tego jest
istnienie klas, sprzeczności klasowych i walki klasowej w socjalizmie. Hodża
zaprzecza temu obiektywnemu prawu, sugerując, że Mao Tse–tung popiera stałe
istnienie dwóch linii w partii. Nie może jednak zapobiec skutkom istnienia tego
prawa w Albanii i w ChRL. Najlepszy przykład podaje sam Hodża w raporcie
Komitetu Centralnego na VII Kongresie:

W pracy wychowawczej nie można zapominać, że ze znanych powodów
przejawy poczucia własności prywatnej i kaca psychologii
drobnomieszczańskiej nadal mają silne korzenie na wsi […].98

IV, V, VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Partii były wspaniałymi
szkołami walki klasowej w okresie między dwoma Kongresami. Plenum
to ujawniło i wykonało krótką pracę wrogich grup Fadil Pacrami i Todi
Lubonja, Beqir Balluku, Petrit Dume i Hito Cako, Abdyl Kellczi, Koco
Theodhosi i Kico Ngjcla i innych, którzy zaangażowali się w szeroko
zakrojoną działalność podważającą i sabotującą w dziedzinie ideologii i
kultury, w wojsku, przemyśle, planowanie handlu i tak dalej.99

Odkrycie i zlikwidowanie spisku, który zawiązali wrogowie wewnętrzni i
zewnętrzni, jest wielkim zwycięstwem naszej partii i narodu,
zwycięstwem marksizmu–leninizmu nad rewizjonizmem.100

Nie możemy stwierdzić, które kwestie ideologiczno–polityczne były
reprezentowane przez różne grupy wewnątrz partii, ponieważ Hodża nie
opisuje treści walki. Możemy jednak stwierdzić, że walka między
marksizmem–leninizmem a rewizjonizmem, o której mówi Hodża, jest
zawsze walką dwuliniową. Ale według Hodży tak się nie stało, bo wrogie
grupy […] maskowały swoją kontrrewolucyjną działalność […] ich

97Mao Tsetung, Speech on the Conference 1962, quoted from the Beijing Review No 27, 1978, transl. from
the G. e., p. 19/20

98Enver Hoxha, Report to the 7th Congress of the PLA, on November 1, 1976, p. 133 (podkreślenie dodane
przez autorów)

99Tamże, str. 122
100Tamże, str. 125
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przedstawiciele nigdy nie ośmielili się otwarcie występować przeciwko
linii partii […].101

Walka ze zdrajcami w szeregach partii jest zawsze skomplikowana i trudna,
ponieważ machają oni czerwonym sztandarem, aby ukrywać swoją
rewizjonistyczną linię i walczyć z partią. Ponieważ, zdaniem Hodży, «wrogie
grupy» miały silne wpływ w partii i wśród ludzi, absolutnie konieczne byłoby
zmobilizowanie mas ludowych do walki ideologicznej i wszechstronnego ruchu
krytyki i samokrytyki. Tak się nie stało w APP, ponieważ według oficjalnego
stanowiska, nie istniała dwuliniowa walka. Istnieje oczywisty związek między
zaprzeczaniem obiektywnemu prawu walki dwuliniowej a późniejszym
atakowaniem koncepcji Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej Mao
Tse–tunga.

To najlepszy sposób na zniszczenie krytyki i samokrytyki jako prawa rozwoju
partii i siły napędowej rewolucji socjalistycznej.

Zamiast tego promowane są metody biurokratyczne. Sam Hodża opisuje te
symptomy w raporcie Komitetu Centralnego:

Przez pewien czas wrogom udawało się działać i wyrządzać
niezauważalne szkody, ponieważ znaleźli słabe punkty w pracy partyjnej
i władzy państwowej. Wykorzystywali błędy i niedociągnięcia, przejawy
biurokratyzmu, liberalizmu i euforii, które wykorzystywali i
promowali.102

Tendencje niektórych ludzi do uciekania się do metod administracyjnych,
w których należy stosować perswazję i edukację, są również sekciarskie.
Ci, którzy przejawiają sekciarskie skłonności, często udają
«konsekwentnych i pryncypialnych rewolucjonistów». Ale w
rzeczywistości są oportunistami i działają w ten sposób w aby
znajdować się «po bezpiecznej stronie».103

To, co Hodża opisał jako symptom w listopadzie 1976 r. to nic innego jak
systematyczny rozwój drobnomieszczańskiej biurokracji.

Hodża zaprzecza powstaniu nowej burżuazji
Ponieważ Hodża odmawia uznania obiektywnego prawa walki dwuliniowej,
zaprzecza również, że wywodzi się ona z walki klas. Każda linia

101Tamże, str. 123/124
102Tamże, str. 124
103Tamże, str. 117/118
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ideologiczno–polityczna należy do określonej klasy: klasa burżuazji rozwija swoją
linię burżuazyjną, klasa robotnicza rozwija linię proletariacką. Linia
proletariacka to marksizm–leninizm i myśl Mao Tse–tunga.

Hodża przekręca dwuliniową walkę jako odzwierciedlenie walki klas w «związek
klas o sprzecznych interesach»104.

Ale to oznacza również, że zaprzecza klasowemu charakterowi wrogich
elementów i grup podążających za linią rewizjonistyczną. W praktyce oznacza to
obronę drobnomieszczańskich biurokratów w partii. Dokładnie to robi, kiedy
krytykuje Pekiński Komitet Partii, który był kwaterą główną Liu Shao–chiego i
jego zwolenników i który został zaatakowany podczas rewolucji kulturalnej.

