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Przemówienie wygłoszone przez towarzysza Mao Tse-tunga 20 lutego 1940 roku 
w Jenanie na zebraniu Towarzystwa Współdziałania w Ustanowieniu Rządów 
Konstytucyjnych. W tym okresie wielu towarzyszy partyjnych, zbitych z tropu 
kłamliwą propagandą Czang Kai-szeka odnośnie do „ustanowienia rządów 
konstytucyjnych”, uważało, że Kuomintang rzeczywiście może je wprowadzid. W 
niniejszym wystąpieniu towarzysz Mao Tse-tung zdemaskował oszustwo Czang 
Kai-szeka, wyrwał mu z rąk narzędzie propagandy na rzecz ustanowienia rządów 
konstytucyjnych i przekształcił tę propagandę w środek służący sprawie 
zbudzenia ludu, zażądania przezeo od Czang Kai-szeka swobód demokra-
tycznych. Na skutek tego Czang Kai-szek musiał szybko wyrzec się swojej 
demagogii i w ciągu całej wojny z najeźdźcami japooskimi nie miał już odwagi 
występowad z propagandą „rządów konstytucyjnych”. 
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Ta okolicznośd, że przedstawiciele wszystkich kół ludności Jenanu biorą tu dzisiaj 
udział w inauguracyjnym zebraniu Towarzystwa Współdziałania w Ustanowieniu 
Rządów Konstytucyjnych, że wszyscy okazują takie zainteresowanie sprawą 
rządów konstytucyjnych, jest niezwykle znamienna. Po co zakładamy to 
towarzystwo? Po to, by pomagało ono ludowi wyrażad swą wolę, by pomagało 
w zwycięstwie nad najeźdźcami japooskimi i w budowaniu nowych Chin. 

Wszyscy są zgodni co do tego, że należy prowadzid wojnę z najeźdźcami 
japooskimi. Ta sprawa już została podjęta i trzeba tylko wytrwale kontynuowad 
ją. Ale istnieje jeszcze sprawa zwana demokratyzacją, a ta na razie nie została 
jeszcze podjęta. Dla obecnych Chin obie te sprawy mają niezwykle doniosłe 
znaczenie. Chinom oczywiście brak jeszcze bardzo wielu rzeczy, ale przede 
wszystkim brak im dwóch rzeczy: niezawisłości i demokracji. Dopóki Chinom 
będzie brakowało chodby jednej z tych dwóch rzeczy, sprawa będzie stała źle. 

Dwóch rzeczy nam brak, ale za to są również dwie rzeczy zbyteczne. Cóż to za 
dwie rzeczy zbyteczne? Jedna — to ucisk ze strony imperializmu, a druga — to 
ucisk ze strony feudalizmu. Na skutek tego właśnie Chiny stały się krajem 
kolonialnym, półkolonialnym i półfeudalnym. Teraz narodowi naszemu 
najbardziej potrzebna jest niezawisłośd i demokracja, a zatem trzeba 
zlikwidowad imperializm i feudalizm. Trzeba je zlikwidowad zdecydowanie, 
ostatecznie i bezlitośnie. Niektórzy utrzymują, że trzeba tylko budowad, że nie 
należy niszczyd. Pozwólcie wobec tego zapytad, czy należy zlikwidowad Wang 
Cing-weia, czy należy zlikwidowad imperializm japooski, czy należy zlikwidowad 
ustrój feudalny? Jeśli nie zlikwidujemy tego całego plugastwa, nie ma nawet co 
myśled o jakimkolwiek budownictwie. Chiny będą uratowane dopiero wtedy, 
kiedy wszystko to zlikwidujemy, dopiero wtedy będą one mogły przystąpid do 
budownictwa. Wszelkie inne ujęcie zagadnienia — to po prostu bzdura. Dopiero 
wówczas, kiedy się zlikwiduje to, co stare, przegniłe, można będzie budowad 
nowe, mocne. Połączyd walkę o niezawisłośd z demokratyzacją — to znaczy 
prowadzid wojnę z najeźdźcami japooskimi na gruncie demokratyzacji kraju lub, 
innymi słowy, demokratyzowad kraj dla dobra wojny z najeźdźcami. Bez de-
mokracji wojna z najeźdźcami japooskimi może zakooczyd się tylko klęską. Bez 
demokracji nie poradzimy sobie w wojnie, a z demokracją bezwzględnie 
zwyciężymy, chodby trzeba było w tym celu prowadzid wojnę 8 — 10 lat. 

