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http://maopd.wordpress.com/ 
Niniejsza praca — to referat towarzysza Mao Tse-tunga wygłoszony na naradzie aktywu 
partyjnego w Wajaopao na północy prowincji Szensi. Towarzysz Mao Tse-tung wygłosił ten 
referat po posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin 
w Wajaopao w grudniu 1935 roku. Na tym posiedzeniu Biura Politycznego — wyjątkowo 
ważnym posiedzeniu kierowniczego ośrodka partii — poddano krytym istniejący w partii 
błędny pogląd, jakoby chioska burżuazja narodowa była niezdolna do walki w sojuszu z  
robotnikami i chłopami przeciwko imperializmowi japooskiemu oraz przyjęto taktykę 
jednolitego frontu narodowego. W referacie swym towarzysz Mao Tse-tung na podstawił 
uchwały Komitetu Centralnego wyjaśnił wyczerpująco możliwośd i doniosłośd utworzenia 
nowego jednolitego frontu z burżuazją narodową w warunkach, kiedy Chiny stawiają opór 
Japonii. Podkreślił rozstrzygającą, kierowniczą role partii komunistycznej i Armii Czerwonej 
w tym jednolitym froncie, wskazał na przewlekły charakter rewolucji chioskiej, potępił 
istniejące dawniej przez długi czas w partii ciasne sekciarstwo i nadmierny pośpiech w 
działalności rewolucyjnej, które stanowiły podstawowe przyczyny poważnych niepowodzeo 
partii i Armii Czerwonej w okresie drugiej rewolucyjnej wojny domowej, jednocześnie 
towarzysz Mao 7se-tung wezwał partię do wyciągnięcia nauki historycznej z wydarzeo 1927 
roku, kiedy to prawicowy oportunista Czen Tu-siu doprowadził rewolucję do porażki. 
Wskazał on dalej, że Czang Kai-szek będzie bezwzględnie dążył do podkopania sil rewolucji, i 
w len sposób zapewnił naszej partii na przyszłośd jasną orientację w nowej sytuacji i ustrzegł 
siły rewolucyjne od ewentualnych strat, jakie mogły nastąpid w wyniku nie kooczących się 
oszustw i wielokrotnych napaści zbrojnych, do których uciekał się Czang Kai-szek. 
Rozszerzona narada Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, 
która odbyła się w styczniu 1935 roku w Tsunji w prowincji Kueiczou, usunęła dawne 
„lewicowo”-oportunistyczne kierownictwo partii i powołała nowe kierownictwo partii z 
towarzyszem Mao Tse-tungiem na czele. Jednakże narada ta odbywała się podczas 
Wielkiego Marszu Armii Czerwonej i dlatego mogła powziąd uchwały dotyczące tylko 
najbardziej wówczas aktualnych spraw wojskowych oraz w sprawach organizacyjnych — 
dotyczących Sekretariatu Komitetu Centralnego partii t Centralnej Rewolucyjnej Rady 
Wojskowej. Dopiero kiedy Armia. Czerwona wkroczyła do północnej części prowincji Szensi, 
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin uzyskał możnośd gruntownego wyjaśnienia 
wszystkich zagadnieo taktyki politycznej. Te właśnie zagadnienia taktyki politycznej 
towarzysz Mao Tse-tung poddał wszechstronnej analizie w niniejszym referacie. 
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SZCZEGÓLNE CECHY OBECNEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ 

 

Towarzysze! 

W sytuacji politycznej nastąpiły obecnie duże zmiany. Odpowiednio do tej 
zmienionej sytuacji partia nasza określiła swoje zadania. 

Co mianowicie charakteryzuje obecną sytuację? 

Podstawowa cecha szczególna obecnej sytuacji polega na tym, że imperializm 
japooski dąży do przekształcenia Chin w swoją kolonię. 

Wiadomo, że już od prawie stu lat Chiny są krajem półkolonialnym, znajdującym 
się pod wspólnym panowaniem szeregu paostw imperialistycznych. Dzięki walce 
ludu chioskiego przeciwko imperializmowi oraz walce paostw imperialistycznych 
między sobą Chiny zachowały jednak na wpół niezależną pozycję. Co prawda, 
pierwsza wojna światowa umożliwiła japooskiemu imperializmowi na pewien 
czas niepodzielne panowanie nad Chinami; jednakże w wyniku walki ludu 
chioskiego przeciw imperializmowi japooskiemu oraz interwencji innych krajów 
imperialistycznych 21 żądao1, przyjętych przez Juan Szy-kaia2, ówczesnego 
herszta zdrajców ojczyzny, a zmuszających Chiny do haniebnej kapitulacji, 
musiało utracid swą moc. W 1922 roku na zwołanej przez Stany Zjednoczone 
waszyngtooskiej konferencji dziewięciu mocarstw3 podpisano pakt, który 
przywracał dawną sytuację w Chinach: znalazły się one znów pod wspólnym 
panowaniem kilku paostw imperialistycznych. Ale upłynęło nieco czasu i 
sytuacja znów uległa zmianie. „Wypadki 18 września 1931 roku”4 
zapoczątkowały etap przekształcania Chin w kolonię japooską. Jednakże sfera 
agresji japooskiej chwilowo ograniczała się do czterech prowincji północno-
wschodnich5; sprawiało to wrażenie, że może imperialiści japooscy nie pójdą 
dalej. Obecnie sprawa przedstawia się zupełnie inaczej: imperialiści japooscy 
pokazali już, że zamierzają posuwad się w głąb Chin i chcą zagarnąd cały kraj. 
Obecnie imperializm japooski dąży do przekształcenia całych Chin z półkolonii, w 
której każde z kilku paostw imperialistycznych ma swój udział, w kolonię 
pozostającą pod niepodzielnym panowaniem Japonii. Niedawne wypadki we 
wschodniej części prowincji Hopei6 oraz rokowania dyplomatyczne7 były 
przejawem tych dążeo i zagroziły już wręcz istnieniu całego narodu chioskiego. 
W obliczu tych okoliczności przed wszystkimi klasami i wszystkimi 
ugrupowaniami politycznymi Chin stanęło pytanie: „Co czynid?” Stawiad opór? 
Kapitulowad? A może miotad się między jednym a drugim? 
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Zobaczmy, jak odpowiadają na to pytanie różne klasy Chin. 

Robotnicy i chłopi chioscy żądają stawiania oporu. Rewolucja lat 1924—1927, 
rewolucja agrarna, która rozpoczęła się w 1927 roku i trwa do chwili obecnej, 
oraz fala ruchu antyjapooskiego, która wzniosła się tuż po „wypadkach 18 
września 1931 roku” — wszystko to świadczy o tym, że klasa robotnicza i 
chłopstwo Chin stanowią najbardziej niezawodną silę rewolucji chioskiej. 

Drobna burżuazja Chin jest również za stawianiem oporu. Przecież ucząca się 
młodzież i drobna burżuazja miejska już rozwinęły szeroki ruch antyjapooski! 

Poprzednio te warstwy drobnej burżuazji brały udział w rewolucji lat 1924— 
1927. Wskutek swej pozycji ekonomicznej, jako drobni wytwórcy, są oni 
podobnie jak chłopi nieprzejednanymi wrogami imperializmu. Ucierpieli oni 
dotkliwie od imperializmu i od kontrrewolucji chioskiej, które wielu z nich 
przyniosły bezrobocie i częściową lub zupełną ruinę. Obecnie, kiedy zetknęli się 
twarzą w twarz z bezpośrednią groźbą przekształcenia ich w niewolników 
kolonialnych, nie mają żadnego innego wyjścia oprócz stawiania oporu. 

Jakże rozstrzyga ten problem burżuazja narodowa, burżuazja kompradorska i 
klasa obszarników, jak rozstrzyga go Kuomintang? 

Wielcy tuhao, wielcy lieszenowie, wielcy militaryści, wysocy urzędnicy i 
kompradorzy na wielką skalę od dawna już ze swej strony rozstrzygnęli ten 
problem. Mówili dawniej, mówią i teraz: rewolucja (obojętne, jaka rewolucja) 
jest zawsze gorsza od imperializmu. Utworzyli obóz zdrajców ojczyzny. Przed 
nimi nie stoi problem, byd czy nie byd niewolnikami kolonialnymi; sami już 
postawili się poza nawiasem narodu. Ich interesy są nieodłączne od interesów 
imperialistów. Hersztem ich jest Czang Kai-szek8. Ich obóz zdrajców ojczyzny — 
to zaciekły wróg ludu chioskiego. Gdyby nie ta sfora zdrajców, imperializm 
japooski nie zdołałby nigdy tak się rozpanoszyd. Są oni sługusami imperialistów. 

Co się tyczy burżuazji narodowej, to zagadnienie jest skomplikowane. Klasa ta 
brała udział w rewolucji lat 1924—1927, potem zaś, przestraszywszy się pożogi 
rewolucji, przerzuciła się do obozu wrogów ludu, to jest na stronę kliki Czang 
Kai-szeka. Zagadnienie przedstawia się tak: czy istnieje możliwośd, by w 
obecnych warunkach zmieniło się stanowisko burżuazji narodowej? Uważamy, 
że taka możliwośd istnieje. A istnieje ona dlatego, że burżuazja narodowa to nie 
to samo co klasa obszarników i burżuazja kompradorska, jest między nimi 
różnica. Burżuazja narodowa, jeżeli chodzi o jej charakter, jest w mniejszym 
stopniu feudalna aniżeli klasa obszarników i w mniejszym stopniu kompradorska 
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aniżeli burżuazja kompradorska. Jedną grupę burżuazji narodowej stanowią 
ludzie stosunkowo mocno związani z kapitałem zagranicznym i z własnością 
ziemską w Chinach. Jest to prawe skrzydło burżuazji narodowej i nie będziemy 
na razie rozważali możliwości zmiany stanowiska tego skrzydła. Chodzi o inne 
grupy burżuazji narodowej — o te grupy, które nie są związane lub związane są 
stosunkowo słabo z kapitałem zagranicznym i z własnością ziemską. Uważamy, 
że w nowej sytuacji, kiedy nad naszym krajem zawisła groźba przekształcenia w 
kolonię, stanowisko tych grup burżuazji narodowej może się zmienid. 
Charakterystyczną cechą tych zmian będą wahania. Z jednej strony burżuazji 
narodowej nie podoba się imperializm, ale z drugiej strony boi się ona 
konsekwentnego przeprowadzenia rewolucji i waha się między jednym a 
drugim. Oto dlaczego burżuazja narodowa wzięła udział w rewolucji lat 1924—
1927 i przeszła na stronę Czang Kai-szeka pod koniec tego okresu. 

Czym różni się obecny okres od 1927 roku, kiedy Czang Kai-szek zdradził 
rewolucję? Wówczas Chiny były jeszcze półkolonią, obecnie zaś są na drodze do 
przekształcenia się w kolonię. Czy zyskała cokolwiek w ciągu tych dziewięciu lat 
burżuazja narodowa, porzuciwszy swego sojusznika — klasę robotniczą — i 
pokumawszy się z obszarnikami i kompradorami? Nie zyskała nic prócz 
całkowitej lub częściowej ruiny narodowego przemysłu i handlu. W związku z 
tym wszystkim uważamy, że w obecnych warunkach zupełnie możliwa jest 
zmiana stanowiska burżuazji narodowej. W jakim stopniu może zmienid się jej 
stanowisko? Ogólną charakterystyczną cechą tych zmian będą wahania 
burżuazji narodowej. Na niektórych jednak etapach walki jedna jej częśd (lewe 
skrzydło) może wziąd udział w walce, druga natomiast częśd może przejśd od 
wahao do stanowiska neutralności. 

