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W warunkach wzmagającej się obecnie kampanii antykomunistycznej polityka 
nasza nabiera decydującego znaczenia. A tymczasem wielu naszych 
pracowników zajmujących kierownicze stanowiska nie rozumie jeszcze, że 
polityka partii w obecnym okresie musi znacznie różnid się od polityki 
prowadzonej w okresie rewolucji agrarnej. Trzeba zrozumied, że w całym okresie 
wojny z najeźdźcami japooskimi w żadnych okolicznościach nie zmieni się pro-
wadzona przez naszą partię polityka jednolitego antyjapooskiego frontu 
narodowego. Wielu dyrektyw politycznych, które były aktualne w ciągu 
ubiegłych dziesięciu lat, w okresie rewolucji agrarnej, nie można stosowad 
mechanicznie w obecnych warunkach. Przede wszystkim absolutnie 
nieodpowiednia jest teraz, kiedy prowadzimy wojnę z najeźdźcami japooskimi, 
zresztą również błędna W przeszłości, lewacka polityka ostatniego okresu 
rewolucji agrarnej; powodem tej błędnej polityki było niezrozumienie dwóch 
najważniejszych właściwości rewolucji chioskiej: tego, że jest ona rewolucją 
burżuazyjno-demokratyczną w kraju półkolonialnym oraz tego, że ma ona 
charakter długotrwały. Cechą charakterystyczną tej polityki była na przykład 
ocena piątej „wyprawy” i walki przeciw Piątej „wyprawie” jako decydującego 
starcia między rewolucją a kontrrewolucją, polityka ekonomicznego niszczenia 
burżuazji (lewacka polityka w zakresie ustawodawstwa pracy oraz polityka 
Podatkowa) i kułactwa (dawanie kułakom najgorszych nadziałów 2iemi), fizyczna 
likwidacja obszarników (pozbawienie ich prawa do nadziałów ziemi), 
krępowanie inteligencji, lewackie przegięcia, gdy chodzi o dławienie 
kontrrewolucjonistów, niepodzielny monopol komunistów w organach władzy, 
nastawienie na komunistyczną oświatę ludową, lewacka polityka wojenna 
(natarcie na wielkie miasta i wyrzeczenie się wojny partyzanckiej), puczystowska 
polityka w białych rejonach, polityka wyciągania surowych konsekwencji 
organizacyjnych w życiu wewnątrzpartyjnym1 itd. 

 

Ta lewacka polityka, wprost przeciwstawna prawicowo-oportunistycznej 
polityce Czen Tu-siu ostatniego okresu pierwszej wielkiej rewolucji, była 
wyrazem „lewicowego” oportunizmu. W ostatnim okresie pierwszej wielkiej 
rewolucji tylko zjednoczenie i wyrzeczenie się walki, a w ostatnim okresie 
rewolucji agrarnej tylko walka i wyrzeczenie się zjednoczenia (z wyjątkiem 
zjednoczenia z podstawowymi masami chłopstwa) — oto najjaskrawszy wyraz 
dwóch skrajnych linii politycznych. Te dwie skrajne linie polityczne wyrządziły 
partii i rewolucji ogromną szkodę. 



4 
 

Obecna polityka jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego nie przewiduje 
samego tylko zjednoczenia i wyrzeczenia się walki, a jednocześnie nie 
przewiduje samej tylko walki i wyrzeczenia się zjednoczenia, lecz łączy i 
zjednoczenie, i walkę. Konkretnie oznacza to: 

 

1. Zjednoczenie wszystkich tych, którzy prowadzą walkę z najeźdźcami 
japooskimi, to jest zjednoczenie w jednolitym antyjapooskim froncie 
narodowym wszystkich robotników, chłopów, żołnierzy, inteligencji i sfer 
gospodarczych walczących z najeźdźcami. 

 

2. Politykę niezawisłości i samodzielności w jednolitym froncie. Potrzebna nam 
jest zarówno jednośd, jak i niezawisłośd. 