Co to są rządy konstytucyjne? Jest to ustrój demokratyczny. Zgadzam się ze 
wszystkim, co tu przed chwilą powiedział nasz szanowny towarzysz Wu Jü-
czang1. Jaki jednak ustrój demokratyczny jest nam teraz potrzebny? Potrzebny 
jest nam ustrój nowo- demokratyczny, nowodemokratyczne rządy 
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konstytucyjne. Chodzi nie o stary, przeżyty już, tak zwany demokratyczny ustrój 
typu europejsko-amerykaoskiego, ustrój dyktatury burżuazji, lecz równocześnie 
nie chodzi też jeszcze o demokratyczny ustrój typu radzieckiego, ustrój 
dyktatury proletariatu. 

Demokracja starego typu istniała w wielu paostwach za granicą; teraz już 
wyrodziła się ona w coś reakcyjnego. Takie reakcyjne stare rupiecie są nam 
absolutnie niepotrzebne. Rządy konstytucyjne, o których mówią chioscy 
twardogłowi, to burżuazyjny ustrój demokratyczny starego typu, istniejący za 
granicą. Jednakże twardogłowi, rozprawiając o swym pragnieniu rządów 
konstytucyjnych, w istocie rzeczy wcale ich nie pragną, tylko wyzyskują to 
gadanie do ogłupiania ludu. W istocie rzeczy chcą oni jednopartyjnej dyktatury 
faszystowskiej. Jeżeli chodzi o chioską burżuazję narodową, to rzeczywiście chce 
ona właśnie takich rządów konstytucyjnych, pragnąc wprowadzid w Chinach 
dyktaturę burżuazji, ale to się jej nie uda, gdyż nie chce tego lud chioski. Lud 
chioski nie chce, by burżuazja wprowadziła dyktaturę swojej jednej klasy. O 
sprawach Chin powinna stanowid przytłaczająca większośd ludności. Jest rzeczą 
absolutnie niedopuszczalną, by jedna klasa — burżuazja — zagarnęła w swoje 
ręce całe rządy krajem. No, a co można powiedzied o demokracji socjalistycznej? 
Jest to oczywiście bardzo dobry ustrój i w przyszłości wszystkie kraje w świecie 
wprowadzą u siebie demokrację socjalistyczną. Jednakże w dzisiejszych Chinach 
taka demokracja jest na razie nierealna i dlatego musimy tymczasem Wyrzec się 
jej. Demokrację socjalistyczną będzie można wprowadzid dopiero w przyszłości, 
kiedy zaistnieją po temu odpowiednie warunki. Ustrój demokratyczny, jaki nam 
jest teraz w Chinach potrzebny — to nie demokracja starego typu i na razie 
jeszcze nie demokracja socjalistyczna, lecz nowa demokracja, odpowiadająca 
Współczesnym warunkom Chin. Rządy konstytucyjne, których Wprowadzenie w 
chwili obecnej się przygotowuje, powinny byd nowodemokratycznymi rządami 
konstytucyjnymi. 

Co to są nowodemokratyczne rządy konstytucyjne? Jest to dyktatura sojuszu 
kilku klas rewolucyjnych, wymierzona przeciw zdrajcom narodu i reakcjonistom. 
Istnieje stare powiedzenie: „Jest co jeśd — niech jedzą wszyscy”. Myślę, że tymi 
słowami można obrazowo scharakteryzowad również nową demokrację. Jeśli 
słuszną jest rzeczą, że „jeśd powinni wszyscy”, to również władza nie powinna 
byd udziałem jednej partii, jednej grupy, jednej klasy. Najlepiej wyraził to Sun 
Jat-sen w Manifeście I Ogólnochioskiego Zjazdu Kuomintangu. Manifest ten 
głosi: „W dzisiejszych czasach tak zwane «ludowładztwo» w różnych krajach 
staje zazwyczaj monopolem burżuazji i zamienia się w narzędzie ucisku prostego 
ludu. Natomiast kuomintangowska zasada ludowładztwa oznacza, że władza 
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powinna byd wspólną własnością całego prostego ludu, a nie udziałem garstki 
ludzi”. 

