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UJĘCIE ZAGADNIENIA 

 

1. Zbliża się 7 lipca — pierwsza rocznica rozpoczęcia wielkiej wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim. Wkrótce już minie rok, odkąd cały naród, zjednoczywszy 
swoje siły do prowadzenia tej Wojny, wzmacniając jednolity front, wytrwale i po 
bohatersku walczy z wrogiem. W dziejach Wschodu jest to wojna nie spotykana 
i w historii całej ludzkości przypadnie jej wybitne miejsce. Ludy świata bacznie 
śledzą przebieg tej wojny. Niosąc na swych barkach Wszystkie ciężary wojny, 
ofiarnie walcząc o istnienie swego narodu, każdy Chioczyk z niecierpliwością 
wyczekuje dnia zwycięstwa. Nasuwa się jednak pytanie, jaki będzie przebieg tej 
wojny? Zdołamy czy nie zdołamy zwyciężyd? Czy zdołamy zwyciężyd szybko? 
Wielu mówi o przewlekłej wojnie. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego Wojna 
będzie przewlekła? Jak prowadzid przewlekłą wojnę? Wielu mówi o ostatecznym 
zwycięstwie. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego ostateczne zwycięstwo 
przypadnie nam? Jak wywalczyd to ostateczne zwycięstwo? Nie wszyscy jeszcze 
znaleźli odpowiedzi na te pytania; co więcej, większośd dotychczas nie znalazła 
tych odpowiedzi. I oto występują na scenę zwolennicy defetystycznej teorii 
Niechybnego ujarzmienia Chin i mówią: „Chiny zostaną ujarzmione, ostateczne 
zwycięstwo nie przypadnie Chinom”. Występują również niektórzy nasi 
nadmiernie krewcy przyjaciele i oświadczają: „Chiny mogą odnieśd zwycięstwo 
bardzo szybko: nie potrzeba do tego dużego wysiłku”. Słuszne czy niesłuszne są 
te rozumowania? 

Niezmiennie mówiliśmy i mówimy, że rozumowania te są niesłuszne. Jednak 
większośd jeszcze nie rozumie tego, co mówimy. Tłumaczy się to po części tym, 
że jeszcze w nie wystarczającym stopniu prowadzimy pracę propagandowo-
uświadamiającą, a po części również tym, że w toku swego rozwoju wydarzenia 
obiektywne jeszcze nie ujawniły całkowicie właściwego im charakteru, jeszcze 
niezupełnie wyraźnie odsłoniły przed nami swoje oblicze i dlatego ludzie nie są 
jeszcze w stanie dostrzec tendencji i perspektyw rozwoju wydarzeo w ich 
całokształcie, to znaczy — nie są w stanie zdecydowad, dokąd skierowad swoje 
wysiłki i jak działad. Teraz łatwiej jest to uczynid: dziesięciomiesięczne 
doświadczenie wojny w pełni wystarcza, by obalid całkowicie nieuzasadnioną 
teorię niechybnego ujarzmienia Chin, jak również powściągnąd uniesienie 
naszych nadmiernie krewkich przyjaciół — zwolenników teorii szybkiego 
zwycięstwa. 
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W tym stanie rzeczy wielu domaga się jakiegoś ogólnego wyjaśnienia, tym 
bardziej że, z jednej strony, przeciwko przewlekłej wojnie wypowiadają się 
zarówno zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin, jak i zwolennicy teorii 
szybkiego zwycięstwa, z drugiej zaś strony — o przewlekłej wojnie istnieją jak 
najbardziej mgliste wyobrażenia. Szeroko rozpowszechniona jest taka formułka: 
„Od chwili wypadków pod Lukoukiao 400 milionów Chioczyków, jak jeden mąż, 
wytęża wszystkie swoje siły, toteż ostateczne zwycięstwo przypadnie Chinom”. 
Jest to oczywiście słuszne, ale formułkę tę trzeba wypełnid konkretną treścią. 
Możliwośd prowadzenia uporczywej wojny przeciw najeźdźcom japooskim i 
umacniania jednolitego frontu uwarunkowana jest działaniem całego szeregu 
sił: w Chinach — wszystkich partii i ugrupowao — od partii komunistycznej do 
Kuomintangu, całej naszej ludności — od robotników i chłopów do burżuazji, 
wszystkich sił zbrojnych — od armii regularnej do oddziałów partyzanckich; na 
arenie międzynarodowej — od kraju socjalizmu do wszystkich narodów 
broniących sprawiedliwości; w kraju wroga — od niektórych warstw ludności 
występujących przeciwko wojnie do żołnierzy na frontach niechętnie odno-
szących się do wojny. Krótko mówiąc, wszystkie te siły, w tym czy innym 
stopniu, wnoszą swój wkład do dzieła naszej wojny przeciw najeźdźcom 
japooskim. Każdy uczciwy człowiek musi to ocenie. My, komuniści, kroczymy 
jedną drogą z innymi partiami i ugrupowaniami, wypowiadającymi się za wojną 
przeciw najeźdźcom japooskim, kroczymy razem z całym ludem do jednego celu 
— zwycięstwa nad znienawidzonymi bandytami japooskimi — poprzez jak 
największe zespolenie wszystkich sił. 1 lipca bieżącego roku będziemy święcid 17 
rocznicę założenia Komunistycznej Partii Chin. Aby w dalszym przebiegu wojny 
przeciwko najeźdźcom japooskim każdy komunista mógł z największym 
pożytkiem oddawad wojnie Wszystkie swoje siły, trzeba poważnie zająd się 
analizą przewlekłej wojny. Dlatego poświęcam swój wykład analizie przewlekłej 
wojny. Miałem zamiar poruszyd wszystkie zagadnienia związane z przewlekłą 
wojną, ale nie zdołam tego uczynid, ponieważ w jednym wykładzie nie podobna 
mówid o wszystkim. 

 

2. Całe doświadczenie dziesięciu miesięcy wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim potwierdza błędnośd dwóch niżej rozpatrywanych teorii: zarówno 
teorii niechybnego ujarzmienia Chin, jak i teorii ich szybkiego zwycięstwa. 
Pierwsza z nich rodzi tendencję do ugodowości, druga — tendencję do 
niedoceniania sił nieprzyjaciela. Zwolennicy tych teorii ujmują zagadnienie w 
sposób subiektywny, jednostronny — słowem, nienaukowy. 
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3. Przed wybuchem wojny przeciw najeźdźcom japooskim słychad było niemało 
głosów defetystycznych. Mówiono na przykład tak: „Chiny są uzbrojone gorzej 
od nieprzyjaciela, bid się — to znaczy Przegrad wojnę”; „W wypadku zbrojnego 
oporu czeka nas niechybnie los Abisynii”. Po wybuchu wojny ustało jawne 
propagowanie teorii niechybnego ujarzmienia Chin, ale w ukrytej formie trwa 
nadal, i to w bardzo silnym stopniu. Potwierdza to atmosfera ugodowości, która 
to zagęszcza się, to rozrzedza. Ugodowcy uciekają się do takiego argumentu: 
„Kontynuowad wojnę — to znaczy niechybnie zginąd”1. Pewien student pisze z 
prowincji Hunan: „Praca na wsi nastręcza na każdym kroku trudności. 
Prowadząc pracę propagandową w pojedynkę trzeba wyzyskad każdą sposob-
nośd na rozmowy z ludźmi. Rozmówcami nie są ludzie ciemni i nie- 
uświadomieni; orientują się oni w pewnym stopniu w wydarzeniach i z dużym 
zainteresowaniem rozmawiają ze mną. Natknąłem się jednak na moich 
krewnych, którzy nie przestają twierdzid: «Chiny nie mogą zwyciężyd, Chiny 
zginą». Aż obrzydzenie bierze. Dobrze jeszcze, że nie prowadzą oni propagandy, 
bo sprawa wyglądałaby całkiem kiepsko. Chłopi ufają im oczywiście o wiele 
więcej niż mnie!” Tacy zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin są 
społeczną bazą ugodowości. Ludzie tego rodzaju istnieją we wszystkich 
zakątkach Chin. Oto dlaczego przejawy ugodowości wewnątrz jednolitego frontu 
antyjapooskiego mogą mied miejsce w każdej chwili — ba, nawet i wtedy, kiedy 
wojna będzie zbliżad się ku koocowi. Wydaje mi się, że w chwili upadku Süczou i 
naprężonej sytuacji w rejonie Wuhanu bardzo by się przydało dad tym zwolen-
nikom teorii niechybnego ujarzmienia Chin godną odprawę. 

4. W ciągu dziesięciu miesięcy wojny przeciwko najeźdźcom japooskim zrodziły 
się również poglądy świadczące o chorobie zwanej nadmierną pochopnością w 
wydawaniu sądów. Na przykład już w pierwszych dniach wojny wielu ludzi 
wpadło w optymizm, nie mając po temu najmniejszych podstaw. Nie doceniali 
oni nieprzyjaciela, a nawet przypuszczali, że Japooczycy nie zdołają dojśd do 
prowincji Szansi. Niektórzy lekceważyli strategiczną rolę działao partyzanckich w 
wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim. Kwestionowali stanowisko, zgodnie z 
którym „w działaniach wojennych w skali całej wojny jako takiej działania 
manewrowe wojsk regularnych są główną formą, działania zaś partyzanckie — 
pomocniczą, natomiast w poszczególnych wypadkach działania partyzanckie są 
główną formą, działania zaś manewrowe wojsk regularnych — pomocniczą”. Nie 
zgadzali się oni również z następującą strategiczną dyrektywą 8 Armii: „W 
zasadzie prowadzid wojnę partyzancką, ale nie wyrzekad się również 
manewrowych działao wojsk regularnych w wypadku sprzyjających 
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okoliczności”, i uważali to za „mechanistyczny” punkt widzenia2. Podczas walk w 
Szanghaju niektórzy mówili: „Byleby tylko wytrwad jakieś trzy miesiące, a sy-
tuacja międzynarodowa na pewno zmieni się, Związek Radziecki bezwzględnie 
przystąpi do wojny i wówczas wojna zakooczy się”. Oceniając perspektywy 
wojny przeciw najeźdźcom japooskim ludzie ci pokładali nadzieje głównie w 
pomocy z zewnątrz3. Po zwycięstwie pod Taierczuangiem4 niektórzy uważali, że 
bitwa pod Süczou powinna rzekomo stad się „prologiem decydującej bitwy” i że 
Poprzednie nastawienie na przewlekłą wojnę trzeba zrewidowad. Mówili, że 
„bitwa ta będzie agonią nieprzyjaciela”, że „nasze zwycięstwo w tej bitwie 
pozbawi japooskich militarystów moralnego oparcia i nie pozostanie im nic 
innego, jak czekad sądnego dnia”5. 

Pierwsze zwycięstwo, pod Pingsingkuanem, już niejednemu przewróciło w 
głowie, a następne zwycięstwo, pod Taierczuangiem, przewróciło w głowie 
jeszcze większej liczbie ludzi. W związku z tym zrodziły się wątpliwości: czy 
nieprzyjaciel ruszy na Wuhan? Wielu odpowiadało na to: „Wątpliwe”, inni 
twierdzili: „W żadnym wypadku”. Tymczasem z odpowiedzią na to pytanie 
związany jest cały szereg wielkich i ważnych problemów. Na przykład na pytanie, 
czy wystarczające są siły oporu wobec najeźdźców japooskich, może paśd 
potwierdzająca odpowiedź: skoro już nasze obecne siły Uniemożliwiają 
nieprzyjacielowi kontynuowanie natarcia, to po cóż jeszcze zwiększad te siły? 
Następnie, na pytanie, czy nadal słuszne Jest hasło umacniania i rozszerzania 
jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, może paśd przecząca 
odpowiedź: skoro jednolity front już w obecnym swoim stanie potrafi odrzucid 
wroga, po cóż jeszcze umacniad i rozszerzad jednolity front? Na pytanie, czy 
trzeba jeszcze wzmagad naszą działalnośd dyplomatyczną i propagandę za 
granicą, również można usłyszed przeczącą odpowiedź. Może paśd przecząca 
odpowiedź również na pytanie: czy trzeba tak wiele wysiłków wkładad w takie 
sprawy, jak zmiana systemu w armii, Przeobrażenie ustroju politycznego, rozwój 
ruchu mas ludowych, całkowite podporządkowanie oświaty zadaniom obrony 
narodowej, likwidacja zdrajców narodu i trockistów, rozwój przemysłu wo-
jennego i poprawa warunków życia ludu; lub na pytanie: czy po dawnemu 
słuszne są hasła — bronid Wuhanu, bronid Kantonu, bronid Północnego Zachodu 
i energicznie rozwijad wojnę partyzancką na tyłach nieprzyjaciela? Bywa nawet 
tak, że gdy wydarzenia wojenne przybierają bardziej czy mniej sprzyjający obrót, 
niektórzy ludzie skłonni są zaostrzad tarcia między Kuomintangiem a partią 
komunistyczną, przenosząc w ten sposób uwagę z problemów zewnętrznych na 
wewnętrzne. Dzieje się tak prawie za każdym razem po większym czy mniejszym 
zwycięstwie lub kiedy nieprzyjaciel chwilowo wstrzymuje ofensywę. Wszystko to 
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razem wzięte nazywamy krótkowzrocznością polityczną i wojenną. Rozważania 
takich ludzi brzmią jak gdyby nawet rozsądnie, ale w istocie rzeczy są 
pozbawione wszelkich podstaw i stanowią czczą gadaninę, jedynie zewnętrznie 
podobną do prawdy. Zwycięskie prowadzenie wojny przeciw najeźdźcom 
japooskim wymaga położenia kresu wszelkiej tego rodzaju gadaninie. 

 

5. Tak więc na pytanie, czy Chiny zostaną ujarzmione, odpowiedź powinna 
brzmied: nie, nie zostaną ujarzmione, ostateczne zwycięstwa przypadnie 
Chinom; na pytanie zaś, czy Chiny potrafią szybko osiągnąd zwycięstwo, 
odpowiedź powinna brzmied: nie, nie potrafią, wojna przeciwko najeźdźcom 
japooskim będzie wojną przewlekłą. 

 

6. Zasadnicze poglądy na poruszone wyżej zagadnienia wypowiedziałem w 
ogólnych zarysach już przed dwoma laty. 16 lipca 1936 roku, to jest jeszcze pięd 
miesięcy przed wypadkami w Sianie i dwanaście miesięcy przed wypadkami pod 
Lukoukiao, w rozmowie z korespondentem amerykaoskim, panem Snowem, 
dałem ogólną ocenę sytuacji, jaka ukształtowała się w wojnie chiosko- 
japooskiej, i nakreśliłem linię zapewniającą zwycięstwo. Warto przypomnied 
pewne urywki z tej rozmowy: 

 

„Pytanie: W jakich warunkach Chiny będą mogły zwyciężyd i zniszczyd siły 
imperializmu japooskiego? 

Odpowiedź: Niezbędne są trzy warunki: po pierwsze, utworzenie 
jednolitego frontu antyjapooskiego w Chinach, po drugie, utworżenie 
jednolitego frontu antyjapooskiego na arenie międzynarodowej, po trzecie, 
wzrost ruchu rewolucyjnego wśród ludu japooskiego i ludów kolonii 
japooskich. Dla narodu chioskiego najważniejszym z tych trzech warunków 
jest wielkie zjednoczenie samego narodu chioskiego. 

Pytanie: Jak długo, zdaniem pana, będzie trwała ta wojna ? 

Odpowiedź: Będzie to zależało od siły jednolitego frontu antyjapooskiego 
w Chinach, jak również od wielu innych decydujących czynników w Chinach 
i w Japonii. Innymi słowy, oprócz własnych sił Chin, sił odgrywających rolę 
główną, duże znaczenie będzie miała pomoc międzynarodowa dla Chin, jak 



8 
 

również ta pomoc, jakiej im udzieli rewolucyjny ruch w Japonii. Jeżeli 
jednolity front antyjapooski w Chinach nabierze potężnego rozmachu i 
będzie z powodzeniem rozwijał się wszerz i w głąb, jeżeli rządy i narody, 
które się przekonają, że imperializm japooski zagraża ich własnym 
interesom, zaczną udzielad Chinom niezbędnej pomocy, jeżeli w Japonii 
nastąpi szybki przypływ fali rewolucyjnej, to wojna zakooczy się niedługo i 
Chiny szybko osiągną zwycięstwo. Jeśli zaś warunki te nic spełnią się w 
krótkim czasie, to wojna musi się przewlec, ale rezultaty jej będą takie 
same: Japonia poniesie klęskę, a Chiny zwyciężą, tylko że w tym wypadku 
pociągnie to za sobą więcej ofiar i będziemy musieli przeżyd okres gorzkich 
doświadczeo. 

Pytanie: Jaka, według pana, będzie linia rozwoju tej wojny pod względem 
politycznym i 'wojskowym? 

Odpowiedź: Kontynentalna polityka Japonii ujawniła się już zupełnie 
wyraźnie. Ludzie, którzy przypuszczają, że dla porozumienia się z Japonią 
wystarczy jeszcze raz zrzec się suwerennych praw Chin do jakiejś części 
terytorium chioskiego i że wtedy Japonia przerwałaby ofensywę, ulegają 
złudzeniom. Dokładnie wiemy, że nawet dolny bieg rzeki Jangtse i 
południowe porty Chin włączono już do sfery kontynentalnej polityki 
imperializmu japooskiego. Z drugiej strony, Japonia przygotowuje się do 
zagarnięcia Filipin, Syjamu, Wietnamu, Półwyspu Malajskiego i Indii 
Holenderskich, do izolowania Chin od innych paostw i ustanowienia swego 
monopolistycznego panowania nad południowo- zachodnią częścią Oceanu 
Spokojnego. Taka jest morska polityka Japonii. W tym stanie rzeczy Chiny 
rzeczywiście znajdą się w niezwykle ciężkiej sytuacji. Jednak przytłaczająca 
większośd Chioczyków wierzy, że trudności te dadzą się przezwyciężyd. 
Jedynie tylko bogacze w wielkich portach handlowych pragną klęski Chin, 
obawiają się bowiem utraty swoich bogactw. Wiele ludzi uważa, że z 
chwilą kiedy Japooczycy zablokują morskie wybrzeże Chin, Chiny utracą 
możnośd kontynuowania wojny. Jest to bzdura. Aby obalid ten pogląd, nie 
od rzeczy będzie przypomnied chociażby dzieje wojny, jaką prowadziła 
chioska Armia Czerwona. W wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim Chiny 
będą znajdowały się w o wiele lepszej sytuacji niż chioska Armia Czerwona 
w okresie wojny domowej. 

Chiny są ogromnym krajem. Jeżeli nawet Japonii uda się zająd rejony z 
ludnością od 100 do 200 milionów mieszkaoców, to i wtedy jeszcze 
będziemy bardzo dalecy od klęski: do prowadzenia wojny z Japonią 



9 
 

będziemy mieli jeszcze ogromne siły, a Japonia przez cały czas wojny będzie 
zmuszona stale prowadzid walki obronne na swoich tyłach. Ekonomiczna 
niejednolitośd Chin, nierównomiernośd rozwoju ich ekonomiki okażą się 
nawet czynnikami sprzyjającymi prowadzeniu wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim. Na przykład jeżeli Szanghaj będzie odcięty od innych części 
kraju, będzie to dla Chin wcale nie tak poważna strata, jaką byłaby dla 
Ameryki izolacja Nowego Jorku od innych rejonów Stanów Zjednoczonych. 
Nawet jeżeli Japonii uda się zablokowad morskie wybrzeże Chin, nie będzie 
ona w stanie zablokowad chioskich terytoriów północno-zachodnich, 
południowo-zachodnich i zachodnich. Dlatego centralnym zadaniem jest 
zespolenie całego narodu chioskiego i utworzenie frontu antyjapooskiego, 
który zjednoczyłby cały kraj. Proponowaliśmy to już od dawna. 

Pytanie: Jeżeli przypuścimy, że wojna przeciągnie się na długo i Japonia nie 
poniesie całkowitej klęski, czy w takim wypadku partia komunistyczna 
może zgodzid się na pokój i uznad panowanie japooskie nad północnym 
wschodem kraju? 

Odpowiedź: Nie, nie może. Komunistyczna Partia Chin, jak zresztą i cały 
naród chioski nie dopuszczą do tego, aby w rękach Japooczyków pozostała 
chodby piędź ziemi chioskiej. 

Pytanie: Jaka powinna byd, zdaniem pana, zasadnicza linia strategiczna 
Chin w tej wojnie wyzwoleoczej? 

Odpowiedź: Nasza linia strategiczna powinna polegad na tym, by 
posługiwad się naszymi głównymi siłami w operacjach na bardzo 
rozciągniętych i niestałych frontach. Aby osiągnąd zwycięstwo, armia 
chioska powinna prowadzid wojnę jak najbardziej manewrową na roz-
ległym teatrze działao wojennych: szybko posuwad się naprzód i szybko 
cofad się, szybko koncentrowad się i szybko dekoncentrowad się. Będzie to 
wielka wojna manewrowa, a nie wojna pozycyjna, opierająca się cał-
kowicie na umocnieniach obronnych, głębokich okopach, wysokich wałach i 
licznych pasach obronnych. Nie oznacza to bynajmniej, że należy opuszczad 
wszystkie punkty, ważne pod względem militarnym. Jeżeli tylko są one 
dogodne, należy przygotowywad się w nich do wojny po zycyjnej. Jednak 
linią strategiczną, mogącą zmienid całą sytuację, może byd tylko linia wojny 
manewrowej. Wojna pozycyjna, mimo iż również jest niezbędna, będzie 
odgrywała drugorzędną, pomocniczą rolę. Przestrzenie, na których rozwiną 
się działania wojenne, są tak rozległe, że w pełni umożliwiają bardzo 



10 
 

skuteczne prowadzenie wojny manewrowej. Armia japooska, zetknąwszy 
się z energicznymi działaniami bojowymi naszych wojsk, będzie 
bezwzględnie zmuszona działad ostrożnie. Jej machina wojenna jest bardzo 
ociężała, działa bardzo powoli i jej skutecznośd jest ograniczona. Gdybyśmy 
skoncentrowali nasze siły na wąskim odcinku frontu i stawiali opór 
wrogowi prowadząc wojnę na wyczerpanie, armia nasza pozbawiłaby się 
możności wyzyskania korzyści naszego położenia geograficznego oraz 
organizacji ekonomicznej i popełnilibyśmy błąd podobny do tego, jaki 
popełniła Abisynia. W pierwszym okresie wojny powinniśmy unikad 
wszelkich wielkich, decydujących bitew. Z początku trzeba za pomocą 
działao manewrowych stopniowo podważad ducha bojowego i zdolnośd 
bojową wojsk nieprzyjacielskich. 

Do prowadzenia wojny manewrowej posługujemy się wojskami 
wyszkolonymi, jednakże powinniśmy jednocześnie organizowad liczne 
oddziały partyzanckie z chłopów. Przecież antyjapooska armia ochotnicza 
w Trzech Prowincjach Wschodnich stanowi zaledwie nieznaczną częśd tych 
potencjalnych sił naszego chłopstwa, jakie można zmobilizowad do 
prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. Chłopstwo chioskie 
to niezmierzony rezerwuar sił potencjalnych. Siły te trzeba tylko 
zorganizowad i umiejętnie nimi pokierowad, a wówczas, nie dając wojskom 
japooskim spokoju przez całe 24 godziny na dobę, znękają one najeźdźców 
i doprowadzą ich do całkowitego wyczerpania. Trzeba pamiętad, że wojna 
toczy się w Chinach, to zaś oznacza, że armia japooska będzie całkowicie 
okrążona przez wrogą jej ludnośd chioską. Armia japooska będzie 
zmuszona dowozid potrzebne jej materiały wojenne, sama będzie musiała 
ich strzec, jak również używad wielkich sił zbrojnych do ochrony swoich linii 
komunikacyjnych i stale mied się na baczności przed nagłymi wypadami. 
Prócz tego będzie musiała utrzymywad duże siły w Mandżurii i w samej 
Japonii. 

W toku wojny Chiny będą mogły wziąd do niewoli znaczną liczbę żołnierzy 
japooskich i zdobyd dużą ilośd broni i amunicji, które wykorzystają dla 
własnego uzbrojenia. Poza tym Chiny będą mogły uzyskad pomoc od 
obcych paostw, dzięki czemu wyekwipowanie techniczne armii chioskiej 
będzie się stopniowo poprawiad. Dlatego w ostatnim okresie wojny Chiny 
będą mogły przejśd do pozycyjnych metod prowadzenia działao wojennych 
i atakowad umocnione pozycje Japooczyków na okupowanym przez nich 
terytorium. Tak więc w rezultacie trwałego wyczerpania Japonii w wojnie z 
Chinami nastąpi krach jej ekonomiki, a duch żołnierzy japooskich załamie 
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się w niezliczonych wyczerpujących walkach. Jeżeli zaś chodzi o Chiny, to w 
toku wojny przeciwko najeźdźcom japooskim ich siły potencjalne będą 
ujawniad się coraz bardziej, a masy rewolucyjne będą nieprzerwanym i 
potężnym strumieniem napływad do szeregów armii, aby walczyd o 
wolnośd. Wyzyskując wszystkie te czynniki w połączeniu z innymi 
czynnikami, będziemy mogli na okupowanym przez Japonię terytorium 
zadad miażdżący cios jej umocnieniom i punktom oporu oraz wy pędzid z 
Chin armię agresorów japooskich”. (Patrz książkę E. Snowa, „Notatki o Chi-
nach północno-zachodnich”). 

Dziesięciomiesięczne doświadczenie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim 
potwierdziło słusznośd tych poglądów; ich słusznośd będzie się potwierdzała 
również w przyszłości. 

 

7. Już 25 sierpnia 1937 roku, to jest w niewiele więcej niż w miesiąc po 
wypadkach pod Lukoukiao, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin w 
swojej „Uchwale w sprawie obecnej sytuacji i zadao partii” wyraźnie wskazywał: 

„Prowokacja pod Lukoukiao oraz zajęcie Pekinu i Tientsinu stanowią 
zaledwie początek zakrojonej na szeroką skalę ofensywy bandytów 
japooskich w głąb Chin. Bandyci japooscy rozpoczęli już u siebie w kraju 
powszechną mobilizację wojenną. Ich propagandowe twierdzenia, iż 
rzekomo «wyrzekają się dalszej ekspansji», są jedynie dymną zasłoną, 
maskującą ich ofensywę. 

Opór, stawiony 7 lipca pod Lukoukiao, zapoczątkował wojnę przeciwko 
najeźdźcom japooskim w skali ogólnochioskiej. 

Odtąd nastąpił nowy etap w sytuacji politycznej Chin — etap wojny 
przeciwko najeźdźcom japooskim. Etap przygotowao do wojny już minął. 
Centralne zadanie na nowym etapie polega na tym, by mobilizowad 
wszystkie siły w celu wywalczenia zwycięstwa w tej wojnie. 

Kluczem do zwycięstwa w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim jest 
teraz rozszerzenie zasięgu już rozpoczętej wojny i przekształcenie jej w 
wojnę powszechną, ogólnonarodową. Tylko w takiej powszechnej, 
ogólnonarodowej wojnie zdołamy osiągnąd ostateczne zwycięstwo. 

W wyniku poważnych niedociągnięd, jakie istnieją w obecnym sposobie 
prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, dalszy przebieg tej 
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wojny może przynieśd liczne wojenne niepowodzenia, odwroty, rozłamy, 
zdrady wewnątrz kraju, chwilowe i częściowe zmowy z wrogiem. Dlatego 
trzeba liczyd się z tym, że wojna ta będzie ciężka i przewlekła. Jesteśmy 
jednak przekonani, że już rozpoczęta wojna przeciwko najeźdźcom 
japooskim — dzięki wysiłkom naszej partii i całego ludu — będzie trwała 
nadal i rozszerzała się, zmiatając ze swej drogi wszystkie przeszkody”. 

Dziesięciomiesięczne doświadczenie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim 
potwierdziło słusznośd i tych poglądów; ich słusznośd będzie się potwierdzała 
również w przyszłości. 

 

8. Idealistyczne i mechanistyczne ujmowanie zagadnieo wojny — oto 
gnoseologiczne źródła wszystkich wymienionych błędnych poglądów. Wyznawcy 
błędnych poglądów ujmują zagadnienia subiektywnie i jednostronnie. Jedni z 
nich zajmują się całkowicie subiektywistyczną, bezpodstawną gadaniną, inni zaś 
uwzględniając tylko jedną stronę zjawiska, jego stan w jednym danym mo-
mencie, w równie subiektywistyczny' sposób wyolbrzymiają tę stronę, ten 
chwilowy stan, sądząc, że dotyczą one całości zjawiska. Ale są błędy i błędy. 
Jedne mają charakter zasadniczy i systematyczny — takie błędy trudno jest 
naprawid. Inne mają charakter przypadkowy i chwilowy — takie błędy łatwo jest 
naprawid. Ponieważ jednak i jedne, i drugie są błędami, naprawianie ich jest 
konieczne. Dlatego do prawidłowych wniosków można dojśd tylko w tym wy-
padku, kiedy zwalcza się idealistyczne i mechanistyczne tendencje w 
zagadnieniach wojny, kiedy rozpatruje się te zagadnienia obiektywnie i 
wszechstronnie. 

 

NASZA ARGUMENTACJA W TEJ SPRAWIE 

 

9. Dlaczego wojna przeciwko najeźdźcom japooskim będzie Wojną przewlekłą? 
Dlaczego ostateczne zwycięstwo przypadnie Chinom? Jakie argumenty można 
przytoczyd w obronie tych twierdzeo? 

Wojna między Chinami a Japonią nie jest zwykłą wojną, lecz wojną na śmierd i 
życie, która toczy się między półkolonialnymi, półfeudalnymi Chinami a 
imperialistyczną Japonią w trzydziestych latach XX stulecia. Na tym zbudowana 
jest cala nasza argumentacja. Jeżeli mówid o każdej z wojujących stron z osobna, 
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to trzeba stwierdzid, że mają one cały szereg przeciwstawnych sobie cech 
szczególnych. 

 

10. Japonia: po pierwsze, jest ona silnym mocarstwem imperialistycznym, jej siły 
militarne, potęga ekonomiczna i potęga jej aparatu paostwowego uważane są 
na Wschodzie za pierwszorzędne; jest ona nawet zaliczana do 5—6 
największych mocarstw imperialistycznych świata. Takie są zasadnicze 
przesłanki agresywnej wojny, prowadzonej przez Japonię. Nieuchronnośd tej 
wojny, jak również niemożliwośd szybkiego zwycięstwa Chin w tej wojnie 
tłumaczą się właśnie tym, że Japonia jest paostwem imperialistycznym, oraz 
tym, że dysponuje ona potężnymi siłami militarnymi, potężną ekonomiką i 
potężnym aparatem paostwowym. 

Jednak, po drugie, imperialistyczna istota społeczno-ekonomicznego ustroju 
Japonii uwarunkowała imperialistyczny charakter prowadzonej przez nią wojny 
— wojny reakcyjnej i barbarzyoskiej. W trzydziestych latach XX wieku 
imperializm japooski na skutek swych wewnętrznych i zewnętrznych 
sprzeczności nie tylko był zmuszony wszcząd niespotykaną w swej skali awantur-
niczą wojnę, ale też znalazł się w obliczu ostatecznego krachu. Jeżeli chodzi o 
rozwój społeczny Japonii, to nie odbywa się już on po linii wstępującej (wojna 
nie przyniesie panującym klasom Japonii oczekiwanego przez nich rozkwitu; 
osiągną one coś wręcz przeciwnego — zagładę imperializmu japooskiego). Z 
tego właśnie wypływa reakcyjny charakter prowadzonej przez nią wojny. Ten 
reakcyjny charakter wojny — a jeszcze bardziej pogłębia go owa szczególna 
cecha imperializmu japooskiego, polegająca na tym, że jest on imperializmem 
militarno-feudalnym — stał się właśnie przyczyną szczególnego barbarzyostwa, 
z jakim Japonia prowadzi tę wojnę. A wszystko to razem wzięte niezmiernie 
zaostrzy antagonizm między klasami w samej Japonii, antagonizm między na-
rodem japooskim a chioskim i antagonizm między Japonią a przytłaczającą 
większością paostw świata. Reakcyjny i barbarzyoski charakter prowadzonej 
przez Japonię wojny — oto zasadniczy argument przemawiający za 
nieuchronnością klęski Japonii w wojnie. 

Ale to jeszcze nie wszystko. 

Po trzecie, chociaż Japonia prowadzi wojnę, opierając się na swoich doskonałych 
siłach militarnych, potędze ekonomicznej ' aparacie paostwowym, jednak baza 
ta jest niewystarczająca w samym swoim założeniu. Chociaż siły militarne, 
potęga ekonomiczna i siła aparatu paostwowego Japonii są wielkie, mimo to 
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ilościowo są one niewystarczające. Japonia jest krajem stosunkowo niedużym. 
Wskutek niedostatecznych zasobów ludzkich, militarnych, finansowych i 
materialnych Japonia nie wytrzyma długotrwałej wojny. Jej koła rządzące 
zamierzają rozwiązad te trudności drogą wojny, ale i tutaj osiągną coś wręcz 
przeciwnego; innymi słowy, rozpętały one wojnę w celu rozwiązania tych 
trudności, jednak w rezultacie wojny trudności jeszcze bardziej wzrosną, Wojna 
pochłonie nawet to, czym Japonia dysponowała na początku. 

Wreszcie, po czwarte, chociaż Japonia zdoła nawet uzyskad pomoc z zewnątrz, 
od paostw faszystowskich, jednocześnie będzie musiała spotkad się z 
przeciwdziałaniem sił międzynarodowych, które będą potężniejsze od sił 
udzielających pomocy Japonii. Te międzynarodowe siły będą stopniowo rosły i w 
koocu nie tylko sprowadzą do zera pomoc ze strony paostw faszystowskich, ale 
też zaczną Wywierad nacisk na samą Japonię. Działa tu prawidłowośd wy-
pływająca z samej istoty prowadzonej przez Japonię wojny: kto zszedł z drogi 
sprawiedliwości, ten pozbawia się poparcia. Podsumowując wszystko, co było 
wyżej powiedziane, dochodzimy do Wniosku, że przewaga Japonii polega na jej 
potędze militarnej, natomiast jej słabe strony — na reakcyjnym i barbarzyoskim 
charakterze prowadzonej przez nią wojny, na niedostatecznej ilości jej sił 
ludzkich i zasobów materialnych oraz na jej izolacji na arenie międzynarodowej. 
Takie są cechy szczególne, charakteryzujące Japonię jako stronę wojującą. 

 

11. Chiny: po pierwsze, kraj nasz jest krajem półkolonialnym i półfeudalnym. 
Poczynając od wojny opiumowej, wojny taipingów, reform 1898 roku6, rewolucji 
1911 roku, a koocząc na Wyprawie Północnej, wszystkie ruchy rewolucyjne i 
ruchy na rzecz reform, które stawiały sobie za cel wybawienie Chin przez 
zniweczenie ich półkolonialnej zależności i półfeudalnego ustroju, doznawały 
poważnych niepowodzeo i dlatego Chiny nadal są krajem półkolonialnym i 
półfeudalnym. Podobnie jak przedtem, jesteśmy słabym krajem: nasze siły 
militarne, zasoby ekonomiczne i aparat paostwowy są wyraźnie słabsze niż u 
nieprzyjaciela. Tak więc nieuchronnośd wojny i niemożliwośd szybkiego 
zwycięstwa Chin wynikają również z tych przyczyn. 

Jednak, po drugie, ruch wyzwoleoczy, nieustannie rozwijający się w Chinach w 
ciągu ostatniego stulecia, w chwili obecnej nabrał takich cech, jakich nie miał w 
żadnym poprzednim okresie historycznym. Aczkolwiek pod ciosami różnych 
wewnętrznych i zewnętrznych zwalczających go sił ruch wyzwoleoczy doznał 
poważnych niepowodzeo, jednakże niepowodzenia te jednocześnie zahartowały 
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lud chioski. Aczkolwiek Chiny dzisiaj ustępują Japonii pod względem militarnym, 
ekonomicznym i kulturalnym oraz pod względem stopnia zorganizowania 
administracji cywilnej, pojawiły się teraz w Chinach takie postępowe siły, jakich 
one jeszcze nie znały w żadnym poprzednim okresie historycznym. 
Komunistyczna Partia Chin i kierowana przez nią armia reprezentują te właśnie 
postępowe siły. Właśnie wskutek tej postępowości obecna prowadzona przez 
Chiny wojna wyzwoleocza może stad się wojną przewlekłą i zakooczyd 
ostatecznym zwycięstwem Chin. Chiny są krajem, który stale, podobnie jak 
wschodzące słooce, wznosi się coraz wyżej, i pod tym względem są one 
przeciwieostwem imperializmu japooskiego, którego droga prowadzi do 
upadku. Prowadzona przez Chiny wojna jest wojną postępową i wskutek tej 
postępowości jest wojną sprawiedliwą. Ponieważ wojna ta jest sprawiedliwa, 
zdoła ona zespolid cały kraj, wzbudzid sympatię ludu wrogiego kraju i skłonid 
większośd krajów świata do udzielania pomocy Chinom. 