Interesy jakich klas reprezentuje 19 armia, na czele której stoją Tsai Ting-kai9 i 
inni? Reprezentuje interesy burżuazji narodowej, górnych warstw drobnej 
burżuazji, kułaka i drobnego obszarnika na wsi. Przecież wszyscy ci 
Tsaitingkajowie walczyli zaciekle przeciwko Armii Czerwonej; później jednak 
zawarli z Armią Czerwoną sojusz, aby stawid opór Japonii i walczyd przeciwko 
Czang Kai-szekowi. W Kiangsi prowadzili natarcie przeciwko Armii Czerwonej; po 
przyjściu do Szanghaju — stawili opór imperializmowi japooskiemu: po dojściu 
do prowincji Fukien — zawarli porozumienie z Armią Czerwoną i otworzyli ogieo 
do Czang Kai-szeka. Bez względu na to, czym zajmą się Tsaitingkajowie w 
przyszłości, bez względu na to, jak bardzo Fukieoski Rząd Ludowy, działając 
według starych metod, nie zechce wówczas wciągad ludu do walki, już sam fakt, 
że przenieśli oni ogieo z Armii Czerwonej na imperializm japooski i Czang Kai-
szeka, musimy uznad za akt pożyteczny dla rewolucji. Oznaczało to rozłam w 
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obozie Kuomintangu. Skoro sytuacja, która ukształtowała się po „wypadkach 18 
września”, doprowadziła do oderwania się od Kuomintangu takiej grupy, to 
czemuż obecna sytuacja nie może również wywoład rozłamu w Kuomintangu? 
Nie mają racji ci członkowie naszej partii, którzy twierdzą, że cały obóz 
obszarniczo-burżuazyjny jest jednolity i trwały, że żadne okoliczności nie mogą 
spowodowad w nim zmian. Ludzie ci nie tylko nie rozumieją całej powagi 
obecnej sytuacji, lecz nie pamiętają historii. 

Pozwólcie, że sięgnę jeszcze nieco do historii. W latach 1926 i 1927, kiedy 
wojska rewolucyjne nacierały na Wuhan, a następnie zdobyły Wuhan i przedarły 
się do prowincji Honan, Tang Szen-czy i Feng Jü-siang10 przyłączyli się do 
rewolucji. Później, już w 1933 roku, Feng Jü-siang w prowincji Czahar znów 
współpracował z partią komunistyczną i utworzył tam Zjednoczoną Armię Anty 
japooską. 

A oto jeszcze jeden wymowny przykład: przecież w grudniu 1931 roku wszczęła 
powstanie w Ningtu i przeszła na stronę Armii Czerwonej 26 armia11, która 
dawniej razem z 19 armią nacierała na Armię Czerwoną w prowincji Kiangsi! A 
przywódcy powstania w Ningtu — Czao Po-szeng i Tung Czen-tang — stali się 
potem nieugiętymi rewolucjonistami. 

Antyjapooskie działania Ma Czan-szana12 w trzech prowincjach wschodnich 
również oznaczały rozłam w obozie kół rządzących. 

Wszystkie te przykłady dowodzą, że gdy Chinom zagrażają ze wszystkich stron 
bomby japooskie, gdy walka zmieniła swe zwykłe formy i nabrała nagle 
potężnego rozmachu, rozłam w obozie naszych wrogów jest zupełnie możliwy. 

Teraz, towarzysze, pozwólcie, że postawię to zagadnienie na innej płaszczyźnie. 

A co powiemy, jeżeli ktoś. powołując się na polityczną i ekonomiczną słabośd 
chioskiej burżuazji narodowej, zacznie wypowiadad się przeciwko naszemu 
punktowi widzenia i twierdzid, że chioska burżuazja narodowa, mimo nowej 
sytuacji, w jakiej się znajduje, nie zdoła jednak zmienid swego stanowiska? Czy 
takie twierdzenie będzie słuszne? Uważam, że i takie twierdzenie nie będzie 
słuszne. Jeśli burżuazja narodowa nie jest w stanie zmienid swego stanowiska z 
powodu swojej słabości, to czemuż zmieniła je w latach 1924—1927, przy czym 
wówczas nie tylko zawahała się, lecz wręcz wzięła udział w rewolucji? Czyż 
słabośd burżuazji narodowej jest jej nową wadą, która pojawiła się dopiero 
później, a nie wadą starą, będącą jej organiczną właściwością już od pieluszek ? 
Czyżby była ona słaba dzisiaj, a wówczas nie była słaba? Jedną z podstawowych 
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politycznych i ekonomicznych cech krajów półkolonialnych jest właśnie słabośd 
burżuazji narodowej. Właśnie dlatego imperialiści ośmielają się pomiatad nią, to 
zaś z kolei pociąga za sobą swoisty jej nieprzyjazny stosunek do imperializmu. 
Oczywiście, nie tylko nie zaprzeczamy, lecz przeciwnie, uznajemy w całej pełni, 
że z tego samego powodu imperialiści, obszarnicy i burżuazja kompradorska 
przeciągają bez trudu burżuazję narodową na swoją stronę, używając jako 
przynęty chwilowej jałmużny, to zaś z kolei pociąga za sobą jej niekonsekwentny 
stosunek do rewolucji. W żadnym jednak razie nie wolno twierdzid, że w obecnej 
sytuacji nie ma żadnej różnicy między burżuazją narodową z jednej strony a 
obszarnikami i kompradorską burżuazją — z drugiej. 

Dlatego też podkreślamy, że w chwilach ostrego kryzysu narodowego w obozie 
kuomintangowskim musi dochodzid do rozłamów. Rozłamy te znajdowały wyraz 
w wahaniach burżuazji narodowej, znajdowały wyraz w postępowaniu takich 
głośnych w swoim czasie działaczy antyjapooskich, jak Feng Ju-siang, Tsai Ting-
kai i Ma Czan-szan. Okolicznośd ta jest w zasadzie niekorzystna dla 
kontrrewolucji, a korzystna dla rewolucji. Nierówno -miernośd zaś politycznego i 
ekonomicznego rozwoju Chin oraz płynąca stąd nierównomiernośd rozwoju 
rewolucji zwiększają możliwośd tego rodzaju rozłamów. 

Towarzysze! Naświetliłem tu jedną tylko stronę zagadnienia — zewnętrzną 
stronę medalu. Pozwólcie, że zatrzymam się jeszcze nad jego odwrotną stroną, 
która polega na tym, że w szeregach burżuazji narodowej są mistrzowie od 
oszukiwania mas ludowych. Dlaczego? Dlatego właśnie, że w jej środowisku 
obok ludzi rzeczywiście popierających sprawę rewolucji ludowej jest wielu 
takich, którzy tylko na pewien czas przybierają pozę rewolucyjną lub 
półrewolucyjną. To właśnie umożliwia im oszukiwanie mas ludowych, które nie 
łatwo mogą ujawnid niekonsekwencję i obłudę takich ludzi. Okolicznośd ta 
zobowiązuje komunistów jeszcze bardziej do krytykowania swych sojuszników, 
do demaskowania pseudorewolucjonistów, do walki o hegemonię. Gdybyśmy 
negowali możliwośd wahao burżuazji narodowej i jej udziału w rewolucji w 
okresach poważnych wstrząsów — odrzucilibyśmy przez to lub co najmniej 
zwęzilibyśmy zadanie walki naszej partii o hegemonię. Gdyby bowiem burżuazja 
narodowa była zupełnie podobna do obszarników i kompradorów i gdyby miała 
to samo zwierzęce oblicze co zdrajcy narodu, to zadanie walki o hegemonię 
można byłoby z powodzeniem odrzucid lub co najmniej zwęzid. 

Aby dad wyczerpującą charakterystykę postawy obszarników chioskich i 
burżuazji w dobie poważnych wstrząsów, należy wymienid jeszcze jedną 
okolicznośd, a mianowicie tę, że nawet w samym obozie obszarniczo - 
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kompradorskim nie ma całkowitej jedności. Jest to następstwem półkolonialnej 
sytuacji kraju, a więc sytuacji, którą znamionuje fakt, że cały szereg paostw 
imperialistycznych walczy między sobą o Chiny. W chwili gdy ostrze walki 
wymierzone jest przeciwko imperializmowi japooskiemu, poplecznicy 
Amerykanów i nawet Anglików mogą, zależnie od mocy okrzyków swych 
mocodawców, zdobyd się na potajemną i nawet na jawną walkę przeciwko 
imperialistom japooskim i ich sługusom. Takiego psiego żarcia się było dawniej 
bardzo wiele i nie będę zatrzymywał się nad nim. Przypomnę dziś jedynie, że 
kuomintangowski aferzysta polityczny Hu Han-min13, którego Czang Kai-szek 
zamykał niegdyś w więzieniu, również podpisał niedawno zaproponowany przez 
nas dokument — sześciopunktowy „Program stawiania oporu Japonii i ocalenia 
ojczyzny14. Militaryści z ugrupowania kuangtuosko-kuangsioskiego15, na których 
opiera się Hu Han-min, również przeciwstawiali siebie Czang Kai-szekowi, 
występując pod takimi kłamliwymi hasłami, jak „zwrot utraconych terytoriów” 
oraz „stawianie oporu Japonii i likwidacja bandytyzmu16 — to zadania równie 
ważne” (hasło Czang Kai-szeka: „Najpierw likwidacja bandytów, a potem 
stawianie oporu Japonii”). Może wydaje się to wam nieco dziwne? Nic dziwnego 
tu nie ma. Nie jest to nic -innego, jak żarcie się dużych psów z małymi psiakami, 
psów sytych z głodnymi, żarcie się, które je same bawi, jest to tylko pewien 
wyłom, swego rodzaju sprzecznośd drażniąca ich nerwy. Jednakże to żarcie się, 
ten wyłom, ta sprzecznośd — wszystko to przynosi korzyśd ludowi 
rewolucyjnemu. Nie wolno nam pomijad ani jednego wypadku takiego żarcia się, 
ani jednego takiego wyłomu, ani jednej takiej sprzeczności we wrogim obozie — 
powinniśmy wyzyskad je do walki przeciwko temu wrogowi, który jest w chwili 
obecnej wrogiem głównym. 

Podsumowując zagadnienie stosunków klasowych w kraju, można powiedzied, 
że w związku z zasadniczą zmianą sytuacji, która znalazła wyraz we wtargnięciu 
imperialistów japooskich w głąb Chin, zmieniły się też wzajemne stosunki 
między różnymi klasami kraju, wzrosły siły obozu rewolucji narodowej, 
zmniejszyły się siły obozu kontrrewolucji narodowej. 

Przejdźmy do sytuacji w obozie chioskiej rewolucji narodowej. 

Przede wszystkim o Armii Czerwonej. Wiecie, towarzysze, że już około półtora 
roku trwa akcja ogólnego przebazowania trzech podstawowych związków 
taktycznych Armii Czerwonej Chin. Od sierpnia ubiegłego roku 6 grupa armijna 
pod dowództwem tow. Żen Pi-szy17 i innych rozpoczęła przemarsz do rejonu 
dyslokacji wojsk tow. Ho Lunga18. Następnie w październiku rozpoczęła akcję 
przebazowania nasza armia19, a w marcu roku bieżącego rozpoczęły też akcję 
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przebazowania oddziały Armii Czerwonej rejonu pogranicznego Syczuan— 
Szensi20. Te trzy związki taktyczne Armii Czerwonej porzucając swe dawne 
pozycje przechodzą do nowych rejonów. W wyniku tego ogólnego 
przebazowania dawne rejony dyslokacji Armii Czerwonej przekształciły się w 
rejony działao partyzanckich, a sama Armia Czerwona w toku akcji 
przebazowania znacznie osłabła. Jeśli będziemy rozpatrywali całą sytuację pod 
tym kątem widzenia, dojdziemy do wniosku, że nieprzyjaciel odniósł chwilowe i 
częściowe zwycięstwo, my zaś doznaliśmy chwilowej i częściowej porażki. Czy 
słuszne jest takie twierdzenie? Sądzę, że słuszne, jest to bowiem fakt. A jednak 
niektórzy (na przykład Czang Kuo-tao21) twierdzą, że Armia Czerwona Rejonu 
Centralnego22 doznała porażki. Czy to jest słuszne? Niesłuszne, albowiem nie 
odpowiada faktom. Rozpatrując jakieś zagadnienie marksiści powinni umied 
widzied nie tylko jego częśd, lecz i jego całokształt. Siedząc w studni żaba 
twierdziła, że „niebo jest wielkości studni”. Jest to niesłuszne, bo przecież ze 
studni nie widad całego nieba. Gdyby natomiast żaba powiedziała, że „pewna 
częśd nieba jest wielkości studni”, miałaby rację, gdyż odpowiadałoby to faktom. 
Mówimy, że Armia Czerwona pod jednym względem (jeżeli chodzi o utrzymanie 
swych dawnych pozycji) doznała porażki, pod innym zaś względem (jeżeli chodzi 
o dokonanie Wielkiego Marszu) odniosła zwycięstwo. Nieprzyjaciel natomiast 
pod jednym względem (jeżeli chodzi o zajęcie naszych dawnych pozycji) odniósł 
zwycięstwo, pod innym zaś względem (jeżeli chodzi o osiągnięcie celu jego 
„ekspedycji karnych” i „pościgów”) doznał porażki. Jedynie takie ujęcie 
zagadnienia będzie słuszne, gdyż dokonaliśmy bądź co bądź Wielkiego Marszu. 