Towarzysze! Badając problemy rządów konstytucyjnych, powinniśmy czytad 
różne materiały, ale szczególnie uważnie należy czytad ten manifest. 
Przytoczone zaś wyżej słowa manifestu trzeba sobie dokładnie utrwalid w 
pamięci: „...władza powinna byd wspólną własnością całego prostego ludu, a nie 
udziałem garstki ludzi”; taka jest konkretna treśd nowodemokratycznych rządów 
konstytucyjnych, o których mówimy, taka jest demokratyczna dyktatura sojuszu 
kilku klas rewolucyjnych, wymierzona przeciw zdrajcom narodu i reakcjonistom, 
takie są rządy konstytucyjne, jakich nam dzisiaj potrzeba. Takie rządy 
konstytucyjne są jednocześnie konstytucyjnymi rządami jednolitego frontu 
antyjapooskiego. 

Organizowane przez nas dzisiaj towarzystwo nazywa się Towarzystwem 
Współdziałania w Ustanowieniu Rządów Konstytucyjnych. Po co potrzebne było 
„współdziałanie”? Skoro wszyscy działają, to, zdawałoby się, nie ma po co 
również współdziaład! A przecież jednak krzątamy się wokół tej sprawy, 
zwołujemy zebrania. Dlaczego? Dlatego że są ludzie, którzy nie działają, leżą 
sobie i nie ruszają się, nie chcą iśd naprzód. Nie tylko nie idą naprzód, ale jeszcze 
cofają się w tył. Nawołujesz ich, by szli naprzód, a oni raczej wolą umrzed, niż 
uczynid krok do przodu. Tacy ludzie nazywają się twardogłowymi. Są 
twardogłowi wprost nie do wiary. I oto trzeba zwoływad zebrania, by z nimi 
„współdziaład”. Skąd się wzięło to słowo „współdziaład”? Kto je wynalazł? Nie 
myśmy je wynaleźli. Wynalazł je czczony przez nas wszystkich wielki człowiek— 
ten sam człowiek, który powiedział: „Czterdzieści lat poświęciłem sprawie 
rewolucji narodowej...”, wynalazł to słowo Sun Jat-sen. „W ostatnich czasach 
nalegałem na zwołanie Zgromadzenia Narodowego... jest rzeczą szczególnie 
konieczną, aby współdziaład w zrealizowaniu tego w jak najkrótszym terminie. 
Talu jest mój kategoryczny nakaz” — czyż to nie w testamencie Sun Jat-sena 
czytamy te słowa? 

Towarzysze, to nic jest zwykły nakaz, lecz „ kategoryczny - „Kategoryczny nakaz” 
— to nadzwyczajny nakaz. Czy można odnosid się do niego w sposób 
lekceważący, ignorowad go? Testament mówi o „jak najkrótszym terminie” — 
bynajmniej nie o jak najdłuższym, nie o stosunkowo długim i nawet nie po 
prostu o krótkim terminie, lecz o „jak najkrótszym terminie”. Właśnie po to, aby 
Zgromadzenie Narodowe zostało zwołane w jak najkrótszym terminie, 
potrzebne jest „współdziałanie”. Od dnia śmierci Sun Jat-sena minęło już 15 lat, 
a Zgromadzenie Narodowe, na którego zwołanie nalegał, dotychczas nie zostało 
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zwołane. Dzieo w dzieo trwa krzątanina wokół sprawy „opieki politycznej” i 
całkowicie bezsensownie zmarnowano czas na tę krzątaninę. Z jak najkrótszego 
terminu zrobili jak najdłuższy i na domiar wszystkiego na każdym kroku 
powołują się jeszcze na Sun Jat-sena. Można sobie wyobrazid, jak dusza Sun Jat-
sena w niebiosach osądza tych niegodnych następców! Teraz sprawa jest 
zupełnie jasna: bez współdziałania nie może byd marszu naprzód. Jeszcze jest 
bardzo wielu ludzi, którzy się cofają do tyłu; jeszcze jest bardzo wielu ludzi 
nieuświadomionych i dlatego właśnie trzeba „współdziaład”. 

Trzeba współdziaład, kiedy nie ma marszu naprzód; trzeba współdziaład również 
wtedy, kiedy ten marsz odbywa się zbyt powoli. Dlatego podjęliśmy na szeroką 
skalę organizowanie towarzystw Współdziałania w ustanowieniu rządów 
konstytucyjnych — i towarzystwa młodzieży, i towarzystwa kobiet, i 
towarzystwa robotniczego, i towarzystw na uczelniach, w instytucjach, w 
oddziałach Wojskowych. Wszystkie one wzięły się do pracy z wielkim 
rozmachem i zapałem. I oto dzisiaj zakładamy Zjednoczone Towarzystwo 
Współdziałania, aby wspólnymi siłami współdziaład w jak najszybszym 
ustanowieniu rządów konstytucyjnych, w jak najszybszym wykonaniu nakazów 
Sun Jat-sena. 