Po trzecie, Chiny są bardzo dużym krajem z rozległym terytorium, obfitymi 
zasobami materialnymi, liczną ludnością i dużą armią; mogą one więc 
wytrzymad długotrwałą wojnę i pod tym względem również są przeciwieostwem 
Japonii. 

Wreszcie, po czwarte, wskutek postępowego, sprawiedliwego charakteru wojny, 
prowadzonej przez Chiny, cieszą się one szerokim poparciem 
międzynarodowym. A to stanowi całkowite przeciwieostwo tego stanu izolacji 
na arenie międzynarodowej, w jakim znalazła się Japonia. 

Podsumowując wszystko wyżej powiedziane dochodzimy do Wniosku, że słabą 
stroną Chin jest ich słabośd militarna, a ich mocną stroną — postępowy, 
sprawiedliwy charakter prowadzonej przez nie wojny, rozległośd ich terytorium 
oraz szerokie poparcie międzynarodowe, jakim się cieszą. Takie są cechy 
szczególne, charakteryzujące Chiny. 

 

12. Tak więc chociaż Japonia rozporządza potężnymi siłami militarnymi, potężną 
ekonomiką i potężnym aparatem paostwowym, jednak prowadzona przez nią 
wojna jest reakcyjna i barbarzyoska, jej zasoby ludzkie i materialne są nie 
wystarczające, jej sytuacja międzynarodowa jest niekorzystna. W 
przeciwieostwie do tego, chociaż siły militarne, ekonomika i aparat paostwowy 
Chin H stosunkowo słabe, Chiny przeżywają okres postępu i prowadzona przez 
nie wojna jest wojną postępową i sprawiedliwą. Ponadto Chiny są wielkim 
krajem, co umożliwia im przetrzymanie Przewlekłej wojny; prócz tego Chinom 
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będzie pomagad większośd krajów świata. Takie są zasadnicze i przeciwstawne 
sobie cechy szczególne Chin i Japonii jako stron wojujących. Te cechy szczególne 
zdecydowały i decydują o kierunku polityki, strategii wojen- nej i taktyce obu 
stron, zdecydowały i decydują o przewlekłym charakterze wojny i z góry 
przesądzają o ostatecznym zwycięstwie Chin, a nie Japonii. Wojna ta — to 
swego rodzaju zmaganie się wymienionych cech szczególnych. W toku wojny 
będą się one zmieniały, każda zgodnie ze swoją istotą, i wszystko, co się będzie 
działo, będzie następstwem tych zmian. Te cechy szczególne nie są 
demagogicznym urojeniem, istnieją one w rzeczywistości. Stanowią one w 
swoim całokształcie podstawowe elementy przesądzające o wyniku wojny, a nie 
przypadkowo uchwycone i oderwane jej rysy. Przenikają one wszystkie wielkie i 
małe problemy, wyłaniające się przed obydwiema stronami, oraz wszystkie 
etapy wojny, a nie są czymś ubocznym. Kto rozważa sprawę wojny chiosko-
japooskiej zapominając o tych cechach szczególnych — ten nieuchronnie 
popełnia błąd; gdyby nawet tego rodzaju rozważania wydawały się z początku 
słuszne i gdyby ludzie przez pewien czas im wierzyli, dalszy przebieg wojny i tak 
bezwzględnie wykaże ich błędnośd. A teraz, biorąc pod uwagę te cechy 
szczególne, przystąpmy do wyjaśnienia wszystkich zagadnieo, jakie powinniśmy 
rozpatrzed. 

 

OBALENIE TEORII NIECHYBNEGO UJARZMIENIA CHIN 

 

13. Zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin, uczepiwszy się tylko 
jednego czynnika — stosunku sił pomiędzy nami a nieprzyjacielem, przedtem 
mówili w ten sposób: „Stawid opór w tej wojnie to znaczy zginąd”; teraz znowu 
twierdzą: „Kontynuowad wojnę to znaczy zginąd”. Jeżeli w odpowiedzi powiemy 
im tylko, że chociaż nieprzyjaciel jest silny, ale jego kraj jest nieduży, że Chiny 
natomiast, chociaż są słabe, są za to dużym paostwem — to jednym tym 
argumentem nie przemówimy do rozumu zwolennikom tej teorii: mogą oni 
wygrzebad przykłady z historii podboju Chin przez Mongołów za dynastii Sung 
lub przez Mandżurów za dynastii Ming i za pomocą tych przykładów dowodzid 
możliwości podboju dużego, lecz słabego paostwa przez nieduże, lecz silne 
paostwo, i to paostwa postępowego przez paostwo zacofane. 

Jeżeli zaś odpowiemy im, że jest to sprawa odległej przeszłości i nie może byd w 
danym wypadku argumentem, to powołując się na fakt podboju Indii przez 
Anglię, mogą znów dowodzid możliwości ujarzmienia dużego, lecz słabego i 



17 
 

zacofanego paostwa przez nieduże, lecz silne paostwo kapitalistyczne. Toteż 
należy przytoczyd jeszcze inne argumenty i dopiero wtedy można będzie zmusid 
zwolenników teorii niechybnego ujarzmienia Chin do milczenia i spokoju, jak 
również dad ludziom, prowadzącym pracę propagandową, wystarczające 
argumenty dla przekonania tych, którym brak jasności myśli i których poglądy są 
niezdecydowane, aby wzmocnid w nich wiarę w nasze zwycięstwo w wojnie. 

 

14.Jakież argumenty powinniśmy przytoczyd? Takimi argumentami są cechy 
szczególne obecnej epoki. Konkretnym wyrazem tych cech jest reakcyjnośd 
Japonii oraz jej izolacja na arenie międzynarodowej, postępowośd Chin oraz 
udzielana im szeroka pomoc międzynarodowa. 

 

15. Wojna ta nie jest zwykłą wojną, lecz wojną, która toczy się między Chinami i 
Japonią w trzydziestych latach XX wieku. Jeżeli mówid o naszym nieprzyjacielu, 
to przede wszystkim jest nim imperializm, któremu niewiele już pozostało do 
życia. Japonia kroczy teraz drogą prowadzącą do upadku i nie jest podobna nie 
tylko do Anglii z czasów podboju Indii, kiedy kapitalizm rozwijał się jeszcze po 
linii wstępującej, lecz nawet do Japonii sprzed 20 laty, w okresie pierwszej wojny 
światowej. Obecna wojna została rozpętana w przededniu wielkiego krachu 
światowego imperializmu, przede wszystkim zaś — krachu paostw 
faszystowskich. Właśnie dlatego nieprzyjaciel wszczął awanturniczą wojnę, która 
w istocie rzeczy jest jego agonią. Z tej samej przyczyny w rezultacie wojny zginą 
nie Chiny, lecz klika rządząca imperialistycznej Japonii; Jest to nieuchronna 
koniecznośd, przed którą nie można nigdzie ujśd. Poza tym Japonia wszczęła 
wojnę w takim okresie, kiedy częśd paostw świata już jest wciągnięta do wojny, 
a inne stoją u jej progu. Wszystkie paostwa albo już prowadzą wojnę, albo 
przygotowują się do wojny, by dad odpór barbarzyoskiej agresji. 

Tak więc interesy Chin splatają się z interesami większości paostw i ludów 
świata. Takie są źródła tego oporu, jaki większośd krajów i ludów świata stawia 
Japonii i będzie stawiad jeszcze energiczniej w przyszłości. 

 

16. W jakiej więc sytuacji znajdują się Chiny? Obecnego okresu w życiu Chin nie 
można już porównywad z żadnym z poprzednich okresów ich historii. 
Półkolonialna zależnośd i półfeudalne społeczeostwo — oto cechy szczególne 
Chin, na skutek których uważane są one za kraj słaby. Jednocześnie jednak w 
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swoim historycznym rozwoju Chiny przeżywają epokę postępu i to jest nasz 
główny argument przemawiający za tym, że zwycięstwo Chin nad Japonią jest 
możliwe. Kiedy mówimy, że wojna przeciw najeźdźcom japooskim jest 
postępowa, mamy na myśli nie „postępowośd” w ogóle, nie tę postępowośd, 
jaka charakteryzowała wojnę Abisynii przeciw agresji włoskiej, i nie tę 
postępowośd, jaka charakteryzowała wojnę taipingów czy rewolucję chioską 
1911 roku; mamy na myśli postępowośd dzisiejszych Chin. Na czym zaś polega 
postępowośd dzisiejszych Chin? Polega na tym, że Chiny już nie są w pełnym 
znaczeniu tego słowa paostwem feudalnym, że pojawił się już w nich kapitalizm, 
pojawiła się burżuazja i proletariat, szerokie masy ludowe przebudziły się lub 
budzą się do świadomego życia, pojawiła się partia komunistyczna, pojawiła się 
postępowa pod względem politycznym armia, to jest kierowana przez partię 
komunistyczną Czerwona Armia Chin, nagromadziły się tradycje i doświadczenie 
kilkudziesięciu lat rewolucji, zwłaszcza zaś doświadczenie ostatnich 17 lat od 
czasu powstania Komunistycznej Partii Chin. Na tym doświadczeniu wychował 
się lud chioski, wychowały się polityczne partie Chin; dzisiaj to właśnie doświad-
czenie stało się podstawą zespolenia ludu dla stawienia oporu najeźdźcom 
japooskim. Skoro słuszne jest, że w Rosji bez doświadczenia 1905 roku 
niemożliwe byłoby zwycięstwo w 1917 roku, to my również możemy 
powiedzied, że gdybyśmy nie mieli doświadczenia ostatnich 17 lat, niemożliwe 
byłoby przyszłe zwycięstwo w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim. Taka 
jest nasza wewnętrzna sytuacja. 

Sytuacja zaś międzynarodowa ukształtowała się w ten sposób, że Chiny 
prowadzą teraz wojnę nie w izolacji, a to również ma miejsce po raz pierwszy w 
ich historii. W przeszłości zarówno Chiny, jak i Indie zawsze prowadziły swoje 
wojny w izolacji. Dopiero w naszych czasach spotykamy się z niezwykle 
masowym i głębokim ruchem ludowym, który zrodził się lub rodzi na całym 
świecie, oraz z pomocą, jakiej ruch ten udziela Chinom. Rewolucja 1917 roku w 
Rosji również spotkała się z poparciem na całym świecie, robotnicy i chłopi 
rosyjscy zwyciężyli, lecz skala tego poparcia była wtedy nie tak wielka i siłą 
rzeczy nie była ona tak głęboka, Jak poparcie, którym w naszych czasach cieszą 
się Chiny. Teraz ruch ludowy w całym świecie rośnie z niezwykłą siłą wszerz i w 
głąb. Jeszcze ważniejszym czynnikiem współczesnej polityki międzynarodowej, 
czynnikiem wyjątkowej wagi, jest istnienie Związku Radzieckiego, który 
niewątpliwie z ogromnym entuzjazmem udzieli pomocy Chinom. Dwadzieścia lat 
temu czynnik ten zupełnie nie istniał. Wszystko to razem wzięte stworzyło i 
stwarza niezbędne i ważne Przesłanki ostatecznego zwycięstwa Chin. Chociaż w 
chwili obecnej na razie nie otrzymujemy jeszcze bezpośredniego i szerokiego 
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Poparcia—nastąpi to dopiero w przyszłości—jednak wobec istnienia takich 
warunków, jak postępowośd Chin i rozległośd ich terytorium, jesteśmy w stanie 
przewlec wojnę, zapewnid sobie pomoc międzynarodową i doczekad się jej. 

17. Jeżeli do tego, co zostało wyżej powiedziane, dodad, że Japonia jest krajem 
niedużym, posiadającym małe terytorium, ograniczone zasoby materialne, 
nieliczną ludnośd i niewielką armię, natomiast Chiny są dużym krajem, 
posiadającym rozległe terytorium, obfite zasoby materialne, liczną ludnośd i 
dużą armię, to badając stosunek sił między Japonią a Chinami dostrzeżemy me 
tylko to, że Japonia jest krajem silnym, Chiny zaś — słabym, lecz i drugą stronę, 
która polega na tym, że niedużemu krajowi, kroczącemu drogą prowadzącą do 
upadku i izolacji na arenie międzynarodowej, przeciwstawia się duże paostwo, 
przeżywające epokę postępu i cieszące się szerokim poparciem 
międzynarodowym. Jest to argument przemawiający za tym, że Chiny w żadnym 
wypadku nie będą ujarzmione. W tym stosunku sił jedna strona, polegająca na 
tym, że Japonia jest silna, Chiny zaś słabe, pozwala Japonii przez pewien czas i w 
pewnym stopniu panoszyd się w Chinach, bezwzględnie zmusza Chiny do 
przejścia przez ten ciężki etap drogi i przesądza o tym, że wojna przeciwko 
najeźdźcom japooskim będzie wojną przewlekłą, nie zaś wojną o szybkim 
przebiegu. Jednak druga strona w tym stosunku sił, polegająca na tym, że 
niedużemu krajowi, kroczącemu drogą prowadzącą do upadku i izolacji na 
arenie międzynarodowej, przeciwstawia się duże paostwo, przeżywające okres 
postępu i ciesząc się szerokim poparciem międzynarodowym, z kolei przesądza 
o tym, że Japonia nie będzie mogła panoszyd się w Chinach bez kooca i że 
ostatecznie poniesie nieuniknioną klęskę, że Chiny natomiast nigdy nie będą 
ujarzmione i bezwzględnie osiągną ostateczne zwycięstwo. 

 

18. Dlaczego zaś Abisynia została ujarzmiona? Po pierwsze, była nie tylko 
słabym, ale i maleokim krajem. Po drugie, była nie tak postępowa jak Chiny. Było 
to paostwo przechodzące od starożytnego ustroju niewolniczego do 
poddaostwa, nie było w nim ani kapitalizmu, ani burżuazyjnych partii 
politycznych i oczywiście, tym bardziej, nie było partii komunistycznej. Nie było 
tam też takiej armii jak w Chinach i oczywiście, tym bardziej, nie było takiej 
armii, jaką jest nasza 8 Armia. Po trzecie, nie mogła ona doczekad się pomocy 
międzynarodowej i musiała prowadzid wojnę w pojedynkę. Po czwarte — i to 
jest najważniejsze — w kierowaniu wojną przeciwko najeźdźcom włoskim 
popełniono błędy. Wskutek tego wszystkiego właśnie Abisynia została 
ujarzmiona. Jednak w Abisynii toczy się jeszcze w dośd szerokiej skali wojna 
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partyzancka i jeżeli Abisyoczycy będą wytrwale prowadzid tę wojnę nadal, to 
dzięki niej będą mogli w toku dalszych zmian sytuacji międzynarodowej 
przywrócid swemu krajowi niepodległośd. 

 

19. Jeżeli zaś zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin będą posługiwad 
się przykładami porażek chioskiego ruchu wyzwoleoczego z ostatniego okresu w 
tym celu, aby dowieśd, że „stawid opór w tej wojnie to znaczy zginąd” i że 
„kontynuowad wojnę to znaczy zginąd”, możemy odpowiedzied na to jednym 
tylko zdaniem: to już nie te czasy. I same Chiny, i sytuacja w Japonii i sytuacja 
międzynarodowa już nie są teraz takie jak dawniej. Co Prawda Japonia jest 
silniejsza niż poprzednio, podczas gdy Chiny są nadal krajem półkolonialnym i 
półfeudalnym i nadal są bardzo słabe. Jest to bardzo ważna okolicznośd. Kola 
rządzące Japonii mają na razie możnośd utrzymywania swego ludu w 
posłuszeostwie, jak również wyzyskiwania międzynarodowych sprzeczności jako 
narzędzia swojej agresji w Chinach. Wszystko to prawda. Jednakże w toku 
długotrwałej wojny bezwzględnie nastąpią zmiany w przeciwnym kierunku. W 
tej chwili jeszcze one nie nastąpiły, lecz w przyszłości są one nieuniknione. Z tym 
to właśnie zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin nie chcą się liczyd. 
No, a w Chinach? W ostatnich czasach pojawili się w Chinach nowi ludzie, nowa 
partia, nowa armia i nowa polityka — polityka walki przeciwko najeźdźcom 
japooskim — i wszystko to już wydatnie różni się od tego, co było zaledwie 
przed dziesięciu z górą laty, i wszystko to bezwzględnie będzie się rozwijało 
również nadał. Chociaż historia ruchu wyzwoleoczego w Chinach zna niemało 
niepowodzeo, które nie pozwoliły Chinom zgromadzid jeszcze większych sił 
celem wykorzystania ich w obecnej wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim 
(jest to wyjątkowo bolesna nauczka historyczna, którą w przyszłości trzeba mied 
na względzie, aby nie dopuścid do zniweczenia własnych sił rewolucyjnych przez 
samych Chioczyków), niemniej Jednak, jeżeli będziemy dokładad energicznych 
wysiłków, to nawet w oparciu o obecną bazę można bezwzględnie posuwad się 
stopniowo naprzód i pomnażad nasze siły oporu przeciwko najeźdźcom 
Japooskim. Wielki jednolity antyjapooski front narodowy — oto główny kierunek 
tych wysiłków. 

Co się tyczy poparcia międzynarodowego, to chociaż w tej chwili jeszcze go nie 
odczuwamy bezpośrednio i na szeroką skalę, jednak obecna sytuacja 
międzynarodowa różni się już gruntownie od poprzedniej i takie bezpośrednie i 
szerokie poparcie teraz jest już bliskie. Niezliczone niepowodzenia, jakich doznał 
chioski ruch wyzwoleoczy w ostatnim okresie, tłumaczą się zarówno obiek-
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tywnymi, jak i subiektywnymi przyczynami, ale ani w jednym, ani w drugim 
wypadku nie należy robid analogii z obecną sytuacją. Chociaż dzisiaj istnieje 
nawet dużo niesprzyjających okoliczności, które sprawiają, iż wojna przeciwko 
najeźdźcom japooskim jest wojną ciężką—jak na przykład ta okolicznośd, że 
Japonia jest silnym paostwem, Chiny zaś słabym, że nieprzyjaciel dopiero 
zaczyna odczuwad trudności, nasz postęp zaś nie osiągnął jeszcze wymaganego 
poziomu itd. itp. — niemniej jednak mamy też bardzo dużo warunków 
sprzyjających odniesieniu zwycięstwa nad nieprzyjacielem. Wystarczy tylko, 
abyśmy sami dołożyli dostatecznych wysiłków, a zdołamy pokonad trudności i 
odnieśd zwycięstwo. W historii Chin nie było jeszcze okresu odznaczającego się 
tak sprzyjającymi dla nas okolicznościami jak okres obecny. Oto argumenty 
przemawiające za tym, że w obecnej wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim 
bezwzględnie nie doznamy klęski, jakiej doznał nasz ruch wyzwoleoczy w 
przeszłości. 

 

UGODOWOŚD CZY WOJNA? GNICIE CZY POSTĘP? 

 

20. Wyżej wykazaliśmy bezpodstawnośd teorii niechybnego ujarzmienia Chin. 
Wielu jednak Chioczyków, prawdziwych patriotów, a nie zwolenników teorii 
niechybnego ujarzmienia Chin, głęboko niepokoi obecna sytuacja i dwie sprawy 
napawają ich trwogą: z jednej strony, obawiają się oni kompromisu z Japonią, z 
drugiej zaś strony — wątpią o możliwości politycznego postępu w Chinach. Te 
dwa niepokojące problemy omawiane są w szerokich kołach, które jednak nie 
znajdują podstawy do ich rozwiązania. Przejdźmy do omówienia tych dwóch 
problemów. 

 

21. Mówiliśmy już wyżej, że ugodowośd ma swoje źródła społeczne. Dopóki 
źródła te istnieją, będziemy musieli walczyd przeciw ugodowości. Jednak linia 
ugody nie będzie miała powodzenia. Dowodu tego znów należy szukad w 
sytuacji Japonii i Chin oraz w sytuacji międzynarodowej. 

Po pierwsze, spójrzmy na Japonię. Już na początku wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim wskazywaliśmy, że może nastąpid chwila, kiedy atmosfera 
ugodowości zagęści się, a mianowicie, że po okupacji północnych Chin oraz 
prowincji Kiangsu i Czekiang nieprzyjaciel może spróbowad skłonid Chiny do 
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kapitulacji. W późniejszym okresie rzeczywiście podjęto taką próbę; jednakże 
krytyczna chwila szybko minęła — w szczególności dlatego, że nieprzyjaciel 
zaczął wszędzie stosowad barbarzyoską politykę i przystąpił do otwartej 
grabieży. W wypadku kapitulacji Chin wszystkim Chioczykom przypadłby w 
udziale los niewolników kolonialnych. Ta grabieżcza polityka nieprzyjaciela, 
zmierzająca do ujarzmienia Chin, ma dwie strony — materialną i moralną — i 
dotyczy w jednakowym stopniu wszystkich Chioczyków bez wyjątku — dotyczy 
zarówno mas ludowych, jak i górnej warstwy społeczeostwa, chociaż oczywiście 
w stosunku do tej ostatniej polityka nieprzyjaciela stosowana jest w nieco 
delikatniejszej formie. Różnica ta jednak sprowadza się tylko do stopnia, w jakim 
stosuje się tę Politykę, nie zaś do jej zasady. Na ogół nieprzyjaciel przeniósł do 
Wewnętrznych Chin te wypróbowane chwyty, jakie stosuje w Trzech 
Prowincjach Wschodnich. Jeżeli chodzi o stronę materialną, to Przejawia się to 
w ten sposób, że wróg zabiera prostemu ludowi odzież i żywnośd, skazując 
szerokie warstwy ludności na głód i chłód. Zabiera również narzędzia produkcji i 
w ten sposób rujnuje chioski przemysł narodowy i uzależnia go od siebie. Jeżeli 
chodzi o stronę moralną, to nieprzyjaciel stosuje politykę tłumienia przemocą 
narodowej świadomości ludu chioskiego. Pod flagą „wschodzącego słooca” 
Chioczyk może byd tylko pokornym wiernopoddanym, bydłem roboczym i nie 
pozwala mu się na najmniejsze przejawianie chioskiego ducha narodowego. Tę 
barbarzyoską politykę nieprzyjaciel będzie stosował w coraz szerszej skali w 
głębi kraju. Wróg ma nienasycony apetyt i nie chce zaprzestad wojny. Polityka, 
proklamowana przez gabinet japooski 16 stycznia 1938 roku7, jest zdecydowanie 
realizowana — i nie może nic byd realizowana — również teraz. Wywołało to 
oburzenie wszystkich warstw ludności Chin. Wszystko to jest następstwem 
reakcyjnego i barbarzyoskiego charakteru prowadzonej przez nieprzyjaciela 
wojny. Ponieważ zaś, jak mówią, „od nieszczęścia nie uciekniesz”, ludzie stają się 
nieprzejednanie wrodzy wobec najeźdźców japooskich. Trzeba mied na uwadze, 
że w jakiejś tam chwili nieprzyjaciel znów będzie próbował skłonid Chiny do 
kapitulacji, a niektórzy zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin znów 
zakrzątną się i kto wie, czy nie zwąchają się z pewnymi elementami za granicą (a 
takie elementy znajdą się w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, 
zwłaszcza zaś wśród kół rządzących Anglii), aby wspólnie robid swoją brudną 
robotę. Ale ogólna sytuacja jest tego rodzaju, że z kapitulacji nic nie wyjdzie. 
Jedną z przyczyn tego jest stanowczośd i wyjątkowe barbarzyostwo, z jakimi 
Japonia prowadzi tę wojnę. 
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22. Po drugie, spójrzmy na Chiny. W Chinach istnieją trzy siły, zapewniające 
wytrwałe prowadzenie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. Pierwsza z nich 
— to partia komunistyczna, niezawodna siła, prowadząca lud do walki z 
najeźdźcami. Druga siła — to Kuomintang. Będąc uzależnionym od Anglii i 
Stanów Zjednoczonych, Kuomintang nie skapituluje tak długo, dopóki Anglia i 
Stany Zjednoczone nie nakażą mu tego. Trzecia siła — to pozostałe partie i 
ugrupowania, które w większości swej występują przeciwko ugodowości i 
popierają wojnę. W warunkach zespolenia tych trzech sił każdy, kto będzie 
chciał porozumienia z wrogiem, znajdzie się po stronie zdrajców narodu i 
postawi się poza prawem, wszyscy zaś ci, którzy nie zechcą byd zdrajcami, będą 
musieli zespolid się i wytrwale prowadzid wojnę przeciwko najeźdźcom 
japooskim do kooca, a wówczas w praktyce zwycięstwo linii ugodowej będzie 
mało prawdopodobne. 

 

23. Po trzecie, spójrzmy na sytuację międzynarodową. Cały świat, z wyjątkiem 
sojuszników Japonii i niektórych elementów w wyższych kołach krajów 
kapitalistycznych, zainteresowany jest nie w tym, by Chiny wkroczyły na drogę 
ugody, lecz w tym, by stawiały opór najeźdźcom japooskim. Okolicznośd ta 
wzmacnia nasze nadzieje. Teraz cały nasz naród ma nadzieję, że siły między-
narodowe będą stopniowo zwiększad swoją pomoc dla Chin. Nadzieje te nie są 
daremne. Szczególnie dodaje otuchy Chinom w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim istnienie Związku Radzieckiego. Paostwo socjalistyczne, Związek 
Radziecki ze swoją niezmierzoną potęgą, zawsze jest po stronie Chin: i w 
radości, i w smutku. W całkowitym przeciwieostwie do wszystkich paostw kapi-
talistycznych, gdzie górna warstwa społeczeostwa dąży tylko do wzbogacenia 
się, Związek Radziecki uważa za swój obowiązek udzielanie pomocy wszystkim 
słabym i małym narodom, popierane wszystkich rewolucyjnych wojen. Taki stan 
rzeczy, że Chiny Prowadzą swoją wojnę nie w izolacji, możliwy jest nie tylko 
dzięki międzynarodowej pomocy w ogóle, lecz w szczególności dzięki Pomocy 
Związku Radzieckiego. Geograficzna bliskośd Chin i Związku Radzieckiego 
pogłębia krytyczną sytuację Japonii i sprzyja Chi- nom w wojnie przeciwko 
najeźdźcom japooskim. Geograficzna bliskośd Chin i Japonii pogłębia trudności, 
jakie w tej wojnie napotykają Chiny. Natomiast geograficzna bliskośd Chin i 
Związku Radzieckiego, stwarza, na odwrót, korzystne dla Chin warunki w Wojnie 
przeciwko najeźdźcom japooskim. 

24. Z tego, co było wyżej powiedziane, wypływa wniosek: niebezpieczeostwo 
ugodowości istnieje, ale można je przezwyciężyd, gdyż polityka nieprzyjaciela nie 
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może ulec radykalnej zmianie, nawet jeśli zmieni się do pewnego stopnia. 
Aczkolwiek w Chinach ugodowośd ma społeczne źródła, jednak przeciwnicy 
ugodowości stanowią przytłaczającą większośd. Aczkolwiek w szeregach sił 
międzynarodowych również istnieją pewne elementy aprobujące stanowisko 
ugodowców, podstawowe siły popierają wojnę Chin przeciwko najeźdźcom 
japooskim. Tak więc te trzy czynniki łącznie stwarzają całkowitą możliwośd 
przezwyciężenia niebezpieczeostwa ugodowości oraz niezłomnego prowadzenia 
do kooca wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. 

 

25. Przechodzę do odpowiedzi na drugie pytanie. Przeobrażenie ustroju 
politycznego w kraju jest nieodłączne od wytrwałego prowadzenia wojny 
przeciwko najeźdźcom japooskim. Im pomyślniej będzie posuwad się 
przeobrażanie ustroju politycznego, tym więcej będzie możliwości wytrwałego 
prowadzenia wojny i na odwrót, im wytrwałej będzie prowadzona wojna, tym 
pomyślniej odbywad się będzie przeobrażanie ustroju politycznego. Jednak 
decydujące znaczenie będzie tu miało wytrwałe prowadzenie wojny. W różnych 
dziedzinach działalności Kuomintangu jest dużo niezdrowych objawów. Te 
niezdrowe objawy, nagromadzone w ciągu wielu lat, poważnie niepokoją i 
napawają trwogą szerokie koła patriotów. Ale, jak już dowiodło doświadczenie 
wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, lud chioski zrobił w ciągu ostatnich 
dziesięciu miesięcy tak duży krok naprzód, że w przeszłości wymagałoby to wielu 
lat, a zatem nie ma żadnych podstaw do pesymizmu. Aczkolwiek zgnilizna, jaka 
nagromadziła się w ciągu wielu lat, bardzo poważnie zahamowała tempo 
wzrostu sił ludowych, biorących udział w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim, udaremniała nasze wojenne sukcesy i doprowadziła do zbytecznych 
strat w wojnie, mimo to ogólna sytuacja zarówno w Chinach i w Japonii, jak i na 
całym świecie nie pozwala ludowi chioskiemu dreptad na miejscu. Ponieważ 
istnieją czynniki przeciwdziałające postępowi — objawy zgnilizny — postęp ten 
odbywa się powoli. Obecną sytuację charakteryzują właśnie te dwie cechy 
szczególne: istnienie postępu i powolne tempo tego postępu. Druga z tych cech 
szczególnych wyraźnie nie odpowiada palącym postulatom wojny i to napawa 
trwogą patriotów chioskich. Prowadzimy jednak wojnę rewolucyjną, a wojna 
rewolucyjna jest swego rodzaju odtrutką; nie tylko złamie ona zaciekły napór 
wroga, lecz oczyści również nasze własne szeregi od wszelkiego plugastwa. 
Każda sprawiedliwa, rewolucyjna wojna jest wielką siłą, może wiele rzeczy 
przeobrazid lub utorowad drogę do takiego przeobrażenia. Wojna chiosko-
japooska przeobrazi i Chiny, i Japonię. Trzeba tylko, aby Chiny niezłomnie 
prowadziły wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim i aby niezłomnie prowadziły 
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politykę jednolitofrontową, a wówczas dawna Japonia niechybnie przeobrazi się 
w nową Japonię, a dawne Chiny — w nowe Chiny. Zarówno w Chinach, jak i w 
Japonii wszystko przeobrazi się i podczas samej wojny, 1 po niej. Postępujemy 
słusznie, wiążąc wojnę antyjapooską z zadaniami budownictwa paostwa. Kiedy 
mówimy, że Japonia również będzie przeobrażona, mamy na myśli, że 
agresywna wojna prowadzona przez koła rządzące Japonii przyniesie im klęskę i 
może wywoład w Japonii rewolucję ludową. Dzieo zwycięstwa japooskiej 
rewolucji ludowej stanie się dniem przeobrażenia Japonii, a to ściśle wiąże się z 
prowadzoną przez Chiny wojną. Taką perspektywę trzeba mied na względzie. 

 

TEORIA NIECHYBNEGO UJARZMIENIA CHIN JEST BŁĘDNA, ALE 
TAK SAMO BŁĘDNA JEST RÓWNIEŻ TEORIA SZYBKIEGO 

ZWYCIĘSTWA 

 

26. Tak więc poddaliśmy porównawczej analizie zasadnicze i przeciwstawne 
sobie cechy szczególne naszego kraju i nieprzyjaciela, które polegają na tym, że 
Japonia jest krajem silnym, ale niedużym, kroczącym drogą prowadzącą do 
upadku i izolacji na arenie międzynarodowej, że Chiny natomiast są krajem 
słabym, ale dużym, przeżywającym okres postępu i cieszącym się poparciem 
międzynarodowym; poddaliśmy krytyce teorię niechybnego ujarzmienia Chin; 
odpowiedzieliśmy na pytania: dlaczego polityce ugodowości trudno jest liczyd na 
sukces i dlaczego w Chinach możliwy jest postęp polityczny. 

Zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia Chin przecenili jedną sprzecznośd, a 
mianowicie tę, że nieprzyjaciel jest silny, my natomiast — słabi. Wyolbrzymili ją, 
wyzyskują jako argument do rozstrzygania całokształtu zagadnienia i nie biorą 
pod uwagę innych sprzeczności. Mówią tylko i wyłącznie o tym, że nieprzyjaciel 
jest silny, my natomiast — słabi. Tu ujawnia się jednostronnośd ich ujmowania 
sprawy. Jedną stronę zagadnienia wyolbrzymili do rozmiarów całokształtu 
zagadnienia i w tym ujawnia się ich subiektywizm. Toteż, rozpatrując 
zagadnienie wszechstronnie, można stwierdzid, że ich teoria jest bezpodstawna i 
błędna. Tym zaś, którzy wcale nie podzielają teorii niechybnego ujarzmienia 
Chin i nie są beznadziejnymi pesymistami, lecz tylko chwilowo — zbici z tropu 
przemijającymi i poszczególnymi zjawiskami w dziedzinie stosunku sił między 
nami a nieprzyjacielem oraz objawami zgnilizny wewnątrz kraju — ulegają 
pesymistycznym nastrojom, tym ludziom powinniśmy wskazad, że u podstaw ich 
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poglądów również leży jednostronnośd i subiektywizm. Poglądy tych ludzi jest 
jednak łatwiej skorygowad: wystarczy zwrócid im uwagę na ich błędy, aby to 
zrozumieli, gdyż są patriotami i ich błędy są chwilowe. 

 

27. Jednakże zwolennicy teorii szybkiego zwycięstwa również nie mają racji. 
Albo zupełnie zapominają o tym, że nieprzyjaciel jest silny, my zaś słabi, i 
zwracają uwagę tylko na inne sprzeczności; albo, odrywając się od 
rzeczywistości, wyolbrzymiają mocne strony Chin i przedstawiają je w postaci 
zniekształconej; albo też pod wrażeniem przemijających i poszczególnych 
zjawisk w dziedzinie stosunku sił poczytują te poszczególne zjawiska za 
całokształt stosunku sił—jak to się mówi, listek przed oczami przesłania im górę 
Taiszan — i uważają, że mają rację. Ogólnie biorąc, nie mają odwagi przyznad, że 
nieprzyjaciel jest rzeczywiście silny, my zaś — słabi. Często przemilczają to i tym 
samym zacierają jedną stronę prawdy. Nie mają również odwagi przyznad, że 
nasze mocne strony mają charakter ograniczony, i tym samym zacierają jeszcze 
jedną stronę prawdy. Stąd wypływają zarówno ich poważne, jak i drobne błędy. 
Winne są temu znów subiektywizm i jednostronnośd. Poczciwcy ci mają dobre 
zamiary, również są patriotami, ale, jak to się mówi, plany macie rozległe, lecz 
ujmujecie sprawę niesłusznie i postępując według waszych recept, można 
znaleźd się w ślepym zaułku. Chodzi o to, że przy niesłusznej ocenie sytuacji 
podejmowane działania nie mogą doprowadzid do zamierzonego celu. A jeżeli 
się będzie trwało w uporze, zgubi się i armię, i ojczyznę. Dlatego teoria 
szybkiego zwycięstwa również jest do niczego, doprowadzi bowiem do tych 
samych rezultatów co i defetyzm. 

 

28. Czy negujemy grożące Chinom niebezpieczeostwo ujarzmienia? Nie, nie 
negujemy. Przyznajemy, że przed Chinami stoją dwie możliwości — wyzwolenie 
lub ujarzmienie — i między nimi wre zacięta walka. Naszym zadaniem jest 
wywalczyd wyzwolenie Chin i zapobiec ich ujarzmieniu. Możliwośd wyzwolenia 
Chin w zasadzie uzależniona jest od postępu Chin, od trudności, jakich 
doświadcza nieprzyjaciel, jak również od uzyskiwanej przez nas pomocy 
międzynarodowej. W przeciwieostwie do zwolenników teorii niechybnego 
ujarzmienia Chin, ujmując zagadnienie obiektywnie i wszechstronnie, uznajemy 
jednoczesne istnienie dwóch możliwości — ujarzmienia Chin i ich wyzwolenia. 
Podkreślamy, że możliwośd wyzwolenia przeważa, wskazujemy warunki 
niezbędne do wyzwolenia i dokładamy wszelkich starao, aby osiągnąd te 
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Warunki. Co się zaś tyczy zwolenników teorii niechybnego ujarzmienia Chin, to 
ujmując zagadnienie subiektywnie i jednostronnie, uznają oni tylko jedną 
możliwośd — ujarzmienie Chin, i negują możliwośd ich wyzwolenia. Nie ma 
potrzeby dodawad, że nie mogą im wskazad warunków niezbędnych do 
wyzwolenia, i że nie będą dokładad wysiłków, aby osiągnąd te warunki. 
Przyznajemy również, że istnieją ugodowe tendencje i objawy gnicia, ale widzi-
my jeszcze inne tendencje, inne objawy. Jednocześnie wskazujemy, że te 
ostatnie stopniowo będą brały górę nad pierwszymi i że między pierwszymi a 
drugimi wre zacięta walka. Wskazujemy również na warunki zwycięstwa tych 
ostatnich tendencji i objawów oraz dokładamy wysiłków, by przezwyciężyd 
tendencje ugodowe i wyplenid objawy gnicia. Oto dlaczego, w przeciwieostwie 
do pesymistów, nie upadamy na duchu. 