 

3. Jeżeli chodzi o dziedzinę wojenno-strategiczną, oznacza to niezawisłą i 
samodzielną wojnę partyzancką pod jednolitym kierownictwem strategicznym. 
W zasadzie prowadzid wojnę partyzancką, lecz nie wyrzekad się również — w 
razie sprzyjających okoliczności —-prowadzenia działao manewrowych przez 
wojska regularne. 

 

4. Jeżeli chodzi o walkę przeciw antykomunistycznej klice twardogłowych, 
oznacza to: wyzyskiwad sprzeczności, pozyskiwad większośd,  walczyd przeciw 
mniejszości, rozbijad przeciwników po jednemu; oznacza to, że stanowisko nasze 
ma cechowad słusznośd, rozwaga i opanowanie. 

 

5. Jeżeli chodzi o politykę w rejonach zajętych przez nieprzyjaciela i w rejonach 
znajdujących się pod panowaniem Kuomintangu, oznacza to z jednej strony jak 
najenergiczniejsze rozwijanie pracy nad utworzeniem jednolitego frontu, z 
drugiej — taktykę ukrycia najlepszych kadr; oznacza to, że w pracy 
organizacyjnej i w walce najlepsze kadry należy ukrywad, przejśd na dłuższy 
okres czasu do roboty konspiracyjnej i gromadzid siły w oczekiwaniu 
sprzyjającego momentu. 
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6. Jeżeli chodzi o stosunki z różnymi klasami w kraju, podstawowa taktyka 
polega na rozwijaniu sił postępowych, pozyskiwaniu sił pośrednich i izolowaniu 
antykomunistycznej kliki twardogłowych. 

 

7. Jeżeli chodzi o antykomunistyczną klikę twardogłowych, oznacza to 
stosowanie dwoistej polityki rewolucyjnej, a mianowicie: o ile zdolni są jeszcze 
do walki z najeźdźcami japooskimi, prowadzid politykę jednoczenia się z nimi, o 
ile zaś twardogłowi uporczywie walczą przeciw komunistom, stosowad politykę 
izolowania ich. Jednakże właściwa twardogłowym dwoistośd przejawia się 
również na odcinku walki z najeźdźcami japooskimi. O ile walczą jeszcze z 
najeźdźcami japooskimi, prowadzimy politykę jednoczenia się z nimi, o ile zaś 
wahają się (na przykład potajemnie kumają się z najeźdźcami i nie prowadzą 
aktywnej walki przeciw Wang Cing-weiowi i zdrajcom narodu), prowadzimy 
politykę walki przeciwko nim i izolowania ich. Właściwa twardogłowym 
dwoistośd przejawia się również na odcinku walki przeciw komunistom. Dlatego 
też i nasza polityka ma dwoisty charakter. A mianowicie: o ile na razie 
twardogłowi nie są jeszcze skłonni ostatecznie zerwad współpracy między 
Kuomintangiem a partią komunistyczną, stosujemy politykę sojuszu z nimi, o ile 
zaś prowadzą politykę represji i organizują napaści zbrojne na naszą partię i lud, 
stosujemy politykę walki przeciwko nim i izolowania ich. Ludzi zajmujących 
dwoistą pozycję należy odróżniad od zdrajców narodu i elementów 
projapooskich. 

 

8. Nawet wśród zdrajców narodu i elementów projapooskich są ludzie, którzy 
zajmują dwoistą pozycję. Również w stosunku do nich powinniśmy stosowad 
dwoistą politykę rewolucyjną. A mianowicie: o ile zajmują pozycję projapooską, 
prowadzid »politykę walki przeciwko nim i izolowania ich, o ile zaś wahają się, 
prowadzid politykę przeciągania na swoją stronę i pozyskiwania ich. Takich ludzi 
zajmujących dwoistą pozycję należy odróżniad od zdeklarowanych zdrajców 
narodu w rodzaju Wang Cing-weia, Wang I-tanga2 i Szy Ju-sana3. 