W swoim przemówieniu na VIII Kongresie Rosyjskiej Partii Komunistycznej
(Bolszewików) w marcu 1919 r. Lenin zwrócił uwagę na fakt, że obok starej
burżuazji w socjalizmie wyłania się nowa burżuazja. Ta nowa burżuazja
wyłaniająca się z biurokracji nie miała jeszcze wielkiego znaczenia. Miało to się
jednak zmienić z czasem. Na zjeździe partii Lenin powiedział:

Towarzysz Rykow, dobrze zaznajomiony z faktami ekonomicznymi,
opowiedział nam o nowej burżuazji, która powstała w naszym kraju. To
prawda. Burżuazja wyłania się nie tylko z radzieckich pracowników
rządowych – tylko nieliczni mogą wyjść z ich szeregów – ale też z
szeregów chłopów i rzemieślników, którzy zostali wyzwoleni spod jarzma
kapitalistycznych banków i którzy zostali odcięci od komunikacji
kolejowej. Jest to fakt. Jak myślicie, jak obejdziecie ten fakt?
Wspieracie tylko własne złudzenia lub wprowadzacie do rzeczywistości
źle zbadane i przeanalizowane nauczanie książkowe, co jest o wiele
bardziej złożone. Nawet w Rosji kapitalistyczny sposób produkcji
istnieje, działa, rozwija się i prowadzi do powstawania burżuazji, tak jak
ma to miejsce w każdym społeczeństwie kapitalistycznym.105

Gospodarka kraju została zrujnowana przez wojnę imperialistyczną i domową, a
władza radziecka została zmuszona do tolerowania ograniczonej formy
kapitalizmu w «Nowej Polityce Ekonomicznej», aby zapobiec wielkiemu głodowi.
Pomimo zagrożeniu przywrócenia kapitalizmu ten tymczasowy środek był
konieczny, ale był surowo kontrolowany przez dyktaturę proletariatu, ponieważ
istnienie oraz działania zarówno starej jak i nowej burżuazji było dla wszystkich
komunistów oczywiste i widoczne.

Drobnomieszczańska degeneracja dużej części biurokracji była inna. Był to długi
104Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 401 (podkreślenie dodane przez autorów)
105V.I. Lenin, Eighth Congress of the RCP (B), Coll. Works, vol 29, p. 189
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proces ideologicznego przejścia od mentalności proletariackiej do
drobnomieszczańskiej. Zdegenerowani drobnomieszczanie siedzieli ramię w ramię
z niezawodnymi komunistami w partii, aparacie państwowym i gospodarczym i
dostosowywali się do okoliczności w taki sposób, że nie zostali zauważeni.
Później stali się burżuazją nowego typu i po dojściu do władzy doprowadzili do
restauracji kapitalizmu. To niebezpieczeństwo panuje w każdym socjalistycznym
kraju, niech Hodża w to wierzy lub nie.

Wskazaliśmy już powyżej, że obiektywne istniejące prawa muszą wywierać
skutki również na sytuację panującą w Albanii. W swoim raporcie z VII
Kongresu Albańskiej Partii Pracy Hodża podał więcej przykładów:

Szczególnie w ostatnich latach wpływy technokratyczne i
intelektualistyczne wyrażały się m.in. w przecenieniu technologii i
specjalnych umiejętności, w nieuwzględnianiu problemów od strony
politycznej i ideologicznej, w braku wiary w popęd i optymizm mas.106

Jest to typowa cecha biurokratów o drobnomieszczańskiej mentalności w
aparacie partyjnym, rządowym i zarządzającym. Chcą oddzielić się od mas i
gardzić nimi. W raporcie czytamy:

Ale to w żaden sposób nie może […] zamykać oczu na przejawy
obojętności, które obserwuje się wśród wielu ludzi pracy, a nawet wśród
wielu komunistów i kadr.107

Wymienione wrogie grupy zajmowały kluczowe pozycje w ideologii i kulturze,
w wojsku i gospodarce. Rozwój ten ukazał absolutną konieczność mobilizacji
mas na szeroką skalę w walce ideologicznej i krytyce oraz samokrytycyzmie w
proletariackiej rewolucji kulturalnej.

Rozwój biurokracji w nową klasę, która w końcu przywróci kapitalizm, nie może
być powstrzymana tylko przez odwołanie biurokratów z urzędu. W
przeciwieństwie do tego magazyn «Albania Today» praktycznie stwierdza, że
niebezpieczeństwo restauracji kapitalizmu już nie istnieje! Mówi tak:

Energiczny i niezatrzymany rozwój socjalizmu w Albanii jest dziełem
naszej bohaterskiej partii […].108

Dlatego lud na czele z Partią podjął ogromne wysiłki i raz na zawsze
zlikwidowali wyzysk i ucisk.109

106Enver Hoxha, Report to the 7th Congress of the PLA on November 1, 1976, p. 120
107Tamże, str. 121
108Albania Today, No 5, 1979, transl from the G. e., p. 2
109Ibid, p. 25
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«Niezatrzymany» i «raz na zawsze», to jest po prostu idealizm! Jak będzie się
dalej rozwijać walka klasowa w Albanii? Czy można zapobiec restauracji
kapitalizmu? Atakując po likwidatorsku myśl Mao Tse–tunga i proletariacką
rewolucję kulturalną, kierownictwo APP obrało niezwykle niebezpieczny kurs.
Hodża nie widzi, jak drobnomieszczańska mentalność rodzi się i rozwija
spontanicznie, co prowadzi do drobnomieszczańskiej linii politycznej. To jest
obiektywne prawo rozwoju sprzeczności. Zaprzecza dwuliniowej walce, a także
zaprzecza pojawieniu się nowej burżuazji. Nie akceptuje tego, ponieważ on sam
jest już zdominowany przez mentalność drobnomieszczańską. Jeśli ta
drobnomieszczańska mentalność, która raz po raz rodzi się spontanicznie, nie
zostanie przezwyciężona i nie będzie zwalczana, to znaczy, jeśli nie zostanie
pokonana przez mentalność proletariacką, jeśli socjalistyczna świadomość mas
nie ostanie pogłębiona i rozwinięta, wówczas APP stanie przed nieuchronnym
wyborem: ALBO PROLETARIACKA REWOLUCJA KULTURALNA,
ALBO RESTAURACJA KAPITALIZMU.