 

29. Przecież my również bylibyśmy radzi z szybkiego zwycięstwa; któż z nas nie 
życzyłby sobie, by „diabły” japooskie zostały wypędzone już jutro rano? 
Mówimy jednak, że szybkie zwycięstwo, jeżeli brak po temu niezbędnych 
warunków, jest czystą fantazją, fikcją, że istnieje ono tylko w wyobraźni, a nie w 
rzeczywistości. Toteż, oceniając obiektywnie i wszechstronnie całą sytuację 
zarówno u nas, jak i u nieprzyjaciela, wskazujemy na strategię przewlekłej wojny 
jako na jedyną drogę prowadzącą do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa i 
odrzucamy bezpodstawną teorię szybkiego zwycięstwa. Opowiadamy się za 
wytężeniem wszystkich sił celem osiągnięcia warunków niezbędnych do 
ostatecznego zwycięstwa. W im większym stopniu będziemy rozporządzali tymi 
warunkami, im wcześniej będziemy nimi rozporządzali, tym więcej będziemy 
mieli gwarancji zwycięstwa, tym prędzej osiągniemy je. Uważamy, iż tylko w ten 
sposób można skrócid czas trwania wojny, i odrzucamy teorię szybkiego 
zwycięstwa jako czczą i pustą paplaninę. 

 

DLACZEGO WOJNA BĘDZIE PRZEWLEKŁA? 

 

30. Teraz przejdźmy do rozpatrzenia problemu przewlekłej wojny. Prawidłową 
odpowiedź na pytanie, dlaczego wojna będzie przewlekła, można dad tylko 
wtedy, jeżeli uwzględni się wszystkie zasadnicze przeciwstawne sobie cechy 
szczególne Chin i Japonii. Na przykład gdybyśmy brali pod uwagę tylko to, że 
Japonia jest silnym mocarstwem imperialistycznym, Chiny zaś — słabym krajem 
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półkolonialnym, półfeudalnym, wówczas groziłoby nam niebezpieczeostwo, że 
stoczymy się na stanowisko teorii niechybnego ujarzmienia Chin, albowiem z 
tego wyłącznie, że w danym wypadku slaby przeciwstawia się silnemu, 
bynajmniej nie wypływa ani teoretycznie ani praktycznie, że wojna będzie 
przewlekła. Nie wypływa to również z tego wyłącznie, że jeden kraj jest duży, 
drugi zaś mały że jeden jest postępowy, drugi zaś reakcyjny, że jeden cieszy się 
szerokim poparciem z zewnątrz, drugi zaś znajduje się w izolacji. Zdarza się w 
życiu, że duże pochłania małe, i na odwrót, zdarza się, że małe pochłania duże. 
Zdarza się, że postępowe paostwo lub postępowe zjawisko, jeżeli są one jeszcze 
słabe, ulegają wielkiemu reakcyjnemu paostwu lub reakcyjnemu zjawisku. 
Aczkolwiek rozmiary pomocy, jaką kraje wojujące otrzymują z zewnątrz, sta-
nowią ważny czynnik, niemniej jednak jest to czynnik pochodny, którego 
znaczenie znów warunkują zasadnicze cechy szczególne stron wojujących. Oto 
dlaczego nasz wniosek, że wojna przeciwko najeźdźcom japooskim będzie wojną 
przewlekłą, opiera się na uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania wszystkich 
cech szczególnych, charakteryzujących zarówno nas, jak i nieprzyjaciela. 
Niebezpieczeostwo naszego ujarzmienia tkwi w tym, że nieprzyjaciel jest silny, 
my zaś słabi. Jednocześnie jednak nieprzyjaciel ma swoje słabe strony, my zaś 
swoje mocne strony. Nasze wysiłki mogą osłabid mocne strony nieprzyjaciela, 
słabe zaś — pogłębid. 2 drugiej strony, nasze wysiłki mogą również 
uwielokrotnid nasze mocne strony i przezwyciężyd nasze słabe strony. Oto 
dlaczego Jesteśmy w stanie odnieśd ostateczne zwycięstwo i uniknąd ujarz-
mienia, nieprzyjaciel zaś może ponieśd ostateczną klęskę i nie może uniknąd 
całkowitego krachu swego imperialistycznego reżymu. 

 

31. Skoro nieprzyjaciel ma tylko jedną mocną stronę, wszystkie zaś pozostałe 
jego cechy szczególne trzeba zaliczyd do jego słabych stron, skoro my natomiast 
mamy tylko jedną słabą stronę, Wszystkie zaś pozostałe nasze cechy szczególne 
trzeba zaliczyd do naszych mocnych stron, to dlaczego w rezultacie nie powstaje 
równowaga sił i dlaczego stosunek sił w chwili obecnej wciąż jeszcze kształtuje 
się na korzyśd nieprzyjaciela? Zupełnie jasne, że tak formalnie nie można 
ujmowad sprawy. Chodzi o to, że w chwili obecnej przewaga sił nieprzyjaciela 
jest jeszcze zbyt wielka. Słabe strony nieprzyjaciela jeszcze się nie pogłębiły i nie 
mogą od razu się do takiego stopnia, jaki jest konieczny, by sparaliżowad jego 
silę. Nasze mocne strony jeszcze się na razie nie rozwinęły, nie mogą zresztą od 
razu rozwinąd się w takim stopniu, jaki jest konieczny, by skompensowad naszą 
słabośd. Oto dlaczego równowaga sił jeszcze nie mogła nastąpid i na razie jeszcze 
istnieje nierównośd sił. 
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32. Nieprzyjaciel jest silny, my zaś jesteśmy słabi; przewaga sił jest po stronie 
nieprzyjaciela, nie zaś po naszej. W rezultacie naszych wytrwałych wysiłków w 
wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim i w dziele umacniania jednolitego 
frontu sytuacja ta zmieniła się nieco na naszą korzyśd, jednak radykalna zmiana 
jeszcze nie nastąpiła. Dlatego na pewnym ograniczonym etapie wojny 
nieprzyjaciel będzie mógł odnosid poszczególne zwycięstwa, my zaś będziemy 
ponosid poszczególne porażki. Jednak i zwycięstwa nieprzyjaciela, i nasze 
porażki będą miały miejsce jedynie na tym ograniczonym etapie i będą miały 
jedynie ograniczony charakter. Dalej sprawa nie posunie się: nieprzyjaciel nie 
zdoła osiągnąd całkowitego zwycięstwa, my zaś nie poniesiemy całkowitej 
porażki. Czym się to tłumaczy? Po pierwsze tym, że i początkowa przewaga sił 
nieprzyjaciela miała nie bezwzględny, lecz względny charakter. Po drugie tym, że 
dzięki naszym wytrwałym wysiłkom w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim i 
w umacnianiu jednolitego frontu przewaga ta stała się jeszcze bardziej 
względna. Weźmy początkową sytuację: chociaż nieprzyjaciel był silny, lecz inne 
niekorzystne dlao czynniki podważały jego siłę; jednak na razie jeszcze nie 
podważyły one jej w takim stopniu, jaki jest konieczny, aby unicestwid jego 
przewagę. Jeżeli chodzi o nas, to mimo iż jesteśmy słabi, inne, korzystne dla nas 
czynniki kompensują naszą słabośd; jednak na razie jeszcze nie skompensowały 
jej w takim stopniu, jaki jest konieczny, aby zmienid stosunek sił na naszą 
korzyśd Tak więc z tego wynika, że nieprzyjaciel jest tylko względnie silny» my 
zaś jesteśmy tylko względnie słabi, że nieprzyjaciel tylko względnie przewyższa 
nas silą, my zaś tylko względnie ustępujemy mi' siłą. Ta sytuacja, że nieprzyjaciel 
jest silny, my zaś słabi, oraz że przewaga sił jest po jego stronie, nie zaś po 
naszej, już z samego początku nie miała bezwzględnego charakteru; do tego 
należy dodad, że w toku wojny przeciwko najeźdźcom japooskim nasze wytrwałe 
wysiłki w prowadzeniu wojny i w umacnianiu jednolitego frontu uczynią ten 
niekorzystny dla nas stosunek sił jeszcze bardziej względnym. A zatem i 
zwycięstwa nieprzyjaciela, i nasze porażki będą miały miejsce jedynie na 
pewnym ograniczonym etapie i będą miały jedynie ograniczony charakter i 
dlatego wojna będzie przewlekła. 

 

33. Jednak sytuacja nadal zmienia się. Jeżeli w toku wojny będziemy umieli 
stosowad słuszną linię wojenną i polityczną, jeżeli nie popełnimy zasadniczych 
błędów i będziemy dokładad jak największych starao, to wszystkie czynniki, 
korzystne dla nas, a niekorzystne dla nieprzyjaciela w miarę przewlekania się 
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wojny będą zyskiwad na sile, coraz bardziej zmieniad pierwotny stosunek sił i 
przeobrażad przewagę nieprzyjaciela nad nami w naszą przewagę nad nie-
przyjacielem. Kiedy zaś nadejdzie określony etap, w stosunku sił nastąpią 
radykalne zmiany, które zapewnią nam przewagę nad nieprzyjacielem, i to 
doprowadzi Japonię do klęski, a Chiny — do zwycięstwa. 

 

34. W chwili obecnej wróg może jeszcze na razie wyzyskiwad w pewnym stopniu 
czynnik przewagi sił; nasza wojna przeciwko najeźdźcom japooskim na razie nie 
podważyła jeszcze podstaw potęgi nieprzyjaciela. Takie czynniki, jak 
niedostateczne zasoby ludzkie i materialne po stronie nieprzyjaciela, na razie nie 
mogą jeszcze przeszkodzid jego ofensywie; na odwrót, w pewnym stopniu 
zasoby te na razie umożliwiają mu jeszcze kontynuowanie ofensywy. Czynnik 
mogący zaostrzyd antagonizm między klasami w samej Japonii i wzmocnid opór 
ludu chioskiego, a mianowicie reakcyjny i barbarzyoski charakter prowadzonej 
przez Japonię wojny również na razie nie stworzył jeszcze takiej sytuacji, która 
by radykalnie przeciwdziałała ofensywie nieprzyjaciela. Wreszcie, izolacja Japonii 
na arenie międzynarodowej to czynnik, który również na razie znajduje się 
jeszcze w fazie kształtowania się i rozwoju, toteż Japonia na razie nie jest jeszcze 
całkowicie izolowana. W szeregu krajów, które zadeklarowały swą chęd 
udzielenia pomocy Chinom, kapitaliści, handlujący bronią i surowcami 
strategicznymi, w pogoni za zyskiem na razie jeszcze zaopatrują Japonię w duże 
ilości materiałów wojennych8. Rządy tych krajów9 również na razie nie wyraziły 
jeszcze gotowości zastosowania razem ze Związkiem Radzieckim skutecznych 
sankcji wobec Japonii. To wszystko właśnie sprawia, że nasza wojna przeciwko 
najeźdźcom japooskim nie może zakooczyd się szybkim zwycięstwem, że może 
byd tylko wojną przewlekłą. Jeżeli chodzi o Chiny, to chociaż w ciągu dziesięciu 
miesięcy wojny przeciwko najeźdźcom japooskim osiągnęły one pewien postęp 
pod względem militarnym, ekonomicznym i kulturalnym oraz pod względem 
stopnia zorganizowania administracji cywilnej, to jest w tych dziedzinach, w 
których przejawia się ich słabośd, jednakże postęp ten wcale jeszcze nie osiągnął 
takiego stopnia, jaki jest konieczny, aby powstrzymad ofensywę nieprzyjaciela i 
przygotowad naszą kontrofensywę. Prócz tego we wszystkich tych dziedzinach 
nie mogliśmy nie ponieśd pewnych strat ilościowych. Co się tyczy sprzyjających 
nam czynników, to chociaż odgrywają one już pozytywną rolę, na razie musimy 
jeszcze dokładad olbrzymich wysiłków, by osiągnęły one taki poziom rozwoju, 
jaki będzie wystarczający, aby powstrzymad ofensywę nieprzyjaciela i 
przygotowad naszą kontrofensywę. Dzisiaj wewnątrz kraju na razie nie zostały 
jeszcze zwalczone objawy gnicia, nie ma szybkiego postępu, a poza granicami 
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Chin nie zostały zwalczone siły, udzielające pomocy Japonii, nie dośd wzrasta 
potęga sił antyjapooskich. To wszystko również sprawia, że wojna nasza nie 
może zakooczyd się szybkim zwycięstwem, że może byd tylko wojną przewlekłą. 

 

TRZY ETAPY PRZEWLEKŁEJ WOJNY 

 

35. Skoro wojna chiosko-japooska będzie wojną przewlekłą i ostateczne 
zwycięstwo przypadnie Chinom, to można z całym przeświadczeniem 
przypuścid, że ta przewlekła wojna w swoim konkretnym rozwoju przejdzie 
przez trzy etapy. Pierwszy etap będzie etapem strategicznej ofensywy 
nieprzyjaciela i naszej strategicznej obrony, drugi — etapem strategicznego 
umacniania się nieprzyjaciela i naszych przygotowao do kontrofensywy, trzeci — 
etapem naszej strategicznej kontrofensywy i strategicznego odwrotu 
nieprzyjaciela. Jaka konkretna sytuacja ukształtuje się na każdym z tych trzech 
etapów, trudno przewidzied, ale wnioskując z obecnych warunków można 
jednak wskazad pewne zasadnicze tendencje rozwoju wojny. Rozwój 
obiektywnej rzeczywistości będzie niezwykle bogaty w wydarzenia i będzie 
przebiegał zygzakowato, dlatego nikt z nas nie jest w stanie ułożyd „horoskopu” 
wojny chiosko-japooskiej, lecz dla strategicznego kierownictwa wojną trzeba 
jednak nakreślid podstawowe zarysy tendencji jej rozwoju. Toteż, aczkolwiek 
zarysy te nie mogą całkowicie odpowiadad faktycznemu Przebiegowi dalszych 
wydarzeo — przebieg wydarzeo wniesie do nich poprawki — trzeba jednak 
naszkicowad takie zarysy w interesie niezawodnego i celowego kierownictwa 
strategicznego przewlekłą wojną. 

 

36. Pierwszy etap wojny jeszcze się teraz nic zakooczył. Nieprzyjaciel usiłuje 
zdobyd trzy punkty — Kanton, Wuhan i Lanczou — i powiązad je jedną linią 
frontu. Aby osiągnąd ten cel, nieprzyjaciel będzie musiał wystawid co najmniej 
pięddziesiąt dywizji — około półtora miliona żołnierzy, zużyd od półtora do 
dwóch lat i wydatkowad ponad dziesięd miliardów jenów. Takie głębokie 
wtargnięcie nieprzyjaciela do naszego kraju narazi go na niezmierne trudności i 
skutków tego nie można nawet sobie wyobrazid. Co się tyczy próby 
nieprzyjaciela, aby całkowicie opanowad linię kolejową Kanton — Hankou i 
szosę samochodową Sian — Lanczou, to Japooczycy musieliby w tym celu 
stoczyd bezmiernie ryzykowne bitwy, toteż należy wątpid, czy uda im się ten 
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plan całkowicie zrealizowad. Jednak uwzględniając w naszych planach wojny 
możliwośd okupowania przez nieprzyjaciela wskazanych trzech punktów i nawet 
jeszcze pewnych rejonów ponadto, Jak również możliwośd tego, że nieprzyjaciel 
powiąże je jedną linią frontu, musimy przygotowywad się do przewlekłej wojny, 
by nie okazad się bezradnymi w wypadku, kiedy nieprzyjaciel to zrealizuje. Dla 
nas podstawową formą działao bojowych na pierwszym etapie będą 
manewrowe działania wojsk regularnych, a działaniami pomocniczymi — wojna 
partyzancka i wojna pozycyjna. 

Aczkolwiek w wyniku błędów kuomintangowskiego kierownictwa wojennego 
główne miejsce na początku tego etapu wyznaczono wojnie pozycyjnej, 
niemniej jednak, z punktu widzenia całokształtu etapu, będzie ona mimo to 
odgrywała pomocniczą rolę. Na tym etapie w Chinach utworzył się już szeroki 
jednolity front, osiągnięta została niebywała zwartośd. Aczkolwiek nieprzyjaciel 
uciekał się i będzie również w przyszłości uciekad się do nikczemnych i bez-
wstydnych środków, by skłonid Chiny do kapitulacji i tym samym bez wielkiej 
straty sił zrealizowad swoje plany szybkiego zakooczenia wojny i podboju całych 
Chin, jednak nie udało mu się osiągnąd sukcesu w przeszłości i wątpliwe, czy uda 
mu się to również w przyszłości. Na pierwszym etapie wojny Chiny poniosły 
znaczne straty, ale jednocześnie osiągnęły one również znaczne postępy. 
Postępy te staną się główną podstawą dalszego prowadzenia wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim na jej drugim etapie. Na pierwszym etapie Związek 
Radziecki już udziela naszemu krajowi dużej pomocy; co się tyczy nieprzyjaciela, 
to jego duch bojowy już zaczął słabnąd; ofensywny zryw japooskiej armii lądowej 
w środkowej fazie tego etapu już osłabł w porównaniu z początkową fazą; w 
ostatniej zaś fazie stanie się jeszcze słabszy. Istnieją oznaki tego, że pod 
względem finansowym i ekonomicznym nieprzyjaciel już zaczyna słabnąd; wśród 
ludności Japonii i jej żołnierzy stają się widoczne objawy przesytu wojną; 
przebieg wojny zaczyna budzid troskę w szeregach kierowniczej kliki militarnej i 
wzrasta pesymizm co do perspektyw wojny. 

 

37. Drugi etap można nazwad etapem równowagi strategicznej. W koocu 
pierwszego etapu nieprzyjaciel, wskutek niedostatecznej ilości żywej siły i 
wskutek naszego zaciętego oporu, będzie musiał wyznaczyd określone punkty 
koocowe swojej ofensywy strategicznej. Po osiągnięciu przezeo tych punktów 
rozpocznie się następny etap, w którym nieprzyjaciel zaniecha strategicznej 
ofensywy i przejdzie do umacniania zagarniętego terytorium. Na drugim etapie 
nieprzyjaciel będzie usiłował umocnid się na zagarniętym terytorium i stosując 
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taki oszukaoczy środek, jak organizowanie rządów marionetkowych, będzie 
opanowywał to terytorium i wszelkimi sposobami ograbiał lud chioski. Ale tutaj 
zetknie się on twarzą w twarz z zaciętą wojną partyzancką. Wyzyskując 
okolicznośd, że na tyłach nieprzyjaciela pozostaną rejony, których z powodu 
braku sił nie będzie on w stanie okupowad, partyzanci już na pierwszym etapie 
wszędzie będą rozwijad wojnę partyzancką i zorganizują liczne bazy oporu, co 
poważnie zagrozi nieprzyjacielowi w dziele umacniania zagarniętego przezeo 
terytorium. Toteż na drugim etapie w dalszym ciągu będą miały miejsce 
zakrojone na szeroką skalę działania wojenne. Co się zaś tyczy form 
prowadzenia wojny, to tutaj główne znaczenie będzie już dla nas miała wojna 
partyzancka, a działania manewrowe wojsk regularnych będą odgrywały rolę 
pomocniczą. 

Do tego czasu Chiny zdołają zachowad dużą armię regularną, trudno im będzie 
od razu przejśd do strategicznej kontrofensywy — po części dlatego, że 
nieprzyjaciel w zajętych przez siebie Wielkich miastach i na głównych liniach 
komunikacyjnych przejdzie do strategicznej obrony, a po części dlatego, że 
armia chioska nie będzie jeszcze całkowicie wyekwipowana pod względem 
technicznym. Częśd naszych wojsk regularnych będzie użyta w obronie na 
frontach, a duże siły zostaną przerzucone na tyły nieprzyjaciela i będą działad 
tam na ogół siłami zdekoncentrowanymi. Opierając się na nieokupowanych 
przez nieprzyjaciela rejonach na jego tyłach, wojska te, współdziałając z 
uzbrojonymi oddziałami utworzonymi przez ludnośd, będą prowadzid zaciętą i 
zakrojoną na szeroką skalę wojnę partyzancką na okupowanym terytorium, 
starając się wszelkimi siłami zmusid nieprzyjaciela do działao manewrowych i 
niszcząc jego siły, jak to się dzieje teraz w prowincji Szansi. Wojna na tym etapie 
będzie zacięta, rejony działao wojennych będą narażone na ciężkie zniszczenia. 
Przy umiejętnym i pomyślnym prowadzeniu wojny partyzanckiej w rękach 
nieprzyjaciela może pozostad zaledwie około jednej trzeciej zagarniętego 
przezeo terytorium, a około dwóch trzecich tego terytorium zachowamy nadal 
w naszych rękach i to będzie poważną klęską dla nieprzyjaciela i wielkim 
zwycięstwem dla Chin. W tym czasie całe terytorium zagarnięte przez 
nieprzyjaciela będzie można podzielid na trzy rodzaje rejonów: do pierwszego 
rodzaju będą należały nieprzyjacielskie bazy oporu, do drugiego — bazy oporu 
wojny partyzanckiej, a do trzeciego — rejony partyzanckie, o opanowanie 
których obie strony będą toczyły walkę. 

Czas trwania tego etapu będzie zależed od tego, w jakim stopniu zmieni się 
stosunek sił między nami a nieprzyjacielem, jak również od zmian w sytuacji 
międzynarodowej. Ogólnie rzecz biorąc powinniśmy byd przygotowani na to, że 
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drugi etap będzie stosunkowo długi i ciężki i że będziemy musieli go przetrwad. 
Etap ten będzie dla Chin okresem ciężkich cierpieo; przed naszym krajem staną 
dwa tak bardzo poważne problemy, jak trudności ekonomiczne i destrukcyjna 
działalnośd zdrajców narodu. Nieprzyjaciel podejmie zaciekłą akcję mającą na 
celu podkopanie jednolitego frontu w Chinach, wszystkie zaś organizacje 
zdrajców narodu na terytorium okupowanym przez nieprzyjaciela zostaną 
zjednoczone i powstanie z nich tak zwany „jednolity rząd”. W związku z utratą 
dużych miast i trudnościami wojennymi wahające się elementy w naszym 
środowisku zaczną aktywnie propagowad swoje ugodowe koncepcje. Znacznie 
wzmogą się nastroje pesymistyczne. Na tym etapie zadanie nasze będzie 
polegało na mobilizowaniu mas ludowych całego kraju do jednomyślnego i 
wytrwałego prowadzenia wojny bez jakichkolwiek wahao, do rozszerzania i 
umacniania jednolitego frontu oraz do zwalczania wszelkich nastrojów 
pesymistycznych i ugodowych; będziemy musieli nawoływad kraj do ciężkiej 
walki i prowadzid nową politykę wojennego okresu, by podoład tej ciężkiej dro-
dze. Na drugim etapie trzeba będzie wezwad cały kraj do udzielenia 
zdecydowanego poparcia rządowi jednolitego frontu, walczyd przeciwko 
rozłamowi w naszych szeregach, podnosid planowo poziom naszego wyszkolenia 
bojowego, reorganizowad armię, mobilizowad cały lud i przygotowywad się do 
kontrofensywy. Na tym etapie sytuacja międzynarodowa stanie się jeszcze 
bardziej niekorzystna dla Japonii, chociaż nie wykluczona jest również możliwośd 
oszukaoczych manewrów w duchu „realistycznego” przystosowania się 
Chamberlaina do tak zwanych „faktów dokonanych”. Niemniej jednak główne 
siły na arenie międzynarodowej zaczną udzielad Chinom znaczniejszej pomocy. 
Niebezpieczeostwo grożące ze strony Japonii krajom mórz południowych oraz 
Syberii przybierze na sile i może nawet wybuchnąd nowa wojna. 

Co się tyczy nieprzyjaciela, to kilkadziesiąt jego dywizji, które ugrzęzły w 
Chinach, nie będą miały sił wydostad się z nich. Prowadzona na szeroką skalę 
wojna partyzancka oraz antyjapooski ruch ludowy wyczerpią tę ogromną armię 
japooską. Z jednej strony, nieprzyjaciel poniesie duże straty, z drugiej — jego 
armia ulegnie moralnemu rozkładowi: będą w niej wzrastad nastroje tęsknoty za 
ojczyzną, przesytu wojną, a nawet nastroje antywojenne. Aczkolwiek nie można 
powiedzied, że ograbienie Chin nie przyniesie Japonii absolutnie żadnych 
korzyści, niemniej jednak w rezultacie braku kapitałów oraz tych trudności, 
jakich przysporzy Japooczykom nasza wojna partyzancka, nie uda im się 
osiągnąd szybkich i wielkich sukcesów w tej dziedzinie. Drugi etap będzie 
etapem Przejściowym, a ponadto najcięższym, jednocześnie jednak będzie on 
punktem zwrotnym w całej wojnie. O tym, czy Chiny przekształcą się w paostwo 
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niezawisłe, czy staną się kolonią, zadecyduje nie utrata wielkich miast na 
pierwszym etapie, lecz stopieo wysiłku całego Narodu na drugim etapie. Jeżeli 
będziemy nieugięcie prowadzid wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim, 
umacniad jednolity front i wytrwale prowadzid przewlekłą wojnę, to na drugim 
etapie Chiny zdobędą siły do tego, by przekształcid się ze całego kraju 
wojującego silny. W trzyaktowym dramacie narodowo-wyzwoleoczej wojny Chin 
będzie to akt drugi, następnie zaś dzięki staraniom całego aktorskiego kolektywu 
będzie można wspaniale odegrad świetny finał. 

 

38. Trzeci etap będzie etapem kontrofensywy, etapem odzyskiwania utraconych 
terytoriów. Chiny będą odzyskiwad utracone terytoria, opierając się głównie na 
własnych siłach, przygotowanych na poprzednim etapie i ciągle rosnących na 
trzecim etapie. Lecz same tylko własne siły nie wystarczą. Trzeba będzie oprzed 
się jeszcze na pomocy sił międzynarodowych oraz na wewnętrznych zmianach w 
kraju wroga. Inaczej nie będzie można zwyciężyd. Na skutek tego wzrośnie 
znaczenie propagandy za granicą i dyplomatycznej działalności Chin. Na tym 
etapie już nie będziemy w obronie strategicznej, lecz przejdziemy do 
strategicznej kontrofensywy, która w praktyce będzie wyglądała tak, jak 
strategiczna ofensywa. Wojna będzie się toczyd już nie na wewnętrznych liniach 
strategicznych, lecz stopniowo przejdzie na zewnętrzne linie strategiczne. 
Zakooczy się ona dopiero wtedy, kiedy dojdziemy do rzeki Jalu. Trzeci etap to 
koocowy etap przewlekłej wojny. Kiedy mówimy „wytrwale prowadzid wojnę do 
kooca” — mamy na myśli to, że trzeba przebyd cały ten etap drogi. Główną 
formą działao bojowych na trzecim etapie będą dla nas znów działania 
manewrowe wojsk regularnych. Jednak ważną rolę będzie odgrywała również 
wojna pozycyjna. Jeżeli na pierwszym etapie wskutek istniejących warunków nie 
można nadawad ważnego znaczenia obronie pozycyjnej, to na trzecim etapie 
wskutek zmian w warunkach i zadaniach wojny natarcie na umocnione pozycje 
nieprzyjaciela będzie odgrywało dośd ważną rolę. W odróżnieniu od drugiego 
etapu, kiedy wojna partyzancka była zasadniczą formą działao bojowych, na 
trzecim etapie znów będzie ona odgrywad rolę pomocniczą współdziałając pod 
względem strategicznym z manewrową i pozycyjną wojną wojsk regularnych. 

 

39. Tak więc oczywiste jest, że wojna ta będzie wojną długotrwałą, a zatem 
również bezwzględną. Nieprzyjaciel nie jest w stanie pochłonąd Chin w całości, 
lecz może dośd długo okupowad wiele rejonów Chin. Chiny nie są W stanie 
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szybko wypędzid Japooczyków, lecz duża częśd terytorium kraju będzie nadal 
pozostawad w rękach chioskich. W ostatecznym wyniku nieprzyjaciel poniesie 
klęskę, my zaś zwyciężymy, lecz droga do osiągnięcia tego będzie ciężka. 

 

40. W tej długotrwałej i bezwzględnej wojnie lud chioski poważnie zahartuje się. 
Różne partie polityczne, uczestniczące w wojnie, również zahartują się i będą 
poddane próbie. Trzeba nieugięcie Przestrzegad polityki jednolitego frontu. 
Tylko nieugięcie przestrzegając polityki jednolitego frontu można wytrwale 
prowadzid wojnę. Tylko nieugięcie przestrzegając polityki jednolitego frontu i 
wytrwale prowadząc wojnę można osiągnąd ostateczne zwycięstwo. Tylko pod 
tym warunkiem zdołamy pokonad wszelkie trudności. 

Po ciężkich doświadczeniach wojny wkroczymy na szeroki szlak zwycięstwa. 
Taka jest naturalna logika wojny. 

 

41. Zmiany w stosunku sił między nami a nieprzyjacielem będą zachodziły na 
tych trzech etapach w następującej kolejności. Na Pierwszym etapie 
nieprzyjaciel będzie miał przewagę, my zaś będziemy w niekorzystnej sytuacji. 
Trzeba jednak wziąd pod uwagę, że ta nasza niekorzystna sytuacja pod koniec 
pierwszego etapu może ulec zmianom dwojakiego rodzaju w porównaniu z 
okresem, jaki Poprzedzał wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim. Z jednej 
strony, będą to zmiany na gorsze. Początkowa niekorzystna sytuacja Chin może 
w toku pierwszego etapu stad się jeszcze bardziej niekorzystna w rezultacie strat 
terytorialnych, strat w ludności, zasobach ekonomicznych, sile wojennej i 
dorobku kulturalnym. Nie jest rzeczą wykluczoną, że pod koniec pierwszego 
etapu straty te osiągną dośd Poważne rozmiary, zwłaszcza w dziedzinie 
ekonomiki. Będzie to wyzyskane jako argument na rzecz teorii niechybnego 
ujarzmienia Chin i na rzecz ugodowości. Jednakże nie należy zapominad o zmia-
nach drugiego rodzaju, to jest o zmianach na lepsze, a mianowicie: 0 
nagromadzeniu doświadczenia w toku wojny, dalszym doskonaleniu armii, 
postępie politycznym, mobilizacji ludu, rozwoju nowego kierunku w dziedzinie 
kultury, podjęciu wojny partyzanckiej, wzroście pomocy międzynarodowej itd. 
Zmiany pierwszego rodzaju (na gorsze) na tym etapie będą utratą dawnej ilości i 
jakości, toteż będą to głównie zmiany ilościowe. Zmiany drugiego rodzaju (na 
lepsze) będą pozyskiwaniem nowej ilości i jakości, toteż będą to głównie zmiany 
jakościowe. Nieuchronnośd zmian tego drugiego rodzaju jest argumentem 
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potwierdzającym możliwośd wytrwałego prowadzenia przez nas przewlekłej 
wojny i wywalczenia ostatecznego zwycięstwa. 

 

42. Dwojakiego rodzaju zmiany będą zachodzid na pierwszym etapie również w 
sytuacji nieprzyjaciela. Do zmian pierwszego rodzaju będą należed zmiany na 
gorsze, które znajdą wyraz w utracie setek tysięcy ludzi w zabitych i rannych, w 
zużyciu broni i amunicji, w osłabieniu bojowego ducha wojsk, we wzroście 
niezadowolenia ludności Japonii, w skurczeniu się handlu, w wydatkowaniu 
ponad dziesięd miliardów jenów, w potępieniu Japonii przez międzynarodową 
opinię publiczną itd. Zmiany tego rodzaju mogą również byd jednym z 
argumentów potwierdzających możnośd prowadzenia przez nas przewlekłej 
wojny i wywalczenia ostatecznego zwycięstwa. Trzeba jednak brad pod uwagę 
również drugi rodzaj zmian w sytuacji nieprzyjaciela — zmian na lepsze: będzie 
on rozporządzał większym terytorium, większą liczbą ludności, większymi 
zasobami materialnymi. Może to byd jeszcze jednym argumentem potwier-
dzającym, że wojna nasza przeciwko najeźdźcom japooskim będzie wojną 
przewlekłą i że nie zdołamy osiągną; szybkiego zwycięstwa; to również 
wyzyskają pewne elementy jako argument na rzecz teorii niechybnego 
ujarzmienia Chin i na rzecz ugodowości. Musimy jednak wziąd pod uwagę, że 
zmiany na lepsze w sytuacji nieprzyjaciela mają charakter chwilowy i częściowy. 
Wróg nasz — to uosobienie skazanego na zagładę imperializmu, toteż japooska 
okupacja ziemi chioskiej jest chwilowa. Gwałtowny rozwój wojny partyzanckiej 
w Chinach w praktyce ograniczy okupowane rejony do niewielkiego pasa 
terytorium. Ponadto okupacja ziemi chioskiej przez nieprzyjaciela zrodziła nowe 
i pogłębiła dawne sprzeczności między Japonią a innymi paostwami. Następnie, 
jak można sądzid z doświadczenia Trzech Prowincji Wschodnich, Japonia w ciągu 
stosunkowo długiego okresu będzie w zasadzie tylko ponosid wydatki, nie 
uzyskując dochodów. Wszystko to razem wzięte jeszcze raz potwierdza nasze 
argumenty, z pomocą których obalamy teorię niechybnego ujarzmienia Chin i 
propagandę ugodowości oraz uzasadniamy wysunięte przez nas tezy o 
przewlekłej wojnie i o naszym ostatecznym zwycięstwie. 

 

43. Na drugim etapie wskazane zmiany w sytuacji stron będą zachodziły nadal. 
Nie można zawczasu przewidzied konkretnego Przebiegu tych zmian, lecz na 
ogół sytuacja Japonii będzie się pogarszad, sytuacja zaś Chin — poprawiad10. Na 
przykład wojna partyzancka w Chinach będzie pochłaniad ogromne ilości 
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militarnych i finansowych zasobów Japonii; jeszcze bardziej wzrośnie niezado-
wolenie ludności Japonii, jeszcze bardziej upadną na duchu jej wojska, jeszcze 
bardziej pogłębi się jej izolacja na arenie międzynarodowej. Chiny zaś posuną się 
jeszcze dalej naprzód w zakresie organizowania administracji cywilnej, spraw 
wojny, kultury i mobilizowania mas ludowych; coraz większego rozmachu będzie 
nabierała wojna partyzancka, a ekonomika również osiągnie pewien dalszy 
rozwój na bazie szerokiego rozwoju drobnego przemysłu i rozległych rejonów 
rolniczych w Chinach wewnętrznych; pomoc międzynarodowa będzie stopniowo 
wzrastad i będzie miała zupełnie inny charakter niż obecnie. Nie jest 
wykluczone, że drugi etap będzie trwał dośd długo. W ciągu tego okresu zajdą 
olbrzymie zmiany w stosunku sił między nami a nieprzyjacielem: siły Chin będą 
stopniowo wzrastad, a siły Japonii — stopniowo zmniejszad się. Chiny Wybrną ze 
swej niekorzystnej sytuacji, a Japonia utraci swoją przewagę. Z początku nastąpi 
równowaga sił, potem zaś Chiny i Japonia zmienią się miejscami pod względem 
przewagi sił. Następnie Chiny w zasadzie zakooczą przygotowania do 
strategicznej kontrofensywy i wkroczą w nowy etap — etap kontrofensywy i 
wypędzania nie- Przyjaciela z kraju. Trzeba znów podkreślid, że tak zwane prze-
kształcenie niekorzystnej sytuacji w przewagę i zakooczenie przygotowao do 
kontrofensywy uwarunkowane są wzrostem sił Chin, wzrostem trudności Japonii 
i wzrostem międzynarodowej pomocy dla Chin. Dzięki łącznemu działaniu tych 
czynników przewaga sił okaże się po stronie Chin, a ich przygotowania do 
kontrofensywy zostaną doprowadzone do kooca. 