Skoro już wspomnieliśmy o Wielkim Marszu, zadajmy sobie pytanie: jakież 
znaczenie ma Wielki Marsz? Odpowiadamy: Wielki Marsz był marszem 
niespotykanym w historii, był heroldem, był agitatorem, był siewcą. Czy historia 
począwszy od stworzenia świata, od pierwszych królów aż do naszych czasów 
zna marsz podobny do naszego Wielkiego Marszu? W ciągu dwunastu miesięcy, 
dzieo w dzieo tropieni i bombardowani z nieba przez dziesiątki samolotów, 
przerywając okrążenia, znosząc nieprzyjacielskie grupy osłonowe i uchodząc 
przed pościgiem blisko milionowej armii, pokonując niezliczone trudności i 
przeszkody — wszyscy kroczyliśmy naprzód; odmierzyliśmy własnymi stopami 
przeszło dwadzieścia tysięcy li, przebyliśmy jedenaście prowincji. Powiedzcie, 
czy zdarzały się w historii podobne marsze? Nie, nigdy. Wielki Marsz był 
heroldem, który obwieścił całemu światu, że Armia Czerwona — to 
bohaterowie, herosi, że imperialiści oraz ich sługus Czang Kai-szek z całą swoją 
zgrają są niezdolni do niczego. Marsz zwiastował fiasko wszystkich 
podejmowanych przez imperialistów i Czang Kai-szeka prób okrążenia naszych 
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sił lub zagrodzenia im drogi. Wielki Marsz był również agitatorem, który 
opowiedział blisko dwóchsetmilionowej ludności jedenastu prowincji, że jedynie 
droga Czerwonej Armii jest drogą wiodącą do ich wyzwolenia. Gdyby nie ten 
marsz, w jakiż sposób mogłyby szerokie masy ludowe dowiedzied się tak szybko, 
że istnieje na świecie tak wielka prawda, ucieleśniona w Armii Czerwonej? Marsz 
był również siewcą, który posiał w jedenastu prowincjach mnóstwo ziaren; 
ziarna te zrodzą pędy i liście, zakwitną, będą owocowały i w przyszłości 
przyniosą plon. Słowem, Wielki Marsz zakooczył się naszym zwycięstwem i 
porażką wroga. Któż doprowadził marsz do zwycięstwa? Partia komunistyczna. 
Bez partii komunistycznej taki marsz byłby nie do pomyślenia. Komunistyczna 
Partia Chin, jej organy kierownicze, jej kadry, jej szeregowi członkowie nie lękają 
się żadnych trudności i wyrzeczeo. Kto powątpiewa o naszej zdolności do 
kierowania wojną rewolucyjną, ten utknie w bagnie oportunizmu. 

Z chwilą zakooczenia marszu wytworzyła się nowa sytuacja. W bitwie pod 
Czyloczenem oddziały Armii Czerwonej Rejonu Centralnego, w braterskiej 
jedności z oddziałami północno-zachodnimi Armii Czerwonej, rozgromiły 
„ekspedycję karną” zorganizowaną przez zdrajcę Czang Kai-szeka przeciwko 
rejonowi pogranicznemu Szensi—Kansu23. Zwycięstwem tym uroczyście 
założyliśmy kamieo węgielny pod fundament wielkiej sprawy przedsięwziętej 
przez Komitet Centralny partii komunistycznej — sprawy utworzenia 
ogólnochioskiego sztabu rewolucji na Północnym Zachodzie. 

Tak przedstawia się sprawa głównych sił Armii Czerwonej. A jak przedstawia się 
sprawa wojny partyzanckiej w prowincjach południowych? Ruch partyzancki na 
Południu doznał pewnych niepowodzeo, ale bynajmniej nie został zlikwidowany. 
W wielu miejscowościach ruch ten znów przybiera na sile, rośnie, rozwija się24. 

W rejonach znajdujących się pod panowaniem Kuomintangu robotnicy 
przenoszą już swą walkę poza mury przedsiębiorstw, od walki ekonomicznej 
przechodzą do walki politycznej. W masach klasy robotniczej gwałtownie 
narasta bohaterska walka przeciwko imperializmowi japooskiemu oraz zdrajcom 
narodu i wybuch prawdopodobnie jest już niedaleki. 

Walka chłopstwa nie ustaje. Cierpiąc wskutek najazdu cudzoziemskiego, waśni 
wewnętrznych i klęsk żywiołowych chłopi rozwinęli na szeroką skalę walkę, 
która przybiera formę wojny partyzanckiej, zamieszek ludowych, buntów 
głodowych itd. Anty-japooska wojna partyzancka na Północnym Wschodzie i we 
wschodniej części prowincji Hopei25 — to odpowiedź na ofensywę imperializmu 
japooskiego. 
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Szerokiego rozmachu nabiera również ruch młodzieży akademickiej, przy czym 
w przyszłości ruch ten rozwinie się niewątpliwie jeszcze bardziej. Jednakże 
dopiero wówczas, gdy ruch młodzieży akademickiej zespoli się z walką 
robotników, chłopów i żołnierzy, zdoła on przybrad trwały charakter, przełamad 
wszystkie zapory stanu wojennego wzniesione przez zdrajców narodu oraz 
politykę aktów dywersyjnych i masowych morderstw, realizowaną przez 
policjantów, tajnych agentów, szpiegów na terenie uczelni i faszystów. 

O możliwości wahao burżuazji narodowej, kułaków i drobnych obszarników, a 
nawet ich udziału w walce antyjapooskiej mówiłem już poprzednio. 

Mniejszości narodowe, zwłaszcza Mongołowie w Mongolii Wewnętrznej, w 
obliczu bezpośredniej groźby ujarzmienia przez imperializm japooski stają do 
walki. W perspektywie walka ich musi zespolid się z walką ludu w Chinach 
północnych i z działaniami Armii Czerwonej na Północnym Zachodzie. 

Wszystko to dowodzi, że poszczególne odcinki frontu rewolucji zaczynają się 
łączyd w jeden front ogólnonarodowy i że rozwój rewolucji, który miał dawniej 
charakter nierównomierny, powoli staje się w pewnym stopniu równomierny. 
Jesteśmy w przededniu wielkich przemian. Zadanie partii polega na tym, aby 
jednocząc działalnośd Armii Czerwonej z działalnością robotników, chłopów, 
uczącej się młodzieży, drobnomieszczaostwa i burżuazji narodowej całych Chin 
stworzyd jednolity rewolucyjny front narodowy. 

 

JEDNOLITY FRONT NARODOWY 

 

Po rozpatrzeniu sytuacji w obozie kontrrewolucji i w obozie rewolucji możemy 
obecnie łatwo wyjaśnid sobie taktyczne zadania partii. 

Na czym polega podstawowe taktyczne zadanie partii? Polega ono nie na czym 
innym, jak na stworzeniu szerokiego jednolitego rewolucyjnego frontu 
narodowego. 

Skoro zmieniły się warunki, w jakich rozwija się rewolucja, należy zmienid też 
odpowiednio taktykę rewolucji i metody kierowania rewolucją. Zadanie 
imperializmu japooskiego i frymarczących ojczyzną zdrajców narodu — to 
przekształcenie Chin w kolonię, nasze zaś zadanie — to przekształcenie Chin w 
niezawisłe, wolne paostwo zachowujące swą całośd terytorialną. 
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Zdobyd dla Chin niezawisłośd i wolnośd — to wielkie zadanie. W tym celu należy 
prowadzid wojnę przeciwko siłom imperializmu obcego i kontrrewolucji 
wewnętrznej. Imperializm japooski jest całkowicie zdecydowany iśd przebojem. 
Kontrrewolucyjne siły tuhao, lieszenów i burżuazji kompradorskiej w kraju 
przewyższają na razie rewolucyjne siły ludu. Dzieło rozgromienia sił imperializmu 
japooskiego i kontrrewolucji chioskiej nie da się wykonad w ciągu jednego — 
dwóch dni, musimy byd przygotowani do długiej walki. Nie da się tu osiągnąd 
sukcesu nieznacznymi siłami, musimy zgromadzid potężne siły. Siły 
kontrrewolucji w Chinach i na całym świecie osłabły w porównaniu z 
przeszłością, a siły rewolucji w Chinach i na całym świecie wzrosły. Jest to ocena 
słuszna, ale to tylko jedna strona zagadnienia. Musimy uwzględnid zarazem fakt, 
że siły kontrrewolucji w Chinach i na całym świecie na razie przewyższają jeszcze 
siły rewolucji. Jest to również ocena słuszna i to właśnie stanowi drugą stronę 
zagadnienia. Nierównomiernośd politycznego i ekonomicznego rozwoju Chin 
pociąga też za sobą nierównomiernośd rozwoju rewolucji. Zwycięski marsz 
rewolucji zawsze rozpoczyna się, rozwija i kooczy sukcesem przede wszystkim 
tam, gdzie kontrrewolucja jest stosunkowo słaba; tam natomiast, gdzie 
kontrrewolucja rozporządza dużą potęgą, rewolucja bądź nie zaczęła się jeszcze, 
bądź rozwija się bardzo powoli. Z taką sytuacją rewolucji chioskiej wypadło nam 
już mied do czynienia przez dłuższy okres w przeszłości. 

Można sądzid, że w przyszłości na niektórych etapach ogólna sytuacja 
rewolucyjna będzie narastad, ale nierównomiernośd rozwoju rewolucji jeszcze 
się utrzyma. Ażeby nierównomierny rozwój rewolucji przekształcid w zasadzie w 
rozwój równomierny, trzeba będzie jeszcze wiele czasu, potrzebne będą jeszcze 
ogromne wysiłki, potrzebna będzie właściwa linia taktyczna partii. Jeśli wojna 
rewolucyjna, którą kierowała Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, 
zakooczyła się w trzy łata, to wojna rewolucyjna kierowana p rzez 
Komunistyczną Partię Chin wymagała już dłuższego czasu, aby zaś ostatecznie i 
całkowicie zlikwidowad siły kontrrewolucji wewnętrznej i zewnętrznej, musimy 
byd gotowi do dalszej walki tak długo, jak będzie to potrzebne; nadmierny 
pośpiech, jaki niekiedy przejawiał się dawniej, na nic się nie zda. Należy jeszcze 
nakreślid prawidłową taktykę rewolucyjną; drepcząc cały czas na niewielkiej 
przestrzeni, jak to było w przeszłości, nie osiągnie się nic poważnego. Nie znaczy 
to oczywiście, że w Chinach można działad tylko powolutku, nie spiesząc się; 
trzeba działad szybko i śmiało: groźba niewoli nie pozwala nam ani na chwilę 
zwłoki. Odtąd tempo rozwoju rewolucji również znacznie się wzmoże w 
porównaniu z przeszłością, ponieważ i Chiny, i cały świat znalazły się u progu 
nowego okresu wojen i rewolucji. Mimo to wojna rewolucyjna w Chinach będzie 
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jednak wojną przewlekłą; ten jej przewlekły charakter uwarunkowany jest siłą 
imperializmu i nierównomiernym rozwojem rewolucji. 