Utrzymać jedność światowego ruchu
komunistycznego na podstawie
marksizmu–leninizmu i myśli Mao Tse–tunga
Zdrada Denga Xiaopinga i oszczercze ataki Hodży na Mao
Tse–tunga i myśl Mao Tse–tunga sprzyjały rozwojowi
likwidatorów na całym świecie
Klika współczesnych rewizjonistów pod przywództwem Hua Guofenga i Denga
Xiaopinga przy pomocy zdegenerowanych drobnomieszczańskich biurokratów,
którzy doszli do władzy po śmierci Mao przywróciła kapitalizm i przekształciła
się w burżuazję nowego typu. Aby utrzymać swe panowanie nad robotnikami i
chłopami, potrzebują sprzymierzeńców z innych klas i warstw społecznych:
byłych ważnych kapitalistów, czy też drobnomieszczańskich intelektualistów.
Odzyskali czołowe stanowiska w sektorach gospodarczym, państwowym i
akademickim. To, czego oczekuje się od starych kapitalistów pod dowództwem
nowej burżuazji, jest jasno wyrażone w odkrywczym raporcie o bankiecie 2500
przedstawicieli narodowej burżuazji:

Wiceprzewodniczący Deng wyraził nadzieję, że wszystkie partie
demokratyczne i cała Ogólnochińska Federacja Przemysłowców
i Przedsiębiorców odegrają swoją rolę jako panowie w kraju, będą
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przedstawiać krytykę i sugestie dotyczące głównych politycznych decyzji
rządu i jego pracy w różnych dziedzinach, że będą oni szczerymi
przyjaciółmi partii, którzy przedstawią swoje szczere poglądy i
komentarze oraz będą współpracować z partią komunistyczną, aby ta
sprawowała dobre rządy w państwie.110

Można sobie wyobrazić ich entuzjazm w byciu szczerymi przyjaciółmi partii.
Wielu intelektualistów i biznesmenów, którzy stracili swoje prestiżowe
stanowiska podczas Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej zostało
zrehabilitowanych. Aby ozdobić te antysocjalistyczne środki by wyglądały na
działania socjalistyczne, chińscy rewizjoniści wymyślają nowe teorie:

Jeśli zawłaszczanie środków produkcji przez klasę ustaje i ta sama grupa
ludzi nie jest już w stanie zawłaszczać pracy innej grupy ludzi, sama
klasa przestaje istnieć.111

To stoi w fundamentalnej sprzeczności z marksizmem–leninizmem i myślą Mao
Tse–tunga. Lenin wyjaśnił jasno i wyraźnie:

A klasy nadal pozostają i pozostaną w dobie dyktatury proletariatu.
Dyktatura stanie się niepotrzebna, gdy znikną klasy. Bez dyktatury
proletariatu nie znikną. […] Klasy pozostały, ale w dobie dyktatury
proletariatu każda klasa przechodzi zmianę, zmieniają się również
stosunki między klasami. Walka klas nie znika w trakcie dyktaturą
proletariatu, lecz przybiera jedynie inne formy.112

W związku z tym Mao Tse–tung wskazuje, że «w historycznym okresie
socjalizmu wciąż istnieją klasy, sprzeczności klasowe i walka klas».

Rzeczywistość pokazuje, jak działa koncepcja «podstawowych zmian w
stosunkach klasowych w Chinach» i jak dawni wyzyskiwacze zostali
«przerobieni» na ludzi pracy, którzy «żyją pracą własnych rąk». W styczniu
1979 roku opublikowano następującą decyzję Centralnego Komitetu KP Chin:

Zgodnie z tą decyzją ich [kapitalistów – przyp. autorów tekstu] depozyty
bankowe i inne mienie skonfiskowane za zgodą Lin Biao i «Bandy
Czworga» podczas Wielkiej Rewolucji Kulturalnej zostaną im zwrócone,
tak samo jak pieniądze potrącone z ich pierwotnej pensji na przestrzeni
lat. Od teraz będą otrzymywać oni tak samo wysokie pensje, jakie
otrzymywali przed rewolucją kulturalną.113

110Beijing Review No 44, November 2, 1979, p. 5; podkreślenia dodane przez autorów
111Basic Changes in Class Relations in China, in: Beijing Review No 46, 1979, transl. from the G. e., p. 10
112V.I. Lenin, Economics and Politics, Coll. Works, Vol 30. p. 115
113Beijing Review No. 5, Feburary 2, 1979
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Ten przerażający fakt jest zakamuflowany jako «przywrócenie polityki
przewodniczącego Mao wobec narodowej burżuazji». To jest tępa demagogia!
Polityka KPCh wobec narodowej burżuazji, która brała udział w rewolucji –
polityka, która była nieodzowną częścią rewolucji ludowodemokratycznej po
wyzwoleniu w 1949 r. – odnosi się do okresu po rewolucji socjalistycznej w 1956
r. i staje się ogólną zasadą. To frontalny atak na rewolucję kulturalną.

Komunistyczna Partia Chin prowadziła politykę wykupywania środków
produkcji należących do burżuazji narodowej, która wspierała
nowodemokratyczną rewolucję. W 1956 roku mały i średni prywatny biznes stał
się mieszaną własnością państwowo–prywatną. W okresie przejściowym
kapitaliści ci otrzymywali 5% odsetek za swój kapitał, dawnym szefom często
pozwalano pozostać na kierowniczych stanowiskach w swoich byłych fabrykach i
często otrzymywali wysokie pensje. Ale to wszystko odbywało się pod kontrolą
państwa. Umowa ta obowiązywała tylko do września 1966 r., kiedy wszystkie
fabryki zostały przekształcone w własność ludu podczas Wielkiej Proletariackiej
Rewolucji Kulturalnej. W zaciekłej walce klasowej jaka wówczas się toczyła
został złamany wciąż istniejący wpływ burżuazji narodowej. Masy rewolucyjne
skonfiskowały i odebrały przedstawicielom narodowej burżuazji odsetki, konta
oszczędnościowe, pożyczki publiczne, złoto i srebro, prywatne rezydencje itp.
Wysokie pensje biznesmenów były sprowadzane do zarobków zwykłych
pracowników. Większość z nich została wyrzucona z wysokich stanowisk i
skierowana do warsztatów i sklepów do pracy fizycznej.

Te rewolucyjne środki dyktatury proletariatu są teraz oczerniane jako wyraz
«faszystowskiej dyktatury». Kapitaliści odzyskują swoje pieniądze i interesy i są
przywracani na swoje poprzednie stanowiska. Teraz pojawia się pytanie: skąd
pochodzą pieniądze na spłatę odsetek, na spłatę majątku? Skąd pochodzi ich
pierwotny kapitał? Pochodzi z wartości dodatkowej wyciśniętej z pracy
robotników!