 

9. Stoimy na stanowisku, że usposobionych projapoosko wielkich obszarników i 
wielką burżuazję, wypowiadających się przeciw walce z najeźdźcami japooskimi, 
należy odróżniad od wielkich obszarników i wielkiej burżuazji o orientacji anglo-
amerykaoskiej, wypowiadających się za walką z najeźdźcami japooskimi; 
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jednocześnie jednak stoimy na stanowisku, że wielkich obszarników i wielką 
burżuazję, zajmujących dwoistą pozycję, to jest wypowiadających się za walką z 
najeźdźcami japooskimi, lecz jednocześnie wahających się, wypowiadających się 
za zjednoczeniem, lecz jednocześnie walczących przeciw komunistom, należy 
również odróżniad od burżuazji narodowej, średnich i drobnych obszarników 
oraz postępowych szenszy, którzy zajmują mniej dwoistą pozycję. Na tych 
różnicach opiera się nasza polityka. 

Scharakteryzowane wyżej różnice w naszej polityce wypływają właśnie z 
uwzględnienia różnic w pozycji odpowiednich grup klasowych. 

 

10. Podobnie należy odnosid się również do imperialistów. Aczkolwiek partia 
komunistyczna walczy przeciw wszystkim imperialistom, należy jednak 
odróżniad imperialistów japooskich, którzy wszczęli agresję przeciw Chinom, od 
imperialistów innych krajów, którzy w chwili obecnej nie podejmują agresji; 
należy również odróżniad imperialistów niemieckich i włoskich, którzy zawarli 
sojusz z Japonią i uznali „Mandżukuo”, od imperialistów angielskich i 
amerykaoskich, którzy przeciwstawiają się Japonii; należy również odróżniad 
Anglię i Amerykę tego okresu, kiedy prowadziły politykę „dalekowschodniego 
Monachium” i szkodziły sprawie walki Chin z najeźdźcami japooskimi, od Anglii i 
Ameryki obecnego okresu, kiedy wyrzekły się tej polityki i stanęły na stanowisku 
popierania walki Chin. Nasze zasady taktyczne nadal polegają na tym, by 
wyzyskiwad sprzeczności, pozyskiwad większośd, walczyd przeciw mniejszości, 
rozbijad przeciwników po jednemu. Nasze stanowisko w zagadnieniach polityki 
zagranicznej różni się od stanowiska kuomintangowskiego. Jeżeli chodzi o 
deklaracje słowne Kuomintangu, to „wróg jest tylko jeden, wszyscy pozostali są 
przyjaciółmi”; formalnie Kuomintang odnosi się jednakowo do wszystkich 
paostw, z wyjątkiem Japonii, w praktyce zaś hołduje orientacji anglo-
amerykaoskiej. My natomiast powinniśmy widzied różnice. Pierwsza — to 
różnica między Związkiem Radzieckim a krajami kapitalistycznymi, druga — to 
różnica między Anglią i Ameryką, z jednej strony, a Niemcami i Włochami — z 
drugiej, trzecia — to różnica między ludami Anglii i Ameryki, z jednej strony, a 
imperialistycznymi rządami Anglii i Ameryki — z drugiej, czwarta — to różnica 
między polityką Anglii i Ameryki w okresie „dalekowschodniego Monachium” a 
ich polityką w obecnym okresie. Na tych właśnie różnicach opieramy naszą 
politykę. Podstawowy kierunek naszej polityki przeciwstawny jest 
kuomintangowskiemu: polega on na tym, aby stojąc niezłomnie na stanowisku 
samodzielnego prowadzenia wojny i odrodzenia kraju własnymi siłami, 
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maksymalnie wyzyskad pomoc z zewnątrz, nie zaś na tym, aby na wzór 
Kuomintangu, wyrzekłszy się samodzielnego prowadzenia wojny i odrodzenia 
kraju własnymi siłami, zdad się na pomoc z zewnątrz lub włączyd się do jakiegoś 
bloku imperialistycznego. 