Mówimy, że szczególną cechą obecnej chwili jest nowe wzniesienie się fali 
rewolucji narodowej, że Chiny znowu stoją w przededniu wielkiej rewolucji w 
całym kraju, i na tym właśnie polega szczególna cecha obecnej sytuacji 
rewolucyjnej. Jest to fakt — fakt ilustrujący jedną stronę sprawy. Ale 
jednocześnie mówimy, że imperializm wciąż jeszcze stanowi poważną siłę, że 
nierównomiernośd rozwoju sił rewolucji jest poważnym brakiem, że aby 
rozgromid wroga, trzeba przygotowywad się do przewlekłej wojny. Na tym 
polega druga szczególna cecha obecnej sytuacji rewolucyjnej. Jest to również 
fakt — fakt ilustrujący drugą stronę sprawy. Te dwie cechy szczególne, te dwa 
fakty występują przed nami łącznie, ażeby nas uczyd, ażeby zażądad od nas 
zmiany taktyki odpowiednio do warunków, zmiany szyku naszych szeregów w 
celu prowadzenia walki. Obecna sytuacja wymaga, abyśmy zdecydowanie 
wyrzekli się sekciarstwa, abyśmy przeszli do organizowania szerokiego 
jednolitego frontu i nie wpadli w awanturnictwo. Dopóki nie nadeszła chwila 
decydującej bitwy, dopóki nie ma sił do stoczenia decydującej bitwy — nie 
wolno rzucad się na oślep w decydujący bój. 

Nie będziemy mówili tu o związku między sekciarstwem a awanturnictwem, nie 
będziemy też mówili o niebezpieczeostwie, jakie może stanowid awanturnictwo 
w przyszłości, kiedy rozwiną się wielkie wydarzenia. O tym nie będzie za późno 
pomówid również potem. Zatrzymamy się tu jedynie nad tym, że taktyka 
jednolitego frontu i taktyka zasklepienia sekciarskiego — to dwie różne i wręcz 
przeciwstawne sobie taktyki. 

Jedna taktyka wymaga: rzucid wezwanie, zgromadzid potężne pospolite 
ruszenie, otoczyd i zniszczyd wroga. 

Druga natomiast wymaga: rzucid się samotnie w okrutny nierówny bój z 
potężnym wrogiem. 

Jedna taktyka głosi: jeżeli nie docenimy tezy, że działania imperializmu 
japooskiego zmierzające do przekształcenia Chin w kolonię mogą wywoład 
zmiany w obozie rewolucji chioskiej i w obozie kontrrewolucji — nie zdołamy 
ocenid w pełni możliwości zorganizowania szerokiego jednolitego rewolucyjnego 
frontu narodowego. Jeżeli nie docenimy silnych i słabych stron kontrrewolucji 
japooskiej, kontrrewolucji chioskiej i rewolucji chioskiej — nie potrafimy ocenid 
w pełni konieczności zorganizowania szerokiego jednolitego rewolucyjnego 
frontu narodowego; nie potrafimy podjąd stanowczych kroków, aby położyd kres 
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sekciarstwu; nie potrafimy skorzystad z takiego oręża, jak jednolity front, ażeby 
zorganizowad i zespolid wielomilionowe masy ludowe i wszelkich możliwych 
sojuszników rewolucji oraz przejśd do natarcia na głównego wroga — 
imperializm japooski i jego popleczników — zdrajców narodu chioskiego; nie 
potrafimy skorzystad z oręża swojej taktyki, ażeby ugodzid w znajdujący się 
przed nami główny cel, a rozproszymy ogieo do takiego stopnia, że nasze pociski 
nie ugodzą w głównego wroga, lecz trafią we wroga drugorzędnego, a nawet w 
naszych sojuszników. Nazywa się to nieumiejętnością wybrania wroga i 
marnowaniem nabojów. W ten sposób nie można zapędzid nieprzyjaciela na 
zwężone, izolowane pozycje. W ten sposób nie można z obozu wroga, z jego 
pozycji przeciągnąd na swoją stronę tych, którzy znajdują sic w tym obozie 
wbrew własnej woli, tych, którzy wczoraj byli wrogami, a dzisiaj mogą stad się 
sojusznikami. W ten sposób dopomoglibyśmy faktycznie wrogowi, a rewolucję 
doprowadzilibyśmy do zastoju, do izolacji, do zwężenia ram, do osłabienia, i 
nawet sprowadzilibyśmy ją na drogę klęski. 

Druga zaś taktyka głosi: cała ta krytyka jest niesłuszna. Siły rewolucji powinny 
byd czyste jak kryształ, droga rewolucji powinna byd prosta jak struna. Słuszne 
jest tylko to, co jest zapisane w kanonach. Burżuazja narodowa jest 
kontrrewolucyjna w całości i na wieki wieków. Żadnych ustępstw kułakowi. Z 
żółtymi związkami zawodowymi — wyłącznie walka na śmierd i życie. Kiedy 
ściskacie dłoo Tsai Ting-kaia — nie zapomnijcie o tym, by w tej właśnie chwili 
zwymyślad go od kontrrewolucjonistów. Czy można znaleźd kota, który nie 
jadłby słoniny, czy można znaleźd militarystę, który nie byłby 
kontrrewolucjonistą? Inteligencji starczy rewolucyjności tylko na trzy dni, a 
zatem niebezpiecznie przyciągad inteligencję. Stąd wniosek: zasklepienie 
sekciarskie — oto jedyne panaceum na wszystkie choroby, a jednolity front — to 
taktyka oportunistyczna. 

Gdzie jednak, towarzysze, tkwi prawda — w jednolitym ironie czy w zasklepieniu 
sekciarskim? Po czyjej ostatecznie stronie jest marksizm-leninizm? Odpowiadam 
z całą stanowczością: po stronie jednolitego frontu, przeciwko zasklepieniu 
sekciarskiemu. Nawet trzyletnie dzieci miewają wiele słusznych sądów, ale nie 
można przecież powierzad im kierownictwa wielkimi sprawami paostwowymi, 
ponieważ nie mogą one jeszcze wyrokowad o sprawach paostwowych. 
Marksizm-leninizm walczy przeciwko chorobom dziecięcym w szeregach 
rewolucjonistów. Ta zaś taktyka, przy której uporczywie obstają zwolennicy 
zasklepienia sekciarskiego — to cała kolekcja chorób dziecięcych. Droga 
rewolucji, podobnie jak droga rozwoju wszystkich zjawisk na świecie, jest drogą 
zygzakowatą, a nie prostą. Front rewolucji i front kontrrewolucji mogą ulegad 
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zmianom, podobnie jak ulegają zmianom wszystkie zjawiska na świecie. Dwa 
podstawowe fakty stały się punktami wyjścia przy opracowywaniu przez partię 
nowej taktyki — taktyki szerokiego jednolitego frontu: to, że imperializm 
japooski dąży do przekształcenia całych Chin w swoją kolonię, i to, że obóz 
rewolucji chioskiej ma jeszcze swoje bardzo słabe miejsca. Zorganizowad 
wielomilionowe masy ludowe, wprawid w ruch ogromną armię rewolucyjną — 
oto co jest dzisiaj potrzebne do natarcia rewolucji na kontrrewolucję. Tylko taka 
siła zdoła rozgromid imperializm japooski i zdrajców narodu chioskiego; jest to 
oczywista prawda. Dlatego też tylko taktyka jednolitego frontu jest taktyką 
marksistowsko-leninowską. Natomiast taktyka zasklepienia sekciarskiego jest 
taktyką samoizolacji. Sekciarstwo „płoszy ryby — i ryby kryją się w głębinach, 
płoszy ptaki — i ptaki odlatują w gęstwinę”, pędzi na stronę wroga 
wielomilionowe masy, ową ogromną armię, o której mówiliśmy wyżej, a to 
wywołuje tylko entuzjastyczną aprobatę ze strony wroga. W istocie rzeczy 
sekciarstwo jak pokorny pachołek służy imperializmowi japooskiemu i zdrajcom 
narodu. Marksizm-leninizm piętnuje, a imperializm japooski pochwala taką 
„czystośd” i „prostolinijnośd”, o jakich mówią sekciarze. My odrzucamy 
stanowczo sekciarstwo; potrzebny jest nam jednolity rewolucyjny front 
narodowy, który zada śmiertelny cios imperializmowi japooskiemu i zdrajcom 
narodu. 

 

REPUBLIKA LUDOWA26 

 

Jeśli nasz poprzedni rząd był rządem bloku robotników, chłopów i drobnej 
burżuazji miejskiej — to obecnie musimy przeobrazid go w ten sposób, aby obok 
robotników, chłopów i drobnej burżuazji miejskiej weszły doo również te 
wszystkie elementy z innych klas, które zechcą wziąd udział w rewolucji 
narodowej. 

W obecnej chwili podstawowym zadaniem tego rządu jest odparcie podjętej 
przez imperializm japooski próby pochłonięcia Chin. Ramy tego rządu, jeżeli 
chodzi o jego skład, będą bardzo szerokie; do udziału w nim mogą byd 
dopuszczeni nie tylko ludzie zainteresowani wyłącznie w rewolucji narodowej, a 
nie zainteresowani w rewolucji agrarnej, lecz nawet — jeśli tego zapragną — 
ludzie związani z imperializmem europejskim i amerykaoskim i niezdolni do 
walki z nim, zdolni natomiast do walki przeciwko imperializmowi japooskiemu i 
jego sługusom. Toteż i program takiego rządu powinien odpowiadad w zasadzie 



16 
 

podstawowemu zadaniu — zadaniu walki przeciwko imperializmowi 
japooskiemu i jego sługusom. Na tej właśnie podstawie następuje odpowiednia 
zmiana naszej poprzedniej polityki. 

Obecnie charakterystyczną cechą obozu rewolucyjnego jest istnienie 
zahartowanej partii komunistycznej, istnienie zahartowanej Armii Czerwonej. 
Jest to niezwykle ważne. Gdybyśmy nie mieli dzisiaj zahartowanej partii 
komunistycznej i Armii Czerwonej, powstałyby olbrzymie trudności. Dlaczego? 
Dlatego, że zdrajców w Chinach jest wielu i że są oni silni; będą oni niechybnie 
stosowad wszelkie wybiegi, ażeby podważyd jednolity (ront, ażeby za pomocą 
pogróżek i obietnic, za pomocą przebiegłych manewrów sprowokowad rozłam; 
uciekną się do broni, ażeby rozbid kolejno jedną po drugiej te słabe w 
porównaniu z nimi siły, które chcą zerwad ze zdrajcami i zjednoczyd się z nami 
do walki przeciwko Japonii. Nastąpi to nieuchronnie, jeżeli w składzie rządu 
antyjapooskiego i armii antyjapooskiej zabraknie takich ważnych sił, jak partia 
komunistyczna i Armia Czerwona. Główna przyczyna klęski rewolucji 1927 roku 
polegała na tym, że w następstwie istnienia oportunistycznej linii w partii 
komunistycznej nie czyniono wysiłków w kierunku rozwijania szeregów 
rewolucji (to jest ruchu robotniczo-chłopskiego i armii kierowanej przez partię 
komunistyczną), a stawiano jedynie na chwilowego sojusznika — na 
Kuomintang. W rezultacie, w myśl wskazówek imperialistów, ich poplecznicy — 
tuhao, lieszenowie i burżuazja kompradorska — uruchomiwszy wszystkie 
dźwignie przeciągnęli na swoją stronę najpierw Czang Kai-szeka, a następnie 
również Wang Cing-weia, i rewolucja doznała porażki. Wówczas jednolity front 
rewolucyjny nie miał podstawowego trzonu, nie miał mocnych rewolucyjnych sił 
zbrojnych, toteż kiedy zaczęły się wszędzie zdrady, partia komunistyczna 
musiała walczyd w pojedynkę. Nie potrafiła ona oprzed się taktyce imperialistów 
i kontrrewolucji chioskiej, rozbijających kolejno jedną po drugiej siły rewolucji. 
Jakkolwiek w owych czasach istniały ju.i wojska Ho Lunga i Je Tinga, nie 
stanowiły one jeszcze armii mocnej pod względem politycznym, a ponadto 
partia nie umiała kierowad nimi; w ostatecznym wyniku doznały one porażki. 
Oto krwawa lekcja; pokazuje ona, jak rewolucja ponosi klęskę z powodu braku 
podstawowego trzonu. 

Obecnie sytuacja pod tym względem uległa zmianie: istnieją teraz i potężna 
partia komunistyczna, i potężna Armia Czerwona, istnieją też czerwone bazy 
oporu. Obecnie partia komunistyczna i Armia Czerwona występują jako 
inicjatorki jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, a w przyszłości 
staną się one na pewno mocnym kośdcem rządu antyjapooskiego i armii 
antyjapooskiej. Skaże to na fiasko destrukcyjną politykę imperialistów 
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japooskich i Czang Kai-szeka wobec jednolitego antyjapooskiego frontu 
narodowego. Imperialiści japooscy i Czang Kai-szek będą niewątpliwie uciekali 
się do wszelkiego rodzaju pogróżek i obiecanek, do wszelkich sprytnych 
wybiegów, toteż powinniśmy zachowad najwyższą czujnośd. 