 

44. Wskutek nierównomierności politycznego i ekonomicznego rozwoju Chin 
strategiczna kontrofensywa w początkowej fazie trzeciego etapu nie będzie 
przebiegad gładko i płynnie, lecz będzie miała charakter niezharmonizowany i 
nierównomierny. Ponieważ na tym etapie nieprzyjaciel nie zaniecha swoich prób 
rozbicia wszelkimi możliwymi środkami jednolitego frontu, zadanie 
wewnętrznego zespolenia Chin nabierze jeszcze większego znaczenia: w żadnym 
wypadku nie wolno dopuścid do tego, by z powodu braku zgody wewnętrznej 
nasza strategiczna kontrofensywa utknęła w pół drogi. Na tym etapie sytuacja 
międzynarodowa stanie się już wyjątkowo korzystna dla Chin, toteż Chiny będą 
musiały wyzyskad to, by wywalczyd swoje ostateczne zwycięstwo i zbudowad 
niezawisłe paostwo demokratyczne, okazując w ten sposób pomoc 
antyfaszystowskiemu ruchowi w całym świecie. 
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45. Przebieg wojny chiosko-japooskiej będzie następujący: dla Chin: 
niekorzystna sytuacja — równowaga sił — przewaga; dla Japonii: przewaga — 
równowaga sił — niekorzystna sytuacja. Dla Chin: obrona — stabilizacja frontu i 
następnie — kontrofensywa; dla Japonii: ofensywa — umocnienie i następnie — 
odwrót. 

Taka jest siłą rzeczy tendencja rozwoju tej wojny. 

 

46. Tak więc dochodzimy do następujących odpowiedzi na zadane pytania: czy 
Chiny będą ujarzmione? Odpowiedź: nie, nie będą, ostateczne zwycięstwo 
przypadnie Chinom. Czy Chiny będą mogły zwyciężyd szybko? Odpowiedź: nie, 
nie będą mogły, wojna będzie przewlekła. 

Czy odpowiedzi te są słuszne? Sądzę, że są słuszne. 

 

47. W odpowiedzi na te rozważania zwolennicy teorii niechybnego ujarzmienia 
Chin oraz ugodowcy znów wyjdą na scenę i oświadczą: po to, by Chiny mogły 
wybrnąd z niekorzystnej sytuacji i osiągnąd stan równowagi sił, muszą one 
posiadad potęgę militarną i ekonomiczną dorównującą Japonii, po to zaś, by 
osiągnąwszy równowagę sił uzyskad następnie przewagę, będą już one musiały 
posiadad potęgę militarną i ekonomiczną większą od Japonii; ale przecież to jest 
niemożliwe, a zatem niesłuszne są również wyżej wyłuszczone rozważania. 

 

 

48. Tak rozumują zwolennicy „teorii bezgranicznej siły oręża”11, teorii, która 
odzwierciedla mechanistyczne, subiektywistyczne i jednostronne ujmowanie 
problemów wojny. My jesteśmy wręcz odmiennego zdania i widzimy nie tylko 
oręż, lecz i ludzi. Oręż jest ważnym, lecz nie decydującym czynnikiem wojny. 
Decydującym czynnikiem jest człowiek, nie zaś rzecz. O stosunku sił rozstrzyga 
nic tylko potęga militarna i ekonomiczna, lecz również zasoby ludzkie i stan 
moralny. Do kierowania siłami wojennymi i ekonomiką potrzebni są ludzie. 
Jeżeli przytłaczająca większośd Chioczyków, Japooczyków i ludności różnych 
krajów świata stanie się zwolennikami wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, 
to czyż będzie można wtedy mówid o przewadze potęgi militarnej i ekono-
micznej, którą garstka ludzi w Japonii siłą utrzymuje w swoich rękach? Nie, nie 
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będzie to przewagą. I czyż wówczas przewaga sił nie będzie po stronie Chin, 
rozporządzających stosunkowo mniejszą Potęgą militarną i ekonomiczną? Nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że jeżeli Chiny będą wytrwale prowadzid wojnę 
przeciwko najeźdźcom japooskim i nieugięcie przestrzegad polityki jednolitego 
frontu, to ich potęga militarna i ekonomiczna będzie stopniowo Wzrastała. 
Natomiast militarna i ekonomiczna potęga nieprzyjaciela ulegnie bezwzględnie 
zmianom w odwrotnym kierunku na skutek osłabienia Japonii w toku 
długotrwałej wojny oraz na skutek Jej sprzeczności wewnętrznych i 
zewnętrznych. Czyż w takiej sytuacji przewaga sił nie okaże się po stronie Chin? 
Ale i to jeszcze nie wszystko. W chwili obecnej nie możemy jeszcze głośno i 
otwarcie zaliczad do naszych aktywów potęgi militarnej i ekonomicznej innych 
paostw, ale czyż w przyszłości nie będziemy mogli tego uczynid? Jeżeli 
nieprzyjacielem Japonii będą nie tylko same Chiny, jeżeli nastąpi taki okres, 
kiedy jakieś paostwo lub kilka paostw otwarcie użyją znacznej części swojej 
potęgi militarnej i ekonomicznej do odparcia napaści Japonii lub do uderzenia na 
nią oraz otwarcie udzielą nam pomocy, to czyż w takim wypadku przewaga sił 
po naszej stronie nie stanie się jeszcze większa? Japonia jest małym krajem; 
prowadzona przez nią wojna ma charakter reakcyjny i barbarzyoski; jej izolacja 
na arenie międzynarodowej będzie wzrastała. Chiny są dużym paostwem; 
prowadzona przez nie wojna jest postępowa i sprawiedliwa; międzynarodowa 
pomoc dla nich będzie wzrastad. Czyż w rezultacie długotrwałego rozwoju 
wszystkich tych czynników stosunek sił nie ulegnie znacznym zmianom? 

 

 

49. Jeżeli chodzi o zwolenników teorii szybkiego zwycięstwa, to nie rozumieją 
oni, że wojna jest zmaganiem się sił i że jest rzeczą bardzo nierozsądną 
podejmowad decydujące bitwy strategiczne oraz przedwcześnie przystępowad 
do wyzwalania kraju, zanim nie nastąpiły określone zmiany w stosunku sił stron 
wojujących. Jeżeli zwolennicy teorii szybkiego zwycięstwa zechcą zrealizowad 
swoje idee, na pewno rozbiją sobie głowy o mur; chyba że będą zajmowad się 
czczą paplaniną dla własnego zadowolenia, nie myśląc nawet o tym, by przejśd 
od słów do dzieła. W koocu na scenę mim» wszystko wystąpi taki nauczyciel jak 
fakty, które obleją tych gadułów zimną wodą. Fakty dowiodą, że ludzie ci to 
tylko gaduły, którzy chcieliby przejechad się na gapę, którzy chcieliby zużyd jak 
najmniej sił, a zebrad jak największe plony. Tą gadaniną zajmowali się oni w 
przeszłości, zajmują się i teraz, ale na razie jeszcze niezbyt wiele. Kiedy zaś 
wojna wkroczy w etap równowagi sił, a następnie w etap kontrofensywy, takiej 



41 
 

gadaniny będzie może o wiele więcej. Jednocześnie jednak, jeżeli straty Chin na 
pierwszym etapie będą stosunkowo duże i jeżeli drugi etap potrwa długo, 
jeszcze w większym stopniu szerzyd się będzie teoria niechybnego ujarzmienia 
Chin i propaganda ugodowości. Toteż będziemy musieli skierowad ogieo przede 
wszystkim przeciwko teorii niechybnego ujarzmienia Chin i przeciwko 
propagandzie ugodowości, a następnie już przeciwko teorii gadułów—heroldów 
szybkiego zwycięstwa. 

 

50. Tak więc ustaliliśmy, że wojna ta będzie wojną długotrwałą. Nikt jednak nie 
może przepowiedzied, ile lat i miesięcy ona Potrwa. Będzie to zależało 
całkowicie od zmian w stosunku sił między nami a nieprzyjacielem. Ci, którzy 
pragną skrócid czas trwania wojny, mogą przyczynid się do tego tylko w jeden 
sposób: starając się jak najbardziej zwiększyd nasze siły i zmniejszyd siły 
nieprzyjaciela. Mówiąc konkretnie, można do tego przyczynid się w następujący 
sposób: starad się w toku działao bojowych wygrad Jak najwięcej bitew i 
przemled jak najwięcej żywej siły nieprzyjaciela; starad się rozwijad wojnę 
partyzancką tak, aby zredukowad terytorium okupowane przez nieprzyjaciela do 
minimalnych rozmiarów; starad się umocnid i rozszerzyd jednolity front i zespolid 
siły całego kraju, utworzyd nową armię i rozwinąd nowy przemysł wojenny, 
przyspieszyd postęp polityczny, ekonomiczny i kulturalny, zmobilizowad 
wszystkie warstwy ludności — robotników, chłopów, sfery gospodarcze i 
inteligencję, zdemoralizowad nieprzyjacielskie armie i przeciągnąd ich żołnierzy 
na swoją stronę, prowadzid propagandę za granicą w celu uzyskania 
międzynarodowej pomocy, zdobyd poparcie ze strony ludu japooskiego i 
wszystkich uciskanych narodów. Tylko tą drogą można skrócid czas trwania 
wojny. Żadne wybiegi tu nie pomogą. 

 

WZAJEMNE WDZIERANIE SIĘ KLINEM W DYSLOKACJE 
NIEPRZYJACIELA 

 

51. Możemy z całą pewnością twierdzid, że nasza przewlekła wojna przeciwko 
najeźdźcom japooskim będzie stanowiła wspaniałą i chlubną kartę w historii 
wojen, jakie prowadziła ludzkośd. Wzajemne wdzieranie się klinem w dyslokacje 
nieprzyjaciela jest bardzo charakterystyczną cechą szczególną tej wojny. Jest to 
wynikiem przeciwstawnych sobie cech szczególnych obu stron: cechą 
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charakterystyczną wroga jest jego barbarzyostwo i nie wystarczająca ilośd żywej 
siły, cechą zaś charakterystyczną Chin jest ich postępowośd i posiadanie 
rozległego terytorium. Historia zna wojny, które charakteryzowało wzajemne 
wdzieranie się klinem w dyslokacje nieprzyjaciela: tak działo się na przykład w 
Rosji po Rewolucji Październikowej, w toku trzyletniej wojny domowej. W 
Chinach jednak szczególnymi cechami takiego wdzierania się klinem będzie jego 
wyjątkowa długotrwałośd i wielka skala; pod tym względem zostaną pobite 
wszystkie znane w historii rekordy. Wzajemne wdzieranie się klinem w 
dyslokacje nieprzyjaciela charakteryzują następujące cechy: 

 

52. Linie wewnętrzne i zewnętrzne. Na ogół wojna przeciwko najeźdźcom 
japooskim toczy się na liniach wewnętrznych, jeżeli jednak uwzględnid 
współdziałanie głównych sil armii z oddziałami partyzanckimi, to główne siły 
naszej armii działają na liniach wewnętrznych, a oddziały partyzanckie na liniach 
zewnętrznych, i na skutek tego powstaje szczególny obraz: nieprzyjaciel dostaje 
się w kleszcze. To samo dotyczy również współdziałania między rejonami 
partyzanckimi. Każdy rejon partyzancki, wzięty oddzielnie, działa na liniach 
wewnętrznych, a inne rejony partyzanckie w stosunku do niego działają na 
liniach zewnętrznych, wskutek czego znów powstaje mnóstwo kleszczy, w które 
dostaje się nieprzyjaciel. Na pierwszym etapie wojny armia regularna, która 
prowadzi operacje na wewnętrznych liniach strategicznych, cofa się, lecz 
oddziały partyzanckie, operujące na zewnętrznych liniach strategicznych, 
prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania ofensywne na tyłach 
nieprzyjaciela; na drugim etapie te działania ofensywne będą prowadzone 
jeszcze energiczniej. Dzięki temu powstaje wyjątkowo swoiste łączenie cofania 
się i natarcia. 

 

53. Istnienie i brak tyłów. Główne siły armii, opierając się na zasadniczym 
zapleczu kraju, prowadzą działania bojowe na linii frontu ciągnącej się przed 
kraocową granicą terytorium, zajętego przez nieprzyjaciela. Oddziały zaś 
partyzanckie prowadzą działania bojowe w oderwaniu od zasadniczego zaplecza 
kraju na liniach frontu, ciągnących się na tyłach nieprzyjaciela. Każdy jednak 
rejon partyzancki posiada mimo to również swoje niewielkie tyły, na których 
opiera się niestała linia frontu. W odróżnieniu od tego oddział partyzancki, 
chwilowo wysyłany z rejonu partyzanckiego w celu przeprowadzenia działao na 
tyłach nieprzyjaciela, znajdującego się w danym rejonie, nie posiada nie tylko 
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tyłów, ale też linii frontu. Operacje bojowe bez tyłów to charakterystyczna cecha 
szczególna wojen rewolucyjnych, toczonych w nowej epoce w krajach z 
rozległym terytorium, postępową ludnością, przodującymi partiami politycznymi 
i przodującą armią. Takich operacji nie należy się obawiad, przynoszą one tylko 
pożytek; nie wolno się tutaj wahad, trzeba je szeroko popularyzowad. 

 

54. Okrążenia i przeciwokrążenia. Jeżeli rozpatrywad wojnę w jej całokształcie, 
to znajdujemy się niewątpliwie w strategicznym okrążeniu, ponieważ 
nieprzyjaciel prowadzi strategiczną ofensywę i działa na liniach zewnętrznych, 
my zaś jesteśmy w strategicznej obronie i działamy na liniach wewnętrznych. 
Jest to pierwszy rodzaj okrążenia nas przez nieprzyjaciela. Z drugiej strony, kiedy 
mamy do czynienia z nieprzyjacielem, który działa na zewnętrznych liniach 
strategicznych i naciera na nas z kilku kierunków, wówczas obierając kurs na 
prowadzenie bitew i walk przeważającymi liczebnie siłami na liniach 
zewnętrznych, możemy okrążad nacierającego nieprzyjaciela na jednym lub kilku 
poszczególnych kierunkach. Jest to pierwszy rodzaj przeciwokrążenia nieprzy-
jaciela przez nas. Następnie jeśli mówid o bazach oporu wojny partyzanckiej, 
położonych na tyłach nieprzyjaciela, to każda taka izolowana baza okrążona jest 
przez nieprzyjaciela z czterech lub z trzech stron. Do tych pierwszych należy na 
przykład rejon Wutaiszanu, do drugich — północno-zachodnia częśd prowincji 
Szansi Jest to drugi rodzaj okrążenia nas przez nieprzyjaciela. Jeżeli Jednak 
rozpatrywad wszystkie poszczególne bazy wojny partyzanckiej w ich wzajemnej 
łączności oraz każdą bazę oporu rozpatrywad w jej łączności z frontem armii 
regularnej, to okazuje się, że my okrążamy liczne oddziały nieprzyjaciela. Na 
przykład w prowincji Szansi okrążyliśmy już z trzech stron linię kolejową 
Tatung—Puczou (ze wschodu, zachodu i południa), okrążyliśmy ze wszystkich 
stron miasto Taijuan; w prowincjach Hopei i Szantung również można stwierdzid 
dużo przykładów podobnego okrążenia. 

Jest to już drugi rodzaj przeciwokrążenia nieprzyjaciela przez nas. Tak więc te 
dwa rodzaje wzajemnego okrążania przypominają w ogólnym zarysie grę 
„weici”; bitwy i walki, jakie nieprzyjaciel prowadzi z nami i my z nim, 
przypominają „zjadanie bierek”, a punkty oporu nieprzyjaciela (na przykład 
miasto Taijuan) i nasze partyzanckie bazy oporu (na przykład rejon Wutaiszanu) 
przypominają „okienka” na szachownicy. Jeżeli wyobrazimy sobie grę w „weici” 
w skali światowej, to ujrzymy jeszcze trzeci rodzaj okrążenia nas przez 
nieprzyjaciela i nieprzyjaciela przez nas: stosunki między frontem agresji a 
frontem pokoju. Z pomocą pierwszego frontu nieprzyjaciel okrąża Chiny, ZSRR, 
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Francję, Czechosłowację i inne paostwa, a z pomocą drugiego frontu my 
dokonujemy przeciwokrążenia Niemiec, Japonii i Włoch. Ale nasze okrążenie 
podobne jest do dłoni Buddy: zamieni się ono w pięd łaocuchów górskich, 
panujących nad światem i przydusi nowe wcielenie Sunwukungów — agresorów 
faszystowskich — w ten sposób, że już nigdy więcej nie będą mogli się 
podźwignąd12. Gdybyśmy zdołali, działając na arenie międzynarodowej, 
utworzyd na Oceanie Spokojnym front antyjapooski, w którym Chiny 
występowałyby w charakterze jednej jednostki strategicznej, a Związek 
Radziecki i ewentualnie inne paostwa również stanowiłyby odpowiednią ilośd 
jednostek strategicznych, zaś ruch ludowy w Japonii — jeszcze jedną jednostkę 
strategiczną, wówczas powstałaby wielka sied, z której faszystowscy 
Sunwukungowie nie mogliby nigdzie umknąd, i nadeszłaby godzina zagłady 
nieprzyjaciela. W istocie rzeczy dzieo ostatecznego rozgromienia imperializmu 
japooskiego niewątpliwie nastąpi wtedy, kiedy ta wielka sied zostanie w zasadzie 
utworzona. To nie są wcale żarty; taka jest nieprzeparta tendencja rozwoju 
wojny. 

 

55. Masywy i wysepki. Niewykluczona jest możliwośd, że zagarnięte przez 
nieprzyjaciela terytorium będzie stanowiło większą częśd wewnętrznych Chin, 
ocalałe zaś rejony — tylko mniejszą ich częśd. Jest to jedna strona sprawy. Z 
wyjątkiem Trzech Wschodnich Prowincji, na większej części terytorium Chin, 
zagarniętej przez nieprzyjaciela, będzie on mógł jednak faktycznie okupowad 
tylko większe miasta, główne linie komunikacyjne i niektóre rejony równinne, to 
jest obiekty, które mają wprawdzie wielkie znaczenie, ale pod względem 
powierzchni i ludności stanowią, byd może, tylko niniejszą częśd zagarniętego 
terytorium; natomiast wszędzie powstają rejony partyzanckie, które będą 
stanowid większą częśd zagarniętego przez nieprzyjaciela terytorium. Jest to 
druga strona sprawy. Jeżeli zaś, nie ograniczając się do Chin wewnętrznych, 
uwzględnimy rejony mongolskie, Sinkiang, Tsinghai i Tybet, to powierzchnia 
nieokupowanych Chin przewyższy całe terytorium zagarnięte przez 
nieprzyjaciela, nawet łącznie z Trzema Prowincjami Wschodnimi. Taka jest 
trzecia strona sprawy. Rejony niezagarnięte Przez nieprzyjaciela będą miały dla 
nas oczywiście bardzo duże znaczenie. Trzeba będzie dołożyd dużych wysiłków, 
by zorganizowad w nich nie tylko administrację cywilną, budownictwo wojskowe 
i ekonomiczne, lecz również,, co jest bardzo ważne, pracę kulturalną. 
Nieprzyjaciel przekształcił już nasze dawne ośrodki kultu- ty w rejony zacofane 
pod względem kulturalnym — my zaś musimy przekształcad rejony dawniej 
zacofane pod względem kulturalnym w ośrodki kultury. Jednocześnie sprawą 
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niezwykle doniosłą jest zorganizowanie życia w rozległych rejonach 
partyzanckich na tyłach nieprzyjaciela, rozwijanie również tych rejonów pod każ-
dym względem i prowadzenie w nich pracy kulturalnej. Reasumując możemy 
powiedzied, że wiejskie masywy Chin staną się przodującymi krajami jasności, 
rejony zaś zajęte przez nieprzyjaciela, zwłaszcza Wielkie miasta, chwilowo będą 
stanowiły niewielkie wysepki zacofania i mroku. 

 

56. Tak więc długotrwała i prowadzona na szeroką skalę wojna przeciwko 
najeźdźcom japooskim stanie się wojną wzajemnego wdzierania się klinem w 
najszerszym znaczeniu — wzajemnego wdzierania się klinem i w dziedzinie 
militarnej, i w dziedzinie administracji cywilnej, i w dziedzinach ekonomicznej i 
kulturalnej; wojna ta będzie stanowiła obraz rzadki w historii wojen, będzie 
wielkim osiągnięciem ludu chioskiego, wspaniałym dziełem, które wprawi w 
zdumienie cały świat. Wojna ta wywrze wpływ nie tylko na Chiny i Japonię; 
pchnie ona poważnie naprzód nie tylko te dwa kraje, lecz i cały świat, stając się 
bodźcem postępu dla uciskanych ludów wszystkich krajów, przede wszystkim 
zaś takich jak Indie. W tej wojnie wzajemnego wdzierania się klinem powinni 
świadomie brad udział wszyscy Chioczycy. Oto formy, jakie przybierze wojna 
ludu chioskiego walczącego o swe wyzwolenie, oto specyficzne formy wojny 
wyzwoleoczej, jaką prowadzi wielki kraj półkolonialny w trzydziestych — 
czterdziestych latach XX wieku. 

 

WOJNA O WIECZNY POKÓJ 

 

57. Przewlekły charakter wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, jaką 
prowadzą Chiny, wiąże się nierozerwalnie z zadaniami walki o zdobycie 
wiecznego pokoju dla Chin i dla całego świata. W historii nie było jeszcze okresu, 
w którym wojna zbliżałaby nas do wiecznego pokoju tak bardzo jak okres 
dzisiejszy. W wyniku pojawienia się klas historia ludzkości w ciągu tysiącleci 
pełna była nie kooczących się wojen. Ileż wojen musiał przeżyd każdy lud! Wojny 
toczyły się i w łonie jednego narodu, i między różnymi narodami. Wraz z 
nastąpieniem stadium imperializmu w rozwoju społeczeostwa kapitalistycznego 
wojny przybierają szczególnie ogromne rozmiary i okrutny charakter. Pierwsza 
wojna światowa, która toczyła się 20 lat temu, była wojną, jakiej dzieje 
dotychczas nie znały, ale nie była to jeszcze ostatnia wojna. Obecna wojna zbliża 
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nas do ostatniej wojny, to jest do ery wiecznego pokoju dla całej ludzkości. 
Dzisiaj już trzecia częśd ludzkości wciągnięta jest do wojny. Spójrzcie: Włochy i 
Japonia, Abisynia i Hiszpania, a następnie Chiny. W krajach biorących już udział 
w wojnie żyje około 600 milionów ludzi, to jest prawie trzecia częśd ludności 
całego świata. Cechą szczególną obecnej wojny jest to, że ma ona charakter 
ciągły i zbliża nas do wiecznego pokoju. 

Zachodzi pytanie, dlaczego ma ona charakter ciągły? Po wojnie Włoch z Abisynią 
nastąpiła wojna Włoch z Hiszpanią, przy tym do wojny tej włączyły się również 
Niemcy; z kolei nastąpiła wojna Japonii z Chinami. Na kogo przypadnie teraz 
kolej? Niewątpliwie teraz nastąpi wojna Hitlera z wielkimi mocarstwami. 
Przecież „faszyzm — to wojna”13. Obecna wojna przerodzi się w wojnę 
światową, przerwy nie będzie. Ludzkośd nie uniknie cierpieo wojny. Dlaczego 
wojna ta zbliża nas do wiecznego pokoju? Wynikła ona na bazie rozwoju 
ogólnego kryzysu światowego kapitalizmu — kryzysu, który rozpoczął się 
podczas pierwszej wojny światowej. Ten ogólny kryzys zmusza kraje 
kapitalistyczne do wkroczenia na drogę nowej wojny. Przede wszystkim zaś 
zmusza on kraje faszystowskie do wszczynania nowych awantur wojennych. 
Możemy przewidzied, że w rezultacie tej wojny kapitalizm nie znajdzie ratunku, 
lecz dozna krachu. Wojna ta będzie miała jeszcze większe rozmiary i jeszcze 
okrutniejszy charakter niż ta, jaka toczyła się 20 lat temu. Nieuchronnie 
wciągnięte zostaną do niej wszystkie narody. Wojna będzie trwała bardzo długo, 
ludzkośd będzie musiała znieśd wielkie cierpienia. Jednak dzięki istnieniu 
Związku Radzieckiego oraz Wzrostowi świadomości ludów świata w toku tej 
wojny niewątpliwie Wybuchną wielkie wojny rewolucyjne, które będą 
wymierzone przeciwko wszystkim wojnom kontrrewolucyjnym i nadadzą tej 
powszechnej wojnie charakter wojny o wieczny pokój. Chodby nawet w przy-
szłości nastąpił jeszcze jeden okres wojen, to jednak epoka wiecznego pokoju w 
całym świecie już nie jest za górami. Gdy tylko ludzkośd zniweczy kapitalizm, 
wkroczy ona w erę wiecznego pokoju i wtedy wojny nie będą już potrzebne. Nie 
będą wówczas potrzebne armie, okręty wojenne, samoloty bojowe i środki 
trujące. Wówczas ludzkośd już na wieki wieków nie ujrzy wojny. Już rozpoczęta 
wojna rewolucyjna jest częścią tej wojny o wieczny pokój. Wojna między „nami 
a Japonią, których ludnośd wynosi ponad 500 milionów, odegra doniosłą rolę w 
tej wojnie o wieczny pokój. W wojnie tej lud chioski osiągnie wyzwolenie. 
Wyzwolone nowe Chiny przyszłości są nieodłączne od wyzwolonego nowego 
świata przyszłości. Dlatego nasza wojna przeciwko najeźdźcom japooskim nosi 
również charakter wojny o wieczny pokój. 
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58. Wszystkie wojny w historii dzielą się na dwa rodzaje: sprawiedliwe i 
niesprawiedliwe. Wszystkie wojny postępowe są wojnami sprawiedliwymi, a 
wszystkie wojny hamujące postęp — niesprawiedliwymi. My, komuniści, 
walczymy przeciwko wszystkim wojnom niesprawiedliwym, hamującym postęp, 
lecz nie występujemy przeciwko wojnom postępowym, sprawiedliwym. My, 
komuniści, nie tylko nie występujemy przeciwko wojnom sprawiedliwym, lecz 
nawet bierzemy w nich czynny udział. Występujemy jednak przeciwko wojnom 
niesprawiedliwym, jaką była na przykład pierwsza wojna światowa. W wojnie tej 
obie strony walczyły o interesy imperialistyczne i dlatego komuniści całego 
świata zdecydowanie występowali przeciwko tej wojnie. Droga walki przeciwko 
wojnie jest następująca: przed wybuchem wojny trzeba wszystkimi siłami starad 
się zapobiec jej, gdy zaś wybuchła, trzeba wyzyskad każdą możliwośd, by walczyd 
wojną przeciwko wojnie, to jest podjąd wojnę sprawiedliwą przeciwko wojnie 
niesprawiedliwej. Wojna prowadzona przez Japonię jest wojną niesprawiedliwą, 
hamującą postęp. Ludy całego świata, w tym również lud japooski, powinny 
walczyd i już walczą przeciwko niej. Jeżeli chodzi o Chiny, to wszyscy — od mas 
ludowych do rządu, od partii komunistycznej do Kuomintangu — wznieśli 
sztandar sprawiedliwości i prowadzą wojnę narodowo-rewolucyjną przeciwko 
agresji. Nasza wojna jest świętą, sprawiedliwą i postępową wojną o pokój — nie 
o pokój tylko dla jednego kraju, lecz o pokój w całym świecie, nie o krótkotrwały 
pokój, lecz o wieczny pokój. Aby osiągnąd ten cel, trzeba prowadzid wojnę na 
śmierd i życie, byd gotowym do ponoszenia największych ofiar i nieugięcie 
wytrwad do kooca, nie zaprzestając walki dopóty, dopóki cel nie zostanie 
osiągnięty. Chodby ofiary miały byd największe, chodby wymagało to wiele 
czasu, lecz za to przed nami wyraźnie staje obraz nowego świata, w którym bę-
dzie panowad wieczny pokój i wieczna jasnośd. 

Jesteśmy w pełni przekonani, że w obecnej wojnie wywalczymy właśnie takie 
nowe Chiny, taki nowy świat, w którym będzie palowad wieczny pokój i wieczna 
jasnośd. Faszyści i imperialiści chcą, by wojny trwały bez kooca. My zaś chcemy 
w niedalekiej Przy-złości położyd kres wojnom. Do osiągnięcia tego celu koniecz-
ne są ogromne wysiłki większości ludzkości. 450 milionów Chioczyków stanowi 
czwartą częśd ludzkości. Jeżeli my swymi jednomyślnymi wysiłkami rozgromimy 
imperializm japooski i utworzymy wolne, równoprawne nowe Chiny, będzie to 
niewątpliwie wielkim wkładem w dzieło wywalczenia wiecznego pokoju na 
całym świecie. Nie jest to czcze marzenie. Przebieg rozwoju społeczno- 
ekonomicznego na całym świecie już przybliża nas do tego; potrzebne są jedynie 
wysiłki większości ludzkości, a za kilkadziesiąt lat cel nasz będzie niewątpliwie 
osiągnięty. 
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ŚWIADOMA DZIAŁALNOŚD W WOJNIE 

 

59. Wszystko, co wyżej powiedzieliśmy, wyjaśnia nam, dlaczego wojna będzie 
przewlekła i dlaczego ostateczne zwycięstwo Przypadnie Chinom. Dotychczas 
była mowa w zasadzie o tym, czym jest przedmiot naszych rozważao i czym on 
nie jest. Teraz przejdźmy do zagadnienia, jak należy działad i jak działad nie 
należy. Jak prowadzid przewlekłą wojnę? Jak wywalczyd ostateczne zwycięstwo? 

pytania, na które chcemy poniżej odpowiedzied. W tym celu Naświetlimy 
następujące zagadnienia: świadoma działalnośd w woj- me; wojna a polityka; 
polityczna mobilizacja w wojnie przeciwko ^Jeźdźcom japooskim; cele wojny; 
ofensywne działania w wojnie obronnej, gwałtowne działania w wojnie 
przewlekłej, działania na ziemiach zewnętrznych w wojnie na liniach 
wewnętrznych; inicjatywa, elastycznośd i planowośd; działania manewrowe 
wojsk regularnych, wojna partyzancka, wojna pozycyjna; wojna na zniszczenie i 
wojna na wyczerpanie; możnośd wyzyskania błędnych posunięd nieprzyjaciela; 
zagadnienie decydujących bitew w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim; lud 
i armia — podstawą zwycięstwa. 

Zaczniemy od zagadnienia świadomej działalności. 

 

60. Kiedy występujemy przeciwko subiektywistycznemu ujmowaniu zagadnieo, 
oznacza to, że zwalczamy takie poglądy poszczególnych ludzi, które nie opierają 
się na obiektywnej rzeczywistości i nie odpowiadają jej, lecz stanowią fikcję lub 
fałszywe tezy; przecież postępowanie w myśl tych poglądów przyniesie 
nieuchronne fiasko. Oto dlaczego należy zwalczad takie poglądy. Wszystko 
jednak dzieje się za sprawą ludzi; ani przewlekła wojna, ani ostateczne 
zwycięstwo nie możliwe są bez udziału ludzi. Przed podjęciem czegokolwiek 
ludzie powinni opracowywad na podstawie obiektywnej rzeczywistości 
określone idee, tezy, poglądy, układad plany, wytyczad linię, politykę, strategię, 
taktykę, a dopiero wówczas ich działania będą skuteczne. Idee, tezy itd. —- to 
zjawiska o charakterze subiektywnym, czyny zaś lub działania — to przejawy 
tego, co subiektywne, w tym, co obiektywne. Idee i czyny stanowią działalnośd 
właściwą człowiekowi. Działalnośd tę nazywamy „świadomą działalnością” i ona 
właśnie stanowi charakterystyczną cechę człowieka. Wszystkie idee oparte na 
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obiektywnej rzeczywistości i odpowiadające jej są słuszne, wszystkie czyny lub 
działania oparte na słusznych ideach również są słuszne. Właśnie takie idee i 
czyny, taką świadomą działalnośd powinniśmy rozwijad. Wojna przeciwko 
najeźdźcom japooskim ma na celu wypędzenie imperialistów i przekształcenie 
starych Chin w nowe Chiny. Aby ten cel osiągnąd, trzeba mobilizowad cały lud 
chioski i rozwijad pod każdym względem jego świadomą działalnośd, 
wymierzoną przeciwko najeźdźcom japooskim. Jeżeli zaś będziemy siedzied z 
założonymi rękami, czeka nas tylko ujarzmienie; nie ujrzymy wtedy ani 
przewlekłej wojny, ani ostatecznego zwycięstwa. 

 

61. Świadoma działalnośd stanowi charakterystyczną cech? człowieka. Cecha ta 
wyraziście uwydatnia się podczas wojny. Wynik wojny zależy również oczywiście 
od całego szeregu warunków, charakteryzujących obie strony wojujące — od 
warunków militarnych, politycznych, ekonomicznych, geograficznych, jak 
również charakteru wojny oraz od pomocy międzynarodowej. Jednakże wynik 
wojny zależy nie tylko od tych warunków. Te warunki stanowią jedynie o 
możliwości takiego czy innego wyniku wojny. Same przez się nie przynoszą one 
ani zwycięstwa, ani klęski. Do rozstrzygnięcia zaś wyniku wojny konieczne są 
jeszcze subiektywne Wysiłki, to jest kierowanie wojną i prowadzenie wojny, 
inaczej mówiąc, świadoma działalnośd w wojnie. 

 

62. Ten, kto kieruje wojną, nie może wywalczyd zwycięstwa Wychodząc poza 
ramy zakreślone przez warunki obiektywne, lecz może i powinien energicznie 
dążyd do zwycięstwa w ramach tych Warunków. Arena jego działalności 
ograniczona jest tym, na co Pozwalają obiektywne warunki, jednak na tej arenie 
może on stworzyd wiele barwnych, wspaniałych konstrukcji. Na danej obiek-
tywnej bazie materialnej nasi dowódcy w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim powinni rozwinąd naszą potęgę i stanąwszy na czele armii obalid 
wrogów naszego narodu, aby zmienid nasze społeczeostwo i kraj, cierpiący od 
agresji i ucisku, i zbudowad wolne, równoprawne, nowe Chiny. Do tego 
potrzebna, konieczna jest subiektywna umiejętnośd kierowania. Jesteśmy 
przeciwni temu, by dowódca, oderwawszy się od obiektywnych warunków 
wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, przekształcał się w „rębajłę” miota-
nego się na oślep na wszystkie strony; musimy dążyd do tego, by każdy dowódca 
w tej wojnie stal się wodzem odważnym i mądrym. Taki wódz powinien 
odznaczad się nie tylko odwagą, przyprawiającą nieprzyjaciela o drżenie, lecz 
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również umiejętnością kierowania całym przebiegiem wojny we wszystkich jej 
przemianach i w jej rozwoju. Dowódca nie powinien tonąd w oceanie wojny, 
powinien pływad umiejętnie i pewnie i dotrzed do brzegu zwycięstwa. Strategia i 
taktyka, jako prawa kierowania wojną, są sztuką pływania po oceanie wojny. 

 

63. „Wojna jest kontynuowaniem polityki...” To znaczy, że wojna jest polityką; 
wojna, jako taka stanowi akcję, mającą charakter polityczny, i od 
najdawniejszych czasów nie było wojny, która nie miałaby politycznego 
charakteru. Wojna przeciwko najeźdźcom japooskim jest ogólnonarodową 
wojną rewolucyjną. Zwycięstwo w niej wiąże się nierozerwalnie z politycznym 
celem wojny — wypędzeniem imperialistów japooskich i utworzeniem wolnych, 
równoprawnych, nowych Chin; zwycięstwo jest niemożliwe bez stosowania 
generalnej linii wytrwałego prowadzenia wojny, nieugiętego prowadzenia 
polityki jednolitego frontu; niemożliwe jest bez mobilizacji całego ludu; 
niemożliwe jest bez urzeczywistniania takich zasad politycznych, jak jednośd 
oficerów z żołnierzami oraz armii z ludem, wnoszenie rozkładu w szeregi armii 
nieprzyjacielskiej itd.; niemożliwe jest bez należytego realizowania polityki 
jednolitego frontu; niemożliwe jest bez mobilizacji kulturalnej; niemożliwe jest 
bez starao, zmierzających do uzyskania międzynarodowej pomocy i poparcia ze 
strony ludu kraju wrogiego. Słowem, nie można ani na chwilę oddzielad wojny 
od polityki. Gdyby wojskowi, kierujący wojną przeciwko najeźdźcom japooskim, 
zaczęli lekceważyd politykę, zechcieli izolowad wojnę od polityki, podnosid wojnę 
do rzędu absolutu, trzeba by było to uważad za błąd wymagający naprawienia. 