Jednostronne pojmowanie kwestii taktyki przez wielu pracowników zajmujących 
stanowiska kierownicze oraz spowodowane tym miotanie się w lewo i w prawo 
może byd przezwyciężone tylko Pod tym warunkiem, że będą oni studiowad 
zmiany i rozwój polityki Partii w przeszłości i teraźniejszości; tylko w ten sposób 
zdołają oni wszechstronnie i całkowicie zrozumied tę politykę. W obecnym 
okresie głównym niebezpieczeostwem wewnątrz partii są nadal tendencje 
zrodzone przez poglądy lewackie. W rejonach znajdujących się pod panowaniem 
Kuomintangu wielu pracowników partyjnych nie przywiązuje poważnego 
znaczenia do antykomunistycznej polityki Kuomintangu, wskutek czego nie 
potrafi należycie stosowad polityki ukrywania najlepszych kadr, długotrwałej 
pracy konspiracyjnej i gromadzenia sił w oczekiwaniu sprzyjającego momentu. 
Jednocześnie wielu innych pracowników partyjnych traktuje cały Kuomintang w 
sposób uproszczony, jako jedną wielką czarną plamę, wskutek czego nie potrafi 
stosowad polityki rozszerzania jednolitego frontu i wpada w nastrój całkowitej 
beznadziejności. Analogiczne zjawiska dają się zauważyd również w rejonach 
okupowanych przez Japooczyków. 

W rejonach znajdujących się pod panowaniem Kuomintangu, jak również na 
terytorium baz oporu wobec najeźdźców japooskich niektórzy pracownicy 
partyjni, dążąc tylko do zjednoczenia i zapominając o konieczności walki, 
przeceniając zdolnośd Kuomintangu do walki z najeźdźcami, zacierali zasadniczą 
różnicę między Kuomintangiem a partią komunistyczną, wyrzekali się 
niezależnej, samodzielnej polityki w jednolitym froncie, przystosowywali się do 
wielkich obszarników i wielkiej burżuazji, przystosowywali się do Kuomintangu, 
dobrowolnie krępowali sobie ręce i nogi, nie mieli odwagi śmiało rozwijad sił 
rewolucyjnych walczących z najeźdźcami japooskimi, nie ośmielali się 
zdecydowanie występowad przeciw kuomintangowskiej polityce walki z 
komunistami i „ograniczania działalności komunistycznej”. Te poglądy mające 
charakter prawicowego odchylenia stanowiły w przeszłości bardzo poważne 
niebezpieczeostwo, teraz jednak zostały w zasadzie przezwyciężone. Jednakże 
zimą 1939 roku wszędzie zaczęło się przejawiad inne, „lewicowe” odchylenie, 
które powstało w wyniku antykomunistycznych prowokacji Kuomintangu i walki, 
jaką prowadzimy broniąc się przeciw tym prowokacjom. Sytuacja uległa już 
pewnej poprawie, ale jeszcze nie całkowicie; „lewicowe” 'odchylenie wciąż 
jeszcze przejawia się w wielu miejscowościach, w wielu konkretnych kwestiach 
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polityki. Dlatego przestudiowanie i prawidłowe rozwiązanie w terenie 
konkretnych zagadnieo polityki jest w chwili obecnej rzeczą absolutnie 
konieczną. 

W swoim czasie Komitet Centralny dawał już wytyczne w szeregu konkretnych 
zagadnieo. Tutaj zaś tylko w sposób ogólny zwrócimy uwagę na kilka spraw. 

 