Nie możemy oczywiście liczyd na to, że masowe szeregi jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego okażą się we wszystkich swych punktach 
równie mocne jak partia komunistyczna i Armia Czerwona. Może się zdarzyd, że 
w toku działalności jednolitego frontu antyjapooskiego niektóre nikczemne 
elementy pod wpływem wroga będą opuszczały ten front. Nie boimy się jednak 
odejścia takich ludzi. Pod wpływem wroga niektórzy nikczemni ludzie odejdą, a 
pod naszym wpływem inni, rzetelni — przyjdą. Byle tylko istniały i rozwijały się 
partia komunistyczna i Armia Czerwona, a wówczas na pewno będzie również 
istniał i rozwijał się jednolity antyjapooski front narodowy. Taka jest kierownicza 
rola partii komunistycznej i Armii Czerwonej w jednolitym froncie narodowym. 
Obecnie komuniści nie są już dziedmi, umieją rozporządzad sobą i wiedzą, jak 
trzeba traktowad sojuszników. Imperialiści japooscy i Czang Kai- szek mogą uciec 
się do najwymyślniejszych manewrów w stosunku do obozu rewolucji, ale 
przecież i komuniści mogą uczynid to samo w stosunku do obozu kontrrewolucji. 
Imperialiści japooscy i Czang Kai-szek zdołają przyciągnąd do siebie nikczemne 
elementy z naszych szeregów, ale przecież i my potrafimy, rzecz jasna, 
przyciągnąd do siebie „nikczemne” (a dla nas dobre) elementy z ich szeregów. 
Jeżeli potrafimy przyciągnąd z szeregów wroga możliwie najwięcej ludzi, to jego 
szeregi przerzedzą się, a nasze pomnożą się. Na ogół biorąc walka toczy się 
obecnie między dwiema podstawowymi siłami, a wszystkie siły pośrednie muszą 
przyłączyd się albo do jednej, albo do drugiej strony. Oto nieodparta logika 
faktów. A przy tym polityka imperialistów japooskich i Czang Kai-szeka 
zmierzająca do ujarzmienia i zaprzedania Chin nie może nie pchad na naszą 
stronę wielkich sił. Siły te bądź bezpośrednio włączą się do szeregów 
Komunistycznej Partii Chin i Armii Czerwonej, bądź też utworzą z nami jednolity 
front. Trzeba jedynie, by nasza taktyka nie była taktyką sekciarskiego 
zasklepienia, a cel ten zostanie osiągnięty. 

Co wywołuje koniecznośd przekształcenia republiki robotniczo-chłopskiej w 
republikę ludową? 

Nasz rząd reprezentuje nie samych tylko robotników i chłopów, lecz cały naród. 
Taką treśd wkładano już dawniej w hasło robotniczo-chłopskiej republiki 
demokratycznej, albowiem robotnicy i chłopi stanowią 80—90% całego narodu. 
Dziesięciopunktowy program27 opracowany przez VI Ogólnochioski Zjazd naszej 
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partii wyraża interesy nie tylko robotników i chłopów, lecz całego narodu. 
Jednakże obecna sytuacja wymaga, abyśmy zmienili to hasło i zastąpili je hasłem 
republiki ludowej. Wynika to z faktu, że agresja japooska zmieniła stosunki 
między klasami w kraju, wobec czego powstała możliwośd, by w walce 
antyjapooskiej brało udział nie tylko drobnomieszczaostwo, lecz i burżuazja 
narodowa. 

Republika ludowa nie będzie oczywiście reprezentowała interesów klas wrogich. 
Odwrotnie, wręcz przeciwstawia się ona sługusom imperializmu — tuhao, 
lieszenom i burżuazji kompradorskiej — i nie włącza tych elementów w skład 
ludu. Można tu przeprowadzid analogię z czangkaiszekowskim „rządem 
narodowym Republiki Chioskiej”, który reprezentuje tylko największych 
bogaczy, nie reprezentuje natomiast zupełnie prostego ludu i nie włącza go w 
skład „narodu”. 80—90% ludności Chin stanowią robotnicy i chłopi, wobec 
czego republika ludowa powinna reprezentowad przede wszystkim interesy 
robotników i chłopów. 

Ale republika ludowa zrzuci jarzmo imperialistyczne i w ten sposób przyniesie 
Chinom wolnośd i niezawisłośd, zrzuci jarzmo obszarnicze i w ten sposób wybawi 
Chiny od stosunków półfeudalnych, to zaś odpowiada interesom nie tylko 
robotników i chłopów, lecz również interesom pozostałej części ludu. Interesy 
robotników i chłopów oraz pozostałej części ludu składają się w całokształcie na 
interesy narodu chioskiego. Chociaż burżuazja kompradorska i obszarnicy 
również żyją na ziemi chioskiej, nie liczą się oni-jednak z interesami narodu, ich 
interesy popadają w konflikt z interesami większości. Nie mamy wspólnej drogi 
tylko z tą garstką, popadamy w konflikt tylko z tą garstką i dlatego mamy prawo 
mówid, że reprezentujemy cały naród. 

Interesy klasy robotniczej popadają również w konflikt z interesami burżuazji 
narodowej. Nie można skutecznie rozwijad rewolucji narodowej nie udzielając 
jej awangardzie praw politycznych i ekonomicznych, nie dając klasie robotniczej 
możności skierowania swych sił do walki przeciwko imperializmowi i jego 
sługusom — zdrajcom narodu. Jeżeli jednak burżuazja narodowa włączy się do 
jednolitego frontu wałki z imperializmem, pojawi się wspólnośd interesów klasy 
robotniczej i burżuazji narodowej. W okresie rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej republika ludowa nie znosi bynajmniej własności prywatnej, 
jeżeli własnośd ta nie ma charakteru imperialistycznego lub feudalnego, nie 
konfiskuje bynajmniej przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych burżuazji 
narodowej, lecz przeciwnie, popiera rozwój takich przedsiębiorstw. Weźmiemy 
w obronę każdego przedstawiciela chioskiej burżuazji narodowej pod 



19 
 

warunkiem, że nie popiera on imperialistów i zdrajców narodu chioskiego. Na 
etapie rewolucji demokratycznej wałka między pracą a kapitałem ma swoje 
granice. Obowiązujące w republice ludowej ustawodawstwo pracy chroni 
interesy robotników, ale nie jest wymierzone przeciwko bogaceniu się burżuazji 
narodowej, nie jest wymierzone przeciwko rozwojowi narodowego przemysłu i 
handlu, ponieważ taki rozwój nie leży w interesie imperializmu, lecz w interesie 
ludu chioskiego. Stąd wynika, że republika ludowa reprezentuje interesy 
wszystkich warstw ludu wchodzących w skład sił antyimperialistycznych, 
antyfeudalnych. Trzonem rządu republiki ludowej są przedstawiciele robotników 
i chłopów, ale jednocześnie do udziału w rządzie dopuszczani są też 
przedstawiciele innych klas anty-imperialistycznych, antyfeudalnych. 

Czy dopuszczanie tych ludzi do udziału w rządzie republiki ludowej nie stanowi 
niebezpieczeostwa? Nie, nie stanowi niebezpieczeostwa. Robotnicy i chłopi są 
podstawową masą ludności tej republiki. Udzielenie drobnej burżuazji miejskiej, 
inteligencji i innym elementom popierającym program walki z imperializmem i 
feudalizmem prawa głosu i uczestniczenia w rządzie republiki ludowej, 
udzielenie im czynnego i biernego prawa wyborczego, nie może byd sprzeczne z 
interesami podstawowej masy ludności — robotników i chłopów. Ważną częścią 
naszego programu powinna byd obrona interesów podstawowej masy — 
robotników i chłopów. Istnienie w rządzie republiki ludowej większości 
robotniczo-chłopskiej, reprezentującej podstawową masę ludności kraju, 
kierownicza rola i działalnośd partii komunistycznej w takim rządzie sprawi, że 
udział tych ludzi nie będzie stanowił niebezpieczeostwa. Rewolucja chioska na 
jej obecnym etapie jest wciąż jeszcze rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, a 
nie rewolucją proletariacko-socjalistyczną. Jest to zupełnie jasne. Tylko 
trockistowscy kontrrewolucjoniści28 mogą wygadywad takie brednie, że 
rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Chinach została już rzekomo 
doprowadzona do kooca i że dalszy rozwój rewolucji może rzekomo oznaczad 
tylko rewolucję socjalistyczną. Rewolucja lat 1924—1927 była rewolucją 
burżuazyjno-demokratyczną, ale nie została doprowadzona do kooca, poniosła 
porażkę. Rewolucja agrarna, która pod naszym kierownictwem trwa od 1927 
roku do chwili obecnej, jest również rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, 
albowiem zadanie tej rewolucji polega na walce przeciwko imperializmowi i 
feudalizmowi. a nie przeciwko kapitalizmowi. Jeszcze dośd długo rewolucja 
zachowa taki charakter. 

Napędowymi siłami rewolucji pozostają nadal w zasadzie robotnicy, chłopi i 
drobna burżuazja miejska, przy czym obecnie może dołączyd się do nich jeszcze 
burżuazja narodowa. 
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Przerastanie naszej rewolucji w rewolucję socjalistyczną — to sprawa 
przyszłości. W przyszłości rewolucja demokratyczna na pewno przerośnie w 
rewolucję socjalistyczną. Kiedy dokona się takie przejście — będzie zależało od 
tego, w jakim stopniu dojrzeją potrzebne ku temu warunki, a to może wymagad 
dośd długiego okresu. Dopóki nie ma wszystkich niezbędnych do takiego 
przejścia warunków politycznych i ekonomicznych, dopóki takie przejście nie 
może przynieśd pożytku, a może tylko zaszkodzid przeważającej większości 
naszego ludu — nie należy perorowad o przejściu. Powątpiewad o tym, 
spodziewad się, że przejście może byd dokonane w najbliższym czasie, i 
upodabniad się w ten sposób do niektórych towarzyszy, którzy mówili w swoim 
czasie, że właśnie dzieo pierwszych sukcesów rewolucji demokratycznej w 
najważniejszych prowincjach kraju stanie się dniem zapoczątkowującym to 
przerastanie — byłoby niesłuszne. Towarzysze ci rozumowali w ten sposób 
dlatego, że nie zorientowali się, czym są Chiny pod względem politycznym i 
ekonomicznym, nie zrozumieli, że w Chinach doprowadzenie do kooca rewolucji 
demokratycznej w dziedzinach politycznej i ekonomicznej będzie sprawą o wiele 
trudniejszą niż w Rosji, będzie wymagało więcej czasu i większych wysiłków. 

 

POMOC MIĘDZYNARODOWA 

 

Chcę wreszcie powiedzied kilka słów o wzajemnym związku między rewolucją 
chioską a rewolucją światową. 

Od czasu, gdy przyszedł na świat potwór imperializmu, wszystko na świecie 
splotło się tak ściśle, że mimo najlepszych chęci nie sposób oddzielid jedno od 
drugiego. Lud chioski ma dośd odwagi, by prowadzid do kooca walkę na śmierd i 
życie ze swymi wrogami, lud chioski jest całkowicie zdecydowany własnymi 
siłami wywalczyd swe odrodzenie i znowu stanąd na nogi, lud chioski zdolny jest 
stanąd w jednym szeregu z innymi ludami świata jak równy z równym. Nie 
znaczy to jednak, że nie potrzebujemy pomocy międzynarodowej. Nie, w 
naszych czasach pomoc międzynarodowa jest potrzebna każdemu krajowi, 
każdemu ludowi prowadzącemu walkę rewolucyjną. Starożytny filozof 
powiedział: „W epoce Czuntsiu nie było sprawiedliwych wojen”29. Obecnie zaś 
imperialiści tym bardziej nie mogą prowadzid sprawiedliwych wojen — 
sprawiedliwe wojny mogą prowadzid tylko uciskane narody i uciskane klasy. 
Wszystkie wojny na świecie, w których lud powstaje przeciwko swym 
ciemięzcom, są wojnami sprawiedliwymi. Rewolucja lutowa i Rewolucja 
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Październikowa w Rosji były sprawiedliwymi wojnami. Rewolucje ludowe w 
szeregu krajów europejskich po pierwszej wojnie światowej były sprawiedliwymi 
wojnami. W Chinach wałka ludu podczas wojny opiumowej30, wojna 
taipingów31, powstanie bokserów32, działania wojenne w okresie rewolucji 1911 
roku33, Marsz Północny z lat 1926—1927, rewolucyjna wojna agrarna, która 
trwa od 1927 roku do chwili obecnej, oraz obecna wojna, której celem jest 
odparcie Japonii i ukaranie zdrajców narodu — wszystko to są wojny 
sprawiedliwe. 