Jednak wojna ma również swoje cechy specyficzne. To znaczy, że wojna nie jest 
równoznaczna z polityką w ogóle. „Wojna jest kontynuowaniem polityki innymi 
środkami”14. Kiedy polityka, osiągnąwszy określone stadium rozwoju, nie jest już 
w stanie rozwijad się po dawnemu, podjęta zostaje wojna po to, aby znieśd 
przeszkody na drodze polityki. Na przykład na wpół niezawisłe Chiny były 
przeszkodą dla rozwoju polityki imperializmu japooskiego, toteż Japonia, 
pragnąc usunąd tę przeszkodę, wszczęła agresywną wojnę. No, a Chiny? Ucisk 
imperialistyczny już dawno stał się przeszkodą na drodze chioskiej rewolucji 
burżuazyjno-demokratycznej. Dlatego w Chinach wielokrotnie wybuchały wojny 
Wyzwoleocze, mające na celu usunięcie tej przeszkody. Teraz Japonia uciekła się 
do wojny, aby całkowicie zagrodzid drogę postępowemu rozwojowi rewolucji 
chioskiej. Dlatego musimy prowadzid wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim i 
jesteśmy całkowicie zdecydowani zmieśd tę przeszkodę z naszej drogi. Z chwilą 
kiedy przeszkoda zostaje usunięta i polityczny cel osiągnięty, wojna kooczy się. 
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Dopóki przeszkoda nie jest usunięta całkowicie, trzeba kontynuowad wojnę, by 
doprowadzid dzieło do kooca. Gdyby na przykład znaleźli się ludzie, którzy przed 
urzeczywistnieniem zadao wojny przeciwko najeźdźcom japooskim próbowaliby 
pójśd na ugodę z wrogiem, to próby te i tak skooczyłyby się absolutnym 
fiaskiem: gdyby nawet wskutek tych czy innych przyczyn udało im się to, Wojna i 
tak rozgorzałaby na nowo, szerokie masy ludowe nie zgodziłyby się na taki wynik 
wojny i na pewno kontynuowałyby ją aż do całkowitego osiągnięcia jej 
politycznych celów. Dlatego można powiedzied, że polityka — to bezkrwawa 
wojna, a wojna — to krwawa polityka. 

 

65. Odpowiednio do specyficznych cech wojny powstaje cały system 
specyficznych organizacji, służących potrzebom wojny, cały system 
specyficznych metod prowadzenia wojny, specyficzny Proces wojny. Do takich 
organizacji należy armia i wszystko, co jej dotyczy; do takich metod należy 
strategia i taktyka, służące do kierowania działaniami wojennymi; proces wojny 
stanowi specyficzną formę działalności ludzi, kiedy walczące armie, stosując 
korzystną dla siebie i niekorzystną dla nieprzyjaciela strategię i taktykę, 
przeprowadzają natarcie lub bronią się. Dlatego doświadczenie wojny jest 
specyficznym doświadczeniem i wszyscy jej uczestnicy muszą wyzbyd się 
pokojowych nawyków i przestawid się na modłę wojenną. Tylko w ten sposób 
można wywalczyd zwycięstwo. 

 

 

POLITYCZNA MOBILIZACJA W WOJNIE PRZECIWKO 
NAJEŹDŹCOM JAPOOSKIM 

 

66. Nie można odnieśd zwycięstwa w tak wielkiej wojnie na- rodowo-
rewolucyjnej bez prowadzonej w szerokim zasięgu politycznej mobilizacji ludu. 
Ta okolicznośd, że przed wybuchem wojny nie prowadzono politycznej 
mobilizacji do walki przeciwko najeźdźcom japooskim, była dużym 
zaniedbaniem ze strony Chin i w ten sposób od razu daliśmy przeciwnikowi 
jedno posunięcie for. Nawet i teraz, kiedy wojna już się toczy, polityczną 
mobilizację prowadzi się jeszcze bynajmniej nie wszędzie, a o jej zasięgu nie ma 
nawet co mówid. Przytłaczająca większośd ludności dowiaduje się o wojnie 



52 
 

dopiero wówczas, gdy znajduje się pod ogniem artylerii i bomb lotniczych 
nieprzyjaciela. Jest to też swego rodzaju mobilizacja, tylko że przeprowadza ją za 
nas nieprzyjaciel, a nie my sami. Ci, którzy mieszkają w odległych rejonach i nie 
słyszą kanonady artyleryjskiej, dotychczas jeszcze trwają w niezamąconym 
spokoju. Trzeba zmienid ten stan rzeczy, w przeciwnym wypadku w tej wojnie na 
śmierd i życie nie osiągniemy zwycięstwa. W żadnym razie nie powinniśmy już 
dawad przeciwnikowi ani jednego posunięcia for; przeciwnie, trzeba dołożyd 
wszystkich sił, by nadrobid to zaniedbane posunięcie: całą parą rozwinąd 
polityczną mobilizację by pokonad nieprzyjaciela. Od tego posunięcia zależy 
bardzo wiele. To, że ustępujemy nieprzyjacielowi pod względem uzbrojenia itd. 
jest sprawą drugorzędną. Natomiast mobilizacja polityczna — to rzeczywiście 
posunięcie pierwszorzędnej wagi. Jeżeli cały lud zostanie zmobilizowany, to 
nieprzyjaciel nie ujdzie bezkarnie, zginie w otchłani klęsk; wtedy powstaną 
warunki po temu, by uzupełni nasze braki w dziedzinie uzbrojenia itd., powstaną 
przesłanki do pokonania wszystkich trudności wojny. Aby zwyciężyd, trzeba 
wytrwale prowadzid wojnę, nieugięcie przestrzegad polityki jednolitego frontu, 
wytrwale stosowad linię przewlekłej wojny. Wszystko to niemożliwe jest jednak 
bez mobilizacji ludu. Pragnąd zwycięstw i lekceważyd polityczną mobilizację — to 
tyle samo, co „zaprzęgnąd konia ogonem do przodu”; wtedy oczywiście nie 
można nawet mówid o zwycięstwie. 

 

67. Czym zaś jest polityczna mobilizacja? Przede wszystkim armia i lud muszą 
wiedzied, jaki jest polityczny cel wojny. Trzeba, aby każdy żołnierz, każdy 
obywatel rozumiał, po co trzeba walczyd, jakie ma znaczenie wojna dla niego 
osobiście. Politycznym celem Wojny przeciwko najeźdźcom japooskim jest 
wypędzenie imperialistów japooskich i zbudowanie wolnych, równoprawnych, 
nowych Chin. Cel ten musi byd wiadomy całej armii i całemu ludowi. Tylko pod 
tym warunkiem można wzbudzid w nich nieprzepartą Wolę walki przeciwko 
najeźdźcom japooskim, a wtedy setki milionów, jak jeden mąż, złożą wszystko 
na ołtarzu tej wojny. Następnie, samo tylko wyjaśnienie celu wojny jeszcze nie 
wystarcza: trzeba jeszcze wyjaśniad metody i politykę, zmierzające do 
osiągnięcia tego celu. To znaczy, że potrzebny jest również program polityczny. 
Teraz opracowany już został dziesięciopunktowy „Program stawienia oporu 
Japonii i ocalenia ojczyzny” oraz „Program stawienia oporu Japonii i budowy 
paostwa”. Trzeba je popularyzowad w armii wśród ludu, mobilizowad całą armię 
i lud do wcielenia tych programów w życie. Bez wyraźnego i konkretnego 
programu politycznego nie można zmobilizowad całej armii i całego ludu, nie 
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można doprowadzid wojny przeciwko najeźdźcom japooskim do kooca, 
Następnie zachodzi pytanie, jak przeprowadzad mobilizację? 

Trzeba w tym celu wyzyskad ustne wystąpienia, ulotki i odezwy, gazety, broszury 
i książki, teatr i film, szkołę, masowe organizacje ludowe i aktyw. To, co w tym 
zakresie czyni się obecnie w rejonach władzy kuomintangowskiej, jest zaledwie 
kroplą w morzu, a nadto metody prowadzenia tej akcji nie odpowiadają masom 
ludowym: duch tych metod jest obcy ludowi. Trzeba radykalnie zmienid ten 
stan, rzeczy. I wreszcie, nie można zadowalad się raz przeprowadzoną kompanią. 
Polityczną mobilizację w wojnie przeciwko najeźdźcom i japooskim trzeba 
prowadzid stale. Oczywiście, nie należy bez kooca wygłaszad przed ludem 
wyuczonego na pamięd programu politycznego — takiego dokuczliwego 
trajkotania nikt nie będzie nawet słuchał. Polityczną mobilizację trzeba wiązad z 
przebiegiem samej wojny, z życiem żołnierzy i prostego ludu, trzeba 
przekształcid ją w stałą akcję. Jest to sprawa wielkiej wagi. Od niej przede 
wszystkim zależy zwycięstwo w wojnie. 

 

CELE WOJNY 

 

68. Będzie tu mowa nie o politycznych celach wojny, albowiem o politycznym 
celu wojny przeciwko najeźdźcom japooskim mówiliśmy już wyżej — cel ten 
polega na wypędzeniu imperialistów japooskich i na zbudowaniu wolnych, 
równoprawnych, nowych Chin. W niniejszym rozdziale poruszymy główne cele 
wojny jako „krwawej polityki”, wojny jako wzajemnego tępienia się dwóch 
armii. Podstawowym celem wojny jest „zachowanie własnych sił i zniszczenie sił 
nieprzyjaciela” (przez zniszczenie sił nieprzyjaciela rozumie się jego rozbrojenie i 
tak zwane „pozbawienie nieprzyjaciela siły oporu”, a nie całkowite jego fizyczne 
wytępienie). W starożytności posługiwano się w wojnie włócznią i tarczą. 
Włócznia służyła do natarcia, do zniszczenia nieprzyjaciela, tarcza zaś —do 
obrony, do zachowania siebie. Aż do naszych dni wszelka broo stanowi dalszy 
rozwój tych dwóch rodzajów uzbrojenia. Bombowce, karabiny maszynowe, 
działa dalekonośne, środki trujące — wszystko to jest dalszym stadium rozwoju 
włóczni, natomiast schrony przeciwlotnicze, hełmy stalowe, umocnienia 
betonowe, maski przeciw gazowe — dalszym stadium rozwoju tarczy. Czołgi — 
to nowa broo łącząca w sobie i włócznię, i tarczę. Natarcie — to główny środek 
zniszczenia sił nieprzyjaciela, ale nie należy pomijad też obrony. Natarcie 
prowadzi się w celu bezpośredniego zniszczenia sił nieprzyjaciela, jednocześnie 
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zaś w celu zachowania własnych sił, jeżeli bowiem nie zniszczysz wroga, wróg 
zniszczy ciebie. Obrona służy bezpośrednio do zachowania własnych sił, lecz 
jednocześnie jest środkiem pomocniczym w przeprowadzeniu natarcia lub 
środkiem przygotowującym przejście do natarcia. Odwrót to rodzaj obrony, jest 
on też dalszym ciągiem obrony, pościg zaś — dalszym ciągiem natarcia. Trzeba 
zwrócid uwagę, że zniszczenie sił nieprzyjaciela jest głównym celem wojny, 
zachowanie zaś własnych sił — pochodnym celem, gdyż tylko masowe 
zniszczenie sił nieprzyjaciela może skutecznie zapewnid zachowanie własnych sił. 
Stąd wniosek, że natarcie, jako główny środek zniszczenia sił nieprzyjaciela, 
odgrywa główną rolę, obrona zaś, jako pomocniczy środek zniszczenia sił 
nieprzyjaciela i jako jeden ze środków zachowania własnych sił — pochodną 
rolę. Aczkolwiek w praktyce w wojnie przez większą częśd czasu przeważa 
obrona, przez mniejszą zaś — natarcie, mimo to jeżeli rozpatrywad przebieg 
wojny w jej całokształcie, natarcie pozostaje głównym środkiem. 

 

69. Jak objaśnid, dlaczego w wojnie tak bardzo cenione jest bohaterskie 
samopoświęcenie? Czy nie jest to sprzeczne z postulatem „zachowania własnych 
sił”? Nie, nie jest sprzeczne. Są to przeciwieostwa, lecz warunkują się one 
wzajemnie. Wojna jest krwawą polityką, która pociąga za sobą ofiary, czasem 
nawet ogromne ofiary. 

Chwilowe złożenie w ofierze części sił (odstąpienie od postulatu zachowania sił) 
ma na celu zachowanie wszystkich sił na zawsze. To właśnie mamy na myśli, 
kiedy mówimy, że natarcie jako środek, zasadzie przeznaczony do zniszczenia sił 
nieprzyjaciela, jednocześnie spełnia też funkcję mającą na celu zachowanie 
własnych sił. Z tych samych przyczyn słuszna jest teza, że obrona musi 
bezwarunkowo zawierad w sobie jednocześnie i natarcie, nie zaś tylko obronę w 
jej czystej formie. 

 

70.  Zachowanie własnych sił i zniszczenie sił nieprzyjaciela, jako Wojny, stanowi 
treśd wojny i jest podstawą wszystkich działao bojowych. Ta podstawowa treśd 
wojny przenika ją całą na wskroś, zaczynając od czysto technicznych metod, a 
koocząc na strategii. Wskazany cel wojny — zachowanie własnych sił i 
zniszczenie sił nieprzyjaciela — stanowi główną zasadę wojny, toteż wszystkie 
tezy i zasady wyszkolenia bojowego, taktyki, sztuki operacyjnej i strategii są od 
niej całkowicie nieodłączne. Zasady prowadzenia walki piechoty głoszą: „kryj się 
i rozwijaj ogieo”. Co to znaczy? Pierwsza zasada ma na celu zachowanie 
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własnych sił, druga — zniszczenie sił nieprzyjaciela. Pierwsza zasada zrodziła 
takie sposoby samoobrony, jak wyzyskanie ukształtowania terenu i znajdujących 
się na nim obiektów, przesuwanie się skokami, luźne szyki, a druga oczyszczenie 
pola ostrzału, organizację systemu ognia itd. W taktyce stosuje się siły 
uderzeniowe, siły wiążące i odwody. Przeznaczeniem pierwszych jest niszczenie 
sił nieprzyjaciela, drugich zachowanie własnych sił, trzecich zaś używa się do 
pierwszego i drugieg0 celu w zależności od sytuacji: albo do wsparcia sił 
uderzeniowych lub pościgu za nieprzyjacielem, to jest do zniszczenia sił 
nieprzyjaciela, albo do wsparcia sił wiążących lub do osłony, to jest do zacho-
wania własnych sił. Tak więc i zasady wyszkolenia bojowego, i prawa taktyki, 
sztuki operacyjnej i strategii, i wszystkie metody techniczne, działania taktyczne, 
operacyjne i strategiczne są absolutnie nieodłączne od celu wojny. Temu celowi 
podporządkowany jest całokształt wojny i ten cel przenika cały bieg wojny od 
początku do kooca. 

71. Ci, którzy kierują wojną, niezależnie od ich stopni i szarż, nie mogą kierowad 
wojną przeciwko najeźdźcom japooskim, nie uwzględniając podstawowych, 
przeciwstawnych właściwości Chin i Japonii oraz tego celu wojny. Podstawowe, 
przeciwstawid właściwości obu stron wojujących przejawiają się w działaniu w 
toku operacji bojowych i znajdują wyraz we wzajemnej walce o zachowanie 
własnych sił i zniszczenie sił nieprzyjaciela. Dla nas zadania wojny polegają na 
tym, by wszystkimi siłami dążyd do dużego lub niewielkiego zwycięstwa w każdej 
walce, rozbrajad w każdej  walce częśd sił nieprzyjaciela, czynid niezdolną do 
walki częśd jego siły żywej i sprzętu. Nagromadzenie tego rodzaju 
poszczególnych sukcesów w dziele zniszczenia nieprzyjaciela przyniesie nam 
duże zwycięstwo strategiczne i wtedy osiągniemy swój cel polityczny i 
ostatecznie wypędzimy nieprzyjaciela z kraju, obronimy ojczyznę i zbudujemy 
nowe Chiny. 

 

OFENSYWNE DZIAŁANIA W WOJNIE OBRONNEJ, GWAŁTOWNE 
DZIAŁANIA W WOJNIE PRZEWLEKŁEJ I DZIAŁANIA NA LINIACH 

ZEWNĘTRZNYCH W WOJNIE NA LINIACH WEWNĘTRZNYCH 

 

72. Rozpatrzymy teraz konkretną linię strategiczną w wojnie przeciwko 
najeźdźcom japooskim. Mówiliśmy już, że naszą linią strategiczną w wojnie 
przeciwko najeźdźcom japooskim jest linia Wojny przewlekłej i jest to całkowicie 
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słuszne. Jest to jednak ogólne, a nie konkretne określenie linii. A zatem jak 
konkretnie prowadzid przewlekłą wojnę? Zajmiemy się wyjaśnieniem tego 
zagadnienia. Nasza odpowiedź jest następująca: na pierwszym i drugim etapie, 
to jest na etapach, kiedy nieprzyjaciel prowadzi natarcie, a potem Przechodzi do 
umocnienia zajętego terytorium, należy — będąc w obronie strategicznej — 
prowadzid bitwy i walki ofensywne; w wypadku strategicznego nastawienia na 
przewlekłą wojnę — należy prowadzid gwałtowne działania w skali operacyjnej i 
taktyczni znajdując się pod względem strategicznym na liniach wewnętrznych — 
należy prowadzid bitwy i walki na liniach zewnętrznych. Na trzecim zaś etapie 
przejdziemy do kontrofensywy strategicznej. 

 

73. Wskutek tego, że Japonia jest potężnym paostwem imperialistycznym, my 
zaś — paostwem słabym, półkolonialnym i półfeudalnym, Japonia prowadzi 
ofensywę strategiczną, my zaś jesteśmy w obronie strategicznej. Japonia usiłuje 
zastosowad strategię wojny o szybkim przebiegu, my zaś powinniśmy świadomie 
stosowad strategię wojny przewlekłej. Japonia posługuje się swoją bardzo silną 
pod względem bojowym armią lądową w składzie kilkudziesięciu dywizji (w 
chwili obecnej już około 30 dywizji), jak również częścią swej marynarki 
wojennej w celu okrążenia i blokady Chin od lądu i od morza, a jej wojenna flota 
powietrzna bombarduje Chiny. W obecnej chwili armia japooska zajmuje już 
szeroki front Paotou do Hangczou, jej marynarka wojenna podpłynęła do 
Wybrzeża prowincji Fukien i Kuangtung i w ten sposób prowadzi ona wojnę na 
liniach zewnętrznych o olbrzymiej rozciągłości. My zaś prowadzimy wojnę na 
liniach wewnętrznych. Wszystko to jest rezultatem tej cechy szczególnej, że 
nieprzyjaciel jest silny, my zaś słabi. Taka jest jedna strona sytuacji. 

 

74. Jednak z drugiej strony mamy przed sobą zupełnie przeciwny obraz. Japonia, 
chociaż jest silna, odczuwa brak siły żywej, Chiny zaś, chociaż są słabe, 
rozporządzają ogromnym terytorium, liczną ludnością i dużą armią. Z tego 
wypływają dwa doniosłe następstwa. Po pierwsze, nieprzyjaciel, wkroczywszy z 
nieliczną armią do dużego kraju, zdoła okupowad tylko pewną częśd jego 
większych miast, głównych linii komunikacyjnych i niektórych rejonów 
równinnych. W konsekwencji na zagarniętym przez Japooczyków terytorium 
pozostaną rozległe rejony, których nie zdołają oni okupowad. A to otwiera przed 
nami szerokie możliwości rozwijania wojny partyzanckiej. Chodby nawet 
nieprzyjaciel zajął linię Kanton—Wuhan—Lanczou i przylegające do niej rejony, 
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trudno mu już będzie jednak zająd rejony poza tą linią. A to da Chinom 
podstawowe zaplecze i centralną bazę oporu do prowadzenia przewlekłej wojny 
oraz do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. Po drugie, nacierając małymi 
siłami i mając przed sobą liczną armię, nieprzyjaciel nieuchronnie wpada w 
okrążenie. Nacierając na nas z różnych kierunków nieprzyjaciel znajduje się na 
zewnętrznych liniach strategicznych, my zaś — na wewnętrznych, nieprzyjaciel 
prowadzi ofensywę strategiczną, my zaś jesteśmy w obronie strategicznej. Może 
się wydawad, że jest to dla nas bardzo niekorzystne. W rzeczywistości jednak 
możemy wyzyskad nasze dwie mocne strony — rozległośd terytorium i dużą 
liczebnośd armii — i zamiast tego, by prowadzid wojnę pozycyjną, uparcie 
broniąc poszczególnych punktów, stosowad elastyczne metody wojny manewro-
wej, przeciwstawiad jednej dywizji nieprzyjaciela kilka naszych dywizji, 
przeciwstawiad dziesiątkowi tysięcy jego żołnierzy kilkadziesiąt tysięcy naszych 
żołnierzy, uderzad na nieprzyjaciela na każdym kierunku jego natarcia z kilku 
kierunków, znienacka okrążad nieprzyjaciela na jednym z kierunków i atakowad 
go działając z linii zewnętrznych. Tak więc nieprzyjaciel, działający pod 
względem strategicznym na liniach zewnętrznych i prowadzący ofensywę 
strategiczną, będzie zmuszony w bitwach i walkach działad na liniach 
Wewnętrznych i przechodzid do obrony. Natomiast nasze wojska, działające pod 
względem strategicznym na liniach wewnętrznych i znajdujące się w obronie 
strategicznej, będą działad w bitwach i w walkach na liniach zewnętrznych i będą 
nacierad. Tak będzie Przedstawiad się sprawa na jednym kierunku posuwania się 
nieprzyjaciela, tak samo będzie przedstawiad się ona również na wszystkich po-
zostałych kierunkach. Wskazane dwie okoliczności wypływają z tej cechy 
szczególnej, że kraj nieprzyjaciela jest mały, nasz zaś — duży. 

Następnie, armia nieprzyjaciela, chociaż jest nieliczna, jest za silna (pod 
względem swego wyekwipowania i wyszkolenia bojowego), nasza zaś armia, 
chociaż jest liczna, jest za to słaba (również tylko pod względem wyekwipowania 
i wyszkolenia bojowego, ale nie Pod względem ducha bojowego). Dlatego w 
bitwach i walkach powinniśmy nie tylko bid nieprzyjaciela liczebną przewagą, 
zadając uderzenia z linii zewnętrznych jego wojskom, znajdującym się na liniach 
wewnętrznych, ale też stosowad metodę działao gwałtownych. W tym celu 
trzeba z reguły uderzad na nieprzyjaciela znajdującego się w marszu, 
Powstrzymywad się zaś od uderzeo na jego garnizony i oddziały, stojące w 
miejscu. Powinniśmy zawczasu skrycie koncentrowad wielkie siły po bokach 
dróg, którymi nieprzyjaciel na pewno ma przejśd, i kiedy znajduje się w marszu, 
nagłym skokiem okrążad i atakowad, nie dając mu przyjśd do siebie i szybko 
koocząc walkę. Jeżeli zadamy skuteczne uderzenie, nieprzyjaciel będzie 
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całkowicie zniszczony, albo ulegnie zniszczeniu większa czy mniejsza częśd jego 
sił. I nawet jeżeli walka potoczy się niepomyślnie nas, nieprzyjaciel w każdym 
bądź razie poniesie duże straty rannych i zabitych. Tak powinna przedstawiad się 
sprawa w jednej walce, tak powinna przedstawiad się również we wszystkich 
pozostałych. Nie chciejmy zbyt wiele, ale gdyby chod raz na miesiąc udawało się 
nam wygrad taką stosunkowo dużą bitwę, jak na przykład pod Pingsingkuanem 
lub pod Taierczuangiem, poważnie osłabiłoby to ducha w szeregach 
nieprzyjaciela, podniosłoby ducha bojowego naszej armii i wywołałoby 
oddźwięk sympatii na całym świecie. Tak więc, obrawszy strategiczny kurs na 
wojnę przewlekłą, nastawiamy się na polach bitew i walk na gwałtowne 
działania, przeciwnik zaś, obrawszy strategiczny kurs na wojnę o szybkim 
przebiegu, będzie zmuszony w rezultacie licznych porażek w bitwach i walkach 
przestawid się na wojnę przewlekłą. 

75. Scharakteryzowane wyżej nastawienie w działaniach w skali operacyjnej i 
taktycznej można ująd w ogólną formułę: „gwałtowne działania ofensywne na 
liniach zewnętrznych”. Aczkolwiek nastawienie to sprzeczne jest z naszym 
nastawieniem strategicznym: „przewlekła wojna obronna na liniach 
wewnętrznych”, jest ono jednak konieczne do urzeczywistnienia tego 
nastawienia strategicznego. Gdybyśmy w działaniach w skali operacyjnej i 
taktycznej również zaczęli nastawiad się na przewlekłe bitwy i walki obronne na 
liniach wewnętrznych, jak to się działo na przykład w początkowym okresie 
wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, nie odpowiadałoby to wcale tym 
dwóm okolicznościom, że małemu krajowi nieprzyjaciela przeciwstawia się nasz 
duży kraj, silnej zaś arm” japooskiej przeciwstawia się nasza słaba armia. W 
takim wypadku nigdy nie osiągnęlibyśmy naszego strategicznego celu, nie 
zdołalibyśmy przewlec wojny i zostalibyśmy rozgromieni przez nieprzyjaciela. 
Oto dlaczego cały czas nalegaliśmy i nalegamy na organizowanie odpowiedniej 
ilości wielkich zgrupowao wojsk polowych, które by pod względem liczebnym 
przewyższały dwukrotnie, trzy krotnie, a nawet czterokrotnie jakiekolwiek 
zgrupowania bojowe nieprzyjaciela. Zgrupowania te, trzymając się wskazanego 
wyżej nastawienia, będą walczyd z nieprzyjacielem na rozległych obszarach. 
Nastawienie to nadaje się nie tylko do działao armii regularnej, lecz również do 
wojny partyzanckiej i tutaj stosowanie go jest konieczne. Daje się ono 
zastosowad nie tylko do jednego jakiegoś etapu wojny, lecz przez cały czas 
wojny. Na etapie kontrofensywy strategicznej, kiedy nasze wyposażenie 
techniczne znacznie wzrośnie, i nawet wtedy, kiedy przewaga sił nieprzyjaciela 
zupełnie zaniknie, kontynuując przeważającymi silami gwałtowne działania 
ofensywne na liniach zewnętrznych, uzyskamy jeszcze większe niż na 
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poprzednich etapach możliwości masowego zdobywania jeoców i łupów. 
Wyobraźmy sobie na przykład, że przeciwko jednej zmechanizowanej dywizji 
nieprzyjaciela wystawimy dwie, trzy lub cztery swoje dywizje i to dywizje 
zmechanizowane; wtedy tym pewniej będziemy mogli zniszczyd tę dywizję. Kilku 
siłaczom łatwo jest pokonad jednego—jest to elementarna prawda. 

76. Jeżeli na polach bitew będziemy nieugięcie nastawiad się na gwałtowne 
działania ofensywne na liniach zewnętrznych, zmienimy przez to na swoją 
korzyśd stosunek sił nie tylko na polach bitew, ale też stopniowo w całokształcie 
wojny. W rezultacie tego, że na polach bitew my będziemy nacierad, 
nieprzyjaciel zaś będzie się bronid, że będziemy działad przeważającymi siłami na 
liniach zewnętrznych, ustępujący zaś nam pod względem liczebnym nieprzyjaciel 
— na liniach wewnętrznych, że będziemy działad gwałtownie, nieprzyjaciel zaś, 
mimo iż będzie usiłował przewlec bitwy w oczekiwaniu posiłków, nie będzie w 
stanie tego uczynid — w rezultacie tego wszystkiego nieprzyjaciel będzie się 
przekształcad z silnego w słabego i tracid swoją przewagę, my zaś, na odwrót, 
będziemy się przekształcad ze słabej strony w silną i osiągad przewagę. W 
wyniku wielu takich zwycięskich bitew nastąpi zmiana również w ogólnym 
stosunku sił. To znaczy, że osiągnąwszy wiele zwycięstw na polach bitew w 
gwałtownych działaniach ofensywnych liniach zewnętrznych, stopniowo 
zwiększymy swoje siły i osłabimy wroga, to zaś nie może nie doprowadzid do 
zmiany ogólnego stosunku między naszymi siłami i naszymi mocnymi stronami a 
siłami nieprzyjaciela i jego mocnymi stronami. A wtedy, wyzyskując obok tych 
zwycięstw również wszystkie pozostałe sprzyjające  nam warunki w Chinach, 
zmiany w wewnętrznej sytuacji Japonii, sprzyjającą sytuację międzynarodową, 
zdołamy osiągnąd równowagę sił, a następnie również przewagę nad 
nieprzyjacielem. Wówczas właśnie nastąpi pora naszej kontrofensywy i 
wypędzenia nieprzyjaciela z naszego kraju. 

 

77. Wojna jest zmaganiem się sił, lecz w toku wojny same te siły zmieniają się 
w porównaniu z ich pierwotnym stanem. Tutaj decydującym czynnikiem są już 
wysiłki subiektywne, zmierzające do tego, by osiągnąd jak najwięcej zwycięstw i 
popełnid jak najmniej błędów. Warunki obiektywne zapewniają możliwośd tego 
rodzaju zmian, lecz do urzeczywistnienia takiej możliwości potrzebna jest 
słuszna linia i subiektywne wysiłki. W tej sytuacji decydująca rola przypada 
czynnikowi subiektywnemu. 
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INICJATYWA, ELASTYCZNOŚD I PLANOWOŚD 

 

78. Punktem ciężkości omawianego wyżej nastawienia na gwałtowne działania 
ofensywne w skali operacyjnej i taktycznej na liniach zewnętrznych jest natarcie. 
Przez linie zewnętrzne należy rozumied położenie nacierającego w stosunku do 
nieprzyjaciela, gwałtownośd zaś charakteryzuje tempo natarcia. Dlatego też 
mówimy: „gwałtowne działania ofensywne na liniach zewnętrznych”. Jest to 
najbardziej prawidłowa wytyczna prowadzenia przewlekłej wojny, inaczej 
mówiąc, jest to wytyczna wojny manewrowej. Jednak zastosowanie tej 
wytycznej jest niemożliwe bez przejawienia inicjatywy, elastyczności i 
planowości. Przystąpimy teraz do rozpatrzenia tych trzech zagadnieo. 

 

79. Już przedtem mówiliśmy o świadomej działalności, dlaczeg0 więc 
przystępujemy teraz do zagadnienia inicjatywy? Jak wskazaliśmy wyżej, przez 
świadomą działalnośd należy rozumied świadome działania i świadome wysiłki 
jako charakterystyczne cechy wyróżniające człowieka i szczególnie dobitnie 
uwypuklające się w wojnie. Co si? tyczy inicjatywy, o której teraz jest mowa, to 
oznacza ona swobodę działania dla wojsk, w odróżnieniu od sytuacji, kiedy 
wojska traci tę swobodę i pozostają w stanie bierności. Swoboda działania jest 
dla armii żywotną koniecznością. Armia, która utraciła tę swoboda staje w 
obliczu groźby rozgromienia lub zagłady. Rozbrojenie żołnierza jest rezultatem 
utraty przez niego swobody działania i przejścia w stan przymusowej bierności. 
Klęska armii wynika z tej samej przyczyny. Na skutek tego obie strony wojujące 
energicznie walczą 0 inicjatywę i ze wszystkich sił unikają bierności. Można 
powiedzied, że zalecana przez nas wytyczna prowadzenia gwałtownych działao 
ofensywnych na liniach zewnętrznych, jak również niezbędne do prowadzenia 
takich ofensywnych działao elastycznośd i planowośd, mają na względzie właśnie 
zdobycie inicjatywy, koniecznej do tego, by doprowadzid nieprzyjaciela do stanu 
bierności oraz do tego, by zachowad własne siły i zniszczyd siły nieprzyjaciela. 
Jednakże inicjatywa jest niemożliwa bez przewagi sił (brak zaś inicjatywy 
„Warunkowany jest brakiem tej przewagi), a więc uwarunkowana jest słusznym 
kierownictwem (brak zaś inicjatywy — błędnym). Poza tym można jednak 
zdobyd inicjatywę i doprowadzid nieprzyjaciela do stanu bierności również przez 
wyzyskanie dezorientacji nieprzyjaciela i stosowanie nagłych działao. Niżej 
zajmiemy się rozpatrzeniem tych tez. 
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80. Inicjatywa jest niemożliwa bez przewagi sił, tak samo jak biernośd 
uwarunkowana jest szczupłością sił. Przewaga sił jest obiektywną podstawą 
zdobycia inicjatywy, tak samo jak szczupłośd sił jest podstawą jej utraty. Jest 
rzeczą oczywistą, że poprzez ofensywne działania w skali strategicznej można w 
tym czy innym stopniu uchwycid w swe ręce inicjatywę i rozwijad ją w wojnie, 
lecz utrzymanie absolutnej inicjatywy, to jest inicjatywy przez cały czas trwania 
wojny i na wszystkich frontach, możliwe jest tylko w Warunkach absolutnej 
przewagi sił nad nieprzyjacielem. Zdrowy człowiek w walce na pięści z ciężko 
chorym będzie posiadał absolutną inicjatywę. Gdyby w Japonii nie było takich 
nie dających się przezwyciężad sprzeczności, gdyby na przykład Japonia mogła 
od razu wystawid ogromną armię w sile kilku milionów ludzi — nawet dziesięciu 
milionów — gdyby jej zasoby finansowe wielokrotnie przewyższały obecne, 
gdyby imperializm japooski nie był we wrogich stosunkach z masami ludowymi 
swego kraju oraz z obcymi paostwami, wreszcie gdyby Japonia swoją 
barbarzyoską polityką nie wywołała rozpaczliwego oporu ludu chioskiego — 
wówczas mogłaby ona zapewnid sobie absolutną przewagę sił i rozporządzad 
absolutną inicjatywą przez cały czas trwania wojny i na wszystkich frontach. 
Jednakże historia wykazuje, że taką absolutną przewagę sił można obserwowad 
jedynie pod koniec wojny lub bitwy, w ich początkowym zaś stadium zdarza się 
ona rzadko. Przykładem absolutnej przewagi i absolutnej niewystarczalności sił 
pod koniec wojny może byd stosunek sił, który ukształtował się w przededniu 
kapitulacji Niemiec w pierwszej wojnie światowej, kiedy to kraje Ententy 
osiągnęły absolutną przewagę sił, po stronie Niemiec zaś ujawniła się absolutna 
niewystarczalnośd sił; w rezultacie Niemcy poniosły klęskę, a kraje Ententy 
osiągnęły zwycięstwo. Jeszcze jeden przykład: w przededniu naszego zwycięstwa 
pod Taierczuangiem wojska japooskie, które w tym czasie zostały tam 
odizolowane, znalazły się po ciężkich walkach w sytuacji ujawniającej absolutną 
niewystarczalnośd ich sił, nasze zaś wojska osiągnęły absolutną przewagę sił. 
Rezultat był taki, że nieprzyjaciel poniósł klęskę, my zaś osiągnęliśmy 
zwycięstwo. Jest to przykład absolutnej niewystarczalności i absolutnej przewagi 
sił pod koniec bitwy. 

Bywa również tak, że wojna lub bitwa kooczą się w sytuacji, kiedy istnieje 
względna przewaga sił lub równowaga sił, w tym wypadku wojna kooczy się 
kompromisem, bitwa zaś — operacyjną równowagą sił stron walczących. Jednak 
w większości wypadków wynik wojny lub bitwy uwarunkowany jest absolutną 
przewagi lub absolutną niewystarczalnością sił. Wszystko to dotyczy okresu 
koocowego wojny lub bitwy, nie zaś ich początku. Można zawczasu powiedzied, 
że przy ostatecznym zakooczeniu wojny chiosko-japooskiej Japonia poniesie 
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klęskę wskutek absolutnej niewystarczalności sił, Chiny zaś zwyciężą dzięki 
absolutnej przewadze sił. W obecnej zaś chwili przewaga sił jednej z wojujących 
stron jest nie absolutna, lecz względna. Takie sprzyjające Japonii czynniki, jak p0' 
siadanie potężnej armii, potężnej ekonomiki i potężnego aparatu paostwowego, 
zapewniły jej przewagę nad Chinami, które mają słabą armię, słabą ekonomikę i 
słaby aparat paostwowy, oraz przygotowały grunt do przejęcia inicjatywy przez 
Japonię. Jednak ponieważ jej Wojska, zasoby ekonomiczne itd. są nie 
wystarczające, jak również wskutek wielu innych niesprzyjających czynników, 
stopieo przewagi Japonii zmniejszył się w rezultacie jej własnych sprzeczności 
wewnętrznych. Następnie na dalsze zmniejszenie przewagi Japonii Wpłynęły 
takie czynniki, jak rozległe terytorium Chin, ich olbrzymia ludnośd, liczna armia i 
zacięty opór w wojnie narodowej. Tak więc okazało się, że przewaga Japonii, 
ogólnie biorąc, jest przewagą względną oraz że Japonia może rozwijad i 
utrzymywad swoją inicjatywę już tylko w pewnych granicach: jej inicjatywa 
również okazała się względną. 