S pr aw a s k ł ad u  or g an ów  w ł a d zy . Trzeba zdecydowanie stosowad system 
„trzech trzecich”. W organach władzy komuniści powinni zajmowad tylko jedną 
trzecią miejsc, przyciągając do udziału w rządzeniu szerokie koła bezpartyjnych. 
W północnej części prowincji Kiangsu i w innych miejscowościach, gdzie 
przystąpiono już do tworzenia antyjapooskich demokratycznych organów 
władzy, komuniści mogą mied nawet mniej niż jedną trzecią miejsc. Zarówno do 
instytucji administracyjnych, jak i do organów przedstawicielskich trzeba 
włączad przedstawicieli drobnej burżuazji, burżuazji narodowej i postępowych 
szenszy, o ile nie prowadzą aktywnej działalności antykomunistycznej; trzeba 
dopuszczad do udziału w tych organach i instytucjach również 
kuomintangowców, o ile nie prowadzą działalności antykomunistycznej. Do 
udziału w organach przedstawicielskich można również dopuszczad w niewielkiej 
ilości elementy prawicowe. Należy bezwzględnie unikad monopolu komunistów. 
Likwidujemy jedynie dyktaturę wielkiej burżuazji kompradorskiej i wielkich 
obszarników, lecz bynajmniej nie zastępujemy jej jednopartyjną dyktaturą partii 
komunistycznej. 

 

S pr aw a  p o l i ty k i  w  z akr e s i e  us taw od aw s tw a  p r a c y . Należy starad 
się o poprawę warunków życia robotników, dopiero wtedy bowiem zaistnieje 
możnośd podniesienia ich aktywności w walce z najeźdźcami japooskimi. Należy 
jednak wszelkimi sposobami unikad lewackich przegięd. W zagadnieniu 
podniesienia płac i skrócenia dnia pracy nie należy przebierad miary. W 
dzisiejszych warunkach trudno jeszcze wprowadzid w całych Chinach ośmiogo-
dzinny dzieo pracy i w niektórych gałęziach produkcji na razie trzeba będzie 
zezwalad na dziesięciogodzinny dzieo. W pozostałych gałęziach trzeba ustalad 
długośd dnia pracy odpowiednio do warunków. Jest rzeczą konieczną, aby po 
zawarciu umów między robotnikami a przedsiębiorcami robotnicy przestrzegali 
dyscypliny pracy i aby przedsiębiorcy odnosili pewne korzyści. W przeciwnym 
wypadku fabryki i zakłady przemysłowe zostaną unieruchomione; zaszkodzi to 
zarówno sprawie walki z najeźdźcami japooskimi, jak i samym robotnikom. Tym 
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bardziej nie należy przekraczad realnych granic w poprawie warunków życia i 
pracy robotników rolnych, gdyż może to wywoład sprzeciw ze strony chłopów 
oraz spowodowad bezrobocie wśród robotników rolnych i zmniejszenie się 
produkcji. 

 

S pr aw a po l i ty k i  ag r ar ne j .  Trzeba wyjaśniad członkom partii i chłopom, że 
teraz nie jest pora na dokonywanie radykalnej rewolucji agrarnej, że nie można 
teraz podejmowad takich posunięd, jakie były stosowane w okresie rewolucji 
agrarnej. Obecna polityka powinna polegad z jednej strony na tym, aby zmusid 
obszarników do obniżenia tenuty dzierżawnej i procentu od pożyczek; tylko pod 
tym warunkiem będzie można zwiększyd aktywnośd podstawowych mas 
chłopskich w wojnie z najeźdźcami japooskimi. Jednak i tu nie należy posuwad 
się zbyt daleko. W zasadzie należy obniżad tenutę dzierżawną o 25%. W 
wypadkach, kiedy masy chłopskie domagają się większej obniżki, można 
stosowad przy podziale zbiorów normę 4 : 6 lub 3 : 7 na korzyśd dzierżawcy, lecz 
nie przekraczad tej normy. Nie należy obniżad procentu od pożyczek poniżej 
poziomu, na jaki pozwalają stosunki kredytowe istniejące w gospodarce kraju. Z 
drugiej strony trzeba ustanowid, że chłopi wpłacają tenutę dzierżawną i 
procenty od pożyczek, prawo zaś własności ziemi i mienia zachowują obszarnicy. 
Nie należy dopuszczad do tego, by obniżka procentu od pożyczek uniemożliwiała 
chłopom uzyskanie pożyczki; nie należy dopuszczad do tego, by przy 
rozrachunkach za stare długi odbierad obszarnikowi bez odszkodowania ziemię, 
którą posiadał przedtem z tytułu prawa zastawu. 