Słyszy się głosy: ludzie ci znajdują się przecież w innych rejonach, a wy w 
Jenanie; wy będziecie współdziaład, a oni nie będą na to zwracad uwagi. Jakiż 
więc z tego pożytek? Będzie pożytek. Ponieważ nasz ruch rozszerza się, będą 
zmuszeni zwracad na nas uwagę. Będziemy zwoływad jak najwięcej zebrao, pisad 
jak najwięcej artykułów, wygłaszad jak najwięcej odczytów, wysyład jak naj-
więcej telegramów, a wówczas nie będą mogli nie zwracad na to uwagi. Moim 
zdaniem nasze liczne jenaoskie towarzystwa współdziałania mają dwa zadania: 
studiowad i pobudzad do ruchu. Po co trzeba studiowad? Ponieważ ludzie ci nie 
idą naprzód, będziecie ich pobudzad do ruchu. A jeżeli zapytają: dlaczego 
popędzacie nas? — będziecie musieli odpowiedzied na to pytanie, po to zaś, by 
na nie odpowiedzied, trzeba gruntownie przestudiowad wszystkie argumenty na 
korzyśd rządów konstytucyjnych. Wiele rzeczy powiedział tu przed chwilą 
szanowny towarzysz Wu Jü-czang; oto właśnie są argumenty. Stojące przed 
nami problemy rządów konstytucyjnych powinny byd przedmiotem studiów 
wszędzie: na uczelniach, w instytucjach, w oddziałach wojskowych, powinny je 
studiowad wszystkie warstwy ludności. 

Kiedy my sami się przygotujemy, będzie nam łatwiej pobudzad do ruchu innych, 
a pobudzad do ruchu — to znaczy właśnie „współdziaład”. Jeżeli wszędzie 
zaczniemy pobudzad do ruchu, to wszędzie stopniowo rozpocznie się ruch. A 
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następnie mnóstwo drobnych strumyczków zleje się w jedną potężną rzekę, 
która gruntownie zmyje wszystko, co zgniłe i reakcyjne, a wtedy pojawią się 
nowodemokratyczne rządy konstytucyjne. Tak więc nasze pobudzanie do ruchu 
przyniesie bardzo dużą korzyśd. To, co się robi w Jenanie, nie może nie wpływad 
na całe Chiny. 

Towarzysze, czy uważacie, że wystarczy zorganizowad zebranie i wysład 
telegram, by twardogłowi przestraszyli się i natychmiast ruszyli drogą postępu, 
posłuchali naszych poleceo? Nie, tak łatwo nie posłuchają. Wielu 
twardogłowych przeszło specjalną szkołę twardogłówstwa. Są twardogłowymi 
dzisiaj i pozostaną twardogłowymi jutro i pojutrze. A co to znaczy twardogłowy? 
„Twardogłowy” — to znaczy skostniały, gnuśny, nie idący z postępem ani dzisiaj, 
ani jutro, ani pojutrze. Takich to właśnie ludzi nazywają twardogłowymi. Zmusid 
takich twardogłowych do przysłuchiwania się naszemu głosowi — to sprawa 
niełatwa. 

We wszystkich innych krajach świata — w Anglii, we Francji» w Stanach 
Zjednoczonych, w ZSRR — ustroje konstytucyjne powstawały w następujący 
sposób: rewolucja zwyciężała, demokracja stawała się faktem i dopiero wtedy 
ogłaszano ustawę zasadniczą,, która ten fakt utrwalała; ustawa ta była właśnie 
konstytucją. W Chinach sprawa przedstawia się inaczej. W Chinach rewolucja 
nie jest jeszcze doprowadzona do kooca, toteż nigdzie w kraju, z wyjątkiem 
naszego Rejonu Pogranicznego i szeregu podobnych do niego miejsc, 
demokracja nie stała się jeszcze faktem. Dzisiejsza rzeczywistośd Chin — to 
ustrój półkolonialny, półfeudalny. Toteż jeżeli, nawet ogłosi się dobrą 
konstytucję, nieuniknienie natknie się ona na sprzeciw sił feudalnych, napotka 
przeciwdziałanie ze strony twardogłowych. Nie można liczyd na wprowadzenie 
jej bez przeszkód. Dlatego obecny ruch na rzecz rządów konstytucyjnych — to 
Walka o jeszcze nie osiągniętą demokrację, a bynajmniej nie o ustawodawcze 
utrwalenie już wprowadzonej demokracji. To ciężka Walka; nie jest to 
bynajmniej łatwa sprawa, wymaga ona wytężenia sił. 