Co się zaś tyczy Chin, to chociaż stosunek sił ułożył się nie na ich korzyśd i 
dlatego popadły one do pewnego stopnia w stan strategicznej bierności, jednak 
rozporządzają one jednocześnie rozległym terytorium, przewagą liczebną wojsk i 
ludności, przewagą pod względem stopnia nienawiści armii i ludu do wroga oraz 
pod względem ducha bojowego. Wszystko to wraz z innymi korzystnymi dla Chin 
czynnikami sprawiło, że stopieo słabości Chin, jeżeli Weźmiemy pod uwagę ich 
armię, ekonomikę itp., zmniejszył się i ich słabośd pod względem strategicznym 
okazała się względną. Dzięki temu zmniejszył się również stopieo bierności Chin i 
ich strategiczna biernośd również okazała się względną. Ponieważ jednak każda 
biernośd jest niekorzystna, trzeba wytężyd wszystkie siły, by położyd jej kres. W 
dziedzinie wojskowej należy w tym celu nieugięcie nastawiad się na gwałtowne 
działania ofensywne na liniach Zewnętrznych oraz na rozwijanie wojny 
partyzanckiej na tyłach nieprzyjaciela. Innymi słowy, trzeba poprzez działania 
manewrowe Wojsk regularnych w skali operacyjnej oraz poprzez wojnę party-
zancką dążyd do zdobycia przytłaczającej przewagi sił i inicjatywy w licznych 
poszczególnych bitwach. W ten właśnie sposób, poprzez zdobycie przewagi sił i 
inicjatywy w licznych bitwach na poszczególnych odcinkach frontu, zdołamy 
stopniowo osiągnąd strategiczną Przewagę i strategiczną inicjatywę, kładąc kres 
stanowi strategicznej słabości i bierności. Taki jest związek między inicjatywą ą 
biernością, między przewagą sił a słabością. 

81. Stąd staje się również zrozumiały związek między inicjatywą lub biernością z 
jednej strony a kierownictwem — z drugiej, i Jak już było powiedziane wyżej, 
możemy położyd kres naszej względnej słabości strategicznej i bierności 
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strategicznej, sztucznie stwarzając przewagę sił i zdobywając inicjatywę na wielu 
poszczególnych odcinkach frontu, by wydrzed tam nieprzyjacielowi inicjatywę i 
unicestwid przewagę, przekształcając jego przewagę sił w słabośd, inicjatywę zaś 
— w biernośd. Osiągnąwszy mnóstwo takich poszczególnych sukcesów, 
zdobędziemy strategiczną przewagę i strategiczną inicjatywę, sytuację zaś 
nieprzyjaciela będzie cechowała strategiczna słabośd i strategiczna biernośd. 
Możliwośd takiego przełomu zależy od prawidłowego kierownictwa. Dlaczego? 
Dlatego, że nieprzyjaciel, tak samo jak i my, dąży do zdobycia przewagi i 
inicjatywy. W tym sensie wojna jest zmaganiem się subiektywnych zdolności 
dowództwa obu wojujących armii o stworzenie przewagi sił i o zdobycie 
inicjatywy, zmaganiem się na takim materialnym podłożu, jak siły militarne, 
potęga finansowa itd. Z tych zmagao jedna strona wychodzi jako zwycięzca, 
druga zaś jako strona pokonana. Jeżeli abstrahowad od obiektywnych warunków 
materialnych, zwycięzcą bezwzględnie będzie ten, kto prawidłowo sprawował 
kierownictwo, pokonanym zaś ten, kto w swoim kierownictwie popełnił błędy. 
Przyznajemy, że w takiej sprawie jak wojna o wiele trudniej zorientowad się niż 
w jakimkolwiek innym zjawisku społecznym; w wojnie jest mniej jasności, to 
znaczy — więcej tak zwanych „prawdopodobieostw”, ale wojna nie jest czymś 
nadnaturalnym, lecz stanowi zjawisko zrodzone przez życie i podlega 
określonym prawom. Oto dlaczego reguła Sun-tsy „Znaj nieprzyjaciela i znaj 
siebie, a będziesz niezwyciężony” pozostaje prawdą naukową. Błędy w 
prowadzeniu wojny wynikają z nieznajomości nieprzyjaciela i samego siebie; 
zresztą również specyficzne cechy wojny w wielu wypadkach nie pozwalają 
poznad całkowicie i nieprzyjaciela, i siebie, to zaś jest źródłem niedostatecznej 
jasnośd' sytuacji bojowej i działao bojowych, błędów i porażek. Jednak bez 
Względu na to, jaka jest sytuacja bojowa i działania bojowe, można z pewnością 
znad ich ogólne, zasadnicze cechy. Z początku za pomocą rozpoznania, a 
następnie drogą rozumnych konkluzji i wniosków dowódcy z pewnością mogą 
zmniejszyd liczbę błędów i na ogół prawidłowo sprawowad kierownictwo. Mając 
to „na ogół prawidłowe kierownictwo” będziemy mogli osiągnąd więcej 
zwycięstw, przekształcad słabośd w przewagę sił, biernośd—w inicjatywę- Taki 
jest związek pomiędzy inicjatywą lub biernością z jednej strony a 
prawidłowością lub błędnością kierownictwa — z drugiej. 

 

82. Teza, że prawidłowe (lub błędne) kierownictwo może zmieniad początkowy 
stosunek sił i przekształcad biernośd w inicjatywę (lub na odwrót), staje się 
jeszcze bardziej oczywista, kiedy Przyjrzymy się historycznym przykładom klęsk, 
jakich doznawały duże i silne armie, oraz zwycięstw, jakie odnosiły armie 
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nieliczne i słabe. A takich przykładów w historii Chin i innych krajów jest bardzo 
dużo. Za przykłady z historii Chin mogą służyd: bitwa pod miastem Czengpu 
między księstwami Tsin a Czu15, bitwa pod Zengkao pomiędzy księstwami Czu a 
Han, bitwa, w której Han Sin rozbił wojska księstwa Czao16, walka między 
wojskami Wang Manga a wojskami haoskimi pod miastem Kunjang, bitwa nad 
przeprawą Kuantu między Juan Szao a Tsao Tsao, walka pod Czypi między 
królestwami Wu a Wei, walka pod Ilingiem między królestwami Wu a Szu, bitwa 
nad rzeką Feiszui między paostwami Cin a Tsin itd. Za przykłady z historii innych 
krajów mogą służyd liczne bitwy Napoleona17 oraz wojna domowa w ZSRR po 
Rewolucji Październikowej. Wszystkie te przykłady wykazują, jak małe armie 
osiągają zwycięstwo nad wielkimi i jak armie, ustępujące nieprzyjacielowi pod 
względem siły, osiągają zwycięstwo nad armiami, posiadającymi przewagę sił. 
We wszystkich wyliczonych wypadkach na początku udawało się stwarzad 
przewagę sił i przejmowad inicjatywę na poszczególnych odcinkach. Po 
osiągnięciu jednego zwycięstwa armia ruszała na następny obiekt, rozbijała 
każdy oddział nieprzyjaciela z osobna i w rezultacie osiągała przewagę sił i 
inicjatywę w całej wojnie. Nieprzyjaciel zaś, który z początku posiadał 
przeważające siły i inicjatywę, na odwrót, wskutek subiektywnych błędów w 
kierownictwie i wewnętrznych sprzeczności tracił nawet bardzo dużą lub 
względnie dużą przewagę sił i inicjatywę, a jego wodzowie stawali się, jak to się 
mówi, generałami rozgromionej armii, władcami kraju, który popadł w niewolę. 

Z tego wynika, że stosunek sił w wojnie jest niewątpliwie obiektywną podstawą, 
od której zależy zarówno inicjatywa, jak i biernośd, ale przewaga sił sama przez 
się w praktyce jeszcze nie jest równoznaczna z inicjatywą, słabośd zaś nie jest 
równoznaczna z biernością. Tylko w rezultacie walki, w rezultacie zmagania się 
subiektywnych zdolności pojawia się rzeczywista inicjatywa lub biernośd. W toku 
walki słabośd może przekształcad się w przewagę sił, biernośd — w inicjatywę, i 
na odwrót, w zależności od tego, czy kierownictwo będzie prawidłowe czy 
błędne. Fakt, że w Chinach ani jedna z panujących dynastii nie mogła podoład 
armiom rewolucyjnym, dowodzi, że sama tylko przewaga sił jeszcze nie daje 
inicjatywy, a tym bardziej nie przesądza o ostatecznym zwycięstwie. Słaba 
strona, pozostająca w stanie bierności, może wydrzed inicjatywę i zwycięstwo z 
rąk nieprzyjaciela, posiadającego przewagę sił i inicjatywę, jeżeli ta słaba strona, 
uwzględniając realną sytuację, aktywnie wyzyska swe subiektywne umiejętności 
w celu zdobycia niezbędnych do tego warunków. 
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83. Utrata przewagi sił i inicjatywy może byd następstwem mylnych wyobrażeo 
o sytuacji oraz nagłości uderzeo nieprzyjaciela. Stąd planowe dezorientowanie 
nieprzyjaciela i zadawanie mu nagłych uderzeo należą do tych sposobów — i to 
bardzo ważnych — za pomocą których można sobie zapewnid przewagę nad 
nieprzyjacielem i wydrzed z jego rąk inicjatywę. Co należy rozumied przez mylne 
wyobrażenia u nieprzyjaciela? Za przykład może służyd epizod, kiedy trawy i 
krzaki na górze Pakungszan wzięto za żołnierzy18. 

Jednym ze sposobów dezorientowania nieprzyjaciela są tak zwane 
demonstracje. 

Kiedy sympatie mas ludowych są po naszej stronie w takim stopniu, że 
wykluczona jest możliwośd przenikania wiadomości do obozu nieprzyjaciela, 
możemy skutecznie wyzyskad różnorodne sposoby dezorientowania 
nieprzyjaciela i stawiad go w ciężkiej sytuacji, w której będzie podejmowad 
błędne decyzje, dokonywad błędnych posunięd i wskutek tego utraci przewagę i 
inicjatywę, dowiedzenie „Na wojnie nie pogardzaj żadną chytrością” to właśnie 
ma na myśli. 

Co to jest zaskoczenie? Jest to wyzyskanie braku gotowości bojowej 
nieprzyjaciela. Przewaga sił, z którą nie łączy się gotowośd bojowa, nie jest 
prawdziwą przewagą i jest równoznaczna z brakiem inicjatywy. Rozumiejąc tę 
prawdę, wojska ustępujące nieprzyjacielowi pod względem siły, lecz znajdujące 
się w gotowości bojowej, często mogą zadawad mu nagłe uderzenia i rozbijad 
nieprzyjaciela, po którego stronie jest przewaga. Mówimy, że lepiej jest bid 
nieprzyjaciela, kiedy jest w marszu, gdyż wtedy jest on zaskoczony znienacka, to 
znaczy nieprzygotowany. Istota tych dwóch form.— dezorientowania 
nieprzyjaciela i zadawania nagłych uderzeo -— polega na tym, że zmuszamy 
nieprzyjaciela do działania w niejasnej dlao sytuacji, sobie natomiast 
zapewniamy sytuację możliwie najbardziej jasną i tym samym zdobywamy 
przewagę i inicjatywę, osiągamy zwycięstwo. Niezbędnym warunkiem tego 
wszystkiego jest dobra organizacja mas ludowych. Stąd wypływa wniosek, że 
niezwykle doniosłą rolę odgrywa mobilizowanie całego ludu, mobilizowanie tych 
wszystkich, którzy są przeciw wrogowi; uzbrajanie ludu po to, by w jak 
najszerszej skali dokonywad wypadów na nieprzyjaciela i jednocześnie z pomocą 
ludności całkowicie uniemożliwid przenikanie wiadomości do obozu 
nieprzyjaciela; osłanianie naszej armii, by nieprzyjaciel nie mógł się dowiedzied, 
gdzie i kiedy przygotowuje się ona do zadania mu uderzenia; tworzenie — w 
oparciu o te wszystkie sposoby — obiektywnej podstawy do dezorientowania 
nieprzyjaciela i zadawania mu nagłych uderzeo. W przeszłości, w okresie 
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rewolucyjnej wojny agrarnej, chioska Armia Czerwona często wygrywała bitwy 
małymi siłami przede wszystkim dzięki temu, że korzystała z poparcia zorganizo-
wanych i uzbrojonych mas ludowych. Z reguły w wojnie narodowej można liczyd 
na poparcie jeszcze szerszych mas ludowych niż w rewolucyjnej wojnie agrarnej. 
Jednakże wskutek błędów, popełnianych w przeszłości19, masy ludowe w 
Chinach nie są zespolone i trudno jest liczyd na ich pomoc bez odpowiedniego 
przygotowania; na odwrót, często wykorzystuje je nieprzyjaciel. Tylko 
energiczna i szeroka mobilizacja mas ludowych przyniesie niewyczerpane i 
nieprzebrane możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb wojny. Odegra to na 
pewno olbrzymią rolę również przy zastosowaniu takiej metody osiągania 
zwycięstwa nad nieprzyjacielem, jak dezorientowanie go i zadawanie mu 
nagłych uderzeo. 

Nie będziemy naśladowad Siang-kunga, władcy księstwa Sung20, niepotrzebna 
nam jest jego głupia rycerskośd. Powinniśmy w jak najgruntowniejszy sposób 
zalepid nieprzyjacielowi oczy i uszy, by był ślepy i głuchy. Powinniśmy jak 
najbardziej dezorientowad jego dowódców, aby całkowicie potracili głowy, i 
wyzyskiwad to do osiągnięcia zwycięstwa. Taki jest związek między posiadaniem 
lub nieposiadaniem inicjatywy z jednej strony a kierownictwem — z drugiej. Bez 
prawidłowego kierownictwa nie zwyciężymy Japonii. 

 

84. Tak więc Japonia na etapie swojej ofensywy utrzymuje na ogół inicjatywę w 
swoim ręku dzięki swojej potędze militarnej i tym subiektywnym błędom, jakie 
popełnialiśmy w przeszłości i popełniamy teraz. Jednak nieprzyjaciel przejawia 
teraz inicjatywę w mniejszym stopniu, z jednej strony na skutek całego szeregu 
niesprzyjających mu jego własnych cech szczególnych, oraz ni skutek szeregu 
popełnionych przez niego w toku wojny błędów subiektywnych (o czym będzie 
mowa niżej”), z drugiej zaś strony — skutek całego szeregu czynników nam 
sprzyjających. Jaskrawymi dowodami tego może byd porażka, zadana 
nieprzyjacielowi pod Taierczuangiem, oraz ciężkie położenie, w jakim znalazł się 
w prowincji Szansi. Energiczne rozwijanie wojny partyzanckiej na tyłach 
nieprzyjaciela skaże jego garnizony na okupowanych terytoriach na całkowitą 
biernośd. Aczkolwiek nieprzyjaciel kontynuuje obecnie ofensywę strategiczną i 
inicjatywa znajduje się w jego rękach, jednakże wraz z zakooczeniem tej 
ofensywy utraci on również swoją inicjatywę. Niedostatecznośd siły żywej po 
stronie nieprzyjazna sprawia, że nie może on prowadzid ofensywy bez kooca. 
Taka jest pierwsza przyczyna tego, że w przyszłości nieprzyjaciel nie będzie mógł 
utrzymad inicjatywy. Drugą przyczyną tego, że osiągnąwszy Pewną granicę 
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nieprzyjaciel będzie zmuszony zaniechad ofensywy i nie zdoła utrzymad 
inicjatywy, będą nasze działania ofensywne w skali Operacyjnej, wojna 
partyzancka na tyłach nieprzyjaciela oraz wiele innych okoliczności. Trzecia 
przyczyna — to istnienie ZSRR i zmiany zachodzące w sytuacji międzynarodowej. 
Z tego widad, że inicjatywa nieprzyjaciela jest ograniczona i może byd 
unicestwiona. 

Przyszłości, jeżeli Chiny potrafią w kierownictwie wojną nieugięte nastawiad się 
na prowadzenie działao ofensywnych w skali operacyjnej i taktycznej przez 
wojska regularne, oraz jak najbardziej Alergicznie rozwijad wojnę partyzancką na 
tyłach nieprzyjaciela, W dziedzinie zaś politycznej — przeprowadzid szeroką 
mobilizację mas ludowych, to inicjatywa strategiczna stopniowo przejdzie w 
nasze ręce. 

85. Przejdźmy teraz do zagadnienia elastyczności. Co to jest elastycznośd? Jest 
to konkretne przejawienie inicjatywy w walce, czyli elastyczne użycie wojsk. 
Elastyczne użycie wojsk — to główne Zadanie dowództwa i, trzeba dodad, 
zadanie bardzo trudne. Prowadzenie wojny, abstrahując od zadao organizacji i 
wychowania wojsk, organizacji i wychowania ludności itd., oznacza właśnie 
Użycie wojsk w walce; wszystko powinno tu byd podporządkowane zadaniu 
osiągnięcia zwycięstwa. Nie ulega wątpliwości, że organizowanie wojska itd., 
jest sprawą trudną, ale użycie ich w walce jeszcze trudniejsze, zwłaszcza w 
sytuacji, kiedy słaby przeciwka się silnemu. Aby podoład temu zadaniu, trzeba 
bardzo tej umiejętności subiektywnej, trzeba umied w bezładzie, 
nieprzejrzystości i niejasności, będących specyficzną cechą wojny — dostrzec 
ład, przejrzystośd i jasnośd. Tylko to pozwala dowództwu przejawiad 
elastycznośd. 

 

86. Zasadnicze nastawienie w działaniach bojowych na froncie wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim — to prowadzenie gwałtownych działao ofensywnych na 
liniach zewnętrznych. Można to zrealizowad z pomocą różnorodnych 
taktycznych metod lub form, do których należą: dekoncentrowanie i 
koncentrowanie sił, rozdzielne posuwanie się i wspólne uderzenia, natarcie i 
obrona, uderzenie i wiązanie, okrążenie i obejście, posuwanie się naprzód i 
cofanie się. Łatwo jest zrozumied wszystkie te formy taktyczne, ale nie łatwo jest 
elastycznie stosowad je i ustalad ich kolejnośd- Trzeba tu uwzględniad trzy 
momenty: czas, miejsce i oddziały wojskowe. Niesłuszny wybór czasu, miejsca i 
oddziałów wojskowych uniemożliwia osiągnięcie zwycięstwa. Na przykład jeżeli 
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podczas natarcia na nieprzyjaciela, znajdującego się w marszu, zadajemy 
uderzenie przedwcześnie — możemy zdradzid swą obecnośd i umożliwid przez 
to nieprzyjacielowi podjęcie środków odparcia uderzenia; jeżeli zaś zadamy 
uderzenie zbyt późno-” nieprzyjaciel zdąży podciągnąd siły i zatrzymad się, a 
wówczas trzeba już będzie, jak to się mówi, łamad zęby o twardą kośd. To, co 
powiedzieliśmy, dotyczy wyboru czasu. Następnie, jeżeli wybierzesz miejsce 
uderzenia, powiedzmy, na lewym skrzydle natrafisz akurat na słabe miejsce 
nieprzyjaciela i z łatwością odniesiesz zwycięstwo; jeżeli zaś wybierzesz miejsce 
uderzenia, powiedzmy, na prawym skrzydle — natkniesz się na bagnety i nie 
będziesz mógł odnieśd zwycięstwa. Tak wygląda sprawa wyboru miejsca- 
Wreszcie, jeżeli do wykonania jakiegoś zadania wybierzesz jeden oddział 
wojskowy — z łatwością odniesiesz zwycięstwo, jeżeli do wykonania tego 
samego zadania wybierzesz inny oddział trudno będzie nawet osiągnąd sukces. 
Tak wygląda sprawa wyboru oddziałów wojskowych. Trzeba jednak umied nie 
tylko stosowi różne formy taktyczne, ale też ustalad ich kolejnośd: od natarcia 
przechodzid do obrony, a od obrony — do natarcia; od posuwania się naprzód 
przechodzid do cofania się, a od cofania się — do posuwania się naprzód; 
oddziały wiążące przekształcad w uderzeniowe a uderzeniowe — w wiążące, 
stosowad to okrążenie, to obejście itd. Umiejętne ustalanie kolejności tych form 
odpowiednio do stanu własnych wojsk i wojsk nieprzyjaciela, do ukształtowania 
terenu u siebie i u nieprzyjaciela, słuszne i dokonane w porę ustalenie ich 
kolejności jest bezwzględnie potrzebne do tego, by kierownictwo było 
elastyczne. Dotyczy to zarówno taktycznego, jak operacyjnego i strategicznego 
kierownictwa. 

 

87. W starożytności mówiono: „tajemnica umiejętnego zastosowania mieści 
się w twojej głowie”. Tę to „tajemnicę” nazywamy właśnie elastycznością. Jest 
ona plonem twórczości biegłego dowódcy. Elastycznośd — to nie porywczośd, 
porywczośd trzeba odrzucad. Elastycznośd to zdolnośd mądrego dowódcy do 
podejmowania słusznych decyzji we właściwym czasie, odpowiednio do 
obiektywnej sytuacji lub, jak powiadają, z uwzględnieniem czasu i sytuacji (o 
sytuacji decyduje położenie nieprzyjaciela i wojsk własnych, ukształtowanie 
terenu itd.). Na tym właśnie polega „tajemnica umiejętnego zastosowania”. 
Opierając się na niej będziemy mogli uzyskad więcej zwycięstw w gwałtownych 
działaniach ofensywnych na liniach zewnętrznych, zmienid stosunek na swoją 
korzyśd, wydrzed inicjatywę z rąk nieprzyjaciela, zgnieśd i rozbid go — a wtedy 
ostateczne zwycięstwo przypadnie nam. 
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88. Przejdźmy teraz do planowości. Wskutek charakterystycznej dla wojny 
niejasności przestrzeganie planowości w wojnie Jest o wiele trudniejsze niż w 
każdej innej sprawie. Jednak „każda sprawa przygotowana zawczasu kooczy się 
sukcesem, a nieprzygotowana — niepowodzeniem”. Bez planu i uprzedniego 
przygotowania nie można odnieśd zwycięstwa w wojnie. W wojnie nie ma 
absolutnej jasności, nie znaczy to jednak, że nie ma w niej jakiejś Oględnej 
jasności. Własne położenie znamy stosunkowo dokładnie, położenie zaś 
nieprzyjaciela — bardzo niedokładnie. Niemniej jednak istnieją oznaki, według 
których można domyślad się również położenia nieprzyjaciela; istnieją nici — 
trzeba je uchwycid, a wtedy można rozmotad cały kłębek; istnieje pewna logika 
zjawisk, która daje temat do rozmyślao. Wszystko to właśnie stwarza pewien 
stopieo względnej jasności, która może służyd za obiektywną podstawę 
planowego prowadzenia wojny. Rozwój współczesnej techniki (telegraf, radio, 
samolot, samochód, koleje, statki parowe itd.) zwiększył możliwośd planowania 
działao wojennych. Ponieważ jednak jasnośd w wojnie ma charakter bardzo 
ograniczony i krótkotrwały, planowośd w działaniach wojennych nie może byd 
pełna i stała. Plany zmieniają się wraz z przebiegiem (tokiem, rozwojem) wojny, 
przy czym stopieo tych zmian zależy od skali działao wojennych. Plany taktyczne, 
na przykład plany natarcia i obrony oddziałów i pododdziałów, często trzeba 
zmieniad po kilka razy dziennie. Plany operacyjne, to jest plany działao wielkich 
wojskowych związków taktycznych, mogą w zasadzie przewidywad cały przebieg 
bitwy do kooca, jednakże zdarza się często, że w toku bitwy ulegają one 
częściowej, a często nawet całkowitej rewizji- Natomiast plan strategiczny 
opracowuje się biorąc pod uwagę ogólne położenie obu wojujących stron i na 
skutek tego stopie« jego trwałości jest jeszcze większy; jednak i on nadaje się 
tylko dla określonego etapu strategicznego, kiedy zaś wojna przechodzi w nowy 
etap, plan strategiczny powinien ulec zmianie. Opracowanie i zmiana planów 
taktycznych, operacyjnych i strategicznych przez każdego dowódcę w zakresie 
jego kompetencji i odpowiednio do sytuacji jest ważnym ogniwem w kierowaniu 
działaniami wojennymi. Na tym właśnie polega konkretne przejawienie 
elastyczności w działaniach wojennych, to jest praktyczna „sztuka 
zastosowania”. Dowódcy wszystkich szczebli, biorący udział w wojnie przeciwko 
najeźdźcom japooskim, powinni zwrócid na to szczególną uwagę. 

 

89. Niektórzy ludzie, powołując się na właściwą wojnie zmiennośd, 
kategorycznie negują względną stałośd planów i dyrektyw w wojnie. Twierdzą 
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oni, że takie plany i dyrektywy są „mechanistyczne”. Ten pogląd jest błędny. Jak 
już wyżej powiedzieliśmy, w pełni przyznajemy, że plany lub dyrektywy w wojnie 
mogą byd tylko względnie stałe — wskutek tego, że w sytuacji bojowej istnieje 
jedynie względna jasnośd, wojna zaś toczy się (przebiega, rozwija się) bardzo 
szybko. Dlatego też plany takie trzeba we właściwym czasie zmieniad lub 
korygowad odpowiednio do zmian w sytuacji i do przebiegu wojny. Jeżeli nie 
będziemy tego robid, staniemy się mechanistami. Mimo to jednak nie należy 
bynajmniej negowad względnej stałości planów i dyrektyw w wojnie w ciągu 
określonego odcinka czasu. Negowad to — to znaczy negowad wszystko, 
negowad samą wojnę, negowad nawet samego siebie. Ponieważ obecną 
sytuację wojenną i działania wojenne charakteryzuje względna stałośd, trzeba 
czynid względnie stałymi również plany i dyrektywy, uwarunkowane tą sytuacją i 
działaniami. Na przykład wskutek tego, że na obecnym konkretnym etapie 
sytuacja na froncie w Chinach Północnych i zdekoncentrowanie 8 Armii w celu 
prowadzenia działao bojowych mają charakter stały, należy bezwarunkowo na 
tym etapie uczynid względnie stałą również strategiczną dyrektywę a 8 Armii: 
„W zasadzie prowadzid wojnę partyzancką, nie wyrzekad się jednak w 
sprzyjających okolicznościach również działao manewrowych wojsk 
regularnych”. Dyrektywa operacyjna ma moc w ciągu krótszego odcinka czasu 
niż wyżej wspomniana dyrektywa strategiczna, dyrektywa zaś taktyczna — w 
ciągu jeszcze krótszego odcinka czasu. Jednak w ciągu określonego odcinka 
czasu każda tych dyrektyw ma charakter stały. Negowanie tego doprowadza do 
takiego stanu rzeczy, że ludzie kierujący wojną nie wiedzą od czego zacząd i stają 
się w sztuce wojennej relatywistami: nie mają swego stałego zdania i płyną, 
gdzie ich fala poniesie. Przecież nikt przeczy, że ta czy inna dyrektywa, nadająca 
się w ciągu określonego odcinka czasu, również ulega zmianom, albowiem 
gdyby nie było takich zmian, nie następowałaby też całkowita zmiana dyrektyw. 
Jednakże te zmiany w dyrektywie mają swoje granice, to znaczy zachodzą one w 
ramach realizowania tej dyrektywy w różnych działa bojowych; nie zachodzą 
przy tym zmiany zasadniczej istoty dyrektywy w jej całokształcie, to znaczy 
zachodzą w niej zmiany tylko ilościowe, nie zaś jakościowe. Zasadnicza istota 
dyrektywy na konkretnym odcinku czasu wcale się nie zmienia. Właśnie to 
mieliśmy na myśli, kiedy mówiliśmy o względnej stałości na określonym odcinku 
czasu. Względna stałośd w granicach poszczególnych odrębnych etapów 
ogólnego przebiegu wojny z właściwą jej absolutną zmiennością — tak 
rozumiemy istotę planu lub dyrektywy w wojnie. 
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90. Opowiedziawszy o strategicznym nastawieniu na prowadzenie przewlekłej 
wojny obronnej na liniach wewnętrznych oraz o nastawieniu na gwałtowne 
działania ofensywne w skali operacyjnej i taktycznej na liniach zewnętrznych, 
omówiwszy zagadnienie inicjatywy, elastyczności i planowości, możemy 
zreasumowad wszystko, co było powiedziane, w kilku słowach. 

Wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim trzeba prowadzid według określonego 
planu. Plany wojenne, to jest konkretne stosowanie naszej strategii i taktyki, 
powinny byd elastyczne i muszą odpowiadad sytuacji wojennej. Trzeba wszędzie 
dążyd do przekształcania słabości w przewagę, do przekształcania bierności w 
inicjatywę po to, by zmieniad stosunek sił na naszą korzyśd. A wszystko to razem 
wzięte powinno znajdowad właściwy wyraz w planie operacyjnym i taktycznym 
— w gwałtownych działaniach ofensywnych na liniach zewnętrznych, w planie 
zaś strategicznym- w prowadzeniu przewlekłej wojny obronnej na liniach 
wewnętrznych. 

 

DZIAŁANIA MANEWROWE WOJSK REGULARNYCH, WOJNA 
PARTYZANCKA, WOJNA POZYCYJNA 

 

91. Zasadnicza treśd naszej wojny — gwałtowne działania ofensywne w skali 
operacyjnej i taktycznej na liniach zewnętrznych w toku przewlekłej wojny 
obronnej na liniach wewnętrznych - konkretnie przybiera formę wojny 
manewrowej. Wojna manewrowa jest formą prowadzenia gwałtownych działao 
ofensywnych w skali operacyjnej i taktycznej na liniach zewnętrznych siłami 
regularnych wojskowych związków taktycznych, działających na rozciągniętych 
frontach i rozległych polach bitew. Jednocześnie do działao manewrowych 
zaliczamy również tak zwaną obronę ruchomą, stosowaną w pewnych 
koniecznych wypadkach celem ułatwienia działao ofensywnych, jak również 
natarcie na umocnione pozycje nieprzyjaciela oraz obronę pozycyjną, które 
odgrywają rolę pomocniczą. Charakterystycznymi cechami wojny manewrowej 
są: istnienie regularnych wojskowych związków taktycznych, Przewaga sił w 
działaniach w skali operacyjnej i taktycznej, ofensywny charakter działao i ich 
charakter ruchomy. 
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92. Chiny posiadają rozległe terytorium i liczną armię, ale ich armia jest 
niedostatecznie wyekwipowana pod względem technicznym i niedostatecznie 
wyszkolona. Nieprzyjaciel odczuwa brak siły żywej, ale ma przewagę nad nami 
pod względem wyekwipowania i wyszkolenia bojowego. W tych warunkach 
trzeba bezwzględnie uznad za główną formę działao bojowych manewrowe 
działania ofensywne; innymi formami należy się posługiwad jako pomocniczymi, 
jednakże wojna w swym całokształcie powinna byd manewrowa. Trzeba 
zwalczad tendencję do ucieczek, której zwolennicy uznają tylko odwroty i nie 
uznają natarcia; trzeba też zwalczad jednocześnie nierozsądną brawurę, 
uznającą tylko natarcie i nie znającą odwrotu. 

93. Jedną z cech szczególnych wojny manewrowej jest jej charakter ruchomy, 
który nie tylko uznaje za dopuszczalne, ale Wymaga od wojsk polowych dużych 
marszów zarówno przy porwaniu się naprzód, jak i przy cofaniu się. Jednak nie 
ma to nic wspólnego z ucieczką w stylu Han Fu-czü21. Zasadniczym postulatem 
wojny jest zniszczenie sił nieprzyjaciela, drugim zaś — zachowanie własnych sił. 
Zachowanie własnych sił ma na celu zniszczenie sił nieprzyjaciela, zniszczenie zaś 
sił nieprzyjaciela stanowi najskuteczniejszy sposób zachowania własnych sił. 
Toteż wojna manewrowa nie sprowadza się bynajmniej do jednego tylko 
manewru - ucieczki do tyłu bez żadnego posuwania się naprzód — jak to 
twierdzą, próbując się usprawiedliwid, Han Fu-czü i spółka — tego rodzaju 
„manewrowanie” pozostaje w sprzeczności z zasadniczym — ofensywnym — 
charakterem wojny manewrowej. Przy takim „manewrowaniu” można 
„przemanewrowad” całą ziemię chioską, jak długa i szeroka. 

 

94. Jednak istnieje również inna skrajnośd, którą należy potępid— jest to 
nierozsądna brawura, uznająca tylko natarcie i nie uznająca odwrotu. Jesteśmy 
za wojną manewrową, ale taką, kiedy w bitwach i walkach prowadzone są 
gwałtowne działania ofensywne na liniach zewnętrznych; taka wojna przewiduje 
jako środki pomocnicze i wojnę pozycyjną, i obronę ruchomą, i cofanie się. Bez 
tego wszystkiego prowadzenie wojny manewrowej w ścisłym znaczeniu tego 
słowa jest niemożliwe. Nierozsądną brawurę można nazwad wojenną 
krótkowzrocznością; źródłem jej bywa najczęściej obawa przed utratą 
terytorium. Tacy „śmiałkowie” nie rozumieją, że jedną z cech szczególnych 
wojny manewrowej jest jej charakter ruchomy, który nie tylko uznaje za 
dopuszczalne, ale nawet wymaga od wojsk polowych dużych marszów przy 
natarciu i przy cofaniu się. Gdy stawiamy sobie aktywne cele i chcemy stworzyd 
dla nieprzyjaciela warunki niedogodne, a dla nas dogodne, jest często rzeczą 
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pożądaną, by nieprzyjaciel znajdował się w ruchu i byśmy mieli po swej stronie 
cały szereg elementów sprzyjających nam, na przykład: pomyślne 
ukształtowanie terenu; takie położenie nieprzyjaciela, które pozwala zadad mu 
uderzenie; przychylne nastroje ludności, wykluczające możliwośd przenikania 
wiadomości do obozu nieprzyjaciela; zmęczenie nieprzyjaciela, nagłośd naszego 
uderzenia itd. Tak więc pożądane jest, aby nieprzyjaciel posuwał się naprzód, 
nawet kosztem chwilowej utraty przez nas części terytorium; me ma powodu 
tego żałowad, gdyż chwilowa i częściowa utrata terytorium jest zapłatą za 
zachowanie i wyzwolenie całej naszej ziemi na zawsze. Gdy stawiamy sobie 
bierne cele — we wszystkich tych wypadkach, kiedy znajdujemy się w 
niepomyślnej sytuacji, bardzo poważnie zagrażającej zachowaniu naszych sił — 
również trzeba wahania cofad się, by zachowad siły i wybrawszy odpowiednią 
chwilą znów zadad wrogowi uderzenie. Tej prawdy nie mogą w żaden sposób 
zrozumied „nierozsądni śmiałkowie”; znalazłszy się w wyraźnie niedogodnej 
sytuacji nie przestają bid się o każde miasto, o każdy skrawek terytorium, w 
rezultacie zaś nie tylko tracą i miasta, i terytorium, ale nie są w stanie zachowad 
nawet swoich własnych sil. Zawsze byliśmy za „zwabianiem nieprzyjaciela w 
głąb” właśnie dlatego, że w toku obrony strategicznej jest to rzeczywiście 
najbardziej skuteczny sposób działania słabej armii przeciwko silnej. 

 

95. Wśród wszystkich form działao bojowych w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim główną formą są działania manewrowe Wojsk regularnych, a 
następną pod względem ważności — działania partyzanckie. Kiedy mówimy, że 
w całokształcie wojny działania manewrowe wojsk regularnych są działaniami 
głównymi, partyzanckie zaś — pomocniczymi, mamy na myśli to, że o losach 
wojny decyduje w zasadzie armia regularna, przede wszystkim zaś jej działania 
manewrowe, albowiem oddziały partyzanckie nie mogą wziąd na siebie głównej 
roli w decydowaniu o losach wojny. Nie oznacza to jednak, że działania 
partyzanckie nie odgrywają ważnej roli strategicznej w wojnie przeciwko 
najeźdźcom japooskim. Znaczenie strategiczne działao partyzanckich w 
całokształcie obecnej wojny tylko w bardzo niewielkim stopniu ustępuje 
znaczeniu działao manewrowych wojsk regularnych, gdyż nie można pokonad 
nieprzyjaciela bez wsparcia ze strony sił partyzanckich. Stąd wniosek, że staje 
przed nami strategiczne zadanie rozwinięcia wojny Partyzanckiej w działania 
manewrowe wojsk regularnych. W toku długotrwałej i bezwzględnej wojny 
działania partyzanckie nie utkną na miejscu, lecz osiągną poziom działao 
manewrowych Wojsk regularnych. Tak więc działania partyzanckie odgrywają 
Podwójną rolę strategiczną: z jednej strony, przyczyniają się do sukcesu działao 
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armii regularnej, z drugiej zaś — same coraz bardziej przybierają charakter 
działao wojsk regularnych. Strategicznej roli działao partyzanckich nie wolno nie 
doceniad tym bardziej że w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim będą one 
niezwykle rozlegle i niezwykle przewlekle. Jak wynika z tego, co zostało 
powiedziane, w wojnie partyzanckiej w Chinach wyłaniają się nie tylko problemy 
taktyczne, ale też jej specyficzne problemy strategiczne. Temu tematowi 
poświęcony jest mój artykuł „Zagadnienia strategii wojny partyzanckiej 
przeciwko najeźdźcom japooskim”. 

