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KOMUNISTYCZNA PARTIA CHIN A WOJNA Z NAJEŹDŹCAMI JAPOOSKIMI 

 

Pytanie J. Bertrama: Jakie stanowisko konkretnie zajmowała Komunistyczna 
Partia Chin przed i po wybuchu wojny chiosko-japooskiej? 

Odpowiedź Mao Tse-tunga: Przed wybuchem tej wojny Komunistyczna Partia 
Chin niejednokrotnie uprzedzała naród chioski, że wojna z Japonią jest 
nieunikniona, że wszystkie wypowiedzi imperialistów japooskich na temat tak 
zwanego „pokojowego uregulowania", wszystkie piękne frazesy dyplomatów 
japooskich są jedynie zasłoną dymną, kryjącą przygotowania Japonii do wojny. 
Uporczywie zwracaliśmy uwagę na to, że wojnę narodowo-rewolucyjną można 
prowadzid zwycięsko jedynie pod warunkiem umacniania jednolitego frontu i 
stosowania polityki rewolucyjnej. Szczególnie ważnym elementem rewolucyjnej 
polityki jest bezwarunkowe zrealizowanie przez rząd chioski demokratycznych 
przemian celem zmobilizowania mas ludowych kraju do udziału we froncie anty 
japooskim. Uporczywie wskazywaliśmy zarówno na mylny pogląd tych, którzy 
wierzyli w japooskie „gwarancje pokoju" i uważali za możliwe uniknięcie wojny, 
jak i na błąd tych, którzy sądzili, że można stawid opór japooskim bandytom 
również bez mobilizacji mas ludowych. Wybuch wojny i cały jej przebieg 
dowiodły słuszności tych naszych poglądów. Już nazajutrz po nastąpieniu 
wypadków pod Lukoukiao partia komunistyczna opublikowała deklarację, w 
której wezwała wszystkie partie, wszystkie ugrupowania i wszystkie warstwy 
ludności, aby stawiły jednomyślny opór agresji bandytów japooskich i wzmocniły 
jednolity front narodowy. Wkrótce potem opublikowaliśmy dziesięciopunktowy 
„Program stawienia oporu Japonii i ocalenia ojczyzny"; sformułowaliśmy w nim 
politykę, jaką rząd chioski powinien stosowad podczas wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim. W chwili ustanowienia współpracy pomiędzy 
Kuomintangiem a partią komunistyczną opublikowaliśmy jeszcze jedną ważną 
deklarację. Wszystko to świadczy o tym, że uporczywie i nieugięcie trzymamy się 
linii wzmocnienia jednolitego frontu, linii rewolucyjnej polityki w celu 
prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. W obecnym okresie 
naszym zasadniczym hasłem jest: „Powszechna, ogólnonarodowa wojna 
przeciwko najeźdźcom japooskim". 
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OGÓLNA SYTUACJA I NAUKI WO J NY Z NAJEŹDŹCAMI JAPOOSKIMI 

 

Pytanie: Jak pan ocenia dotychczasowe wyniki wojny? 

Odpowiedź: Trzeba podkreślid dwa zasadnicze wyniki. Z jednej strony, 
zagarnięcie naszych miast przez imperialistów japooskich, okupacja terytorium, 
gwałcenie kobiet, grabieże, podpalania i masowe morderstwa postawiły cały lud 
chioski w obliczu bezpośredniej groźby ujarzmienia. Z drugiej strony, lud chioski 
w swej przytłaczającej większości wyraźnie uświadomił sobie, że bez dalszego 
zespolenia, bez prowadzenia ogólnoludowej wojny przeciwko agresorowi nie 
zdoła się uratowad. Jednocześnie wojna sprawiła, że wśród wszystkich pokój 
miłujących paostw świata budzi się świadomośd tego, iż walka przeciwko 
zagrożeniu ze strony Japonii jest rzeczą konieczną. Takie są dotychczasowe 
wyniki wojny. 

 

Pytanie: Jakie są, paoskim zdaniem, cele Japonii? W jakim stopniu 
zrealizowała ona już te cele? 