Ponadto zrewidowano marksistowsko–leninowską linię wobec inteligencji. Oto
powody:

Wkrótce po ogólnokrajowym wyzwoleniu w 1949 r. Komunistyczna
Partia Chin wprowadziła politykę jednoczenia, kształcenia i
przekształcania intelektualistów, jako że większość z nich była
burżuazyjnymi i drobnomieszczańskimi intelektualistami ze starego
społeczeństwa. Minęły ponad dwie dekady i zaszło wiele
fundamentalnych zmian w szeregach intelektualistów. Dziś polityka ta
nie ma już zastosowania w stosunku do przytłaczającej większości
intelektualistów. Nie są oni już przedmiotem jednoczenia, kształcenia i
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przekształcania, ale są teraz częścią klasy robotniczej angażującą się
w pracę umysłową i są siłą, na której opiera się partia.114

Jednak faktem jest, że również w socjalizmie intelektualiści wciąż się wahają.
Wielu intelektualistów cieszy się wyższym standardem życia niż robotnicy,
kultywuje drobnomieszczański styl życia i jest bardziej podatnych na wpływ
ideologii burżuazyjnej. Dlatego Mao Tse–tung podkreśla konieczność
przemodelowania intelektualistów w socjalizmie. Nowe chińskie kierownictwo
zasadniczo zmieniło politykę wobec intelektualistów. Niegdyś studenci byli
wysyłani na wieś w czasie studiów, aby zapoznać się z życiem prostych chłopów
i zjednoczyć się z nimi, dziś oczekuje się, że skupią się wyłącznie na studiach
akademickich. Są też zwolnieni z udziału w pracy fizycznej, którą burżuazyjni
intelektualiści często uważają za irytujący obowiązek. Już w marcu 1978 r.
Deng Xiaoping zadeklarował na Krajowej Konferencji Naukowej

Naukowcy i technicy powinni całą swoją energię skoncentrować na
zadaniach naukowych i technicznych. Kiedy mówimy, że powinni
poświęcić co najmniej 5/6 swojego czasu na pracę zawodową, uważamy
to za czas minimalny. Im więcej czasu na tym spędzają, tym lepiej
jest.115

Dla niego edukacja ideologiczno–polityczna nie ma znaczenia:

Nie możemy oczekiwać, że naukowcy i technicy – przynajmniej w
większości – przeczytają wiele książek o tematyce politycznej i
teoretycznej oraz będą brać udział w wielu zajęciach społecznych i
spotkaniach, które nie mają nic wspólnego z pracą jaką wykonują.116

Nowa chińska burżuazja potrzebuje tych intelektualistów, aby utrzymać swoje
panowanie. Z tego powodu coraz większa liczba intelektualistów zajmuje czołowe
stanowiska w instytucjach gospodarczych, naukowych i administracyjnych, a
nawet w rewizjonistycznej KPCh.

W «Beijing Review», nr 51/1979, w raporcie «Eksperci na czołowych
stanowiskach» czytamy:

Na przykład, po reorganizacji komitetu partyjnego w Szanghajskiej
Rafinerii Naftowej, siedmiu z jedenastu jego członków to obecnie
inżynierowie, dwóch jest technikami, a jeden jest specjalistą w
zarządzaniu.117

114On Policy Towards Intellectuals, in: Beijing Review No 5, 1979, p. 10
115Beijing Review No 12, 1978, transl. from the G. e., p. 16
116Tamże, str. 16
117Technicians Become Leading Cadres, in: Beijing Review No 51, 1979, p. 4
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Wyobraźmy to sobie – 10 intelektualistów w «zreorganizowanym» komitecie
partyjnym, składającym się z 11 osób, oczywiście oczyszczonym z robotników.
Pracownicy mają zostać usunięci z kierownictwa i administracji fabryk. To
pokazuje, że konieczna jest nowa rewolucja proletariacka.

Swoją «Nową Polityką» chińskie przywództwo zaostrza sprzeczności między
pracą fizyczną a pracą umysłową i niszczy rewolucyjny sojusz klasy robotniczej i
intelektualistów. Intelektualiści mają stać się wiernymi narzędziami w rękach
nowej burżuazji w nowych warunkach rządów rewizjonistycznych i oddzielić się
od klasy robotniczej. Deng Xiaoping i Hua Guofeng potrzebują masowej bazy
wśród ludzi, aby wzmocnić swoje rządy. Znajdują swoją bazę wśród mas
drobnomieszczańskich intelektualistów i przekupują ich przywilejami i
dochodowymi stanowiskami. Dyktatura proletariatu została zniesiona, a
zdobycze rewolucji proletariackiej zniszczone.

Do niedawna ta zdrada marksizmu–leninizmu i socjalizmu przez likwidatorów
Denga Xiaopinga i Hua Guofenga nie posunęła się jeszcze tak daleko, by
otwarcie krytykować osobę Mao Tse–tunga i myśl Mao Tse–tunga. Najczęściej
kapitalistyczne posunięcia są nawet ukrywane za pomocą słów Mao,
wykorzystywanych by wypełnić cel burżuazji – tak jak sowieccy rewizjoniści
ukrywają się za zasłoną frazesów o marksizmie–leninizmie. Rewizjonistyczna
zdrada kliki Hua Guofenga wyrządziła tak samo wiele szkód międzynarodowemu
ruchowi komunistycznemu i robotniczemu, jak światowy rewizjonizm
wprowadzony przez Chruszczowa na XX Kongresie KPZR w 1956 roku.