Przy obecnym wzroście walki anty japooskiej w całych Chinach i ruchu 
antyfaszystowskiego na całym świecie sprawiedliwe wojny ogarną całe Chiny, 
cały świat. Wszystkie sprawiedliwe wojny są dla siebie nawzajem pomocą, 
wszystkie wojny niesprawiedliwe należy przekształcad w sprawiedliwe. Tak uczy 
leninizm34. W prowadzonej przez nas wojnie antyjapooskiej potrzebujemy 
pomocy innych narodów, a przede wszystkim pomocy narodów Związku 
Radzieckiego, i one oczywiście pomogą nam, łączą nas bowiem z nimi wspólne 
żywotne interesy. Przez pewien czas siły rewolucji chioskiej były odcięte przez 
Czang Kai-szeka od międzynarodowych sił rewolucyjnych i w tym sensie byliśmy 
izolowani. Obecnie sytuacja zmieniła się, zmieniła się na naszą korzyśd. Również 
nadal będzie ona zmieniała się na naszą korzyśd. 

Nie będziemy już izolowani. Jest to jeden z koniecznych warunków wywalczenia 
zwycięstwa w wojnie antyjapooskiej i tryumfu rewolucji chioskiej. 

 

Przypisy: 

1. 13 stycznia 1915 roku imperialiści japooscy przedstawili rządowi chioskiemu Juan Szy-kaia 
21 żądao, a 7 maja wystosowali ultimatum domagając się odpowiedzi na te żądania w ciągu 
48 godzin. Żądania Japonii dzieliły się na pięd grup. Pierwsze cztery grupy zawierały w 
szczególności żądania przekazania Japonii praw, które uzurpowały sobie Niemcy w prowincji 
Szantung, udzielenia Japonii nowych praw w Szantungu, udzielenia jej w południowej 
Mandżurii i w Mongolii Wschodniej prawa dzierżawienia i nabywania ziemi, prawa 
zamieszkiwania dla poddanych japooskich, prawa prowadzenia działalnośd; przemysłowej i 
handlowej, wyłącznego prawa budowy kolei i eksploatacji wnętrza ziemi, jak również 
żądania, by kombinat hutniczy w Hanjepingu stanowił wspólną własnośd Chin i Japonii oraz 
by Chiny zobowiązały się do nieodstępowania paostwom trzecim przystani, zatok i wysp 
wzdłuż wybrzeża chioskiego. Piąta zaś grupa zawierała żądania udzielenia Japonii szerokich 
uprawnieo politycznych, finansowych, policyjnych i wojskowych, które były równoznaczne z 
ustanowieniem panowania japooskiego nad Chinami, oraz przyznania jej prawa budowy 
magistrali kolejowych między prowincjami Hopei, Kiangsi i Kuangtung. Z wyjątkiem piątej 



22 
 

grupy, co do której Juan Szy-kai oświadczył, że „zostanie uzgodniona później”, przyjął on 
wszystkie te żądania. Jednakże jednomyślny protest ludu chioskiego przeciwko tyra 
żądaniom sprawił, że nie zostały one zrealizowane. — 

2. Juan Szy-kai — przywódca peijangskiej kliki militarystów w ostatnich latach panowania 
dynastii Tsing. Gdy rewolucja 191) roku obaliła dynastię Tsing, Juan Szy-kai, opierają-się na 
siłach zbrojnych kontrrewolucji i na pomocy imperializmu, a także wykorzystując 
ugodowośd burżuazji, która stała wówczas na czele rewolucji, objął siłą stanowisko 
prezydenta i utworzył pierwszy rząd peijangskiej kliki militarystów reprezentujący interesy 
wielkich obszarników i wielkiej burżuazji kompradorskiej. Pragnąc zapewnid sobie poparcie 
imperializmu japooskiego w swych planach uzyskania tytułu cesarza, Juan Szy- kai w 1915 
roku przyjął 21 żądao Japonii, które miały doprowadzid do niepodzielnego panowania 
Japonii w Chinach. W grudniu tegoż roku w prowincji Junnan wybuchło powstanie 
wymierzone przeciwko proklamowaniu Juan Szy-kaia cesarzem. Powstanie to znalazło 
szeroki oddźwięk w całym kraju. Juan Szy-kai zmarł w czerwcu 1916 roku w Pekinie.  

3. W listopadzie 1921 roku rząd Stanów Zjednoczonych zwołał w Waszyngtonie konferencję 
dziewięciu mocarstw, na której prócz Stanów Zjednoczonych reprezentowane były Chiny, 
Anglia, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Portugalia i Japonia. Na konferencji tej toczyła się 
walka między Stanami Zjednoczonymi a Japonią o panowanie na Dalekim Wschodzie. 6 
lutego 1922 roku, na podstawie zaproponowanych przez Stany Zjednoczone zasad 
„równych możliwości” i „otwartych drzwi” dla wszystkich krajów w Chinach, zawarto pakt 
dziewięciu mocarstw. Pakt dziewięciu mocarstw miał na celu stworzenie takiej sytuacji, 
która by umożliwiła wspólne panowanie mocarstw imperialistycznych nad Chinami, a w 
gruncie rzeczy takiej sytuacji, która by umożliwiła przygotowanie warunków do 
monopolistycznego zaboru Chin przez imperialistów amerykaoskich, a przez to do 
pokrzyżowania planów Japonii, dążącej do niepodzielnego panowania nad Chinami.  

4. 18 września 1931 roku wojska japooskie stacjonujące w północno- wschodnich 
prowincjach Chin (tak zwana armia kuantuoska) zajęły Szenjang (Mukden). Wojska chioskie 
stacjonujące w Szenjnngu i we wszystkich innych rejonach Północnego Wschodu (armia 
północno-wschodnia), podporządkowawszy się rozkazowi Czang Kai-szeka, „by w żadnym 
wypadku nie stawiad oporu”, wycofały się do rejonu na południe od Szanhaikuanu, przea co 
umożliwiły Japooczykom szybkie okupowanie prowincyj Liaoning, Kirin i Heilungkiang. 
Wśród narodu chioskiego ten agresywny akt najeźdźców japooskich znany jest jako 
„wypadki 18 września”.  

5. „Cztery prowincje północno-wschodnie” — to prowincje Liaoning, Kirin, Keilungkiang, 
Dżehol, odpowiadające dzisiaj sześciu prowincjom północno- wschodniego rejonu 
administracyjnego, a mianowicie: Liaotung, Liaosi, Kirin, Sungkiang, Heiluagkiang, Dżehol i 
znacznej części autonomicznego rejonu Mongolii Wewnętrznej. Po „wypadkach 18 
września” armia najeźdźców japooskich zagarnęła najpierw prowincje Liaoning, Kirin i 
Heilungkiang, a w 1933 roku okupowała Dżehol. — 

6. 25 listopada 1935 roku, w myśl instrukcji Japooczyków, zdrajca narodu, kuomintangowiec 
In Żu-keng utworzył marionetkowy rząd 22 powiatów wschodniej części prowincji Hopei, 
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który mienił się „wschodnio-hopejskim antykomunistycznym rządem autonomicznym”. To 
właśnie nazywa się wypadkami we wschodniej części prowincji Hopei.  

7. Rokowania dyplomatyczne — chodzi o pertraktacje między rządem Czang Kai-szeka a 
rządem japooskim w sprawie tak zwanych „trzech zasad Hiroty”. „Trzy zasady Hiroty” 
wysunięte zostały przez ówczesnego japooskiego ministra spraw zagranicznych Hirotę i 
nazywały się „trzema zasadami stosunków z Chinami”. Przewidywały one, co następuje: i) 
Chiny kładą kres wszelkiemu ruchowi antyjapooskiemu, 2) nawiązana zostaje współpraca 
ekonomiczna Chin, Japonii i „Mandżukuo” oraz 3) Chiny i Japonia wspólnie zwalczają 
komunizm. 21 stycznia 1936 roku Hirota oświadczył w parlamencie japooskim, że „rząd 
chioski już przyjął trzy zasady zaproponowane przez cesarstwo”. — 

8. Towarzysz Mao Tse-tung wygłosił ten referat w okresie, gdy Czang Kai-szek kontynuował 
swoje machinacje zaprzedając prowincje północno-wschodnie, gdy prowadził targi o 
sprzedaż Chin północnych i kontynuował aktywne działania wojenne przeciwko Armii 
Czerwonej. Dlatego też Komunistyczna Partia Chin musiała zdemaskowad Czang Kai-szek do 
kooca, pokazad prawdziwe oblicze tego zdrajcy narodu; z tychże przyczyn Komunistyczna 
Partia Chin proponując wtedy zorganizowanie jednolitego antyjapooskiego frontu 
narodowego nie włączała jeszcze do tego frontu Czang Kai-szeka. Już jednak w tym 
referacie towarzysz Mao Tse-tung wspomina o rozwarstwieniu, które mogło nastąpid w 
obozie obszarników chioskich i burżuazji kompradorskiej w wyniku sprzeczności między 
różnymi mocarstwami imperialistycznymi. W okresie późniejszym, kiedy natarcie 
imperializmu japooskiego w Chinach północnych poważnie zagrażało interesom 
imperialistów anglo-amerykaoskich, Komunistyczna Partia Chin doszła do wniosku, że klika 
czang-kaiszekowska, ściśle związana z imperializmem anglo- amerykaoskim, może na rozkaz 
swych mocodawców zmienid stosunek do Japonii. Toteż partia komunistyczna zaczęła 
stosowad politykę nacisku na Czang Kai-szeka, aby pchnąd go na drogę oporu przeciwko 
Japonii. W maju 1930 roku Armia Czerwona wróciła z prowincji Szansi na północ Szensi i 
zwróciła się bezpośrednio do rządu kuomintangowskiego w Nankinie z żądaniem 
zaprzestania wojny domowej i podjęcia wspólnej walki z Japonią. W sierpniu tegoż roku 
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin skierował znów do CKW Kuomintangu pismo, 
w którym żądał zorganizowania jednolitego frontu obu partii dla wspólnego stawiania 
oporu Japonii i wyznaczenia przedstawicieli obu stron do rokowao. Jednakże Czang Kai-szek 
i tym razem odrzucił propozycje partii komunistycznej. Dopiero w grudniu 1836 roku, kiedy 
Czang Kai-szek został aresztowany w Sianie przez oficerów kuornintangowskich, 
wypowiadających się za połączeniem z komunistami dla stawienia oporu Japonii, zmuszony 
był on zgodzid się na żądanie Komunistycznej Partii Chin, by zaprzestad wojny domowej i 
zorganizowad odpór imperializmowi japooskiemu.  

9. W owym czasie Tsai Ting-kai był dowódcą jednego z korpusów 19 armii 
kuomintangowskiej i zastępcą dowódcy tej armii. Stał on na czele 19 armii wraz z Czen 
Ming-sau i Cziang Kuang-naiem. Początkowo i9 armia prowadziła operacje przeciwko Armii 
Czerwonej w Kiangsi, a po „wypadkach 18 września” została przerzucona do Szanghaju Fala 
ruchu antyjapooskiego, która ogarnęła wtedy Szanghaj, jak i cały kraj, wywarł ogromny 
wpływ na nastroje 19 armii. Nocą 28 stycznia 1932 roku, gdy japooski desant, morski 
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zaatakował Szanghaj, 19 armia wraz z ludnością miasta stawiła opór Japooczykom. Jednakże 
na skutek zdradzieckiej polityki Czang Kai-szeka i Wang Cing-weia wałki te zakooczyły się 
klęską. Następnie Czang Kai-szek rzucił 19 armię do Fukien dla kontynuowania walki z Armią 
Czerwoną. W owym czasie dowództwo 19 armii zaczęło jus stopniowo rozumied, że wojna 
przeciwko Armii Czerwonej nie jest wyjściem z sytuacji. W listopadzie 1933 roku 
dowództwo 19 armii wraz z grupą działaczy kuomintangowskich z Li Tsi-szenem na czele 
ogłosiło oficjalną deklarację o zerwaniu z Czang Kai-szekiem. Utworzyli oni w prowincji 
Fukien „Ludowo-Rewolucyjny Rząd Republiki Chioskiej” i zawarli porozumienie z Armią 
Czerwoną w sprawie wspólnego stawiania oporu imperializmowi japooskiemu i wałki z 
Czang Kai-szekiem. Pod ciosami sil zbrojnych Czang Kai-szeka 19 armia i rząd ludowy w 
Fukienie doznały porażki. Potem Tsai Ting-kai i inni stopniowo przeszli na pozycje 
współpracy z Komunistyczną Partią Chin.  