Odpowiedź: Japonia zamierza przede wszystkim opanowad Chiny północne i 
Szanghaj, a następnie — pozostałe rejony Chin. Co się tyczy stopnia, w jakim 
najeźdźcy japooscy zrealizowali swe plany, to na skutek tego, że w wojnie, którą 
prowadzą Chiny, bierze dotąd udział tylko rząd i armia, bandyci japooscy w ciągu 
krótkiego czasu zajęli już prowincje Hopei, Czahar i Suihuan oraz zagrażają 
prowincji Szansi. Jedynym wyjściem z tego groźnego położenia jest wojna, którą 
jednomyślnie toczyłyby i masy ludowe, i rząd. 

 

Pytanie: Czy uważa pan, że Chiny mimo wszystko odniosły jakieś sukcesy w 
wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim? Jeżeli mówid o naukach wojny, to na 
czym one polegają? 

Odpowiedź : Na to pytanie pragnąłbym odpowiedzied trochę szczegółowiej. 
Przede wszystkim należy powiedzied, że sukcesy odnieśliśmy, i to ogromne. Oto 
one: 

1. Takiej wojny jak obecna wojna przeciwko najeźdźcom japooskim nie było 
jeszcze od czasu wtargnięcia imperializmu do Chin. Jest to rzeczywiście wojna 
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ogólnochioska: bierze w niej udział cała ziemia chioska. Ze względu na swój 
charakter jest to wojna rewolucyjna. 

2. Dzięki wojnie Chiny, dotąd rozbite i rozczłonkowane, osiągnęły względne 
zespolenie. Podwaliną tego zespolenia jest współpraca między Kuomintangiem a 
partią komunistyczną. 

3. Obecna wojna zjednała narodowi chioskiemu sympatię międzynarodowej 
opinii publicznej. Dawne lekceważenie Chin za granicą, spowodowane tym, że 
Chiny nie stawiały wrogowi oporu, ustąpiło teraz miejsca szacunkowi, ponieważ 
Chiny stawiają teraz opór agresorowi. 

4. Wojna drogo kosztuje najeźdźców japooskich. Jak wynika z wiadomości, 
codziennie wydają oni na nią 20 mln jenów. Co się zaś tyczy ich strat w żywej 
sile, to chociaż pod tym względem nie ma jeszcze danych liczbowych, można z 
pewnością stwierdzid, że i te straty są bardzo duże. Podczas gdy poprzednio 
agresorzy japooscy zagarnęli cztery prowincje północno- wschodnie prawie bez 
żadnego wysiłku, można rzec nie ruszywszy palcem, to teraz nie udaje im się 
zająd ani piędzi ziemi chioskiej bez krwawych walk. Najeźdźcy japooscy liczyli na 
to, że uda im się zaspokoid swoje żarłoczne apetyty kosztem Chin. Jednak w 
wyniku długotrwałego oporu Chin imperializm japooski sam znajdzie się na 
drodze zguby. Z tego punktu widzenia Chiny toczą wojnę narodowo-
wyzwoleoczą nie tylko w imię swego własnego ocalenia; jednocześnie spełniają 
one również swój wielki obowiązek jako uczestnik światowego frontu 
antyfaszystowskiego. W tym również przejawia się rewolucyjny charakter wojny 
przeciwko najeźdźcom japooskim. 

