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Zagadnienie: prowadzid wojnę czy nie prowadzid wojny — było dla narodu 

chioskiego, postawionego w obliczu japooskiej agresji, przez długi czas 

zagadnieniem pierwszorzędnej wagi. W okresie między 18 września 1931 roku a 

wypadkami pod Lukoukiao zagadnienie to wywołało niezwykle ostre spory. 

„Prowadzid wojnę — to znaczy żyd, nie prowadzid wojny — to znaczy zginąd” — 

do takiego wniosku dochodziły wszystkie partie i ugrupowania patriotyczne, 

wszyscy obywatele-patrioci. „Prowadzid wojnę — to znaczy zginąd, nie 

prowadzid wojny — to znaczy żyd” — do takiego wniosku dochodzili wszyscy 

kapitulanci. Na pewien czas spory te rozstrzygnął huk armat w bitwie pod 

Lukoukiao, gdzie wojska chioskie stawiły opór najeźdźcom japooskim: obwieścił 

on, że pierwszy wniosek jest słuszny, a drugi — błędny. Dlaczego jednak huk 

armat pod Lukoukiao rozstrzygnął te spory tylko na pewien czas, a nie 

ostatecznie? Tłumaczy się to polityką imperializmu japooskiego, który chce 

skłonid Chiny do kapitulacji, tłumaczy się to usiłowaniami zagranicznych 

kapitulantów1, którzy chcą doprowadzid do kompromisu kosztem Chin, tłumaczy 

się to, wreszcie, chwiejnością pewnej grupy uczestników frontu walki z 

najeźdźcami japooskimi w Chinach. Obecnie sformułowanie problemu uległo 

pewnej zmianie: teraz stawia się go jako problem pokoju lub wojny i w Chinach 

wybuchły spory między zwolennikami kontynuowania wojny a orędownikami 

pokoju. Ich stanowisko jest takie samo, jak przedtem. „Prowadzid wojnę — to 

znaczy żyd, przystad na pokój —to znaczy zginąd” — do takiego wniosku 

dochodzą zwolennicy kontynuowania wojny. „Przystad na pokój — to znaczy 

żyd, prowadzid wojnę — to znaczy zginąd” — do takiego wniosku dochodzą 

orędownicy pokoju. 

 

Jednak do obozu zwolenników kontynuowania wojny należą wszystkie 

patriotyczne partie i ugrupowania, wszyscy obywatele-patrioci — ogromna 

większośd narodu chioskiego; do obozu zaś orędowników pokoju, to jest do 

obozu kapitulantów, należy tylko garstka wahających się elementów wewnątrz 

frontu walki z najeźdźcami. Dlatego obóz orędowników pokoju zmuszony jest 

prowadzid propagandę mającą na celu oszukanie ludu, a przede wszystkim — 

propagandę antykomunistyczną. Obóz ten fabrykuje nieskooczoną ilośd 

kłamliwych wiadomości, memoriałów, dokumentów, rezolucji głoszących, że 
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komuniści są ponod „dezorganizatorami”, że 8 Armia i Nowa 4 Armia „włóczą 

się, lecz nie walczą” i nie podporządkowują się dowództwu centralnemu, że 

„rejon pograniczny Szensi—Kansu—Ningsia oderwał się i dąży do ekspansji”, że 

„komuniści zamierzają obalid rząd”, wreszcie mówi się nawet o „tajnych 

agresywnych knowaniach Związku Radzieckiego w stosunku do Chin” itd. itp. 

Wszystko to robi się po to, aby zataid prawdziwy stan rzeczy, spróbowad urobid 

opinię publiczną i doprowadzid do pokoju, to jest do kapitulacji. Obóz 

orędowników pokoju, to jest obóz kapitulantów, dlatego tak właśnie postępuje, 

że partia komunistyczna jest inicjatorem utworzenia jednolitego 

antyjapooskiego frontu narodowego i jego rzecznikiem. Nic prowadząc walki 

przeciw partii komunistycznej nie można podważyd współpracy między 

Kuomintangiem a partią komunistyczną, nie można rozbid jednolitego 

antyjapooskiego frontu narodowego, nie można doprowadzid do kapitulacji. 

 

Następnie orędownicy pokoju mają nadzieję, że imperializm japooski pójdzie na 

ustępstwa. Liczą na to, że Japonia już jest wyczerpana, że zmieni zasadniczą linię 

swojej polityki, że sama ustąpi z Chin środkowych, południowych, a nawet z Chin 

północnych, i że wówczas Chiny zdołają odnieśd zwycięstwo nie kon tynuując 

wojny. I wreszcie pokładają oni nadzieję w tym, że obce mocarstwa wywrą 

nacisk na Japonię. Wielu orędowników pokoju pokłada nadzieję nie tylko w tym, 

że mocarstwa wystąpią i wywrą presję na Japonię, że zmuszą ją do ustępstw, 

które pozwolą dojśd do porozumienia w sprawie pokoju, ale również w tym, że 

mocarstwa wywrą presję także na rząd chioski, który będzie mógł powiedzied 

zwolennikom kontynuowania wojny: „Spójrzcie, wobec takiej atmosfery na 

arenie międzynarodowej nie pozostaje nic innego, jak wyrazid zgodę na pokój! 