Teraz niektórzy zatwardziali przeciwnicy rządów konstytucyjnych2 również 
zaczęli mówid o tych rządach. Dlaczego zaczęli mówid o rządach 
konstytucyjnych? Dlatego że pod presją ludu walczącego z najeźdźcami 
japooskimi znaleźli się w położeniu bez wyjścia i muszą coś przedsięwziąd. 
Krzyczą na całe gardło, że „zawsze niezmiennie nalegaliśmy na utworzenie 
rządów konstytucyjnych”, i podnoszą niewiarogodny wrzask. Termin „rządy 
konstytucyjne” słyszymy już od wielu lat, ale dotychczas nie widzieliśmy jeszcze 
nawet cienia tych rządów konstytucyjnych. Co innego mówią, a Zupełnie co 
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innego robią. To się nazywa obłudą w kwestii rządów konstytucyjnych. Ta 
obłuda stanowi właśnie prawdziwą istotę ich »»niezmiennych nalegao”. Dzisiejsi 
twardogłowi są właśnie takimi Budnikami. Wszczęta przez nich wrzawa wokół 
rządów konstytucyjnych — to po prostu demagogia. W niedalekiej przyszłości 
zobaczycie, byd może, jak się pojawi „konstytucja”, a następnie  „prezydent”. A 
swobody demokratyczne? Kiedy je wam dadzą? Nie wiadomo. Konstytucje w 
Chinach już ogłaszano. Czyż Tsao Kun nie ogłosił konstytucji3? A gdzież są 
swobody demokratyczne? Co się tyczy prezydentów, to ich było więcej. 
Pierwszy, Sun Jat-sen, był oczywiście dobrym prezydentem. Ale usunął go Juan 
Szy-kai — był on drugim prezydentem; trzecim był Li Juan-hung4, czwartym— 
Feng Kuo-czang5, piątym — Su Szy-czang6. Można rzec, niemało. Czym jednak 
różnili się oni od absolutystycznych monarchów? I prezydenci, i ich konstytucje 
— wszystko to było oszustwem. W takich krajach, jak współczesna Anglia, 
Francja, Stany Zjednoczone, tak zwane „rządy konstytucyjne”, tak zwane 
„demokracje” w istocie rzeczy są rządami ludobójców. Taki sam stan rzeczy 
możemy zaobserwowad i w Ameryce Środkowej, i w Ameryce Południowej. 
Wiele paostw zdobią tam republikaoskie szyldy, za którymi w istocie rzeczy nie 
ma nawet łuta demokracji. To samo można powiedzied również o dzisiejszych 
twardogłowych w Chinach. Ich gadanie o rządach konstytucyjnych to tylko 
„wywieszanie baraniej głowy, żeby sprzedad psie mięso”. Wywieszają baranie 
głowy rządów konstytucyjnych, a sprzedają psie mięso jednopartyjnej dyktatury. 
Nie mam wcale zamiaru znieważad ich gołosłownie. Mam do tego podstawę; 
jest nią fakt, że rozprawiając o rządach konstytucyjnych nie dają oni ludowi 
najmniejszych swobód. 

Towarzysze, prawdziwe rządy konstytucyjne nie spadają z nieba. Trzeba je 
zdobywad w ciężkiej walce. Dlatego nie powinniście sądzid, że wystarczy 
zorganizowad zebranie, wysład telegram, napisad artykuł — i oto rządy 
konstytucyjne już są. Podobnie również w żadnym wypadku nie należy sądzid, że 
wystarczy, by Narodowa Rada Polityczna7 powzięła rezolucję, by rząd narodowy 
wydal rozporządzenie, by zwołano na 12 listopada Zgromadzenie Narodowe8, by 
ogłoszono konstytucję lub nawet wybrano prezydenta a wszędzie u nas nastąpi 
powszechny dobrobyt i powszechne szczęście. Nie, tak nie bywa, nie należy więc 
robid sobie złudzeo. Trzeba to dobrze wyjaśnid również prostym ludziom, nie 
należy ich dezorientowad. Sprawy wcale nie przedstawiają się tak prosto. 