Marksiści–leniniści potępiają rewizjonizm, który był praktykowany od śmierci
Mao przez nowych przywódców z Hua Guofengiem i Dengiem Xiaopingiem na
czele. W wyniku rewizjonizmu kapitalizm został przywrócony, a Chiny w
socjalimperialistyczny sposób najechały Wietnam. Bojowa postawa chińskich
przywódców, lizanie butów supermocarstwu USA i czołowym reakcjonistom w
krajach kapitalistycznych wywołały głęboki brak zaufania ze strony mas
pracujących na całym świecie. Wielki rozłam podzielił ruch
marksistowsko–leninowski na całym świecie na zwolenników i przeciwników
nowego chińskiego przywództwa. Spór doprowadził do likwidacji lub podziału
wielu organizacji. Ta ogólnoświatowa likwidacja została wzmocniona przez
fatalne stanowisko, jakie zajęli Enver Hodża i Albańska Partia Pracy. W
ideologicznej walce z nowoczesnym rewizjonizmem w odmianie radzieckiej i
chińskiej Enver Hodża jest postacią podejrzaną – z jednej strony jest jej
przeciwny rewizjonizmowi, z drugiej strony sam znajduje się na jego ścieżce
atakując myśl Mao Tse–tunga i jego dorobek w Chinach. To go dyskredytuje w
oczach wielu marksistów–leninistów na całym świecie. W swoich ślepych
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próbach zdegradowania Mao Tse–tunga, aby postawić się w korzystniejszym
świetle zbliżył się bardzo do ludzi takich jak Robert Steigerwald, czołowy
teoretyk rewizjonistycznej Niemieckiej Partii Komunistycznej (DKP).

Enver Hodża zgadza się z Robertem Steigerwaldem
W 1978 roku, w którym Hodża rozpoczął kampanię oszczerstw, publikując swoją
książkę «Imperializm i Rewolucja», Robert Steigerwald napisał «niedokończony
rękopis» zatytułowany «Jakich metod używał Mao Tse–tung? – O maoistowskim
antysowietyzmie». Oba pisma są skierowane przeciwko myśli Mao Tse–tunga a
podobieństwo między nimi jest oczywiste. Pokażemy to, zestawiając podstawowe
fragmenty z obu pism.

Hodża o myśli Mao Tsetunga:
Myśl Mao Tse–tunga jest «teorią» pozbawioną cech
marksizmu–leninizmu.118

Kiedy mówi się o «myśli Mao Tse–tunga», trudno dostrzec w niej jedną
wyraźną linię, ponieważ, jak zauważyliśmy na początku, jest to
amalgamat ideologii anarchizmu, trockizmu, współczesnego
rewizjonizmu à la Tito, à la Chruszczow, à la «eurokomunizm» i
posługuje się ona marksistowskimi frazesami. W całym tym połączeniu
starych idei Konfucjusza, Mencjusza i innych filozofów chińskich, którzy
bezpośrednio wpłynęli na ukształtowanie się «myśli Mao Tse–tunga», jej
kulturowy i teoretyczny rozwój również zajmują oni zaszczytne
miejsce.119

Steigerwald o myśli Mao Tse–tunga:
Teoretyczny punkt widzenia Mao Tse–tunga nigdy nie był proletariacki,
chociaż trochę zapożyczył z terminologii marksizmu–leninizmu […]120

Źródła pomysłów Mao Tse–tunga są różnorodne. Jeśli chodzi o aspekt
klasowy, spotykają się różne nurty: feudalne chińskie, burżuazyjne
«zachodnie» i drobnomieszczańskie źródła anarchistyczne. Nie zostało
dostatecznie zbadane, jak daleko współcześni uczniowie Kanta wywarli
wpływ na Mao Tse–tunga. Jego nauczycielem filozofii, a późniejszym
teściem Yang Ch’ang–chi był uczeń Friedricha Paulsena, niemieckiego

118Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 384
119Tamże, str. 449/450
120Robert Steigerwald, What Methods Did Mao Tsetung Use? On Maoist Anti–Sovietism, unfinished

manuscript, p. 4
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ucznia Kanta w Munster. Udowodniono, że Mao studiował «System
etyki» Paulsena. W każdym razie pewne cechy filozofii Mao są
ustanowione w tym duchu.121

Hodża o Mao i roli proletariatu:
Mao Tse–tung wygłosił też tezę o hegemonicznej roli chłopstwa w
rewolucji jako drogi rewolucji światowej […] Według chińskich poglądów
proletariat jest siłą społeczną drugorzędnej wagi […]122

Steigerwald o Mao i roli proletariatu:
Podczas gdy Mao Tse–tung szeroko analizował sytuację chłopów, nie
znajdujemy żadnych śladów porównywalnej analizy chińskiej klasy
robotniczej w jego wykonaniu. […] Nieproletariacki charakter ideologii i
polityki Mao Tse–tunga wielokrotnie prowadził do ostrych sporów z nim
w historii Partii, które nie ustała nawet po uzurpacji przez niego władzy
w Partii.123

Hodża o Mao i dialektyce:
Zajmując się sprzecznościami, on [Mao] nie wychodzi z tez
marksistowskich, ale z tez starożytnych filozofów chińskich, postrzega
przeciwieństwa w sposób mechaniczny jako zjawiska zewnętrzne i
wyobraża sobie przemianę przeciwieństw jako prostą zamianę miejsc
między nimi. […] [On] neguje wewnętrzną sprzeczność tkwiącą w
rzeczach i zjawiskach i traktuje rozwój jako zwykłe powtórzenie, jako
stan niezmiennych stanów, w których obserwuje się te same
przeciwieństwa i ten sam związek między nimi.124

Steigerwald o Mao i dialektyce:
Studiując wyjaśnienia Mao odnoszące się do takich ogólnych stwierdzeń,
zdajemy sobie sprawę, że jest daleko w tyle za rozwiązaniem nie tylko
marksistowsko–leninowskim, ale także Heglowskim w kwestii
sprzeczności. Jego postrzeganie dialektyki opiera się na elementarnej
dialektyce feudalnych filozofów chińskich, którzy byli wielcy w swoich
czasach, ale zacofani w dzisiejszych warunkach. Teoria sprzeczności Mao
sprowadza się do teorii uzupełniających się definicji przekształcających

121Tamże, str. 3/4
122Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p 421/422
123Robert Steigerwald, unfinished manuscript. p. 5/6
124Enver Hoxha, Imperialism and the Revolution, p. 414/415
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się w siebie nawzajem w prosty, kolisty sposób.125

W tej broszurze musimy ograniczyć się do tych kilku przykładów. Naszym celem
było wykazanie, jak bardzo te dwa poglądy teoretyczne są zbieżne. Jest
oczywiste, jak współgrają ze sobą w rewizjonistycznej ocenie i potępieniu myśli
Mao Tse–tunga.