Poprzednio mówiliśmy już, że ze wszystkich form działao bojowych na trzech 
strategicznych etapach wojny przeciwko najeźdźcom japooskim na pierwszym 
etapie główną formą są działania manewrowe wojsk regularnych, wojna zaś 
partyzancka i wojna pozycyjna odgrywają rolę pomocniczą; na drugim etapie 
wojna partyzancka stanie się główną formą, działania zaś manewrowe wojsk 
regularnych i wojna pozycyjna — formą pomocniczą; na trzecim etapie działania 
manewrowe wojsk regularnych znów staną się główną formą, wojna zaś 
pozycyjna i wojna partyzancka — formami pomocniczymi. Jednak na trzecim 
etapie działania manewrowe będą już prowadzone nie tylko przez siły wojsk 
regularnych, które już działały początkowo: częśd — i to nawet dośd znaczną i 
ważną częśd działao manewrowych będą prowadzid oddziały partyzanckie, które 
osiągną już w tym czasie poziom wojsk regularnych. Rozpatrzenie tych trzech 
etapów wskazuje, że działania partyzanckie w wojnie Chin przeciwko 
najeźdźcom japooskim nie są bynajmniej tylko ubocznym czynnikiem; 
przeciwnie, powołane są one do odegrania w niej wielkiej roli, jeszcze nie 
spotykanej w historii wojen. Toteż należy bezwzględnie wydzielid z kilku 
milionów wojsk regularnych, stanowiących naszą armię, co najmniej kilkaset 
tysięcy ludzi, rozmieścid ich na całym zagarniętym przez nieprzyjaciela 
terytorium, pobudzid do walki oddziały zbrojne miejscowej ludności i przy ich 
poparciu prowadzid wojnę partyzancką. Wojska wydzielone do tego celu 
powinny świadomie podjąd się tego świętego zadania. Nie powinny one uważad, 
że poniża to ich godnośd, iż nie od razu mogą stad się bohaterami narodowymi, 
ponieważ będą miały mniej okazji do prowadzenia walk na wielką skalę. Takie 
poglądy są błędne. Wojna partyzancka nie daje tak szybkich sukcesów i tak 
głośnej sławy, jak wojna prowadzona przez wojska regularne, ale jak to się 
mówi, „siłę konia poznaje się w dalekiej drodze, a serce człowieka — w długiej 
służbie”. 

W przebiegu długotrwałej i bezwzględnej walki okaże się, że wojna partyzancka 
odgrywa niezwykle doniosłą rolę; wojna ta jest sprawą Jak największej wagi. 
Ponadto armia regularna, zdekoncentrowawszy swoje siły, będzie prowadzid 
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wojnę partyzancką, a po ich skoncentrowaniu może znowu prowadzid wojnę 
manewrową. 8 Armia tak właśnie działa. Przewodnia dyrektywa w działaniach 8 
Armii Jest następująca: „W zasadzie prowadzid wojnę partyzancką, nie Wyrzekad 
się jednak w sprzyjających okolicznościach również działao manewrowych wojsk 
regularnych”. Dyrektywa ta jest całkowicie słuszna, niesłuszny zaś jest punkt 
widzenia ludzi przeciwstawiających się jej. 

 

96. Wojna pozycyjna — zarówno obronna, jak i ofensywna — jest dla Chin przy 
obecnym stanie ich techniki w ogóle niemożliwa. Jest to również jedną z oznak 
naszej słabości. Prócz tego, z uwagi na rozległośd terytorium Chin, nieprzyjaciel 
będzie mógł chodzid nasze umocnienia obronne. Dlatego nie mamy możności 
prowadzenia wojny pozycyjnej nie tylko jako głównej formy działao bojowych, 
ale nawet jako mniej ważnej formy działao bojowych. Jednak na pierwszym i 
drugim etapie wojny jest rzeczą Pełnie możliwą i konieczną częściowe 
zastosowanie — jako Ka pomocniczego w operacjach — metod pozycyjnych w 
ramach wojny manewrowej. Tym bardziej konieczną częśd wojny manewrowej 
stanowi tak zwana obrona ruchoma o charakterze na wpół pozycyjnym, 
stosowana w celu nękania nieprzyjaciela i zyskania na czasie, a polegająca na 
kolejnym stawianiu oporu na kilku liniach. Chiny powinny jak najusilniej 
wyposażad swoją armię w nowoczesny sprzęt techniczny, aby na etapie 
strategicznej kontrofensywy móc całkowicie sprostad zadaniom natarcia na 
umocnione pozycje nieprzyjaciela. Nie ulega wątpliwości, że na etapie 
strategicznej kontrofensywy znaczenie wojny pozycyjnej wzrośnie, gdyż w tym 
okresie nieprzyjaciel przejdzie do zaciętej obrony  swoich pozycji; nie będziemy 
w stanie odzyskad utraconych terenów, jeżeli nie poprowadzimy na te pozycje 
potężnego natarcia, skoordynowanego z działaniami manewrowymi. Niezależnie 
jednak od tego na trzecim etapie będziemy mimo wszystko musieli energicznie 
starad się, by działania manewrowe pozostawały nadal główną formą wojny. 
Chodzi o to, że wojna pozycyjna w tej postaci, jaką przybrała w Europie 
zachodniej na początku koocowego etapu pierwszej wojny światowej, w 
znacznej mierze krępowała sztukę dowodzenia i ruchomy charakter wojsk. 
Jednakże w warunkach, kiedy działania wojenne toczą się w tak rozległym kraju 
jak Chiny, które ponadto w ciągu stosunkowo długiego okresu czasu ciągle są 
krajem zacofanym pod względem technicznym, i tak trzeba będzie w 
ostatecznym rezultacie „wypuścid wojnę z okopów”. Wątpliwe, czy nawet na 
trzecim etapie, pomimo podniesienia poziomu wyposażenia technicznego Chin, 
będziemy mogli osiągnąd pod tym względem przewagę nad nieprzyjacielem. A 
zatem będziemy musieli dokładad starao, by jak najbardziej rozwijad działania 
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manewrowe; w przeciwnym wypadku nie ujrzymy ostatecznego zwycięstwa. Tak 
więc, jeżeli mówid o wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim w jej całokształcie, 
wojna pozycyjna nie będzie jej główną formą; główną formą będą działania 
manewrowe wojsk regularnych i ważną rolę będzie odgrywad wojna 
partyzancka. W tych formach wojny sztuka dowodzenia i ruchomy charakter 
wojsk mogą ujawnid się w całej pełni i będzie to szczęściem w naszym 
nieszczęściu! 

 

WOJNA NA WYCZERPANIE I WOJNA NA ZNISZCZENIE 

 

97. Jak wskazywaliśmy wyżej, istota wojny, to jest cel wojny jako takiej, polega 
na zachowaniu własnych sił i na zniszczeniu sił nieprzyjaciela. Do osiągnięcia 
tego celu prowadzą trzy formy działao wojennych: działania manewrowe wojsk 
regularnych, wojna na pozycyjna i wojna partyzancka. Stopieo skuteczności tych 
form przy posługiwaniu się nimi jest rozmaity, wskutek czego przyjął się podział 
wojen na tak zwane wojny na wyczerpanie i wojny na niszczenie. 

 

98. Przede wszystkim możemy powiedzied, że wojna przeciwko najeźdźcom 
japooskim jest wojną na wyczerpanie, a jednocześnie wojną na zniszczenie. 
Dlaczego? Taki czynnik, jak siła nieprzyjaciela, na razie działa jeszcze, przewaga 
strategiczna i inicjatywa pozostają nadal po jego stronie; a zatem bez bitew i 
walk na zniszczenie nie można szybko i skutecznie zniweczyd czynnika siły, 
podważyd przewagi nieprzyjaciela i wydrzed mu inicjatywy. Czynnik naszej 
słabości również nadal istnieje: jeszcze nie Położyliśmy kresu naszej słabości 
strategicznej i bierności. Jeżeli chcemy zyskad na czasie, poprawid nasze warunki 
wewnątrz kraju i na arenie międzynarodowej oraz zmienid niepomyślną 
sytuację, w jakiej znajdujemy się obecnie — również nie będziemy mogli obejśd 
się bez bitew i walk na zniszczenie. Toteż działania w skali operacyjnej na 
zniszczenie są środkiem strategicznego wyczerpywania nieprzyjaciela i w tym 
sensie działania na zniszczenie oznaczają działania na wyczerpanie. Głównym 
środkiem umożliwiającym Chinom prowadzenie wojny przewlekłej jest 
wyczerpywanie nieprzyjaciela poprzez niszczenie jego sił. 
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99. Niezależnie jednak od tego, aby osiągnąd strategiczne Wyczerpanie 
nieprzyjaciela trzeba prowadzid również bitwy na Wyczerpanie. Mówiąc ogólnie 
działania manewrowe mają na celu zniszczenie nieprzyjaciela, wojna pozycyjna 
ma na celu wyczerpanie nieprzyjaciela, wojna zaś partyzancka ma na celu 
jednocześnie i wyczerpanie nieprzyjaciela, i zniszczenie nieprzyjaciela. Te trzy 
formy działao wojennych różnią się od siebie. W tym sensie działania na 
zniszczenie nie są tym samym, co działania na wyczerpanie. Działania w skali 
operacyjnej na wyczerpanie są pomocnym, ale jednocześnie niezbędnym 
środkiem prowadzenia przewlekłej wojny. 

 

100. Zarówno z punktu widzenia teorii, jak i z punktu widzenia praktycznej 
konieczności, aby osiągnąd strategiczny cel — poważne wyczerpanie sił 
nieprzyjaciela — Chiny na etapie obrony powinny wyzyskiwad tę właściwośd 
działao manewrowych wojsk regularnych, że rozwiązują one przede wszystkim 
zadanie niszczenia sił nieprzyjaciela; tę właściwośd, mającej znaczenie 
pomocnicze wojny pozycyjnej, że rozwiązuje ona przede wszystkim zadanie 
wyczerpywania nieprzyjaciela; i wreszcie tę właściwośd wojny partyzanckiej, że 
rozwiązuje ona jednocześnie zadania częściowego niszczenia i częściowego 
wyczerpywania sił nieprzyjaciela. Na etapie równowagi trzeba nadal wyzyskiwad 
wskazane właściwości wojny partyzanckiej i działao manewrowych wojsk 
regularnych, by jeszcze bardziej wyczerpad nieprzyjaciela. Wszystko to powinno 
zmierzad do tego, by przewlec wojnę oraz stopniowo zmieniając stosunek sił na 
naszą korzyśd — przygotowad warunki umożliwiające przejście do 
kontrofensywy. W czasie strategicznej kontrofensywy trzeba nadal wyczerpywad 
nieprzyjaciela poprzez niszczenie jego sił tak, aby ostatecznie wypędzid 
najeźdźców. 

 

101. Jednakże doświadczenie dziesięciu miesięcy wojny dowiodło, że w wielu 
bitwach, a nawet w ich większości, działania manewrowe wojsk regularnych w 
istocie rzeczy przybierały formę działao na wyczerpanie oraz że funkcje 
niszczenia wroga, które powinna spełniad wojna partyzancka, w niektórych 
rejonach na razie nie są jeszcze w należytym stopniu spełniane. Dodatnia strona 
sytuacji polega na tym, że, bądź co bądź, w pewnym stopniu mimo wszystko 
wyczerpaliśmy nieprzyjaciela; ma to znaczenie dla prowadzenia przewlekłej 
wojny i dla osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa, a zatem krew naszą 
przelewaliśmy nie na darmo. Ujemne zaś strony polegają po pierwsze na tym, że 
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wyczerpaliśmy nieprzyjaciela niewystarczająco, po drugie na tym, że nasze 
straty w każdym bądź razie były większe niż nasze zdobycze. Chociaż trzeba 
przyznad, że na tę sytuację złożyły się obiektywne przyczyny — różnica między 
nieprzyjacielem a nami pod względem wyposażenia technicznego i poziomu 
wyszkolenia bojowego—jednak i z punktu widzenia teorii, i z punktu widzenia 
praktyki trzeba usilnie polecad wojskom regularnym, aby w sprzyjających 
okolicznościach wytrwale prowadziły wojnę na zniszczenie. Chociaż oddziały 
partyzanckie przy rozwiązywaniu wielu konkretnych zadao, Jak dywersje i 
dezorganizowanie tyłów, muszą się ograniczad do walk na wyczerpanie, 
niemniej jednak należy im polecad i one same Powinny starad się, aby we 
wszystkich tych bitwach i walkach, w których istnieją po temu sprzyjające 
okoliczności, niszczyły siły nieprzyjaciela, zmierzając do tego, by doprowadzid do 
możliwie największego wyczerpania jego sił i możliwie największego 
uzupełnienia własnych zasobów. 

 

102. To, co nazywamy „liniami zewnętrznymi”, „gwałtownością” i „natarciem” 
w wyrażeniu: „nastawienie na prowadzenie gwałtownych działao ofensywnych 
na liniach zewnętrznych”, Jak również to, co nazywamy „manewrem” w 
formułce „wojna Manewrowa” — z punktu widzenia formy walki polega głównie 
na Zastosowaniu taktyki okrążeo i obejśd, toteż wymaga skoncentrowana 
przeważających sił. A zatem skoncentrowanie sił oraz zastosowanie taktyki 
okrążeo i obejśd to niezbędny warunek prowadzenia wojny manewrowej, to jest 
prowadzenia gwałtownych działao ofensywnych na liniach zewnętrznych. 
Jednak wszystko to ma na celu Niszczenie sił nieprzyjaciela. 

 

103. O sile armii japooskiej stanowi nie tylko jej uzbrojenie, lecz również 
wyszkolenie jej składu osobowego—jej sprawnośd, jej pewnośd siebie, mająca 
źródło w tym, że w poprzednich wojnach nie doznała ona klęsk, jej fanatyczne 
oddanie dla cesarza i bóstw, wyniosła duma, pogarda dla Chioczyków itd. 
Źródłem tych wszystkich cech są samurajskie metody wychowawcze, które 
soldateska Japooska stosowała przez wiele lat, oraz narodowe obyczaje Japonii. 

To jest najważniejszą przyczyną, że Japooczycy ponoszą więcej strat w zabitych i 
rannych niż w jeocach. W przeszłości wielu ludzi nie uwzględniało tego w 
należytym stopniu. Aby podkopad te podstawy armii japooskiej, trzeba dużo 
czasu. Powinniśmy przede wszystkim poważnie liczyd się z tymi jej cechami 
szczególnymi oraz cierpliwie i planowo prowadzid w związku z tym wielostronną 
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pracę; pracę polityczną, propagandę na arenie międzynarodowej i pracę wśród 
ludu japooskiego. W wojnie zaś trzeba posługiwad się działaniami na zniszczenie, 
które również są jedną z metod naszej działalności w tym kierunku. Pesymiści 
zechcą, byd może, powoływad się na wskazane wyżej mocne strony armii 
japooskiej celem przemycenia teorii niechybnego ujarzmienia Chin, specjaliści 
zaś wojskowi, opowiadający się za bierną linią, zechcą, byd może, występowad z 
tego samego względu przeciw działaniom na zniszczenie. Jeżeli o nas chodzi, to 
przeciwnie, uważamy, że wszystkie te czynniki, stanowiące o sile armii 
japooskiej, mogą byd podważone, i taki proces już się rozpoczął. Najlepszą 
metodą takiego podważania jest praca polityczna wśród żołnierzy japooskich; 
nie należy drwid z ich wyniosłej dumy, lecz starad się rozumied ich położenie i 
kierowad tę dumę we właściwym kierunku. Wspaniałomyślnie obchodząc się z 
jeocami pomożemy żołnierzom japooskim zrozumied antyludowy, agresywny 
charakter wojny, jaką prowadzą kola rządzące Japonii; z drugiej strony trzeba im 
pokazad niezłomnośd ducha, ofiarnośd oraz walecznośd armii chioskiej i ludu 
chioskiego, innymi słowy, trzeba zadawad im miażdżące uderzenia w walkach na 
zniszczenie. 

Dziesięciomiesięczne doświadczenie wojny potwierdziło, zniszczenie sił 
nieprzyjaciela jest możliwe. Dowodem tego są bitwy pod Pingsingkuanem i 
Taierczuangiem. W rezultacie duch bojowy wojsk japooskich już zaczął się 
chwiad, żołnierze nie rozumiej? celów wojny; znalazłszy się w okrążeniu wojsk 
chioskich i ludu chioskiego wykazują w atakach o wiele mniejszą odwagę niż 
żołnierze chioscy itd. Wszystkie te obiektywne warunki sprzyjające naszyd 
działaniom na zniszczenie będą coraz bardziej narastad w miarę przewlekania się 
wojny. Ta okolicznośd, iż na skutek naszych działao na zniszczenie nieprzyjaciel 
zaczyna spuszczad z tonu, oznacza, że działania te z kolei staną się jednym z 
czynników wpływających skrócenie czasu trwania wojny i szybsze wyzwolenie 
żołnierz) japooskich i całego ludu japooskiego. Kot przyjaźni się tylko z kotem i 
nie zdarza się, by kot przyjaźnił się z myszą. 

 

104. Jednocześnie trzeba przyznad, że w chwili obecnej ustępujemy 
nieprzyjacielowi pod względem wyposażenia technicznego poziomu wyszkolenia 
składu osobowego. Toteż w wielu wypadach — zwłaszcza w rejonach 
równinnych — trudno nam realizowad postulat jak największego niszczenia siły 
żywej nieprzyjaciela, na przykład poprzez branie do niewoli wszystkich lub dużej 
części Jego wojsk uczestniczących w walce. Niesłuszne są również nadmierne 
postulaty w tym duchu, wysuwane przez zwolenników teorii szybkiego 
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zwycięstwa. Słusznym postulatem w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim 
powinno byd: w miarę możności prowadzid Wojnę na zniszczenie. We wszystkich 
sprzyjających okolicznościach Upewnid w każdej walce przewagę sił i stosowad 
taktykę okrążeo i obejśd; jeżeli nie można okrążyd wszystkich oddziałów 
nieprzyjazna, należy okrążyd chodby jeden jego oddział; jeżeli nie można Wziąd 
do niewoli całego okrążonego oddziału, należy wziąd do niewoli chodby częśd 
okrążonych sił; jeżeli nie można wziąd do niewoli części rażonych sił, należy 
uczynid niezdolnymi do walki jak najwięcej żołnierzy tej okrążonej części. We 
wszystkich zaś wypadkach, kiedy sytuacja nie sprzyja działaniom na zniszczenie, 
trzeba prowadzid działania na wyczerpanie. W działaniach na zniszczenie trzeba 
stosowad zasadę koncentrowania sił, natomiast w działaniach na wyczerpanie — 
zasadę dekoncentrowania sił. Co się zaś tyczy dowodzenia operacjami, to przy 
działaniach na zniszczenie trzeba stosowad zasadę centralizacji dowodzenia, 
natomiast przy działaniach wyczerpanie — zasadę decentralizacji. Takie są 
zasadnicze efekty prowadzenia działao bojowych na polach wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim. 

 

MOŻLIWOŚD WYZYSKANIA BŁĘDNYCH POSUNIĘD 
NIEPRZYJACIELA 

 

105.  Możliwości zwycięstwa nad nieprzyjacielem nastręcza nam nawet jego 
własne dowództwo. Nigdy, nawet gdy sięgnąd dawniejszych czasów, nie było 
jeszcze wodzów, którzy by nie popełniali błędów; można ujawnid błędne 
posunięcia nieprzyjaciela, podobnie jak nie sposób uniknąd ich nam samym, a 
zatem istnieje możliwośd wykorzystania błędnych posunięd nieprzyjaciela. 

Z punktu widzenia strategii i sztuki operacyjnej nieprzyjaciel w ciągu dziesięciu 
miesięcy zaborczej wojny popełnił już cały szereg błędów. Spośród nich 
wskażemy na pięd najpoważniejszych. Pierwszy błąd polega na tym, że 
nieprzyjaciel powoli zwiększa swoje siły. Wynika to z niedoceniania przez niego 
sił Chin, jak również z powodu niedostatecznej ilości siły żywej w Japonii. 
Nieprzyjaciel zawsze odnosił się do nas z lekceważeniem i po za' jęciu bez 
wielkiego trudu czterech północno-wschodnich prowincji okupował wschodnią 
częśd prowincji Hopei oraz północną częśd prowincji Czahar. Można to uważad 
za jego rozpoznanie strategiczni Z tego rozpoznania wyciągnął on następujący 
wniosek: Chiny są kruche jak kupa piasku. Na tej podstawie uznał, że Chiny 
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można pobid bez wielkiego wysiłku, opracował plan tak zwanej „wojny o 
szybkim przebiegu”, rzucił do akcji znikome siły i próbował wziąd nas 
„strachem”. Nieprzyjaciel zupełnie nie spodziewał się, w ciągu dziesięciu 
miesięcy wojny w Chinach nastąpi tak ogromne zespolenie i że nasz opór 
osiągnie taką siłę. Zapomniał zupełnie, że Chiny wkroczyły w okres postępu, że 
istnieje już w nich przodująca partia, przodująca armia i lud, kroczący drogą 
postępu. Kiedy sprawa przybrała kiepski obrót, nieprzyjaciel zaczął stopniowo 
gromadzid siły, kilkakrotnie uzupełniał je i powiększył ilośd dywizji z dziesięciu do 
trzydziestu. Jeżeli nieprzyjaciel zechce posuwad się jeszcze dalej w głąb Chin, 
będzie zmuszony jeszcze bardziej powiększad swe siły. Ponieważ jednak Japonia 
zajmuje pozycję wrogą wobec Związku Radzieckiego i ponieważ jej rezerwy 
ludzkie i baza finansowa są ograniczone, istnieje też pewna granica ilości wojsk, 
jakie Japonia może wystawid, podobnie jak istnieje również ostateczna granica, 
poza którą nie będzie mogła się ona posuwad. Drugi błąd polega na braku 
wyraźnego kierunku głównego uderzenia. Przed bitwą pod Taierczuangiem siły 
nieprzyjaciela w Chinac środkowych i północnych były na ogół równe. Taki sam 
równomierny podział istniał również w każdej z tych dwóch części Chin. Na 
przykład w Chinach północnych siły japooskie były podzielone na jednakowe 
części między trzy linie kolejowe: Tientsin—Pukou, Pekin—Hankou i Tatung—
Puczou; na każdej z tych linii częśd siły żywej stała się niezdolna do walki, częśd 
zaś była rozmieszczona na okupowanym terytorium w postaci garnizonów, tak 
że Japooczycy nie mieli żołnierzy do następnej ofensywy. Po klęsce pod 
Taierczuangiem Japooczycy wzięli pod uwagę tę nauczkę i skoncentrowali swoje 
główne siły na kierunku Süczou. Tak więc można uważad ten błąd za chwilowo 
naprawiony. Trzeci błąd: nie zapewniono strategicznego współdziałania. 
Wewnątrz każdego z dwóch zgrupowao — w Chinach środkowych i północnych 
— na ogół istniało pewne współdziałanie, wcale jednak nie było współdziałania 
między samymi tymi zgrupowaniami: kiedy na południowym odcinku linii 
kolejowej Tientsin—Pukou toczyły się walki pod Siaopengpu, na północnym 
odcinku tej samej linii Japooczycy nie Przejawiali żadnej aktywności; podobnie 
kiedy na północnym odcinku toczyły się walki pod Taierczuangiem, Japooczycy 
na południowym odcinku tej linii nawet nie drgnęli. Teraz można już uważad, że 
na jakiś czas ustalił się między tymi zgrupowaniami pewien kontakt; nastąpiło to 
wtedy, kiedy i w jednym, i w drugim miejscu Porządnie się im dostało i kiedy na 
inspekcję zjawił się japooski minister wojny, a dowództwo przejął przybyły do 
Chin szef japooskiego sztabu generalnego. Wśród japooskich obszarników, 
burżuazji i militarystów istnieją bardzo poważne sprzeczności, które pogłębiają 
się coraz bardziej, a jednym z konkretnych przejawów tych sprzeczności jest 
właśnie brak współdziałania pomiędzy rożnymi frontami w Chinach. Czwartym 
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błędem jest to, że nie wyzyskano momentów sprzyjających pod względem 
strategicznym. Najdobitniej przejawiło się to w tym, że po zdobyciu Nankinu i 
Taijuanu Japooczycy zatrzymali się — głównie z tego powodu, nie starczyło im 
siły żywej, że nie mieli wojsk do prowadzenia strategicznego pościgu. Piąty błąd 
polega na tym, że chociaż Japooczycy dokonali wielu okrążeo, rzadko udawało 
im się zniszczyd okrążone wojska. Przed bitwą pod Taierczuangiem w operacjach 
pod Szanghajem, Nankinem, Tsangczou, Paotingiem, Nankou, Sinkou i 
Linfengiem było dużo rozbitych oddziałów chioskich, mało zaś wziętych do 
niewoli. W tym przejawiała się nieporadnośd dowództwa japooskiego. 

Pięd wyliczonych błędów — powolne zwiększanie sił, brak strategicznego 
współdziałania, brak wyraźnego kierunku głównego uderzenia, niewyzyskanie 
sprzyjających momentów i nieznaczna ilośd zniszczonych wojsk przy dużej ilości 
okrążeo — świadczą o nieporadności japooskiego dowództwa w okresie 
poprzedzającym bitwę pod Taierczuangiem. Chociaż po bitwie pod 
Taierczuangiem wprowadzono pewne zmiany, korygujące kierowanie wojskami 
japooskimi, niemniej jednak z powodu takich czynników, jak niedostatecznośd 
siły żywej i wewnętrzne sprzeczności Japonii, dowództwo japooskie na pewno 
będzie popełniad błędy również w przyszłości, przy czym ratując sytuację w 
jednym miejscu będzie doznawało klęski w innym miejscu. Na przykład 
skoncentrowanie sił pod Süczou stworzyło wielki wyłom na zagarniętym przez 
Japooczyków terytorium Chin północnych, a to pozwoliło nam bez przeszkód 
rozwijad działania partyzanckie. 

Wszystko, co było wyżej powiedziane, dotyczy błędów popełnionych przez 
samego nieprzyjaciela, a nie narzuconych mu przez nas. Niezależnie jednak od 
tego możemy świadomie narzucad nieprzyjacielowi liczne błędne działania, to 
znaczy stosując rozważne i skuteczne posunięcia i korzystając z poparcia 
zorganizowanych mas ludowych, dezorientowad nieprzyjaciela i zmuszad go, by 
działał tak, jak my chcemy. Na przykład można wyzyskad demonstracje, o 
których możliwości była już mowa wyżej. Wszystko to dowodzi, że pewne 
możliwości naszego zwycięstwa kryją si6 nawet w działaniach dowództwa 
nieprzyjaciela. Nie powinniśmy jednak uważad tej możliwości za poważną 
podstawę naszych strategicznych planów. Przeciwnie, niechaj nasze plany 
opierają raczej na przypuszczeniu, że nieprzyjaciel popełni jak najmniej błędów 
— tak będzie pewniej. 

Następnie, podobnie jak my możemy wyzyskad błędne posunięcia nieprzyjaciela, 
nieprzyjaciel może wyzyskad nasze błędne posunięcia. Toteż zadanie naszego 
dowództwa polega właśnie na tym, by popełniad jak najmniej błędnych 
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posunięd, które nieprzyjaciel mógłby Wyzyskad. Natomiast błędy dowództwa 
nieprzyjaciela już miały miejsce; takie błędy będą miały miejsce również w 
przyszłości, mogą dla do nich przyczynid również nasze wysiłki — i wszystkie te 
błędy mogą byd wyzyskane w naszym interesie. Ci, którzy kierują wojną 
Przeciwko najeźdźcom japooskim, powinni dokładad wszystkich starao, aby 
wyzyskad te błędy. Strategicznemu i operacyjnemu kierownictwu nieprzyjaciela 
można wiele zarzucid, jeżeli chodzi jednak o kierowanie walką, to znaczy 
taktyczne kierownictwo bojowymi działaniami oddziałów i pododdziałów, wiele 
jest u nieprzyjaciela takich rzeczy, których powinniśmy się nauczyd. 
 
ZAGADNIENIE DECYDUJĄCYCH BITEW W WOJNIE PRZECIWKO NAJEŹDŹCOM 

JAPOOSKIM 
 
106. Decydujące bitwy w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim można 
podzielid na trzy kategorie: po pierwsze, decydujące bitwy i walki, sukces 
których jest pewny — takie bitwy i walki należy prowadzid nieugięcie; po drugie, 
decydujące bitwy i walki, których sukces nie jest pewny — od takich bitew i walk 
należy uchylad; i wreszcie, po trzecie, takie decydujące strategiczne bitwy w 
których stawia się na kartę losy kraju — takich bitew należy kategorycznie 
unikad. I w tym zagadnieniu również przejawia się różnica między wojną 
przeciwko najeźdźcom japooskim a innymi wojnami. Na pierwszym i drugim 
etapie wojny, kiedy nieprzyjaciel jest silny, my zaś — słabi, dąży on do tego, 
byśmy skoncentrowali nasze główne siły i wydali mu decydującą  bitwę, my zaś, 
na odwrót, powinniśmy wybierad korzystne dla siebie warunki i tylko w tych 
wypadkach, kiedy jesteśmy pewni sukcesu, powinniśmy koncentrowad 
przeważające siły i wydawad nieprzyjacielowi decydujące bitwy i walki. Za 
przykład tego mogą służyd bitwy pod Pingsingkuanem, Taierczuangiem i cały 
szereg innych. W niekorzystnych warunkach, kiedy nie jesteśmy pewn' sukcesu, 
należy uchylad się od decydujących bitew; przykładem tego może byd wytyczna, 
którą kierowaliśmy się w bitwie pod Czangte i w szeregu innych wypadków. 
Natomiast decydującej bitwy strategicznej, w której stawiałoby się na kartę los 
kraju, należy kategorycznie unikad, jak to na przykład uczyniono niedawne 
ewakuując Süczou. W ten sposób udaremniliśmy plan nieprzyjaciela, obliczony 
na wojnę o szybkim przebiegu, zmuszając go do prowadzenia z nami wojny 
przewlekłej. Takie nastawienie jest nie do pomyślenia w kraju o niewielkim 
terytorium: trudno je zastosowad również w kraju zbyt zacofanym pod 
względem politycznym. Chiny jednak są dużym krajem, przeżywającym okres 
postępu, toteż są w stanie podoład temu zadaniu. Jeżeli nawet kosztem utraty 
pewnej części terytorium unikniemy decydującej bitwy strategicznej, to jak to 
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się mówi, „byleby tylko był las, a drwa się znajdą”: pozostanie nam jeszcze 
rozległe terytorium do manewrowania i będziemy mogli czekad, starając się 
przyczyniad w tym czasie do postępu naszego kraju, wzrostu pomocy 
międzynarodowej i pogłębienia wewnętrznego rozkładu w obozie nieprzyjaciela. 
Jest to najlepszy plan prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. 
Zbyt krewcy zwolennik teorii szybkiego zwycięstwa, nie wytrzymując trudów 
cierniśtej drogi przewlekłej wojny, chcą szybkiego zwycięstwa i wystarczy by 
sytuacja chod trochę zmieniła się na lepsze, a już zaczyni wrzeszczed o 
konieczności decydującej strategicznej bitwy. Gdybyśmy poszli za ich radami, 
wyrządzilibyśmy ciężką szkodę sprawie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, 
nastąpiłby kres wojny przewlekłej i przysłużylibyśmy się nieprzyjacielowi. To 
byłoby rzeczywiście najgorszym planem prowadzenia wojny! 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że uchylanie się od decydującej bitwy 
wymaga opuszczenia terytorium. W wypadkach, kiedy nie może tego uniknąd (i 
tylko w takich wypadkach), trzeba bez wahania opuszczad terytorium. Skoro już 
wytworzyła się taka sytuacja, ma powodu żałowad tego terytorium. Jest to 
prawidłowa polityka „zyskania na czasie kosztem terytorium”. Wiadomo z 
historii, że cofnąwszy się bez wahania, aby uniknąd decydującej bitwy, Rosja 
zwyciężyła Napoleona, którego sława w tym czasie rozbrzmiewała na całym 
świecie22. Obecnie Chiny powinny postępowad zupełnie tak samo. 

 

107. A czy nie należy obawiad się, że będą nam wymyślad za „niestawianie 
oporu”? Nie, nie należy. Otóż gdybyśmy wcale nie walczyli, gdybyśmy 
decydowali się na ugodę z wrogiem, byłoby to niestawianiem oporu, które nie 
tylko zasługuje na wymyślanie, ale jest całkowicie niedopuszczalne. Natomiast 
wytrwale prowadzid wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim, unikając pułapek 
zastawianych przez wroga, nie narażając głównych sił naszej armii na uderzenie, 
które odbiłoby się na całym dalszym przebiegu wojny, słowem, nie dopuszczad 
do ujarzmienia kraju—jest rzeczą absolutnie konieczną. 

Wszystkie wątpliwości pod tym względem są przejawem krótkowzroczności w 
kwestiach wojny i bezwzględnie prowadzą w koocu do obozu zwolenników 
teorii nieuchronnego ujarzmienia Chin. Nierozsądną brawurę, uznającą tylko 
natarcie i nie uznającą odwrotu, krytykowaliśmy w swoim czasie właśnie 
dlatego, że gdyby ta brawura stała się powszechną epidemią, utracilibyśmy 
możnośd kontynuowania wojny i w koocu ściągnęłoby to na Chiny groźbę 
ujarzmienia. 
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108. Jesteśmy za decydującymi działaniami, kiedy istnieją po temu pomyślne 
warunki — bądź w wypadku poszczególnych walk, czy też w wypadku większych 
czy mniejszych bitew. W takich wypadkach biernośd jest całkowicie 
niedopuszczalna. Tylko w takich decydujących bitwach można doprowadzid do 
zniszczenia lub wyczerpania nieprzyjaciela i na takie bitwy powinien zdecydowad 
się bez wahania każdy uczestnik wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. 
Konieczne tu będą znaczne częściowe ofiary; ten jednak, kto uważa, że trzeba 
unikad wszelkich ofiar, jest tchórzem, cierpi na lęk przed Japooczykami, który 
należy zdecydowanie zwalczad. Stracenie takich dezerterów, jak Li Fu-ing i Han 
Fu-czü, jest sprawiedliwym wymiarem kary. Należy bezwzględnie domagad się 
męstwa, odwagi i bohaterskiego samopoświęcenia w wojnie — pod warunkiem 
prawidłowego planowania działao bojowych: bez tego niemożliwa jest ani 
przewlekła wojna, ani ostateczne zwycięstwo. Surowo już napiętnowaliśmy tak 
zwane „nastawienie na ucieczkę”, uznające tylko odwrót i nie uznające natarcia, 
oraz wypowiedzieliśmy się za surową dyscypliną właśnie dlatego, że pokonad 
silnego nieprzyjaciela można tylko w wyniku prawidłowo zaplanowanej i po 
bohatersko przeprowadzonej decydującej bitwy. Co się zaś tyczy „nastawienia 
na ucieczkę”, to po prostu pomaga ono teorii niechybnego ujarzmienia Chin. 

 

109. Czy nie ma wyraźnej sprzeczności w tym, że z początkowo staczamy 
bohaterską walkę, potem zaś opuszczamy terytorium? Czy nie na próżno leje się 
krew w tych bohaterskich walkach? Ta pytania są całkowicie niedorzeczne. Czy 
nie na próżno jemy, skoro potem wypróżniamy się? Czy nie na próżno kładziemy 
się spad skoro potem wstajemy? Czyż można tak stawiad zagadnienie? Wydaje 
mi się, że nie można. Niektórzy ludzie mówią: jeżeli jeśd, to już jeśd do kooca, 
jeżeli spad, to już spad do kooca, jeżeli bid się bohatersku, to już bid się aż do 
rzeki Jalu. Jest to subiektywistyczno-formalistyczna bzdura; w rzeczywistym 
życiu tak się nie dzieje. Któż nie rozumie, że krwawe walki prowadzi się gwoli 
zyskania na czasie i przygotowania kontrofensywy i że chociaż zmuszeni jesteśm 
opuszczad pewną częśd terytorium, zyskujemy za to na czasie i osiągamy cel — 
niszczymy i wyczerpujemy siły nieprzyjaciela oraz nabywamy doświadczenie w 
prowadzeniu wojny, porywamy jeszcze nie uczestniczące w walce masy ludowe, 
zwiększamy swój wpływ na arenie międzynarodowej. Czy wobec tego krew leje 
się na próżno? Wcale nie. Opuszczamy terytorium gwoli zachowania sił armii i 
gwoli zachowania samego terytorium, jeżeli bowiem, mimo korzystnych 
warunków, nie opuścimy części terytorium i nierozsądnie wdamy się w 
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decydującą bitwę, nie mając żadnej pewne sukcesu, to w rezultacie straciwszy 
armię na pewno stracimy  to terytorium, a wtedy już na pewno nie można 
będzie mówid o odzyskaniu utraconego terytorium. Kapitaliście do prowadzę 
interesów potrzebny jest kapitał, kiedy zaś całkowicie zbankrutuje, przestaje byd 
kapitalistą; graczowi potrzebne są do gry pieniądze, jeżeli zaś postawi na kartę 
wszystko i szczęście mu nie dopisze, nie będzie miał już pieniędzy na 
kontynuowanie gry. Życie toczy się linią krętą, zygzakowatą, bynajmniej nie 
równą i prostą. To samo dotyczy również wojny i tej prawdy nie mogą pojąd 
jedynie formaliści. 