Czy jednak to znaczy, że nie pozostaje nam nic innego, jak postawid na tej 
sprawie krzyżyk, uważając ją za tak trudną, iż na ustanowienie rządów 
konstytucyjnych nie ma żadnej nadziei? Nie, to również byłoby niesłuszne. 
Mimo wszystko istnieje nadzieja na ustanowienie rządów konstytucyjnych, i to 
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nadzieja bardzo realna. Chiny bezwzględnie staną się krajem nowej demokracji. 
Dlaczego? Otóż dlatego, że trudności na drodze do ustanowienia rządów 
konstytucyjnych wynikają z powodu intryg twardogłowych, twardogłowi zaś nie 
mogą byd wiecznie twardogłowymi. Oto dlaczego żywimy poważne nadzieje. 
Chociaż wszyscy twardogłowi na świecie są twardogłowymi dzisiaj, pozostaną 
nimi jutro i pojutrze, nie mogą jednak byd twardogłowymi wiecznie; w koocu 
muszą się zmienid. Na przykład Wang Cing-wei był twardogłowym bardzo długo, 
ale kiedy jego dalsze pozostawanie jako twardogłowego w obozie stronników 
walki z najeźdźcami japooskimi okazało się niemożliwe, nie pozostało mu nic 
innego, jak umknąd wprost w objęcia Japooczyków. I Czang Kuo-tao na przykład 
również długo był twardogłowym, ale kiedy zorganizowaliśmy kilka zebrao, na 
których ujawniliśmy, kim jest, i kiedyśmy dobrze mu na wymyślali, również 
umknął. Twardogłowi są w istocie rzeczy ludźmi upartymi, ale nie twardymi. 
Długo upierają się, a potem się zmieniają: stają plugastwem, budzącym odrazę 
wśród ludzi. Bywa i tak, że twardogłowi zmieniają się na lepsze. Również i to 
następuje w rezultacie walki z nimi, długotrwałej walki; uznają oni swoje błędy i 
zmieniają się na lepsze. Słowem, twardogłowi zmieniają się. Twardogłowi 
Zawsze liczą na to, że pożywią się cudzym kosztem lub że uda się zastosowad 
jakiś obłudny chwyt. Jednakże dotychczas uzyskiwali zawsze rezultaty odwrotne 
niż te, na jakie liczyli. Zaczynają od Próby ograniczenia innych, a kooczą 
niezmiennie na tym, że szkodzą sobie samym. W swoim czasie wskazywaliśmy, 
że Chamberlain „unosząc kamieo sam sobie potłucze nogi”. Tak też się stało. W 
przeszłości Chamberlain nosił się z myślą o tym, by posłużyd się Hitlerem jaka 
kamieniem, którym można by było narodowi radzieckiemu podciąd nogi. Jednak 
we wrześniu ubiegłego roku, w dniu, kiedy Wybuchła wojna między Niemcami, z 
jednej strony, a Anglią i Francją — z drugiej, kamieo ten wypadł Chamberlainowi 
z rąk i jemu samemu potłukł nogi. I dotychczas kamieo ten nie przestaje tłuc 
Chamberlaina. Podobnych przykładów było dużo również w Chinach. Juan Szy-
kai chciał zadad cios ludowi, a zadał cios sobie: panował kilka miesięcy i zmarł9. 
Tuan Ci-żui, Su Szy-czang, Tsao Kun, Wu Pei-fu i inni chcieli zdusid lud, lecz w 
rezultacie lud ich obalił. Każdy, kto próbuje pożywid się cudzym kosztem, 
niechybnie kooczy źle! 