Konferencja paostw Oceanu Spokojnego2 jest dla Chin korzystna. Przecież to nie 

jest jakieś tam Monachium3, to krok na drodze do odrodzenia Chin”. Oto ogólny 

obraz poglądów, metod i tajnych knowao obozu orędowników pokoju w 

Chinach, to jest obozu kapitulantów4. Wszystkie te sztuczki robi nie tylko sam 

Wang Cing-wei; o wiele gorszą rzeczą jest to, że w Chinach jest jeszcze wielu 

dużych i małych Wangcingweiów, którzy przyczaiwszy się wewnątrz frontu walki 

z najeźdźcami starają się wszelkimi sposobami iśd na rękę Wang Cing-weiowi: 
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jedni wykonują razem z nim „szuanghuang”5, inni występują to pod szminką 

czerwoną, to pod białą6. 

 

My, komuniści, otwarcie oświadczamy: w wojnie tej będziemy do kooca w 

obozie zwolenników kontynuowania wojny, zdecydowanie występujemy 

przeciw orędownikom pokoju. Jedyna rzecz, której chcemy — to razem ze 

wszystkimi patriotycznymi partiami i ugrupowaniami, razem ze wszystkimi 

patriotami Chin umacniad zespolenie, umacniad jednolity antyjapooski front 

narodowy, umacniad współpracę między Kuomintangiem a partią 

komunistyczną, realizowad trzy zasady ludowe, prowadzid do kooca wojnę z 

najeźdźcami japooskimi, dojśd do rzeki Jalu i odzyskad wszystkie utracone 

terytoria7. Niczego innego nam nie potrzeba. Zdecydowanie potępiamy 

wszystkich jawnych i zakapturzonych Wang-cingweiów za to, że stwarzają 

atmosferę wrogości wobec komunistów, że prowokują zatargi między 

Kuomintangiem a partią komunistyczną8 i nawet zamierzają sprowokowad nową 

wojnę domową między obiema partiami. Tym ludziom mówimy: wasze intrygi, 

mające na celu wywołanie rozłamu, w istocie rzeczy nie są niczym innym, jak 

przygotowywaniem kapitulacji, a wasza polityka kapitulacji i rozłamu stanowi 

konkretny wyraz waszego ogólnego planu służenia egoistycznym interesom 

niewielkiej garstki ludzi kosztem zdrady interesów całego narodu. Ale lud ma 

przenikliwy wzrok: wasze podstępne plany zostaną zdemaskowane. 

Zdecydowanie potępiamy niedorzeczną gadaninę o tym, że konferencja paostw 

Oceanu Spokojnego rzekomo nie stanie się „wschodnim Monachium”. Tak 

zwana konferencja paostw Oceanu Spokojnego będzie właśnie „wschodnim 

Monachium”; zgotuje ona Chinom los Czechosłowacji. Zdecydowanie potępiamy 

gadaninę o tym, że imperialiści japooscy rzekomo mogą się rozmyślid i pójśd na 

ustępstwa. Zasadnicza wytyczna imperializmu japooskiego — ujarzmienie Chin 

— nie może ulec zmianie. Słodkobrzmiące słowa Japooczyków po upadku 

Wuhanu, na przykład ich rezygnacja z „nieuznawania rządu narodowego (Chin) 

za stronę w rokowaniach”9 i zgoda na uznanie go za stronę lub też sławetne 

warunki wycofania wojsk japooskich z Chin środkowych i południowych — 

wszystko to są przejawy podstępnej polityki, zmierzającej do tego, by zwabid 

rybkę na przynętę, schwytad ją i usmażyd. Kto da się schwytad na tę przynętę, 



6 
 

musi byd przygotowany na to, że trafi na patelnię. Usiłowania zagranicznych 

kapitulantów, aby skłonid Chiny do kapitulacji, są przejawem takiej samej 

podstępnej polityki. Patrzą oni przez palce na agresję Japonii wobec Chin, a sami 

„oglądają z góry walkę tygrysów”, wyczekując sprzyjającego momentu, by 

zorganizowad tak zwaną konferencję paostw Oceanu Spokojnego w celu 

pokojowego uregulowania sprawy i znaleźd się w dogodnej sytuacji „trzeciego, 

który korzysta”. Zaufad tym intrygantom — to znaczy również dad się schwytad 

na przynętę. 