Jaki jest tego powód? To ta sama drobnomieszczańska mentalność panująca
zarówno w Hodży, jak i w Steigerwaldzie. Ich drobnomieszczańskie ataki na
wielką marksistowsko–leninowską myśl Mao Tse–tunga szkodzą
międzynarodowemu ruchowi komunistycznemu i robotniczemu i promują
światową likwidację.

W wydanej w 1971 roku «Historii Albańskiej Partii Pracy» kierownictwo APP
nadal miało prawo pisać o swojej roli międzynarodowej:

APP wypełniła wielki międzynarodowy obowiązek podjęcia
konsekwentnej, zasadniczej walki z imperializmem i współczesnym
rewizjonizmem. W tej walce partia dążyła do ochrony obozu
socjalistycznego i międzynarodowego ruchu komunistycznego przed
imperialistycznymi i rewizjonistycznymi próbami ich zlikwidowania, oraz
aby zachować i potwierdzić tę jedność. Po rozbiciu obozu
socjalistycznego przez rewizjonistów chruszczowowskich partia starała
się przywrócić jedność ruchu na zasadach rewolucyjnych, bez
rewizjonistów i zdrajców, na podstawie zaciekłej walki z nimi.126

Historyczna rola APP przekształciła się w coś zupełnie przeciwnego, kiedy to
APP oczerniło Mao Tse–tunga jako antymarksistę i rewizjonistę, a myśl Mao
Tse–tunga jako antymarksistowską teorię i szowinizm. Dziś Enver Hodża
argumentuje w jednym tonie z rewizjonistą z Zachodnich Niemiec, Robertem
Steigerwaldem.

Walka klas i Światowa Rewolucja Proletariacka wymagają
jedności na podstawie marksizmu–leninizmu i myśli Mao
Tse–tunga
Międzynarodowy ruch komunistyczny i robotniczy jest podzielony jak nigdy
dotąd. Niezliczone partie, organizacje i grupy można podzielić na 6 głównych
kategorii ideologiczno–politycznych:

125R. Steigerwald, unfinished manuscript, p.10
126History of the PLA, transl. from the G. e., p. 728
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1. Rewizjonistyczna KPZR i jej rewizjonistyczne satelity, takie jak Niemiecka
Partia Komunistyczna (DKP).

2. Partie tzw. «eurokomunistyczne» – rewizjonizm o cechach
nacjonalistycznych. Ich relacje z KPZR są luźne i oportunistyczne.

3. Rewizjonistyczna Komunistyczna Partia Chin wraz z partiami i grupami,
które akceptują jej politykę bez krytyki, w tym stopniowo i milcząco
demontujące myśl Mao Tse–tunga. Wśród nich można znaleźć niedawno
rozwiązaną «Komunistyczną Partię Niemiec» (KPD) i «Komunistyczny
Związek Niemiec Zachodnich» (KBW)

4. APP wraz z partiami i grupami, które w oportunistyczny sposób akceptują
całą jej linię polityczną, w tym oszczercze ataki na Mao Tse–tunga i
potępienie myśli Mao Tse–tunga. Jedną z nich jest pozbawiona wszelkich
skrupułów Komunistyczna Partia Niemiec/ML (KPD / ML «Roter
Morgen»), która dopiero niedawno zmieniła nazwę na «Komunistyczna
Partia Niemiec» (KPD).

5. Trockiści, anarchiści i wszelkiego rodzaju grupy likwidatorskie z ich
oportunistycznymi i wywrotowymi działaniami.

6. Partie i grupy marksistowsko–leninowskie, które odrzucają i zwalczają
zarówno rewizjonizm KPZR, jak i KPCh, a także oszczercze ataki na Mao
Tse–tunga zainicjowane przez APP. Wśród nich można znaleźć
Komunistyczną Ligę Robotniczą Niemiec (KABD) i podobne organizacje.

Walka ideologiczno–polityczna zaostrzyła się na całym świecie, czym poszerzyła
i pogłębiła rozłam. W tym samym czasie walka klas zaostrzyła się wszędzie w
wyniku kapitalizmu monopolistycznego i jego neokolonialnej, imperialistycznej
działalności oraz represyjnych środków w kraju i za granicą. W naszym organie
teoretycznym «Revolutionärer Weg 19» opisaliśmy sytuację następująco:

Złożoność kapitalizmu monopolistycznego sprawiła, że proletariacka
walka klasowa stała się trudniejsza. Całkowite podporządkowanie
aparatu państwowego monopolistom, połączenie organizacji i instytucji
monopolistycznych z organami państwa, zdominowanie środków
masowego przekazu przez monopole, akcje policyjne przeciwko
walczącym robotnikom, gotowość do wykorzystania przepisów
nadzwyczajnych, umiędzynarodowienie kapitału monopolistycznego – to
wszystko to w sumie gigantyczny instrument władzy ekonomicznej i
politycznej współczesnego kapitalizmu. […] Jednak w rzeczywistości ta
ogromna i skomplikowana struktura kapitalizmu monopolistycznego jest
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niezwykle bezbronna, jej powszechna niepewność rozprzestrzenia się po
całym świecie […].127

Sytuację na całym świecie determinują niepokoje, strajki, demonstracje,
zbrojna interwencja opresyjnej machiny państwowej, wojny domowe i
masowe powstania skierowane nie tylko przeciwko imperialistycznym
wyzyskiwaczom, ale także marionetkowym reżimom (np. szachowi Iranu,
czy Somozie w Nikaragui). Wszystkie te walki narodowe i społeczne oraz
zaostrzające się walki klasowe w krajach imperialistycznych potwierdzają
to, czego nauczał Mao Tse–tung i co charakteryzuje obecny rozwój w
ogólnym kryzysie kapitalizmu: GŁÓWNĄ TENDENCJĄ NA
ŚWIECIE JEST REWOLUCJA!128

Międzynarodowa sytuacja gospodarcza i polityczna wymaga zjednoczenia sił
rewolucyjnych i przezwyciężenia rozłamu. To nie jest łatwe zadanie, jak mówi
Lenin:

Każdy praktyczny krok w kierunku jedności musi być
poprzedzony wstępnym wyjaśnieniem istniejących różnic.129

W naszych publikacjach zwracaliśmy uwagę: jedność z likwidatorami nie jest
możliwa, trzeba z nimi walczyć i izolować się od nich. Nie możemy też jednoczyć
się z jakimikolwiek rewizjonistami, ponieważ oznaczałoby to nie wzmocnienie,
ale niebezpieczne osłabienie i sparaliżowanie ruchu robotniczego. Możemy
zjednoczyć się tylko z tymi, którzy odrzucają rewizjonistyczny i likwidatorski
punkt widzenia, którzy dzięki twardej walce klasowej zajęli rewolucyjne
stanowisko i dążą do jedności opartej na zasadach. Taka jedność jest oparta na
zasadach marksizmu–leninizmu i myśli Mao Tse–tunga. Każda inna podstawa
prowadzi do likwidacji i należy ją zwalczać i odeprzeć. Zgadzamy się z Leninem,
który powiedział:

Jest to oczywiście zwykła kpina z «jedności», jeśli proponuje się
organizacji marksistowskiej «platformę», która gwarantuje likwidatorom
«pełną możliwość» likwidacji organizacji, jeśli «w imię jedności» odmówi
się uznania i nie szanuje się woli przytłaczającej większości świadomych
klasowo robotników. Chcecie jedności? W takim razie należy całkowicie
zerwać z likwidatorami, z «walką o byt prawny», podporządkowaniem
lojalności wobec większości. […]130

127Revolutionärer Weg 19, p. 321
128Tamże, str. 341
129V.I. Lenin, Once More About the International Socialist Bureau and the Liquidators. Coll. Works, vol. 20,

p. 53
130Ibid, transl. from the G. e., p. 87
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Walka przeciwko współczesnemu rewizjonizmowi i
likwidacji w teorii i praktyce jest częścią proletariackiej
walki klasowej
W 1910 roku Lenin napisał w pracy «Stan spraw w partii»:

Nie jest przypadkiem, że masy, które rewolucja wciągnęła w ostrą walkę
o kwestie taktyki, następnie, w okresie charakteryzującym się brakiem
otwartej walki, wykazywały pragnienie ogólnej wiedzy teoretycznej;
to było nieuniknione. Musimy ponownie wyjaśnić masom podstawy
marksizmu; obrona teorii marksistowskiej znów jest na porządku
dziennym.131

Dziś w naszej codziennej pracy, zwłaszcza w przygotowywaniu i prowadzeniu
walk klasy robotniczej, musimy jednocześnie bronić teorii
marksistowsko–leninowskiej, w tym myśli Mao Tse–tunga, przed
drobnomieszczańskimi likwidatorami z ich szkodliwymi poglądami,
oszczerstwami i wypaczeniami. W ten sposób urzeczywistniamy konkretną
jedność teorii i praktyki.

Współczesny rewizjonizm, który proklamował Chruszczow na XX Zjeździe
KPZR (wraz z oszczerczym tajnym referatem potępiającym Stalina), został
zaakceptowany przez większość partii komunistycznych na świecie i dostosowany
do specyficznych cech narodowych ich krajów. Masom pracującym zaoferowano
barwne spektrum różnych form rewizjonizmu i reformizmu: od
zachodnioniemieckiej Partii Komunistycznej (DKP) jako pomocnej dłoni Partii
Wschodnioniemieckiej (SED) z radzieckim rewizjonizmem wodzącym obie za nos,
po włoski rewizjonizm stojących w służbie własnej burżuazji, na czele której
stoją «chadecy» lub, na przykład, rewizjonistyczna Komunistyczna Partia
Francji, która wyraźnie usunęła ze swojego programu «dyktaturę proletariatu»;
lub hiszpańscy rewizjoniści którzy oficjalnie odcięli się nie tylko od Stalina ale i
Lenina.

KC KPCh pod przywództwem Mao Tse–tunga zdecydowanie podjęła walkę z
nowoczesnym rewizjonizmem, reprezentowanym przez Chruszczowa, Breżniewa,
Susłowa itd. i zainicjowała «Polemikę na liniach ogólnych Międzynarodowego
Ruchu Komunistycznego». Z okazji 75. urodzin Chruszczowa «Frankfurter
Rundschau» (dziennik burżuazyjno–liberalny w zachodnich Niemczech) pisał 16
kwietnia 1969 r.:

Przewidując przyszłość, Chruszczow zdał sobie sprawę z konieczności
131V.I Lenin, The State of Affairs in the Party, Coll. Works, vol. 17, p. 35
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unowocześnienia zarówno komunizmu, jak i jego metod rządzenia. W
oportunistyczny sposób wybrał ścieżkę najmniejszego oporu, krytykując
Stalina i uważał, że jest to najlepszy sposób na umocnienie pozycji
władzy.

W ten sposób burżuazyjna gazeta opisuje tego plugawego rewizjonistę, którego
tajny adres rozpowszechniało amerykańskie Secret Service; wielu traktowało go
z pogardą. Z kolei «Polemika na liniach ogólnych», zainicjowana przez KC
KPCh spotkała się z pozytywnym odzewem na całym świecie. W wielu krajach
był to impuls do zakładania grup i partii marksistowsko–leninowskich, a tym
samym do podjęcia ideologicznej walki z nowoczesnym rewizjonizmem. Jednak
większość członków tych ruchów marksistowsko–leninowskich, zwłaszcza w
krajach kapitalizmu monopolistycznego, miała swoje korzenie w
zdezintegrowanym ruchu studenckim, a ich pochodzenie było
drobnomieszczańskie. Grupy takie były ideologicznie i politycznie słabe i nie
miały doświadczenia działania w ruchu robotniczym. Z powodu ich
drobnomieszczańskiej niecierpliwości, niejasności i niestabilności nie potrafili
poradzić sobie ani z trudnościami budowania partii, ani z konfliktem
ideologiczno–politycznym ze współczesnym rewizjonizmem. Debata
ideologiczno–polityczna i metody administracyjne Wielkiej Proletariackiej
Rewolucji Kulturalnej w Chinach często nie były rozumiane, a w niektórych
przypadkach nawet powodowały zamieszanie i zniechęcenie.