Moim zdaniem nie uniknie tego losu również obecna antykomunistyczna klika 
twardogłowych, jeżeli nie wejdzie na drogę postępu. Osłaniając się takim 
pięknym słowem, jak „jednośd”, klika ta chce zlikwidowad postępowy rejon 
pograniczny Szensi—Kan- su—Ningsia, zlikwidowad postępową 8 Armię i Nową 
4 Armię, zlikwidowad postępową partię komunistyczną, zlikwidowad postępowe 
organizacje ludowe; wszystko to już przewidziane zostało w ich planach. Sądzę 
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jednak, że w ostatecznym wyniku nie twardogłowi zlikwidują postęp, lecz postęp 
zlikwiduje twardogłowych. Jeżeli twardogłowi nie chcą, by ich zlikwidowano, 
mają tylko jedno wyjście — muszą sami wkroczyd na drogę postępu. Dlatego 
nieustannie radzimy tym twardogłowym: zaniechajcie ataków na 8 Armię, 
napaści na komunistów, na Rejon Pograniczny. Jeżeli jednak chcą zajmowad się 
tym mimo wszystko, niech najpierw przygotują rezolucję, której pierwszy punkt 
będzie brzmiał: „Aby zniszczyd samych siebie i dad partii komunistycznej 
możnośd znacznego powiększenia jej sił, my, twardogłowi, stawiamy sobie za 
zadanie walkę przeciw komunistom, przeciw Rejonowi Pogranicznemu”. 
Twardogłowi mają dostatecznie bogate doświadczenie „wypraw 
antykomunistycznych” i jeżeli teraz ponownie chcą ruszyd na „wyprawę 
antykomunistyczną”, cóż, wolna wola! Najedli się, wyspali i teraz zachciało im 
się „wyprawy” — niechaj sobie postępują, jak im się podoba. Ale w tym 
wypadku muszą byd gotowi do wykonania swej rezolucji — tutaj już nie ma 
wyjścia. W przeszłości, w ciągu dziesięciu lat „wypraw antykomunistycznych”, 
wszystko odbywało się zgodnie z taką rezolucją, a jeżeli w przyszłości przyjdzie 
komu ochota znów ruszyd na „wyprawę » to znów trzeba będzie działad w myśl 
tej rezolucji. Dlatego radziłbym im zaniechad tych „wypraw”. Cały naród domaga 
się walki z najeźdźcami japooskimi, domaga się zespolenia, postępu, a nie 
„wypraw antykomunistycznych”, i dlatego każdy wybierający się na „wyprawę” 
będzie bity! 

Słowem, każdy ruch wstecz niezmiennie doprowadza do rezultatów odwrotnych 
niż te, na które liczą jego inspiratorzy. Nie ma tu wyjątków ani w przeszłości, ani 
w teraźniejszości, ani u nas, ani za granicą. 

W podobny też sposób przedstawia się teraz sprawa rządów konstytucyjnych. 
Jeżeli twardogłowi będą kontynuowad walkę przeciw ustanowieniu rządów 
konstytucyjnych, niezawodnie osiągną rezultaty odwrotne niż te, na jakie liczą. 
Ruch na rzecz rządów konstytucyjnych w żadnym wypadku nie pójdzie drogą 
nakreśloną przez twardogłowych, pójdzie niechybnie w kierunku odwrotnym, 
niż sobie tego życzą, pójdzie drogą nakreśloną przez lud. Sprawy bezwzględnie 
potoczą się tak właśnie, ponieważ żąda tego cały naród, ponieważ wymaga tego 
historyczny rozwój Chin, ponieważ wymaga tego ogólny przebieg wydarzeo na 
świecie. Kto może Przeszkodzid ruchowi po tej drodze? Koła historii nie można 
cofnąd Wstecz. Do tego jednak, by spełnid nasze zadanie, potrzebny jest czas — 
nie osiągnie się tu sukcesu w dwa — trzy dni; konieczny jest Wysiłek — pracując 
bez zapału nic nie zdziałasz; konieczna jest mobilizacja szerokich mas ludowych 
—w pojedynkę sukcesu me osiągniesz. 
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Bardzo dobrze, żeśmy się tu dzisiaj zebrali. Po zebraniu trzeba będzie jeszcze 
pisad artykuły, rozsyład apele. Trzeba odbyd takie same zebrania i w 
Wutaiszanie, i w Taihangszanie, i w Chinach pół- nocnych, i w Chinach 
środkowych, i w całym kraju. Jeżeli będziemy kalali w tym kierunku, to po kilku 
latach będziemy bliscy celu. Musimy bezwarunkowo podoład tej sprawie, 
musimy bezwarunkowo Wywalczyd demokrację i wolnośd, musimy 
bezwarunkowo wprowadzid nowodemokratyczne rządy konstytucyjne. Jeżeli nie 
będziemy działali w tym kierunku, jeżeli pójdziemy za twardogłowymi, Chiny 
zostaną ujarzmione. Aby uniknąd ujarzmienia kraju, trzeba bezwarunkowo 
działad właśnie w ten sposób. Do tego potrzebny jest powszechny wysiłek. 
Trzeba podjąd ten wysiłek, a szanse powodzenia naszej sprawy będą bardzo 
duże. Trzeba jeszcze uświadomid sobie, że w ostatecznym rachunku 
twardogłowi są w mniejszości, a przygniatającą większośd stanowią nie 
twardogłowi; większośd ta potrafi pójśd drogą postępu. Jeżeli większośd 
przeciwstawi się mniejszości i ponadto dołoży wysiłków, szanse powodzenia 
sprawy wzrosną jeszcze bardziej. Dlatego też twierdzę, że chociaż sprawa ta jest 
trudna, jest ona jednak słuszna. 