10. We wrześniu 1926 roku, gdy armia rewolucyjna Marszu Północnego zbliżyła się do 
Wuhanu, Feng Jü-siang, dowódca armii stacjonującej w prowincji Suijuan oświadczył, że 
zrywa z peijangską kliką militarystów, i przyłączył się do rewolucji. Na początku 1927 roku 
wojska Feng Jü-sianga, po wy maszerowaniu z prowincji Szensi, podjęły wspólnie z armią 
Marszu Północnego natarcie na prowincję Honan. Po zdradzie Czang Kai-szeka i Wang Cing-
weia w 1927 roku Feng Ju-siang również brał udział w walce przeciwko komunistom, ale 
jego interesy ścierały się wciąż z interesami kliki Czang Kai- szeka. Po „wypadkach 18 
września”' Feng Ju-siang wypowiedział się za stawieniem oporu najeźdźcom japooskim i w 
maju 1933 roku począł współpracowad z Komunistyczną Partią Chin, zorganizowawszy w 
Czangkiakou (Kałgan) Zjednoczoną Antyjapooską Armię Ludową. Pod podwójnym ciosem 
wojsk Czang Kai-szeka i armii najeźdźców japooskich to powstanie antyjapooskie poniosło w 
sierpniu klęskę. W ciągu ostatnich lat życia Feng Jü- siang nadal stał na stanowisku 
współpracy z Komunistyczną Partią Chin. — 217 

11. 26 armia kuomintangowska skierowana została przez Czang Kai-szeka do prowincji 
Kiangsi dla podjęcia natarcia na Armię Czerwoną. W grudniu 1931 roku, w odpowiedzi na 
apel Komunistycznej Partii Chin wzywającej do stawienia oporu imperializmowi 
japooskiemu, przeszło dziesięd tysięcy żołnierzy tej armii, pod dowództwem tow. tow. Czao 
Po-szenga, Tung Czen- tanga i innych, wszczęło powstanie w mieście Ningtu prowincji 
Kiangsi i przeszło na stronę Armii Czerwonej.  

12. Ma Czan-szan był generałem kuomintangowskiej armii północno - wschodniej. Oddziały, 
którymi dowodził, stacjonowały w prowincji Heilungkiang. Po „wypadkach 18 września”, 
gdy agresorzy japooscy poczęli przesuwad się z prowincji Liaoning do Heilungkiangu, 
oddziały te stawiły im opór.  

13. Hu Han-min — znany kuomintangowski aferzysta polityczny, który występował w swoim 
czasie przeciwko proklamowanej przez Sun Jat-sena polityce współpracy z Komunistyczną 
Partią Chin. W roku 1927 był on jednym z uczestników przewrotu kontrrewolucyjnego 12 
kwietnia, zorganizowanego przez Czang Kai-szeka. Później, w wyniku walki o władzę, jaka 
toczyła się między nim a Czang Kai-szekiem, ten ostatni wtrącił go do więzienia. Po 
„wypadkach 18 września” został uwolniony i z Nankinu udał się do Kantonu, gdzie udało mu 
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się przez dłuższy czas przeciwstawiad militarystów kuangtungsko-kuangsioskich 
nankioskiemu rządowi Czang Kai-szeka.  

14. Sześciopunktowy „Program stawiania oporu Japonii i ocalenia ojczyzny”, czyli, inaczej 
mówiąc, „Podstawowy program wojny ludu chioskiego przeciwko japooskiemu 
imperializmowi” wysunięty został przez Komunistyczną Partię Chin w 1934 roku i 
opublikowany za podpisami Sung Cing-iing i innych. Program ten składał się z następujących 
punktów: 1) powszechna mobilizacja sił lądowych, morskich i powietrznych do wojny 
przeciwko Japonii; 2) mobilizacja całego ludu; 3) powszechne uzbrojenie ludu; 4) konfiskata 
mienia imperialistów japooskich w Chinach i mienia zdrajców narodu w celu pokrycia 
wydatków związanych z prowadzeniem wojny antyjapooskiej; 5) utworzenie 
ogólnochioskiego komitetu narodowego samoobrony zbrojnej, wybieranego przez 
przedstawicieli robotników, chłopów, żołnierzy, inteligencji i kupców: (i) połączenie ze 
wszystkimi wrogami imperializmu japooskiego i nawiązanie przyjaznych stosunków ze 
wszystkimi krajami przestrzegającymi życzliwej neutralności.  

15. Chodzi o militarystę kuangtungskiego Czen Tsi-tanga oraz militarystów kuangsioskuh Li 
Tsung-żena, Pai Czung-si i innych.  

16. Banda czangkaiszekowska nazywała rewolucyjny lud „bandytami”, a swe działania 
wojenne przeciwko rewolucyjnemu ludowi i masowe masakry — „likwidacją bandytyzmu”.  

17. Tow. Żen Pi-szy — jeden z najstarszych członków Komunistycznej Partii Chin, 
organizator na wielką miarę. Począwszy od V Ogólnochioskiego Zjazdu partii w 1927 roku 
wybierany był stałe na wszystkich zjazdach na członka Komitetu Centralnego. Na czwartym 
plenum Komitetu Centralnego 6 kadencji w 1931 roku został wybrany na członka Biura 
Politycznego. W 1933 roku zajmował stanowisko sekretarza komitetu partii rejonu 
pogranicznego Hunan— Kiangsi oraz stanowisko przewodniczącego Rady Wojskowo -
Politycznej. Po połączeniu 6 grupy armijnej z 2 grupą armijną został mianowany komisarzem 
politycznym 2 Frontu, utworzonego z tych dwóch grup armijnych. Na początku wojny 
antyjapooskiej był szefem Głównego Zarządu Politycznego 8 Armii. Od 1940 roku pracował 
w Sekretariacie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Na pierwszym plenum 
Komitetu Centralnego 7 kadencji w 1945 roku został wybrany na członka Biura Politycznego 
i jednego z sekretarzy KC. Zmarł w Pekinie 27 października 1950 roku. — 

18. 6 grupa armijna Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej Chin znajdowała się 
początkowe w bazie oporu w rejonie pogranicznym Hunan—Kiangsi. W sierpniu 1934, na 
rozkaz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, grupa ta przerwała okrążenie i 
rozpoczęła akcję przebazowania na nowe pozycje, a w październiku tegoż roku połączyła się 
we wschodniej części prowincji Kueiczou z 2 grupą armijną Armii Czerwonej pod 
dowództwem tow. Ho Lunga. Z tych dwóch grup armijnych utworzono 2 Front Armii 
Czerwonej, który założył rewolucyjną bazę oporu na styku prowincji Hunan, Hupei, Syczuan 
i Kueiczou.  

19. W październiku 1934 roku 1, 3 i 5 grupy armijne Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej 
Chin (1 Front Armii Czerwonej), po wyruszeniu z Czangtingu i Ninghua (zachodnia częśd 
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prowincji Fukien), z Żuikinu i Jutu (południowa częśd prowincji Kiangsi), rozpoczęły akcję 
ogólnego przebazowania strategicznego. Armia Czerwona pizeszia przez jedenaście 
prowincji — Fukien, Kiangsi, Kuangtung, Hunan, Kuangsi, Kueiczou, Syczuan, junnan, Sikang, 
Kansu i Szensi — pokonała wysokie łaocuchy gór pokryte wiecznym śniegiem, przebyła 
bagniste równiny, gdzie przedtem prawie nigdy nie stawała stopa ludzka. Znosząc ciężkie 
trudy i niedostatki, niejednokrotnie przerywając okrążenie, gromiąc nieprzyjacielskie 
oddziały osłonowe i uchodząc przed pościgiem, armia przeszła w szyku marszowym 25 
tysięcy li (12 500 kilometrów) i w październiku 1935 r. pomyślnie dotarła de rewolucyjnej 
bazy oporu na północy prowincji Szensi.  

20. Armia Czerwona pogranicznego rejonu Syczuan—Szensi — to 4 Front Robotniczo-
Chłopskiej Armii Czerwonej Chin. W marcu 1935 roku 4 Front, porzuciwszy bazę oporu w 
rejonie pogranicznym Syczuan—Szensi, rozpoczął akcję przebazowania w rejonie na styku 
prowincyj Syczuan i Sikang. W czerwcu tegoż roku w rejonie Maokungu w zachodniej części 
prowincji Syczuan połączył się z 1 Frontem Armii Czerwonej, po czym oba fronty wyruszyły 
dwiema kolumnami na północ. We wrześniu osiągnęły rejon Maoerkai niedaleko od 
Sungpanu. Znajdujący się wówczas na 4 Froncie Czang Kuo-tao wbrew rozkazowi Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Chin samowolnie poprowadził lewą kolumnę na 
południe, rozszczepiając w ten sposób Armię Czerwoną. W czerwcu 1936 roku 2 Front Armii 
Czerwonej, po przerwaniu blokady rejonu pogranicznego Hunan—Hupei— Syczuan— 
Kueiczoui przejściu przez prowincje Hunan, Kueiczou i Junnan, połączył się z wojskami 4 
Frontu w miejscowości Kantsy w prowincji Sikang. Wtedy towarzysze z oddziałów 4 Frontu, 
wierni dyrektywie Komitetu Centralnego, wbrew woli Czang Kuo-tao zawrócili znów z 
wojskami 2 Frontu na północ. W listopadzie tegoż roku wszystkie wojska 2 Frontu i częśd 
wojsk 4 Frontu przybyły na północ prowincji Szensi, gdzie pomyślnie poiączyły się z 
wojskami 1 Frontu Armii Czerwonej. 

21. Czang Kuo-tao — zdrajca rewolucji chioskiej. W młodości, wśliznąwszy się do ruchu 
rewolucyjnego, wstąpił do Komunistycznej Partii Chin. W czasie swej przynależności do 
partii popełnił niezliczone błędy i niezmiernie ciężkie przestępstwa wobec partii. 
Najpoważniejsze przestępstwo popełnił Czang Kuo- tao w 1935 roku, kiedy występował 
przeciwko marszowi Armii Czerwonej na północ, zajmując stanowisko defetystyczne i 
likwidatorskie oraz domagając się wycofania Armii Czerwonej do rejonów zamieszkałych 
przez mniejszości narodowe między prowincją Syczuan a Tybetem. Jednocześnie uprawiał 
on jawnie zdradziecką działalnośd przeciwko partii i jej Komitetowi Centralnemu, utworzył 
swój „KC”, podkopując jednośd partii i Armii Czerwonej, na skutek czego 4 Front Armii 
Czerwonej poniósł ciężkie straty. Żołnierze oddziałów 4 Frontu oraz liczni pracownicy 
wojskowi i polityczni tych oddziałów dzięki wytrwałej pracy wychowawczej prowadzonej 
przez towarzysza Mao Tse-tunga i Komitet Centralny partii wrócili rychło pod słuszne 
kierownictwo Komitetu Centralnego i odegrali chlubną rolę w późniejszej walce. Sam zaś 
Czang Kuo - tao pozostał niepoprawny aż do kooca. Na wiosnę 1938 roku zbiegł z rejonu 
pogranicznego Szensi—Kansu—Ningsia i stał się agentem kontrwywiadu 
kuomintangowskiego.  
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22. Mowa o Armii Czerwonej utworzonej na terenie prowincji Kiangsi i Fukien i znajdującej 
się pod bezpośrednim kierownictwem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, 
czyli o 1 Froncie Armii Czerwonej.  