W tym czasie znane były tylko fragmenty myśli Mao Tse–tunga, dopiero w 1968
roku ukazały się w języku niemieckim pierwsze dwa tomy wybranych prac Mao
Tse–tunga. Chiny okresu marksistowskiego stały się rdzeniem
ideologiczno–politycznej walki z nowoczesnym rewizjonizmem. Deklaracja zasad
(Grundsatzerklarung) KABD, przyjęta na pierwszym Kongresie Narodowym w
sierpniu 1972 r., Wyraża nasze stanowisko w następujący sposób:

Pełni podziwu, wszyscy prawdziwi komuniści spoglądają w górę na
historyczny czyn KC KP Chin, podnoszący sztandar
marksizmu–leninizmu przeciwko wszelkim atakom rewizjonistów. KC
KP Chin zachęcała wszystkie siły marksistowsko–leninowskie na świecie
do podjęcia walki z przewagą rewizjonistów i do rozwinięcia nowego
ruchu rewolucyjnego. Komunistyczny Związek Robotniczy Niemiec
uznaje Chiny Mao Tse–tunga za rewolucyjne centrum światowego ruchu
komunistycznego.132

Śmierć wielkiego marksisty–leninisty Mao Tsetunga w 1976 r. otworzyła drogę
132Declarations of Principles of the KABD, transl. from the G. e., p. 20
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do zwycięstwa nowoczesnego rewizjonizmu w Chinach, kierowanego przez
zdegenerowane biurokratyczne kierownictwo Hua Guofenga i do rehabilitacji
Denga Xiaopinga, chińskiego Chruszczowa. Debata za lub przeciw politycznej
linii chińskiego przywództwa toczyła się na całym świecie, co doprowadziło do
rozłamu wielu partii i grup. Wszelkiego rodzaju likwidatorzy na całym świecie
podkopali ruch komunistyczny i robotniczy.

Wszyscy marksiści–leniniści spoglądali na APP, ponieważ była pierwszą, która
otwarcie rzuciła wyzwanie współczesnym rewizjonistom – co doprowadziło do
zerwania przez Chiny stosunków dwustronnych i zaprzestania udzielania pomocy
Albanii. Konflikt ten osiągnął punkt kulminacyjny w wyniku odrzucenia i
potępienia «teorii trzech światów» ustanowionej przez chińskie przywództwo.

W «China aktuell 2» («Teoria trzech światów jako koncepcja strategiczna trąci
prawicowym oportunizmem», wydanie angielskie, marzec 1980 r.) nasza
organizacja określiła swoje podstawowe krytyczne stanowisko wobec tej
rewizjonistycznej teorii jako koncepcji strategicznej. Ta «teoria trzech światów»
nadaje nowy impuls światowemu likwidatorstwu. Krytykowaliśmy Albańską
Partię Pracy za prowadzenie walki ideologicznej z «teorią trzech światów» jako
anonimową krytykę.

To Albańska Partia Pracy jako pierwsza skrytykowała strategiczną
koncepcję «Teorii Trzech Światów», chociaż zaniedbała wymienienie
winnych jej powstania. Artykuł w gazecie partyjnej «Zeri i Popullit» z 7
lipca 1977 r., zatytułowany «Teoria i praktyka rewolucji», nie wspomina
ani o przywódcach Komunistycznej Partii Chin, ani nawet o samych
Chinach. Naszym zdaniem krytyka i samokrytyka są kryterium dalszego
rozwoju rewolucyjnej partii robotniczej i muszą być szczere, otwarte i
obiektywne.133

Rok później Hodża niespodziewanie rozpoczął otwarty atak bez żadnych
skrupułów, tym razem skierowany nie tyle na chińskie przywództwo, ile na Mao
Tse–tunga i myśl Mao Tse–tunga – w zupełnej sprzeczności ze wszystkimi
wcześniejszymi przemówieniami i oficjalnymi deklaracjami APP. To był policzek
dla wszystkich marksistów–leninistów. Hodża nie jest już godny zaufania.
Zniesławia Mao Tse–tunga i potępia go, tak jak Chruszczow oczerniał i potępił
Stalina na XX Kongresie KPZR. Porównując ponownie wypowiedzi Hodży,
dochodzimy do następującego wniosku:

Zarówno przemówienia Hodży, jak i oficjalne deklaracje APP w przeszłości
dotyczące Mao Tse–tunga i Komunistycznej Partii Chin były uczciwe, szczere i

133China aktuell No 2, p. 27
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poprawne względem marksizmu–leninizmu i nikt w międzynarodowym ruchu
komunistycznym i robotniczym nie wątpił w szczerość tych słów. Następne
oświadczenia Hodży wygłaszane dzisiaj w sprawie Komunistycznej Partii Chin
pod przywództwem Mao Tse–tunga, a zwłaszcza przeciwko jego osobie i myśli
politycznej są nikczemnymi oszczerstwami, kłamstwami, wypaczeniami,
bezpodstawnymi roszczeniami i są wyzwaniem dla międzynarodowego ruchu
robotniczego. Stanowisko, jakie Hodża zajmuje dzisiaj wobec myśli Mao
Tse–tunga i Komunistycznej Partii Chin z ich rzekomo antymarksistowską i
rewizjonistyczną platformą, jest jego prawdziwą opinią i było – zgodnie z dwoma
tomami jego «pamiętnika» – teorią Hodży i APP jeszcze za życia Mao
Tse–tunga. Zatem wcześniejsze przemówienia Hodży i deklaracje APP w sprawie
Komunistycznej Partii Chin i Mao Tse–tunga są niczym innym jak oszustwem,
hipokryzją i oślizgłą uległością, niegodną komunisty.

Jakkolwiek by było: Enver Hodża i Albańska Partia Pracy wydali na siebie
wyrok! Kierownictwo APP nie może uchodzić ani za wiarygodne, ani za
marksistowsko–leninowskie. Dlatego apelujemy do wszystkich
marksistów–leninistów:

Podnieście sztandar marksizmu–leninizmu i brońcie Mao Tse–tunga i
myśli Mao Tse–tunga!
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Komunistyczny Związek Robotniczy Niemiec
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