 

Przypisy: 

1. Tow. Wu Jü-czang był w tym czasie przewodniczącym Jenaoskiego 
Zjednoczonego Towarzystwa Współdziałania w Ustanowieniu Rządów 
Konstytucyjnych. 

2. Mowa o reakcyjnej klice Kuomintangu z Czang Kai-szekiem na czele. 

3. Peijangski militarysta Tsao Kun przekupił w 1923 roku 590 deputowanych do 
parlamentu, zapłaciwszy im po 5 tysięcy srebrnych juanów za głos, i został 
obrany „prezydentem' Republiki Chioskiej. Zaraz po tym ogłoszona została 
konstytucja według projektu sprze- dajnych deputowanych. Konstytucja ta 
otrzymała nazwę „Konstytucji Tsao Kuna' lub „Konstytucji przekupionych 
deputowanych”. 

4. Li Juan-hung był dowódcą 21 mieszanej brygady nowej armii Tsingów. W 1911 
roku podczas powstania w Wuczangu okoliczności zmusiły go do wypowiedzenia 
się po stronie rewolucji i został dowódcą wojsk rewolucyjnych w prowincji 
Hupei. W okresie panowania militarystów peijangskich został wiceprezydentem, 
potem zaś prezydentem Republiki Chioskiej.—274 



12 
 

 5. Feng Kuo-czang — jeden z pomocników Juan Szy-kaia, a po jego śmierci — 
przywódca czylijskiej (hopejskiej) kliki militarystów peijangskich. W 1917 roku 
usunął Li Juan-hunga i został prezydentem republiki na terytorium podległym 
rządowi pekioskiemu. 

6. Su Szy-czang— politykier z kliki militarystów peijangskich. W 1918 roku 
parlament, będący posłusznym narzędziem Tuan Ci-żuia, obrał Stt Szy-czanga 
prezydentem re publiki. 

7. Narodowa Rada Polityczna — organizacja mająca wyłącznie doradczy 
charakter, która rząd kuomintangowski zmuszony był utworzyd po wybuchu 
wojny z najeźdźcami japooskimi. Wszyscy członkowie Narodowej Rady 
Politycznej byli „powoływani” do Rady przez rząd kuomintangowski. Formalnie 
należeli do niej przedstawiciele różnych antyjapooskich partii i ugrupowao, ale 
członkowie Kuomintangu stanowili w Radzie przygniatającą większośd. 
Narodowa Rada Polityczna nie miała prawa ograniczad w żadnej mierze 
działalności rządu kuomintangowskiego. W miarę tego, jak czangkaiszekowski 
Kuomintang stawał się z każdym dniem coraz bardziej reakcyjny, liczba 
przedstawicieli kuomintangowskiej kliki reakcyjnej i innych reakcjonistów w 
Narodowej Radzie Polityczny wzrastała, liczba zaś przedstawicieli kół 
demokratycznych malała. Jednocześnie coraz bardziej ograniczano wolnośd 
słowa dla demokratów, na skutek czego Rada stawała si stopniowo marionetką 
w rękach kuomintangowskiej kliki reakcyjnej. W 1941 roku, po wypadkach w 
południowej części prowincji Anhuei, członkowie Narodowej Rady Politycznej z 
ramienia Komunistycznej Partii Chin kilkakrotnie odmawiali udziału w po-
siedzeniach Rady na znale protestu przeciw reakcyjnej działalności 
Kuomintangu. 

 8. We wrześniu 1939 roku 4 sesja Narodowej Rady Politycznej na wniosek 
przedstawicieli partii komunistycznej oraz demokratycznych działaczy innych 
partii i ugrupowao powzięła uchwałę domagającą się, by rząd kuomintangowski 
wyznaczył termin zwołania Zgromadzenia Narodowego i wprowadzenia rządów 
konstytucyjnych. W listopadzie tegoż roku szóste plenum CKW Kuomintangu 
ogłosiło, że Zgromadzenie Narodowe zostanie zwołane 12 listopada 1940 roku. 
Kuomintang wyzyskał to do swojej kłamliwej propagandy. Później uchwała ta nie 
została zrealizowana. 

9. 12 grudnia 1915 roku Juan Szy-kai ogłosił się cesarzem, ale 22 marca 1916 
roku zmuszony był znieśd tytuł cesarski. 

 