 

Zagadnienie: prowadzid wojnę czy nie prowadzid wojny — formułuje się teraz 

jako zagadnienie wojny czy pokoju; jednak istota zagadnienia pozostała taka, jak 

dawniej. Jest to zagadnienie najważniejsze, najbardziej zasadnicze. W rezultacie 

aktywizacji polityki japooskiej, mającej na celu skłonienie Chin do kapitulacji, w 

rezultacie aktywnej działalności zagranicznych kapitulantów, a przede wszystkim 

w rezultacie coraz większych wahao pewnej grupy uczestników frontu walki z 

najeźdźcami w Chinach — ostatnie półrocze znamionowała niezwykła wrzawa 

wokół tak zwanego zagadnienia pokoju czy wojny, toteż możliwośd kapitulacji 

stała się w obecnej sytuacji politycznej głównym niebezpieczeostwem. 

Jednocześnie kapitulanci uważają walkę przeciw komunizmowi, to jest zerwanie 

współpracy między Kuomintangiem a partią komunistyczną, oraz dokonanie 

rozłamu we froncie walki z najeźdźcami za najpilniejszy i najważniejszy krok w 

dziele przygotowania kapitulacji. W takim stanie rzeczy wszystkie patriotyczne 

partie i ugrupowania, wszyscy patrioci Chin powinni bacznie śledzid działalnośd 

kapitulantów; powinni dobrze zrozumied podstawową cechę szczególną obecnej 

sytuacji, polegającą na tym, że główne niebezpieczeostwo tkwi w kapitulacji, 

walka zaś z komunizmem nie jest niczym innym, jak przygotowywaniem 

kapitulacji, i powinni ze wszystkich sił walczyd przeciw kapitulacji i rozłamowi. 

Jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, by garstka ludzi podważała i zdradzała 

sprawę wojny przeciwko imperializmowi japooskiemu, którą cały naród, brocząc 

krwią, prowadzi już od dwóch lat. Jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, by 

garstka ludzi podważała i rozbijała utworzony wysiłkiem całego narodu jednolity 

antyjapooski front narodowy. 
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Jeżeli będziemy kontynuowali wojnę i zespolimy się — Chiny będą żyły. Jeżeli 

zgodzimy się na pokój i dopuścimy do rozłamu — Chiny zginą. 

Co przyjąd, co odrzucid — wybierajcie, obywatele, czas nie stoi w miejscu. 

My, komuniści, będziemy oczywiście nadal za kontynuowaniem wojny, za 

dalszym zespalaniem się. 

Wszystkie patriotyczne partie i ugrupowania, wszyscy patrioci Chin będą, 

oczywiście, również za kontynuowaniem wojny, za dalszym zespalaniem się. 

Jeżeli nawet kapitulantom dążącym do kapitulacji i rozłamu uda się chwilowo 

wziąd górę, to w koocu lud i tak ich zdemaskuje i poniosą oni zasłużoną karę. 

Historycznym zadaniem ludu chioskiego jest zespolenie się i wojna z 

najeźdźcami japooskimi o swe wyzwolenie. Kapitulanci powzięli zamiar 

przeciwstawienia się temu, ale niezależnie od tego, jakie osiągną sukcesy, 

niezależnie od tego, jak będą tryumfowad sądząc, że nie mają się kogo obawiad, 

w koocu nie unikną oni swego losu. Dosięgnie ich kara ludu. 

Walka przeciw kapitulacji i rozłamowi to nie cierpiące zwłoki zadanie wszystkich 

patriotycznych partii i ugrupowao, wszystkich patriotów Chin. 

Zewrzyjcie swe szeregi obywatele Chin, wytrwale wypowiadajcie się za wojną z 

najeźdźcami japooskimi i za zespoleniem, połóżcie kres podstępnym knowaniom 

kapitulantów i rozłamowców! 

 

Przypisy: 

1. Mowa o imperialistach angielskich i amerykaoskich, którzy w tym okresie zamierzali dojśd 

do porozumienia z Japonia kosztem Chin. 

2. W tym czasie imperialiści angielscy, amerykaoscy i francuscy wespół z chioskimi 

orędownikami pokoju z Japonia uknuli potajemny plan, aby za pomocą tak zwanej 

„międzynarodowej konferencji paostw Oceanu Spokojnego” dojśd do porozumienia z 

bandytami japooskimi kosztem Chin, Opinia publiczna nazywała te podstępne plany 

„wschodnim Monachium”. 
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Potępiając w niniejszej pracy niedorzeczną gadaninę o tym, że konferencja paostw Oceanu 

Spokojnego rzekomo nie stanie się „wschodnim Monachium”, towarzysz Mao Tse-tung miał 

na myśli ówczesne wypowiedzi Czang Kai-szeka. 

