
Mao Tse-tung 

O władzy w bazach oporu 
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1. Cechą charakterystyczną obecnej sytuacji jest to, że antykomunistyczna klika 
twardogłowych w Kuomintangu wszelkimi siłami przeciwstawia się utworzeniu 
przez nas antyjapooskiej władzy demokratycznej w Chinach północnych, w 
Chinach środkowych i w innych rejonach kraju, my zaś bezwarunkowo musimy 
utworzyd taką władzę i już mamy możnośd utworzenia jej we wszystkich 
ważniejszych bazach oporu wobec najeźdźców japooskich. Walka dotycząca 
zagadnienia władzy, którą toczymy z antykomunistyczną kliką twardogłowych w 
Chinach północnych, w Chinach środkowych i na północo-zachodzie, może 
przyczynid się do zorganizowania władzy jednolitego frontu w całym kraju i 
przykuwa do siebie uwagę całego kraju. Dlatego w kwestii tej należy działad 
nader ostrożnie. 

 

2. Władza tworzona przez nas w warunkach wojny z najeźdźcami japooskimi jest 
ze względu na swój charakter władzą jednolitego frontu narodowego. Jest to 
władza wszystkich tych, którzy wypowiadają się za walką z najeźdźcami 
japooskimi i za demokracją, jest to demokratyczna dyktatura sojuszu kilku klas 
rewolucyjnych wymierzona przeciw zdrajcom narodu i reakcjonistom. Władza ta 
różni się od kontrrewolucyjnej dyktatury obszarników i burżuazji, różni się też od 
demokratycznej dyktatury robotników i chłopów okresu Ewolucji agrarnej. 
Dokładne zrozumienie charakteru tej władzy i rzetelne wprowadzenie zasad jej 
organizacji będzie w ogromnym stopniu sprzyjad demokratyzacji całego kraju. 
Przegięcia — zarówno na lewo, jak i na prawo — wywrą bardzo ujemny wpływ 
na cały naród. 

 

3. Wszczęta teraz akcja w sprawie zwołania Rady Konsultatywnej prowincji 
Hopei i wybory Hopejskiego Komitetu Administracyjnego mają bardzo poważne 
znaczenie. Bardzo poważne znaczenie ma również utworzenie nowej władzy w 
północno-zachodniej części prowincji Szansi, w prowincji Szantung, w rejonie na 
północ od rzeki Huai, w powiatach Suitę i Fusien oraz we wschodniej części 
prowincji Kansu. Akcję tę należy prowadzid zgodnie z przedstawionymi wyżej 
zasadami, unikając za wszelką cenę przegięd na prawo czy na lewo. W chwili 
obecnej poważniejsze niebezpieczeostwo stanowi odchylenie „lewicowe", 
wyrażające się w niedocenianiu wagi pozyskania przez nas średniej burżuazji i 
postępowych szenszy. 
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4. Wychodząc z założenia, że władzę sprawuje jednolity anty-japooski front 
narodowy, w organach władzy powinien istnied następujący stosunek liczebny: 
jedną trzecią wszystkich miejsc zajmują komuniści; jedną trzecią — bezpartyjne 
lewicowe elementy postępowe i jedną trzecią — ugrupowania pośrednie. 

 

5. Komunistom trzeba zapewnid pozycję kierowniczą w organach władzy, toteż 
jest rzeczą konieczną, by komuniści, stanowiąc liczebnie jedną trzecią, stali pod 
względem swych cech osobistych wyżej od pozostałych uczestników tych 
organów władzy. W tych warunkach będzie już można zapewnid kierowniczą 
rolę partii i do tego nie jest potrzebna duża ilośd miejsc. Przez rolę kierowniczą 
rozumie się bynajmniej nie to, że należy wykrzykiwad od rana do nocy hasła 
partii. Rola kierownicza nie oznacza także, że trzeba ostro i wyniośle żądad od 
innych podporządkowania się nam; oznacza ona, że nie-komunistów trzeba 
przekonywad i wychowywad, prowadząc słuszną politykę, dając im przykład swą 
wzorową pracą, tak aby oni sam1 chętnie przyjmowali nasze wnioski. 

 

6. Nie należącym do naszej partii elementom postępowym trzeba dawad jedną 
trzecią miejsc, ponieważ elementy te związane są z szerokimi masami drobnej 
burżuazji. Taka taktyka odegra ogromną rolę w dziele pozyskiwania przez nas 
drobnej burżuazji. 

 

7. Udzielanie jednej trzeciej miejsc ugrupowaniom pośrednim ma na celu 
pozyskanie średniej burżuazji i postępowych szenszy. Pozyskanie tych warstw 
jest ważnym krokiem przyczyniającym się do izolacji twardogłowych. W obecnej 
chwili nie możemy bynajmniej nie liczyd się z silą tych warstw i powinniśmy 
odnosid się do nich ostrożnie i z uwagą. 