 

110. Sądzę, że to, co wyżej powiedziałem, dotyczy również decydującej bitwy na 
etapie strategicznej kontrofensywy. Chociaż nieprzyjaciel będzie na tym etapie 
słabą stroną, my zaś będziemy mieli przewagę, niemniej jednak zasada 
„prowadzid decydujące bitwy w dogodnych warunkach i uchylad się od nich, gdy 
brak tych Warunków” pozostanie w mocy aż do tej chwili, kiedy dojdziemy do 
rzeki Jalu. W ten sposób będziemy mogli zawsze utrzymad inicjatywę w swoich 
rękach; trzeba całkowicie ignorowad wszelkie Prowokacje wroga i namowy ludzi 
postronnych, nie zwracad na nie żadnej uwagi, nie ulegad im w najmniejszym 
stopniu. Za odważnych i przewidujących dowódców można uważad tylko tych, 
którzy w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim będą przejawiad właśnie 
odpornośd. Do ludzi wybuchających jak proch od Jednej iskry prawda ta nie 
dociera. Na pierwszym etapie znaleźliśmy się w pewnym stopniu w stanie 
strategicznej bierności, niemniej Jednak musimy zdobywad inicjatywę we 
wszystkich bitwach. I w przyszłości na każdym etapie również powinniśmy 
zawsze utrzymywad inicjatywę w swoim ręku. Opowiadamy się za przewlekłą 
wojną, Za ostatecznym zwycięstwem i przeciw hazardowym graczom, 
nierozsądnie rzucającym wszystko na jedną kartę. 

 

ARMIA I LUD – PODSTAWĄ ZWYCIĘSTWA 

 

111. Imperialiści japooscy, mając przed sobą rewolucyjne Chiny ani trochę nie 
osłabią swej ofensywy i ucisku: wypływa to z samej istoty imperializmu 
japooskiego. Jeżeli Chiny nie będą stawiad oporu, Japonia od razu, bez jednego 
wystrzału, z łatwością zajmie cały kraj. Przykładem może byd utrata czterech 
prowincji północno-wschodnich. Jeżeli Chiny będą stawiad opór, Japonia będzie 
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próbowała zdusid ten opór i nie zaniecha swoich prób tak długo, dopóki nie 
okaże się, że nie jest w stanie pokonad oporu Chin. Jest to niezaprzeczalne 
prawo. Zaborcze apetyty obszarników i burżuazji japooskiej są bardzo duże. 
Stawiając sobie za cel ofensywę na południe — na Archipelag Malajski oraz na 
północ — na Syberię, uderzyli z początku na Chiny, aby przebid wyłom w środku. 
Ci wszyscy, którzy przypuszczają, że Japonia zadowoli się okupacją Chin 
północnych i prowincji Kiangsu i Czekiang oraz że następnie zatrzyma się, 
zupełnie nie rozumieją, iż imperialistyczna Japonia, która weszła w nowy etap 
rozwoju i stoi u progu zagłady, nie jest już dawną Japonią. Kiedy zaś twierdzimy, 
że istnieje pewna granica ilości wojsk, jakie Japonia może wystawid, oraz 
ostateczna granica, poza którą nie może ona się posunąd, mamy na myśli to, że, 
po pierwsze, przygotowując się do ofensywy na innych kierunkach i do obrony 
przed innymi swoimi przeciwnikami, Japonia — przy tych siłach jakie posiada — 
może skierowad do Chin tylko określoną ilośd wojsk i musi ograniczyd swoje 
posuwanie się naprzód do zakresu swoich możliwości; że, po drugie, Chiny 
osiągnęły sukcesy na drodze postępu i wykazały swoją zdolnośd do stawiania 
zaciętego oporu oraz że nie można sobie wyobrazid, by Japonia prowadziła 
zaciekłą ofensywę, Chiny zaś nie miały koniecznych sił do stawiania oporu. 
Japonia nie będzie w stanie okupowad całych Chin, ale we wszystkich rejonach, 
dokąd nieprzyjaciel zdoła przeniknąd, nie będzie on szczędził wysiłków, aby 
zdusid opór Chin i nie zaniecha swojego nacisku tak długo, dopóki imperializm 
japooski — na skutek okoliczności wewnętrznych i międzynarodowych — nie 
stanie bezpośrednio w obliczu kryzysu, który zepchnie go do grobu. 

Rozwój wewnętrznej polityki Japonii może pójśd wyłącznie jedną z dwóch dróg: 
albo klasy rządzące wkrótce zbankrutują, władza przejdzie w ręce ludu i 
rezultatem tego będzie zakooczenie wojny — jednak takich możliwości na razie 
nie ma, albo obszarnicy i burżuazja będą z każdym dniem coraz bardziej się 
faszyzowad i kontynuowad wojnę aż do swojej zagłady; taka jest właśnie droga, 
jaką Japonia teraz kroczy. Trzeciej drogi nie ma. Ci wszyscy, którzy żywią 
nadzieję, że umiarkowane koła burżuazji japooskiej wystąpią i położą kres 
wojnie — ulegają czczym złudzeniom. Umiarkowane koła kapitalistyczne Japonii 
popadły już w niewolę japooskich obszarników i magnatów finansowych. Taka 
jest realna sytuacja polityczna, istniejąca w Japonii już od wielu lat. Jeżeli Chiny 
nie zadadzą Japonii w tej wojnie śmiertelnego ciosu i jeżeli zachowa ona jeszcze 
dostateczną ilośd sił, to niechybnie będzie ona próbowała Podjąd ofensywę na 
kraje mórz południowych lub na Syberię, a może nawet w obu tych kierunkach. 
Gdy tylko w Europie wybuchnie Wojna, Japonia przystąpi do realizowania tych 
planów, gdyż niepohamowane apetyty japooskich kół rządzących niezwykle się 
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zaostrzyły. Oczywiście istnieje również inna możliwośd: z uwagi na potęgę 
Związku Radzieckiego i znaczne osłabienie swych sił w wojnie z Chinami Japonia 
będzie zmuszona wyrzec się swego pierwotnego Planu natarcia na Syberię i na 
tym kierunku zająd całkowicie obronną Pozycję. Jednak zaistnienie takiej sytuacji 
nie osłabi ofensywy Japonii na Chiny; na odwrót, doprowadzi do wzmożenia tej 
ofensywy, gdyż wtedy Japonii pozostanie tylko jedna droga — pochłonięcie 
słabego. W tym wypadku zadania zdecydowanego prowadzenia Wojny 
przeciwko najeźdźcom japooskim, zadania umocnienia Jednolitego frontu 
narodowego i nieugiętego prowadzenia przewlekaj Wojny staną się jeszcze 
bardziej skomplikowane i wtedy najmniejsze osłabienie naszych wysiłków stanie 
się jeszcze bardziej niedopuszczalne. 

 

112. W tym stanie rzeczy głównym warunkiem zwycięstwa Chin nad Japonią jest 
zespolenie całego kraju i stokrotnie większy niż dotychczas wszechstronny 
postęp. Chiny przeżywają okres Postępu i już osiągnęły nie spotykane dotąd 
zespolenie, ale mimo to stopieo tego postępu i zespolenia nie jest jeszcze 
wystarczający. Japonia zdołała okupowad tak rozległe terytorium dlatego, że po 
JeJ stronie jest siła, po stronie zaś Chin — słabośd; słabośd ta jest bezpośrednim 
skutkiem najróżnorodniejszych błędów, jakie się nagromadziły przez sto lat, 
zwłaszcza zaś w ciągu ostatniego dziesięciolecia, błędów hamujących obecny 
postęp Chin. Jeżeli nie zdobędziemy się na długotrwałe i poważne wysiłki, nie 
zdołamy w obecnym okresie zwyciężyd tak silnego wroga, jakim jest Japonia. 
Bardzo dużo jest zadao, do których rozwiązania potrzebne są te wysiłki. Tutaj 
powiem tylko o dwóch najważniejszych: osiągnąd postęp w dziele budownictwa 
armii i postęp w dziele mobilizacji ludu. 

 

113. Odrodzenie armii jest niemożliwe bez jej modernizacji, bez podniesienia 
poziomu jej wyposażenia technicznego. Bez tego nie będzie można wypędzid 
nieprzyjaciela za rzekę Jalu. Przy użyciu zaś wojsk trzeba stosowad przodującą, 
elastyczną strategię i taktykę, bez czego również nie można odnieśd zwycięstwa. 
Jednak podstawą armii jest żołnierz. Jeżeli nie wpaja się w wojsko postępowego 
ducha politycznego, jeżeli nie prowadzi się w tym celu postępowej pracy 
politycznej — nie można osiągnąd prawdziwej jedności oficerów i żołnierzy, nie 
można zbudzid w nich wielkiego entuzjazmu do walki przeciwko najeźdźcom 
japooskim, a zatem nie można dopiąd tego, by całe nasze wyposażenie 
techniczne i taktyka opierały się na takiej bazie, która pozwoli w najlepszy 
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sposób przejawid właściwą im skutecznośd. Kiedy twierdzimy, że armia japooska 
mimo swej przewagi technicznej w koocu na pewno poniesie klęskę, mamy na 
myśli, oprócz strat, jakie zadajemy nieprzyjacielowi swymi działaniami na 
zniszczenie i na wyczerpanie, jeszcze również tę okolicznośd, że duch bojowy 
wrogiej armii załamie się w koocu pod naszym' ciosami oraz że broo tej armii 
znajduje się w niepewnych rękach- U nas zaś sytuacja jest odwrotna: oficerowie 
i żołnierze mają wspólne cele polityczne w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim. Tak więc mamy podstawę do pracy politycznej we wszystkich 
armiach walczących przeciwko najeźdźcom japooskim. W armii trzeba 
przeprowadzid pewną demokratyzację. Przede wszystkim należy znieśd feudalny 
system — bicie i wymyślanie; należy doprowadzid tego, by oficerowie i żołnierze 
stale i zawsze dzielili ze sobą wszystkie radości i smutki. Tą drogą osiągnie się 
jednośd oficerów i żołnierzy. Wówczas zdolnośd bojowa armii ogromnie 
wzrośnie i nie będziemy musieli obawiad się, że w tej przewlekłej i bezwzględnej 
wojnie nie wytrwamy. 

 

114. Korzenie żywiące wielkie siły wojny sięgają niezwykle głęboko w masy 
ludowe. Japonia ośmieliła się natrząsad z nas przede wszystkim dlatego, że masy 
ludu chioskiego nie są zorganizowane. Wystarczy, abyśmy tylko położyli kres tej 
naszej słabej stronie, a najeźdźcy japooscy znajdą się w obliczu walczącego 
wielomilionowego ludu chioskiego w takiej samej sytuacji jak dziki bawół przed 
ścianą ognia: wystarczy krzyknąd na niego, by w przerażeniu rzucił się w ogieo i 
spłonął. Chinom potrzebny jest nieprzerwany strumieo uzupełnieo dla armii. 
Trzeba natychmiast zabronid istniejącej teraz w terenie niedorzecznej praktyki 
werbowania żołnierzy drogą „polowao” i „kupna”23, trzeba tę praktykę zastąpid 
szeroką i gorącą agitacją polityczną; wówczas łatwo będzie, jeśli zajdzie 
potrzeba, powoład do armii miliony ludzi. W toku wojny wyzwoleoczej 
napotykamy wielkie trudności finansowe, ale wystarczy, abyśmy tylko 
zmobilizowali masy ludowe, a finanse również przestaną byd dla nas 
problemem. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby paostwo posiadające tak rozległe 
terytorium i tak liczną ludnośd cierpiało z powodu zubożenia skarbu. Armia 
powinna zespolid się w jedną całośd z ludem, aby lud widział w niej swoją własną 
armię. Taka armia będzie niezwyciężona i nie zdoła jej pokonad nawet kilka 
mocarstw imperialistycznych podobnych do Japonii. 
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115. Wielu ludzi sądzi, że dotychczas nie udawało się należycie ułożyd 
stosunków między oficerami a żołnierzami oraz między armią a ludem z powodu 
stosowania niesłusznych metod; ja zawsze mówię, że chodzi tu o zasadniczą 
postawę (zasadnicze nastawienie). Słuszne zaś nastawienie to poszanowanie 
żołnierza, poszanowanie ludu. Z tego nastawienia wypływa i odpowiednia 
polityka, i metody, i formy. Jeżeli zaś odstąpimy od tego nastawienia, to i 
polityka, i metody, i formy na pewno będą błędne, a wówczas w żaden sposób 
me uda się należycie ułożyd stosunków między oficerami a żołnierzami oraz 
między armią a ludem. Oto trzy główne zasady pracy politycznej w armii: po 
pierwsze, jednośd oficerów i żołnierzy, po drugie, jednośd armii i ludu oraz, po 
trzecie, rozkład armii nieprzyjaciela. Aby pomyślnie zrealizowad te zasady, 
trzeba opierad się na słusznym nastawieniu, a mianowicie — poszanowaniu 
żołnierza, poszanowaniu ludu i poszanowaniu godności ludzkiej jeoców, którzy 
złożyli broo. Mylą się ci, którzy sądzą, że chodzi tu nie o zasadnicze nastawienie, 
lecz o sprawę czysto technicznej natury; należy ich wyprowadzid z błędu. 

 

116. W chwili obecnej, kiedy obrona Wuhanu i innych punktów stała się sprawą 
tak nie cierpiącą zwłoki, nasze główne zadanie polega na tym, by w całej pełni 
rozwinąd aktywnośd armii i ludu celem poparcia wojny. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że trzeba wysunąd i wykonad jak należy zadanie obrony Wuhanu i 
innych punktów. Jednak nie subiektywne życzenia, lecz konkretne warunki 
rozstrzygną ostatecznie zagadnienie, czy zdołamy je obronid; jednym z 
najważniejszych konkretnych warunków jest polityczna mobilizacja całej armii i 
całego ludu do ofiarnej walki. Bez wysiłków zmierzających do zapewnienia 
wszystkich niezbędnych do tego warunków, a nawet w braku chodby jednego z 
tych warunków sprawa na pewno skooczy się tak samo, jak to się stało pod 
Nankinem i innymi utraconymi przez nas punktami. Gdzie będzie chioski 
Madryt? Będzie tam, gdzie stworzymy takie same warunki jak w Madrycie. W 
przeszłości nie mieliśmy ani jednego Madrytu, teraz zaś powinniśmy stworzyd 
ich kilka. Jednak możliwośd tego będzie całkowicie zależała od warunków. 
Jednym z tych warunków jest szeroka polityczna mobilizacja całej armii i całego 
ludu. 

 

117. W całej pracy trzeba nieugięcie przestrzegad generalnej linii umocnienia 
jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, gdyż tylko ta linia zapewnia 
możliwośd wytrwałego prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom japooskim i 
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realizacji nastawienia na przewlekłą wojnę, możliwośd powszechnego 
radykalnego polepszenia stosunków między oficerami a żołnierzami, między 
armią a ludem, możliwośd pełnego rozwinięcia aktywności armii i ludu w dziele 
obrony wszystkich jeszcze nie utraconych terytoriów i odzyskania uż utraconych 
oraz, wreszcie, możliwośd osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. 

 

118. Polityczna mobilizacja armii i ludu — to sprawa zaiste wyjątkowo doniosła. 
Wciąż tak uporczywie wracamy do tego zagadnienia dlatego, że bez jego 
rozstrzygnięcia zwycięstwo jest rzeczywiście niemożliwe. Niewątpliwie jeszcze 
cały szereg innych warunków nieodzowny jest do zwycięstwa, ale polityczna 
mobilizacja armii i ludu — to podstawa podstaw zwycięstwa. Jednolity 
antyjapooski front narodowy jest jednolitym frontem całej armii i całego ludu, a 
bynajmniej nie jednolitym frontem tylko komitetów partyjnych i członków 
jakichś niewielu partii i grup. Zasadniczym celem, gwoli którego tworzy się 
jednolity antyjapooski front narodowy, jest mobilizacja całej armii i całego ludu 
do udziału w tym froncie. 

 

ZAKOOCZENIE 

 

119. Jakież są wnioski? Wnioski są następujące:  

„W jakich warunkach Chiny będą mogły zwyciężyd i zniszczyd siły 
imperializmu japooskiego? Niezbędne są trzy warunki: po pierwsze, 
utworzenie jednolitego frontu antyjapooskiego w Chinach, po drugie, 
utworzenie jednolitego antyjapooskiego frontu na arenie 
międzynarodowej, po trzecie, wzrost ruchu rewolucyjnego wśród ludu 
japooskiego i ludów kolonii japooskich. Dla narodu chioskiego 
najważniejszym z tych trzech warunków jest wielkie zjednoczenie samego 
narodu chioskiego”. 

„Jak długo będzie trwała ta wojna? Będzie to zależało od siły jednolitego 
frontu antyjapooskiego w Chinach, jak również od wielu innych 
decydujących czynników w Chinach i w Japonii”. „Jeżeli zaś warunki te nie 
spełnią się w krótkim czasie, to wojna musi się przewlec, ale rezultaty jej 
będą takie same: Japonia poniesie klęskę, Chiny zaś zwyciężą, tylko że w 
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tym wypadku pociągnie to za sobą więcej ofiar i będziemy musieli przeżyd 
okres gorzkich doświadczeo”.  

„Nasza linia strategiczna powinna polegad na tym, by posługiwad się 
naszymi głównymi siłami w operacjach na bardzo rozciągniętych i 
niestałych frontach”. „Aby osiągnąd zwycięstwo, armia chioska powinna 
prowadzid wojnę jak najbardziej manewrową na rozległym teatrze działao 
wojennych”. 

„Do prowadzenia wojny manewrowej posługujemy się wojskami 
wyszkolonymi, jednakże powinniśmy jednocześnie organizowad liczne 
oddziały partyzanckie z chłopów”. „W toku wojny... wyekwipowanie 
techniczne armii chioskiej będzie się stopniowo poprawiad. Dlatego w 
ostatnim okresie wojny Chiny będą mogły przejśd do pozycyjnych metod 
prowadzenia działao wojennych i atakowad umocnione pozycje 
Japooczyków na okupowanym przez nich terytorium. Tak więc w rezultacie 
trwałego wyczerpania Japonii w wojnie Z Chinami nastąpi krach jej 
ekonomiki, a duch żołnierzy japooskich załamie się w niezliczonych 
wyczerpujących walkach. Jeżeli zaś chodzi o Chiny, to ich siły potencjalne 
będą się w toku wojny przeciwko najeźdźcom japooskim ujawniad coraz 
bardziej, a masy rewolucyjne będą nieprzerwanym i potężnym strumieniem 
napływad do szeregów armii, aby walczyd o wolnośd. Wyzyskując wszystkie 
te czynniki w połączeniu z innymi czynnikami będziemy mogli na 
okupowanym przez Japonię terytorium zadad miażdżący cios jej 
umocnieniom i punktom oporu oraz wypędzid z Chin armię agresorów 
japooskich”. (Z wywiadu z E. Snowem w lipcu 1926 roku). 

„Odtąd nastąpił nowy etap w sytuacji politycznej Chin... Centralne zadanie 
na nowym etapie polega na tym, by mobilizowad wszystkie siły w celu 
wywalczenia zwycięstwa w tej wojnie”. „Kluczem do zwycięstwa w wojnie 
przeciwko najeźdźcom japooskim jest teraz rozszerzenie zasięgu już 
rozpoczętej wojny i przekształcenie jej w wojnę powszechną, 
ogólnonarodową. Tylko w takiej powszechnej, ogólnonarodowej wojnie 
zdołamy osiągnąd ostateczne zwycięstwo”. „W wyniku poważnych 
niedociągnięd, jakie istnieją w obecnym sposobie prowadzenia wojny 
przeciwko najeźdźcom japooskim, dalszy przebieg tej wojny może przynieśd 
liczne wojenne niepowodzenia, odwroty, rozłamy, zdrady wewnątrz kraju, 
chwilowe i częściowe zmowy z wrogiem. Dlatego trzeba liczyd się z tym, że 
wojna ta będzie ciężka i przewlekła. Jesteśmy jednak przekonani, że już 
rozpoczęta wojna przeciwko najeźdźcom japooskim — dzięki Wysiłkom 
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naszej partii i całego ludu — będzie trwała nadał i rozszerzała się zmiatając 
ze swej drogi wszystkie przeszkody” (Z „Uchwały w sprawie obecnej 
sytuacji i zadao partii”, uchwalonej przez Komitet Centralny 
Komunistycznej Partii Chin w sierpniu 1937 roku). 

Takie są wnioski. Zwolennikom teorii niechybnego ujarzmienia Chin nieprzyjaciel 
wydaje się nadnaturalnie silny, Chiny zaś wydają się słabe jak słomka. Na odwrót 
zaś, zwolennikom teorii szybkiego Zwycięstwa nieprzyjaciel wydaje się słaby jak 
słomka, Chiny zaś Wydają się nadnaturalnie silne. I jedni, i drudzy są w błędzie. 
Nasz Pogląd jest zasadniczo odmienny: wojna przeciwko najeźdźcom japooskim 
będzie wojną przewlekłą i ostateczne zwycięstwo przypadnie Chinom — taki jest 
nasz wniosek. 

120. Na tym kooczę swoje wywody. W chwili obecnej, kiedy toczy się wielka 
wojna przeciwko najeźdźcom japooskim, bardzo Wielu ludzi pragnie uogólnid 
zdobyte doświadczenie, aby wyzyskad Je w celu wywalczenia całkowitego 
zwycięstwa. Poruszyłem tutaj Jedynie w najogólniejszych zarysach 
doświadczenie minionych dziesięciu miesięcy; ewentualnie można to uważad za 
pewne uogólnienie. Poruszone przeze mnie zagadnienia zasługują na 
powszechną uwagę i szerokie omówienie. Dałem tylko ogólny zarys tych 
zagadnieo ) mam nadzieję, że wy, towarzysze, przystąpicie do zbadania ich i 
omówienia oraz że wniesiecie swoje poprawki i uzupełnienia. 

 

Przypisy: 

1. Teoria niechybnego ujarzmienia Chin wyrażała poglądy Kuomintangu. 
Kuomintang nie chciał stawiad oporu najeźdźcom japooskim i w późniejszym 
okresie zdecydował na to dopiero pod naciskiem. Po wypadkach pod Lukoukiao 
ugrupowanie Czang Kai-szeka zdecydowało sie — acz bardzo niechętnie — wziąd 
udział w stawianiu oporu Japonii, a wówczas nosicielami teorii niechybnego 
ujarzmienia Chin stali się wangcingwejowcy, którzy zamierzali kapitulowad przed 
Japonią i potem rzeczywiście skapitulowali. Jednakże teoria niechybnego 
ujarzmienia Chin miała swych zwolenników nie tylko w łonie Kuomintangu; jej 
wpływ przejawiał się również w pewnych średnich warstwach społeczeostwa, a 
nawet wśród części zacofanych mas pracujących. Tłumaczyło się to tym, że rząd 
kuomintangowski był na wskroś przegniły i ponosił w wojnie porażkę po 
porażce, armia japooska natomiast bezustannie posuwała się naprzód i już w 
pierwszym roku wojny zbliżyła się do Wuhanu; wszystko to zrodziło wśród 
zacofanej części ludności nastroje głęboko pesymistyczne.  
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2. Poglądy te istniały w szeregach Komunistycznej Partii Chin. W pierwszym 
półroczu wojny przeciwko najeźdźcom japooskim pokutowała w partii tendencja 
niedoceniania sił nieprzyjaciela; niektórzy ludzie sądzili, że Japonia nie wytrzyma 
nawet jednego uderzenia. Nie wynikało to wcale z ich przekonania o dużej sile 
kierowanych przez partię komunistyczną wojsk i zorganizowanych mas 
ludowych; przeciwnie, zdawali sobie sprawę, że w tym czasie siły te były jeszcze 
nieznaczne; zdanie ich opierało się na tym, że Kuomintang zdecydował się wziąd 
udział w stawianiu oporu najeźdźcom japooskim i, jak im się zdawało, 
rozporządzał dużymi siłami, które wespół z siłami partii komunistycznej mogły z 
powodzeniem bid najeźdźców japooskich. Widzieli oni tylko jedną stronę sprawy 
— chwilowy udział Kuomintangu w stawianiu oporu najeźdźcom, ale zapominali 
o drugiej stronie — o reakcyjności i gniciu Kuomintangu; z tego właśnie 
powstała taka błędna ocena sytuacji. — 

3. Taki był punkt widzenia Czang Kai-szeka i spółki. Czangkaiszekowski 
Kuomintang, zmuszony do prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim, nie wierząc we własne siły, a tym bardziej nie wierząc w siły ludu, 
pokładał wszystkie swoje nadzieje w szybkim uzyskaniu pomocy z zewnątrz. — 

 

4. Taierczuang leży w południowej części prowincji Szantung. W marcu 1938 
roku w rejonie Taierczuangu rozegrała się bitwa między armią chioską a armią 
agresorów japooskich. Armii japooskiej, liczącej 70-80 tysięcy ludzi, stawiła opór 
czterystutysięczna armia chioska i dzięki temu Chiny odniosły zwycięstwo.  

5. Ten punkt widzenia został wysunięty w jednym z artykułów wstępnych gazety 
„Takungpao”, która w tym czasie była organem kuomintangowskiej kliki „Nauk 
Politycznych”. Zwolennicy tego punktu widzenia pokładali nadzieje w 
szczęśliwym zbiegu okoliczności i sądzili, że za pomocą kilku zwycięstw w 
rodzaju zwycięstwa pod Taierczuangiem będzie można zatrzymad wojska 
japooskie i w ten sposób uniknąd mobilizacji sil ludu do przewlekłej wojny; taka 
mobilizacja zagrażałaby bezpieczeostwu ich klasy. W tym czasie cały Kuomintang 
był przeniknięty tymi nastrojami nadziei na szczęśliwy zbieg okoliczności. — 165 

6. Mowa o ruchu na rzecz reform, który miął miejsce w 1898 roku. Ruch ten 
reprezentował interesy części liberalnej burżuazji i oświeconych obszarników; na 
jego czele stali Kang Ju-wei, Liang Ci-czao, Tan Ssu-tung i inni, poparł go też 
cesarz Kuang-sü; jednak ruch nie posiadał bazy masowej. Juan Szy-kai, 
dysponujący w tym czasie siłami wojskowymi, zdradził cesarzowej Tsy-si tajne 
plany zwolenników reform, Tsy-si która stała na czele reakcyjnej kliki, znów 
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zagarnęła władzę, pozbawiła wolności cesarza Kuang-sü i skazała na śmierd Tan 
Ssu-tunga i pięciu innych przywódców ruchu. W tak tragiczny sposób zakooczył 
się ten ruch.  

7. 16 stycznia 1938 roku gabinet japooski opublikował oświadczenie, w którym 
proklamował politykę ujarzmienia Chin siłą zbrojną; jednocześnie gabinet 
japooski stosował wobec rządu kuomintangowskiego nacisk i namawiał go do 
kapitulacji, oświadczając, że jeżeli rząd kuomintangowski „będzie po dawnemu 
inspirowad wojnę antyjapooską” to rząd japooski utworzy i będzie popierad w 
Chinach nową, marionetkową władze i przestanie uważad rząd 
kuomintangowski za stronę w dalszych rokowaniach.  

8. Dotyczy to głównie Stanów Zjednoczonych.  

9. Mowa o rządach krajów imperialistycznych — Anglii, Stanów Zjednoczonych i 
Francji.  

10. Przewidziana tutaj przez towarzysza Mao Tse-tunga możliwośd zmiany 
sytuacji Chin na lepsze na etapie równowagi sił w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim całkowicie potwierdziła się w „Wyzwolonych rejonach, którymi 
kierowała Komunistyczna Partia Chin. Natomiast w rejonach pod rządami 
Kuomintangu sytuacja nie tylko nie uległa poprawie, lecz na odwrót, pogorszyła 
się wskutek tego, że klika rządząca z Czang Kai-szekiem na czele przejawiała 
biernośd w walce przeciwko najeźdźcom japooskim i czynnie walczyła przeciw 
komunistom, przeciw ludowi. Wywołało to jednak odruchy protestu szerokich 
mas ludowych i wzrost ich uświadomienia. (Analiza tych faktów zawarta jest w 
pracy towarzysza Mao Tse-tunga „O rządzie koalicyjnym”).  

11. Zwolennicy „teorii bezgranicznej siły oręża” uważali, że Chiny na pewno 
poniosą klęskę w wojnie, ponieważ pod względem uzbrojenia ustępują Japonii. 
Pogląd ten podzielali wszyscy przywódcy reakcyjnej kliki Kuomintangu (łącznie z 
Czang Kai-szekiem). — 

12. Budda (Siakiamuni) — twórca religii buddyjskiej. Sun Wu-kung, bohater 
fantastycznej powieści chioskiej XVI wieku „Si ju-ci” („Podróż na zachód”) — 
małpa, która za jednym fiknięciem koziołka potrafiła przenieśd się na odległośd 
108 tysięcy li; kiedy jednak Sun Wu-kung dostał się na dłoo Buddy, to chod fikał i 
fikał koziołki, nie mógł z niej się wydostad. Co więcej, Budda odwrócił rękę 
dłonią w dół i przykrył Sun Wu-kunga. Palce Buddy zamieniły się w pięd 
połączonych ze sobą łaocuchów górskich, które przyparły Sun Wu-kunga do 
ziemi.  
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13. W sierpniu 1935 roku na VII Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej 
towarzysz Dymitrow mówił: „…faszyzm — to nieokiełznany szowinizm i wojna 
zaborcza” (Georgi Dymitrow, Pisma wybrane, Warszawa 1954, str. 55. — Red. 
przekł. polsk.). W 1937 roku towarzysz Dymitrow napisał artykuł pod tytułem: 
„Faszyzm — to wojna” („Kommunisticzeskij Internacjonał” nr 8, sierpieo 1937 
roku.— Red.).  

14. Patrz W. I. Lenin „Socjalizm a wojna”, rozdział I (Dzieła, t. 21, Warszawa 
1951, str. 319. — Red. przekł. polsk.) i „Krach II Międzynarodówki”, rozdział III 
(Dzieła, t. 21, Warszawa 1951, str. 222. — Red. przekł. polsk.).  

15. Czengpu — miejscowośd w obecnym powiecie Pusien prowincji Pingjuan. W 
632 roku przed n.e. toczyła się tutaj wielka bitwa pomiędzy wojskami księstw 
Tsin i Czu. Na początku wojny armia Czu miała przewagę. Armia Tsin cofnęła się 
o 90 li, po czym zaatakowała prawe i lewe skrzydło, jako słabe miejsca armii Czu, 
i zadała im silne uderzenia, w wyniku których armia Czu poniosła dotkliwą 
klęskę.  

 16. W 204 r. przed n.e. wojska haoskie z dowódcą Han Sinem na czele wydały 
bitwę armii Czao Sie pod Tsingsingiem. Armia Czao Sie, która liczyła około 200 
tysięcy ludzi, kilkakrotnie przewyższała liczebnie wojska haoskie. Han Sin 
rozmieścił swoje wojska w ten sposób, że poza nimi była rzeka, i jego armia biła 
się wytrwale; jednocześnie, Pragnąc zadad nieoczekiwane uderzenie, skierował 
wojska na słabo bronione tyły armii Czao Sie. W rezultacie armia Czao Sie pod 
ciosami od czoła i od tyłu poniosła dotkliwą klęskę.  

17. W koocu XVIII i na początku XIX wieku Napoleon prowadził wojny z Anglią, 
Prusami, Austrią, Rosją i wieloma innymi paostwami Europy. W licznych 
kampaniach armia Napoleona, mimo iż na ogół pod względem liczebnym 
ustępowała armiom swoich Przeciwników, odnosiła zwycięstwa.  

18. W 383 roku n.e. Fu Czien — władca paostwa Cin, nie doceniając sił armii 
paostwa Psin, wyruszył w pochód i napadł 'na Tsin. Armia tsioska zadała porażkę 
awangardzie armii Cinu nad rzeką Loczien, w dzisiejszym powiecie Szoujang 
prowincji Anhuei, i następnie kontynuowała natarcie na lądzie i wodzie. Fu Czien 
wszedł na mury miasta Szoujang i popatrzył w stronę nieprzyjaciela. Zobaczył 
armię tsioską ustawioną w pełnym szyku bojowym. Potem, kiedy spojrzał na 
górę Pakungszan, trawy i krzaki wydały m się żołnierzami; osądziwszy, że przed 
nim stoi potężny nieprzyjaciel, strasznie sie przeraził. (Patrz również przypis 29 
do pracy „Zagadnienia strategii wojny rewolucyjnej w Chinach” w I tomie 
niniejszego wydania). 
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19. Mowa o tym, że Czang Kai-szek, Wang Cing-wei i ich zausznicy zdradzili w 
1927 roku pierwszy jednolity demokratyczny front narodowy między 
Kuomintangiem a partia komunistyczna i w ciągu dziesięciu lat prowadzili 
antyludową wojnę, w rezultacie czego lud chioski nie mógł należycie 
zorganizowad się. Odpowiedzialnośd za to ponosi reakcyjna klika Kuomintangu z 
Czang Kai-szekiem na czele.  

20. Siang-kung był władcą księstwa Sung w epoce Czuntsiu w VII wieku przed 
n.e. W 638 roku przed n.e. księstwo Sung prowadziło wojnę z silnym księstwem 
Czu. Wojska księstwa Sung stały już w szyku bojowym, kiedy armia Czu jeszcze 
przeprawiała się przez dzielącą przeciwników rzekę. Jeden z dostojników Siang-
kunga, wiedząc, że Czu ma dużo wojsk, Sung zaś mało, zaproponował, aby 
wyzyskad okazję i zaatakowad wojska Czu, zanim zakooczą przeprawę. Ale Siang-
kung odpowiedział: „Nie można, gdyż szlachetny mąż nie napada na człowieka w 
momencie, kiedy ten znajduje się w kłopocie”. Kiedy wojska księstwa Czu 
przeprawiły się przez rzekę, ale jeszcze nie ustawiły się w szyku bojowym, 
dostojnik ten znów zaczął go namawiad, aby zaatakował armię Czu. Siang-kung 
odpowiedział: „Nie można, gdyż szlachetny mąż nie napada na wojska, które nie 
ustawiły się w szyku bojowym”. Dopiero kiedy wojska Czu całkowicie 
przygotowały się do walki, Siang-kung wydał rozkaz do ataku. W rezultacie 
księstwo Sung poniosło dotkliwą klęskę, a sam Siang-kung został ranny. (Patrz 
kroniki „Tsoczuan”, 22 rok panowania Si-kunga). — 

21. W 1937 roku armia agresorów japooskich, zająwszy Pekin i Tientsin, ruszyła 
na południe wzdłuż linii kolejowej Tientsin—Pukou i rozpoczęła natarcie na 
prowincję Szantung. Han Fu-czü, militarysta kuomintangowski, który przez wiele 
łat rządził prowincją Szantung, bez walki uciekł do prowincji Honan.  

22. W 1812 roku Napoleon na czele piędsettysięcznej armii napadł na Rosję. 
Armia rosyjska opuściła Moskwę, skazała armię Napoleona na głód, chłód i 
wszelakie cierpienia, dezorganizowała linie komunikacyjne na tyłach 
najeźdźców; w rezultacie najeźdźcy znaleźli się w położeniu bez wyjścia, niczym 
w okrążeniu, tak, że Napoleon zmuszony był rozpocząd odwrót. Wyzyskując tę 
sytuację armia rosyjska przeszła do kontrofensywy i z całej armii Napoleona 
udało się ujśd niewielu więcej niż 20 tysiącom żołnierzy. — 

23. Kuomintang uzupełniał swoją armię w następujący sposób: na wszystkie 
strony rozsyłano wojsko i policję, które chwytały ludzi i siłą wcielały ich do armii. 
Schwytanych w ten sposób związywano powrozami jak przestępców. Ci, którzy 
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mieli pieniądze, przekupywali urzędników kuomintangowskich i wynajmowali 
rekrutów na swoje miejsce.  

 

 

 

 

 