 

S pr aw a po l i ty k i  po da t kow e j .  Wysokośd podatków należy określad w 
zależności od dochodu. Wszystkie osoby mające dochody (z wyjątkiem tylko 
najbiedniejszych, których należy zwalniad od podatków), to jest ponad 80% 
ludności, łącznie z robotnikami i chłopami, powinny nieśd ciężar podatków 
paostwowych; ciężarów podatkowych nie należy składad wyłącznie na 
obszarników i kapitalistów. Należy zakazad takiego sposobu uzyskiwania 
środków na utrzymanie armii, jak więzienie osób prywatnych i nakładanie na nie 
kontrybucji. Co się tyczy techniki ściągania podatków, to dopóki nie opracujemy 
nowego, bardziej celowego systemu, można stosowad stary, kuomintangowski 
system, wnosząc do niego odpowiednie ulepszenia. 

 



10 
 

S pr aw a  l i kw i dow an i a  z dr a j c ów .  Trzeba energicznie likwidowad 
zatwardziałych zdrajców narodu i zatwardziałych antykomunistów. Bez tego nie 
można ochronid sił rewolucyjnych prowadzących walkę z najeźdźcami 
japooskimi. Jednakże w żadnym wypadku nie należy skazywad ludzi bez 
powodu; pod żadnym pozorem nie należy dopuszczad do tego, by cierpieli 
niewinni. Nasz stosunek do elementów chwiejnych ze środowiska reakcjonistów 
oraz do ich mimowolnych popleczników powinien byd wyrozumiały. Należy 
bezwzględnie wyrzec się kar cielesnych i torturowania więźniów; należy 
przywiązywad większe znaczenie do rzeczowych poszlak i nie dowierzad zbytnio 
ustnym oświadczeniom. Należy zwalniad wszystkich jeoców, byłych żołnierzy 
armii japooskiej, wojsk marionetkowych i „antykomunistycznych”. Nie wolno 
zwalniad tylko tych jeoców wojennych, którzy ściągnęli na siebie nienawiśd ludu 
i bezwzględnie zasługują na stracenie; w tych wypadkach wyroki powinny byd 
zatwierdzane przez wyższe instancje. Jeoców, którzy zostali wcieleni do wrogich 
armii siłą i są usposobieni bardziej czy mniej rewolucyjnie, należy w jak 
najszerszej mierze włączad do naszej armii, wszystkich zaś pozostałych — 
zwalniad; nawet jeśli znów dostaną się oni do niewoli — znów ich zwalniad. Nie 
należy ich znieważad, zabierad im pieniędzy i rzeczy, żądad okazania skruchy, 
trzeba we wszystkich wypadkach odnosid się do nich serdecznie i życzliwie. Taką 
politykę trzeba stosowad wobec wszystkich jeoców, chodby byli usposobieni 
najbardziej reakcyjnie. Tego rodzaju polityka jest niezmiernie skuteczna, jeżeli 
chodzi o izolowanie sił reakcyjnych. Renegatom, z wyjątkiem tych, którzy 
popełnili ciężkie przestępstwa, należy dawad możnośd poprawienia się, o ile 
zaniechają działalności antykomunistycznej. Jeśli możliwy jest ich powrót do 
obozu rewolucji, można ich przyjmowad, jednak nie należy im zezwalad na 
ponowne wstąpienie do partii. Szeregowych agentów kuomintangowskich nie 
należy traktowad tak samo, jak szpiegów japooskich i zdrajców narodu; należy 
dokładnie widzied różnicę między nimi, traktowad ich w sposób zróżnicowany. 
Trzeba skooczyd z chaotycznym stanem rzeczy, kiedy dowolne instytucje i 
organizacje dokonują aresztowao. Aby zaprowadzid niezbędny w walce z 
najeźdźcami japooskimi rewolucyjny ład, należy ustanowid, że prawo 
aresztowania przestępców przysługuje tylko organom sądowym i organom 
bezpieczeostwa publicznego, a podczas operacji bojowych — również i wojsku. 