 

8. Musimy stad na stanowisku współpracy ze wszystkimi nie-komunistami, 
uczestniczącymi w organach władzy, niezależnie od tego, czy związani są z 
innymi partiami lub grupami i do jakich mianowicie partii lub grup należą — 
byleby tylko stali na stanowisku walki z najeźdźcami japooskimi i chcieli 
współpracowad z partią komunistyczną. 
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9. Wyłożona wyżej zasada przedstawicielstwa w organach władzy jest 
wyrazem prawdziwej polityki naszej partii i do jej zrealizowania nie należy 
odnosid się formalnie. W celu wcielenia w życie tej Polityki trzeba wychowywad 
członków partii, którzy mają pracowad W organach władzy, przezwyciężad ich 
ciasnotę — niechęd lub nieprzyzwyczajenie do współpracy z nie-komunistami, 
trzeba walczyd o demokratyczny styl pracy, we wszystkich kwestiach z początku 
naradzad się z nie-komunistami i działad jedynie po zapewnieniu sobie zgody 
większości. Jednocześnie trzeba wszelkimi sposobami Zachęcad nie-komunistów 
do wypowiadania swoich poglądów We wszystkich kwestiach i przysłuchiwad się 
ich głosowi. Nie wolno bynajmniej uważad, że skoro armia i władza znajdują się 
w naszych rękach, to wszystko powinno byd robione bezwarunkowo według 
naszych recept i że dlatego, rzekomo, nie ma potrzeby starad się Przekonywad 
nie-komunistów o słuszności naszych propozycji i ubiegad się, aby wcielali nasze 
propozycje w życie z wewnętrznego przeświadczenia. 

 

10. Wyłożona powyżej zasada przedstawicielstwa jest jedynie ogólną wytyczną i 
należy wcielad ją w życie odpowiednio do realnej sytuacji w każdej konkretnej 
miejscowości; nie należy mechanicznie dostosowywad wszystkiego do 
wskazanych cyfr. Skład najniższych organów władzy można zmieniad według 
swego uznania, zapobiegając przenikaniu do nich tuhao i lieszenów. Tam gdzie 
organa władzy zostały utworzone już dawno, w rejonie pogranicznym Szansi— 
Czahar—Hopei, w rejonie środkowo-hopejskim, w rejonie Taihang-szanu i w 
rejonie południowo-hopejskim, trzeba stosowaną przedtem taktykę zrewidowad 
zgodnie z tą zasadą. Przy tworzeniu nowych organów władzy trzeba zawsze 
kierowad się tą zasadą. 

 

 

11. Odnośnie do zagadnienia wyborów taktyka jednolitego frontu 
antyjapooskiego powinna polegad na tym, że czynne i bierne prawo wyborcze 
przysługuje wszystkim obywatelom chioskim, niezależnie od przynależności 
klasowej, narodowej, płci, wyznania, przynależności partyjnej i poziomu 
kulturalnego, którzy ukooczyli osiemnaście lat i popierają walkę z najeźdźcami 
japooskimi oraz popierają demokrację. Tworzenie organów władzy jednolitego 
frontu antyjapooskiego powinno odbywad się w drodze wyborów 
dokonywanych przez ludnośd. Formuje się je na zasadzie centralizmu 
demokratycznego. 
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12. Za podstawę całej działalności organów władzy jednolitego frontu 
antyjapooskiego należy przyjąd: walkę przeciw imperializmowi japooskiemu, 
obronę ludu uczestniczącego w walce z najeźdźcami japooskimi, regulowanie 
interesów wszystkich warstw społecznych wypowiadających się za walką z 
najeźdźcami, poprawę warunków życia robotników i chłopów oraz poskromienie 
zdrajców narodu i reakcjonistów. 

 

13. Jeżeli chodzi o tryb życia, wypowiedzi i działalnośd, to w stosunku do nie-
komunistów uczestniczących w naszych organach władzy nie należy stawiad 
takich samych wymagao, jak w stosunku do komunistów, w przeciwnym 
bowiem wypadku może to wśród nie-komunistów zrodzid niezadowolenie i 
niepewnośd. 

 

14. Wszystkie Biura Komitetu Centralnego, filie Biura Komitetu Centralnego, 
komitety partyjne wszystkich rejonów i personel kierowniczy wszystkich 
wojskowych związków taktycznych obowiązane są dokładnie wyjaśnid powyższe 
tezy wszystkim partyjnym organizacjom, aby niniejsza dyrektywa była przez 
organa władzy w pełni realizowana. 

 

 