23. W lipcu 1935 roku wojska kuomintangowskie rozpoczęły trzecią „ekspedycję karną” 
przeciwko rewolucyjnej bazie oporu na styku prowincyj Szensi i Kansu. Początkowo 26 
korpus Armii Czerwonej na wschodnim froncie — na północy prowincji Szensi — rozgromił 
dwie brygady wojsk nieprzyjacielskich i zmusił nieprzyjaciela do odwrotu na wschodni brzeg 
rzeki Huangho. We wrześniu tegoż roku 25 korpus Armii Czerwonej stacjonujący 
początkowo w bazie oporu Hupei—Honan—Anhuei, przeszedłszy przez południową częśd 
prowincji Szensi i wschodnią częśd prowincji Kansu, wkroczył na północ Szensi, gdzie 
połączył się z oddziałami Armii Czerwonej północnej części prowincji Szensi. W ten sposób 
sformowana została 15 grupa armijna Armii Czerwonej. 15 grupa armijna w bitwie w rejonie 
Laoszanu powiatu Kanczüan zniszczyła większą częśd 110 dywizji nieprzyjacielskiej; 
dowódca dywizji poległ. Wkrótce w czasie walk w rejonie Jülinkiao powiatu Kanczüan 
rozgromiono cztery bataliony 107 dywizji nieprzyjacielskiej. Wówczas nieprzyjaciel 
przystąpił do organizowania nowej ofensywy. Pod dowództwem Tung Ing-pina (dowódcy 
korpusu armii północno-wschodniej) pięd dywizji nieprzyjaciela rozpoczęto natarcie dwiema 
kolumnami. Na wschodzie jedna dywizja posuwała się w kierunku północnym drogą 
Loczuan—Fusien, a na zachodzie cztery dywizje, po wyjściu z miejscowości Kingjang i Hoszui 
(prowincja Kansu), ruszyły wzdłuż rzeki Huluho w kierunku na Fusien (w północnej części 
Szensi). W październiku tegoż roku do północnej części prowincji Szensi przybyła Armia 
Czerwona Rejonu Centralnego. W listopadzie armia ta, wraz z 15 grupą armijną, w walce 
pod Czyloczenem (na południowy zachód od Fusienu) zniszczyła 109 dywizję 
nieprzyjacielską i w toku pościgu rozgromiła w Heiszuissu jeden pułk 106 dywizji. W ten 
sposób rozgromiono ostatecznie trzecią „ekspedycję karną” nieprzyjaciela przeciwko bazie 
oporu Szensi—Kansu. 

24. Gdy w latach 1954—1935 podczas akcji przebazowania główne siły Armii Czerwonej 
opuściły swe pozycje na południu Chin, pozostawiły one tam oddziały partyzanckie. 
Oddziały te prowadziły uporczywą wojnę partyzancką w 14 rejonach na terytorium ośmiu 
prowincji. Chodzi o następujące rejony: rejon w południowej części prowincji Czekiang, 
rejon na północy prowincji Fukien, rejon we wschodniej części prowincji Fukien, rejon na 
południu prowincji Fukien, rejon na zachodzie prowincji Fukien, rejon na północnym 
wschodzie prowincji Kiangsi, rejon na styku prowincyj Fukien i Kiangsi, rejon na styku 
prowincji Kuangtung i Kiangsi, rejon na południu prowincji Hunan, rejon na styku prowincji 
Hunan i Kiangsi, rejon na styku prowincji Hunan, Hupei i Kiangsi, rejon na styku prowincji 
Hupei, Honan i Anhuei, rejon Tungposzan na południu prowincji Honan i rejon na wyspie 
Hainan (prowincja Kuangtung).  

25. Gdy w roku 1931 imperialiści japooscy wtargnęli do północno-wschodnich prowincji 
Chin, Komunistyczna Partia Chin wezwała naród do zbrojnego oporu, zorganizowała anty-
japooskie oddziały partyzanckie i Północno -Wschodnią Armię Ludowo-Rewolucyjną oraz 
pomagała różnym antyjapooskim oddziałom ochotniczym. Po 1934 roku wszystkie od działy 
antyjapooskie na Północnym Wschodzie zostały połączone pod kierownictwem 
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Komunistycznej Partii Chin w Zjednoczoną Armię Antyjapooską Północnego Wschodu pod 
ogólnym dowództwem osławionego Jang Tsing-jü, członka partii komunistycznej. Armia ta 
prowadziła na Północnym Wschodzie przez długi czas uporczywą wojnę partyzancką 
przeciwko imperializmowi japooskiemu. Gdy mówimy o antyjapooskiej wojnie partyzanckiej 
we wschodniej części prowincji Hopei, mamy na myśli antyjapooskie powstanie chłopskie, 
które wybuchło we wschodniej części tej prowincji w maju 1935 roku.  

26. Władza mająca taki charakter, o jakim mówi tu towarzysz Mao Tse -tung — republika 
ludowa — została stworzona w okresie wojny antyjapooskiej na ludowych obszarach 
wyzwolonych, które znalazły się pod kierownictwem Komunistycznej Partii Chin; 
zrealizowano tam w pełni odpowiednie założenia polityczne. Toteż partia komunistyczna 
okazała się zdolna do pokierowania ludem na zapleczu nieprzyjaciela i do poprowadzenia go 
w zwycięski bój przeciwko najeźdźcom japooskim. W toku trzeciej rewolucyjnej wojny 
domowej, która wybuchła po kapitulacji Japonii, wyzwolone obszary ludowe rozszerzyły się 
stopniowo na cale Chiny i w ten sposób powstała jednolita Chioska Republika Ludowa. 
Głoszona przez towarzysza Mao Tse-tunga idea republiki ludowej została urzeczywistniona 
w skali ogólnochioskiej.  

27. W lipcu 1928 roku VI Ogólnochioski Zjazd Komunistycznej Partii Chin uchwalił program 
złożony z następujących dziesięciu punktów: 1) obalenie panowania imperializmu; 2) 
konfiskata przedsiębiorstw i banków należących do kapitału zagranicznego; 3) zjednoczenie 
Chin i uznanie prawa do samookreślenia narodowego; 4) obalenie militarystycznego rządu 
kuomintangowskiego; 5) ustanowienie władzy zgromadzeo delegatów robotniczych, 
chłopskich i żołnierskich, 6) wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy, podwyżka piad, 
udzielenie pomocy bezrobotnym, ubezpieczenia społeczne itd.; 7) konfiskata wszystkich 
gruntów obszarniczych, przekazanie ziemi ornej chłopstwu; 8) polepszenie warunków życia 
żołnierzy, nadanie żołnierzom ziemi oraz zapewnienie im pracy; 9) zniesienie uciążliwych 
danin i podatków oraz wprowadzenie jednolitego podatku progresywnego; 10) sojusz z 
międzynarodowym proletariatem i z ZSRR.  

28. Trockiści — początkowo ugrupowanie antyleninowskie w rosyjskim ruchu robotniczym, 
które przekształciło się później w bandę kontrrewolucyjną wyzutą z wszelkich skrupułów. 
Towarzysz Stalin w referacie na plenum KC WKP(b) w 1937 roku dał następującą 
charakterystykę ewolucji tego zdradzieckiego ugrupowania: ,,W przeszłości, 7—8 lat temu, 
trockizm był jednym z takich nurtów politycznych w łonie klasy robotniczej — wprawdzie 
antyleninowskim i dlatego z gruntu błędnym — ale bądź co bądź nurtem politycznym... 
Obecny trockizm nie jest nurtem politycznym w łonie klasy robotniczej, lecz wyzutą z zasad i 
bezideową bandą szkodników, dywersantów, agentów wywiadu, szpiegów, morderców, 
bandą śmiertelnych wrogów klasy robotniczej, będących na żołdzie wywiadowczych 
organów paostw obcych”. (J. W. Stalin, „O brakach w pracy partyjnej i o środkach likwidacji 
trockistowskich i innych dwulicowców”. Referat i słowo koocowe wygłoszone na plenum KC 
WKP(b) 3—5 marca 1937 r., patrz „Lenin i Stalin o budownictwie partyjnym”, t. II, str. 744 i 
745, Warszawa 1951. — Red. przekł. polsk.). Po klęsce rewolucji chioskiej w 1927 roku w 
Chinach również pojawiła się nieznaczna garstka trockistów, która połączywszy się z Czen 
Tu-siu i innymi renegatami utworzyła w roku 1929 grupkę kontrrewolucyjną; grupka ta 



29 
 

szerzyła propagandę kontrrewolucyjną, głosząc, jakoby Kuomintang już zakooczył rewolucję 
burżuazyjno-demokratyczną itd. itp. Przekształciła się ona całkowicie w brudne narzędzie 
imperializmu i Kuomintangu w ich walce z ludem. Trockiści chioscy poszli otwarcie na służbę 
organów kuomintangowskiego wywiadu. Po „wypadkach 18 września” poczęli oni 
wykonywad dyrektywę bandyty Trockiego: „nie przeszkadzad imperium japooskiemu w 
okupowaniu Chin” i zaczęli współpracowad z organami wywiadu japooskiego, otrzymywali 
subsydia od najeźdźców japooskich i podejmowali się wszelkiej możliwej roboty w interesie 
agresorów japooskich. — 234 

29. Autorem tej wypowiedzi jest filozof Meng-tsy. W epoce Czuntsiu (lata 722—481 przed 
n.e.) liczni książęta feudalni w Chinach nieustannie toczyli między sobą wojnę o władzę, co 
właśnie tłumaczy cytowaną wypowiedź Meng - tsy.  

30. W latach 1840—1842, w odpowiedzi na walkę ludu chioskiego przeciwko handlowi 
opium, Anglia pod pretekstem ochrony handlu wysiała swe wojska interwencyjne do Chin. 
Armia chioska pod dowództwem Lin Tse-sü przez pewien czas stawiała opór Anglikom. 
Ludnośd Kantonu zorganizowała żywiołowo „drużyny poskromienia Anglików”, które 
również zadawały silne ciosy angielskim agresorom. —  

31. Wojna taipingów, która rozpoczęła się w połowie XIX stulecia, to chłopska wojna 
rewolucyjna przeciwko panowaniu feudalizmu i narodowemu uciskowi dynastii Tsing 
(mandżurskiej). W styczniu 1851 roku przywódcy tej rewolucji Hung Siu-czuan, Jang Siu-cing 
i inni wszczęli powstanie we wsi Tsintientsun powiatu Kuiping prowincji Kuangsi i 
proklamowali utworzenie „Niebieskiego Paostwa Taipingów”. W 1852 roku taipingowie, po 
wyruszeniu z Kuangsi, przeszli przez prowincje Hunan, Hupei, Kiangsi, Anhuei i w 1853 roku 
zajęli Nankin. Z Nankinu częśd taipingów skierowała się na północ i walcząc dotarła 
bezpośrednio do okolic Tientsinu. Jednakże w zajętych przez siebie rejonach taipingowie nie 
utworzyli trwałych baz oporu. Po założeniu stolicy w Nankinie kierownictwo taipingów 
popełniło jeszcze cały szereg błędów politycznych i militarnych i dlatego taipingowie nie 
zdołali oprzed się natarciu zjednoczonych sił kontrrewolucyjnej armii rządu Tsingów i 
agresorów anglo-amerykaosko- francuskich. W 1864 roku powstanie poniosło klęskę. — 
236 

32. Powstanie bokserów, które wybuchło w 1900 roku na północy Chin, to szeroki, 
żywiołowy cuch chłopów i rzemieślników, którzy zjednoczywszy się w tajne stowarzyszenie 
mistyczne prowadzili walkę zbrojną przeciwko imperialistom. Zjednoczone siły zbrojne 
ośmiu paostw imperialistycznych po zajęciu Pekinu i Tientsinu okrutnie zdławiły ten ruch.—
236 

33. Patrz przypis 3 do pracy „Referat o wynikach badao ruchu chłopskiego w prowincji 
Hunan”. —236 

34. Patrz W. I. Lenin, „Program wojenny rewolucji proletariackiej” (Dzieła, t. 23, Warszawa 
1951, sir. 76—88. — Red. przekł. polsk.) i „Historia WKP(b). Krótki kurs”, rozdział VI, p. 3. — 
256 