3. We wrześniu 1938 roku przywódcy czterech paostw — Anglii, Francji, Niemiec i Włoch — 

odbyli w Monachium konferencję, na której zawarli tzw. układ monachijski. Na mocy tego 

układu Anglia i Francja zaprzedały Czechosłowację Niemcom pod warunkiem, że Niemcy 

napadną na Związek Radziecki W okresie po grudniu 1938 roku imperialiści angielscy i 

amerykaoscy niejednokrotnie przygotowywali zmowę z imperializmem japooskim kosztem 

Chin. W czerwcu 1939 roku, kiedy towarzysz Mao Tse-tung pisał niniejszą pracę, między 

Anglią a Japonią znów toczyły się rokowania, podczas których kontynuowano 

przygotowania do tego tajnego porozumienia. Knowania te bardzo przypominały 

monachijska zmowę Anglii, Francji, Niemiec i Włoch i dlatego nazywano je „wschodnim 

Monachium”. 

4. Chodzi o poglądy, metody i tajne knowania Czang Kai-szeka. Wang Cing-wei był w tym 

okresie głównym prowodyrem jawnych kapitulantów, a Czang Kai-szek — głównym 

prowodyrem grupy kapitulanckiej, która przyczaiła się wewnątrz antyjapooskiego frontu. Do 

niego właśnie odnoszą się słowa towarzysza Mao Tse-tunga o „zakapturzonych” oraz 

„dużych i małych” Wangcingweiach. 

5. Towarzysz Mao Tse-tung ma tu na myśli fakt, że między Czang Kai-szekiem a Wang Cing-

weiem istniał taki sam podział obowiązków, jak między artystami w przedstawieniu 

„szuanghuang” (przedstawienie, w którym uczestniczą dwaj wykonawcy; jeden z nich, 

ukrywszy się za plecami drugiego, deklamuje, ten zaś w tym czasie w odpowiedni sposób 

gestykuluje, porusza ustami itd. — Przypis redakcji 

6. W tym okresie kuomintangowskie ugrupowanie orędowników pokoju z Japonią, któremu 

przewodził Czang Kai-szek- prowadziło dwulicową politykę. Z jednej strony jego członkowie 

jeszcze przywdziewali togę zwolenników wojny t najeźdźcami japooskimi, z drugiej — 

prowadzili w najróżnorodniejszych formach działalnośd kapitulancką. W klasycznym teatrze 

chioskim artyści przedstawiający ludzi rzetelnych i uczciwych malują się czerwona szminką, 

przedstawiający zaś ludzi podstępnych — białą. 

7. W styczniu 1939 roku na V plenum CKW Kuomintangu piątej kadencji Czang Kai-szek 

otwarcie wypowiedział się w tym sensie, że jego zdaniem w haśle „wojna z najeźdźcami 

japooskimi aż do kooca” słowo „koniec” oznacza „przywrócenie stanu istniejącego przed 

wypadkami pod Lukoukiao”. Aby odeprzed tę kapitulancką wytyczną Czang Kai-szeka, 

towarzysz Mao Tse-tung specjalnie wyjaśnił, że hasło „wojna z najeźdźcami japooskimi aż 

do kooca” oznacza: dojśd do rzeki Jalu i odzyskad wszystkie utracone terytoria.—31 
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8. Przez „zatargi” — słowo w tym okresie nader rozpowszechnione — rozumiano rozmaite 

prowokacyjne akty reakcyjnej kliki kuomintangowskiej, zmierzające do podważenia 

jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego i skierowane przeciw partii komunistycznej 

oraz wszystkim silom postępowym. 

9. 13 grudnia 1937 roku armia japooska zajęła Nankin. 16 stycznia 1938 roku rząd japooski 

opublikował deklarację, w której oświadczył, że ,,odtąd nie uznaje rządu narodowego Chin 

za stronę (w rokowaniach) i wyraża nadzieję, że będzie utworzony nowy rząd”. W 

październiku 1938 roku, po zajęciu przez armię japooską Kantonu i Wubanu, rząd japooski 

wykorzystawszy wahania Czang Kai-szeka w kwestii wojny, obrał nową taktykę, mającą na 

celu skłonienie Czang Kai-szeka do kapitulacji. To właśnie mając na względzie, 3 listopada 

1938 roku rząd japooski opublikował nową deklarację, która głosiła: ,Jeżeli rząd narodowy 

wyrzeknie się swej poprzedniej błędnej polityki i przystąpi wespół z innymi działaczami do 

odrodzenia kraju i utrzymania porządku, to w tym wypadku nie spotka s ę ze sprzeciwem ze 

strony rządu cesarskiego”. 

 