 

S pr aw a  u pr aw n ie ń  o by w at e l i .  Należy ustanowid, że wszystkim 
obszarnikom i kapitalistom, którzy nie występują przeciw walce z najeźdźcami 
japooskimi, przysługują na równi z robotnikami i chłopami prawa osobiste i 
majątkowe, prawo wyborcze, wolnośd słowa, zgromadzeo, zrzeszania się, 
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wolnośd sumienia i wyznania. Organa władzy zakazują jedynie działalności osób, 
które prowadzą robotę destrukcyjną i wszczynają bunty na terytorium naszych 
baz oporu. Wszelka inna działalnośd korzysta z ochrony organów władzy i 
wtrącanie się do niej jest zabronione. 

 

S pr aw  a  po l i ty k i  e ko n om ic z n e j .  Należy energicznie rozwijad przemysł, 
rolnictwo i handel. Należy przyciągad z innych rejonów kapitalistów, którzy 
pragną założyd przedsiębiorstwa na terytorium naszych baz oporu wobec 
najeźdźców japooskich. Należy pobudzad działalnośd prywatnych 
przedsiębiorstw; znajdujące się pod zarządem organów władzy przedsiębiorstwa 
paostwowe należy uważad jedynie za częśd ogólnej działalności gospodarczej. 
Wszystko to konieczne jest w tym celu, by zapewnid zaspokojenie naszych 
potrzeb własnymi środkami. Należy unikad naruszania działalności jakichkolwiek 
pożytecznych przedsiębiorstw. Polityka celna i walutowa powinna byd zgodna, a 
nie sprzeczna z zasadniczą wytyczną rozwoju rolnictwa, przemysłu i handlu. 
Sumiennie i dokładnie, a nie byle jak organizowad gospodarkę na terytorium baz 
oporu, by zapewnid zaspokojenie naszych potrzeb własnymi środkami — oto 
podstawowy warunek długotrwałego istnienia baz oporu. 

 

S pr aw a  po l i ty k i  w  d z ie d z i n i e  k u l t ur y  i  oś w i aty .  Główną uwagę 
należy zwrócid na szerokie rozpowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy i 
nauk praktycznych, potrzebnych masom ludowym do walki z najeźdźcami 
japooskimi, jak również na zaszczepienie poczucia godności narodowej. 
Pragnącym współpracowad z nami liberalno-burżuazyjnym pedagogom, 
działaczom na polu kultury, dziennikarzom, uczonym, inżynierom i technikom 
należy zezwalad na przyjazd do baz oporu po to, by pomagali nam w dziedzinie 
oświaty ludowej, w wydawaniu gazet i we wszystkich innych dziedzinach. Do 
naszych uczelni należy przyciągad tych przedstawicieli inteligencji, którzy 
stosunkowo aktywnie prowadzą walkę z najeźdźcami japooskimi, a po 
krótkotrwałym przygotowaniu poruczad im pracę w wojsku, instytucjach 
rządowych i organizacjach społecznych. Trzeba ich śmiało przyciągad, powierzad 
pracę i dad możnośd awansu. Nie należy obawiad się wszystkich bez wyjątku na 
tej podstawie, że mogą przedostad się do nas elementy reakcyjne. Pewna liczba 
reakcjonistów niezawodnie przedostanie się, lecz zdążymy wyrugowad ich 
nawet w toku szkolenia i pracy. Na terytorium każdej bazy oporu należy 
zakładad drukarnie, wydawad książki i gazety, organizowad instytucje dla 
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rozpowszechniania i kolportażu wydawnictw. Na terytorium każdej bazy oporu 
należy, wyzyskując wszystkie możliwości, otwierad duże szkoły w celu 
przygotowania kadr odpowiedzialnych pracowników; im większe będą te szkoły i 
im więcej ich będzie, tym lepiej. 

 

S pr aw a  p o l i ty k i  w o j e nn e j . Należy energicznie powiększad szeregi 8 Armii 
i Nowej 4 Armii, jest to bowiem najbardziej niezawodna siła zbrojna, z której 
pomocą lud chioski wytrwale prowadzi Wojnę narodową z najeźdźcami. W 
stosunku do wojsk kuomintangowskich należy również w przyszłości stosowad 
politykę wyrażoną W znanych słowach: „Dopóki nas nie ruszają, my również nie 
ruszymy należy energicznie prowadzid akcję mającą na celu ustanowienie 
przyjaznych stosunków. Do 8 Armii i Nowej 4 Armii należy wszelkimi sposobami 
przyciągad sympatyzujących z nami oficerów — zarówno członków 
Kuomintangu, jak i bezpartyjnych — aby współdziałali w formowaniu naszej 
armii. Należy również zmienid obecny stan rzeczy, kiedy kierownicze kadry 
naszej armii składają się wyłącznie z komunistów. Oczywiście w oddziałach 
stanowiących główne siły naszej armii nie należy wprowadzad systemu ,,trzech 
trzecich”, jednakże jeżeli kierownictwo naszej partii nad wojskami będzie za-
pewnione (postulat absolutnie konieczny i niewzruszony), nie należy obawiad się 
przyciągania dużej ilości sympatyków, aby uczestniczyli w formowaniu armii 
zarówno pod względem wojskowym, jak i technicznym. Obecnie, kiedy nasza 
partia i nasza armia już umocniły się na trwałym fundamencie ideologicznym i 
organizacyjnym, przyciągnięcie dużej ilości sympatyków (ale oczywiście nie 
elementów destrukcyjnych) nie tylko nie jest niebezpieczne, lecz jest nawet 
konieczne dla zdobycia sympatii całego narodu i rozwoju sił rewolucji. Oto 
dlaczego potrzebna jest taka polityka. 

Cała partia powinna zdecydowanie wcielad w życie przedstawione wyżej zasady 
taktyki partii w jednolitym froncie i opracowane na ich podstawie konkretne 
dyrektywy polityczne. W chwili, kiedy bandyci japooscy wzmagają agresję 
przeciw Chinom, gdy wewnątrz kraju wielcy obszarnicy i wielka burżuazja 
prowadzą politykę represji wobec partii komunistycznej i ludu oraz podejmują 
przeciwko nim napaści zbrojne, wytrwała walka z najeźdźcami japooskimi, 
rozszerzanie jednolitego frontu, pozyskiwanie sympatii całego narodu i staranie 
się o osiągnięcie zwrotu ku lepszemu w obecnej sytuacji możliwe są jedynie pod 
warunkiem wcielania w życie przedstawionych wyżej zasad taktycznych i 
konkretnych dyrektyw politycznych. Jednakże naprawiając błędy należy działad 
oględnie, bez zbytniego pośpiechu, gdyż może to wywoład niezadowolenie 
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naszych kadr, nieufnośd mas, przeciwnatarcie obszarników i inne ujemne 
zjawiska. 

 

Przypisy: 

1. Patrz częśd 4 „Uchwały w sprawie niektórych zagadnieo historii naszej partii” 
w 4 tomie niniejszego wydania. 

2. Wang I-tang — wysoki urzędnik w okresie panowania militarystów 
peijangskich, japonofil i zdrajca narodu. Po wypadkach 1935 roku na północy 
Chin Czang Kai-szek wziął go na swoją służbę. W 1938 roku, jako zausznik 
Japooczyków, został mianowany przewodniczącym marionetkowej „Północno-
Chioskie Rady Politycznej”. 

3. Szy Ju-san — jeden z najbardziej wiarołomnych militarystów 
kuomintangowskich. Po wybuchu wojny z najeźdźcami japooskimi, dowodząc 10 
grupą armijną wojsk kuomintangowskich, organizował w zmowie z wojskami 
japooskimi systematyczne napaści na 8 Armię na południu prowincji Hopei, 
rozbijał antyjapooskie demokratyczne organa władzy, masowo mordował 
komunistów i działaczy postępowych. 

 

 

 