5. Wyciągnęliśmy z wojny nauki. Zapłaciliśmy za nie swoją ziemią i krwią. 

Jeżeli chodzi o te nauki, to znaczenie ich jest bardzo duże. Po kilku miesiącach 
wojny okazało się, że Chiny mają wiele słabych stron. Przejawiło się to przede 
wszystkim w dziedzinie politycznej. Chociaż wojna ta stała się ogólnochioską, 
gdyż bierze w niej udział cała ziemia chioska, jednak ze względu na skład sił, 
które ją prowadzą, nie jest ona mimo wszystko ogólnochioską. Tak jak i 
przedtem rząd swoimi ograniczającymi metodami nie dopuszcza szerokich mas 
ludowych do brania udziału w wojnie i dlatego wojna nie stała się dotychczas 
wojną mas ludowych. Wojna przeciwko agresji imperializmu japooskiego bez 
udziału w niej mas ludowych nie może w żaden sposób zakooczyd się 
zwycięstwem. Niektórzy mówią: „Wojna już teraz ma powszechny charakter". 
Jest to słuszne jedynie w tym sensie, że w wojnie bierze udział cała ziemia 
chioska. Ze względu zaś na skład sił, biorących udział w wojnie, wciąż jeszcze ma 
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ona charakter ograniczony, gdyż wciąż jeszcze jest tylko wojną rządu i armii, a 
nie wojną ludową. To właśnie było główną przyczyną utraty w ciągu kilku 
miesięcy rozległego terytorium, przyczyną licznych niepowodzeo wojennych. 
Tak więc, aczkolwiek obecna wojna przeciwko najeźdźcom japooskim jest wojną 
rewolucyjną, jeszcze nie przybrała ona jednak w pełni charakteru rewolucyjnego 
— właśnie dlatego, że nie stała się jeszcze wojną mas. Tu znów stykamy się z 
kwestią zespolenia: chociaż partia i ugrupowania w kraju są teraz zespolone 
bardziej niż uprzednio, jednakże należyty stopieo zespolenia bynajmniej jeszcze 
nie został osiągnięty. Dotychczas jeszcze nie uwolniono przytłaczającej 
większości więźniów politycznych; jeszcze nie zniesiono całkowicie zakazu 
działalności partii; stosunki między rządem a ludem, armią a ludem, oficerami a 
żołnierzami są po dawnemu do niczego; panuje między nimi skłócenie, a nie 
zespolenie. A to jest najbardziej podstawowa sprawa. Jeżeli się jej nie rozwiąże, 
to nie ma nawet co mówid o zwycięstwie w wojnie. 

Prócz tego ważną przyczyną strat w żywej sile i terytorium są błędy natury 
wojskowej. Dotychczas w większości bitew armia chioska oddawała inicjatywę 
nieprzyjacielowi i prowadziła działania, które w języku wojskowym nazywają się 
„czystą obroną". Prowadząc wojnę w ten sposób, nie można wywalczyd 
zwycięstwa. Aby wywalczyd zwycięstwo, trzeba stosowad linię polityczną i 
wojskową wręcz odmienną od tej, jaką stosuje się teraz. Oto nauki, jakie 
wyciągnęliśmy. 

 

Pytanie: W takim razie, jakie warunki polityczne i wojskowe uważa pan za 
nieodzowne? 

Odpowiedź: W dziedzinie polityki trzeba, po pierwsze, przekształcid obecny rząd 
w rząd jednolitego frontu z udziałem przedstawicieli ludu. Rząd ten powinien 
byd demokratyczny i jednocześnie scentralizowany. Powinien on prowadzid 
konieczną dla kraju politykę rewolucyjną. Po drugie, trzeba dad ludowi wolnośd 
słowa, druku, zgromadzeo, zrzeszania się, stawiania zbrojnego oporu wrogowi, 
tak aby wojna stała się ogólnoludową. Po trzecie, trzeba poprawid warunki życia 
ludu uchylając uciążliwe pobory i podatki, obniżając tenutę dzierżawną za ziemię 
i procent od pożyczek, polepszając materialne zaopatrzenie robotników, 
podoficerów armii i żołnierzy, udzielając ulg rodzinom wojskowych walczących 
przeciwko najeźdźcom japooskim, udzielając pomocy ludności poszkodowanej 
wskutek klęsk żywiołowych, uchodźcom itd. Finansowa polityka rządu powinna 
opierad się na zasadzie sprawiedliwego podziału ciężarów, to jest na zasadzie: 
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„kto ma pieniądze — daje pieniądze". Po czwarte, trzeba uaktywnid politykę 
zagraniczną. Po piąte, przebudowad politykę w dziedzinie kultury i oświaty. Po 
szóste, bezlitośnie tępid zdrajców narodu. Ta ostatnia sprawa nabrała teraz 
szczególnie poważnego znaczenia. Zuchwałośd zdrajców narodu doszła do 
ostatnich granic: na froncie pomagają wrogowi, na tyłach prowadzą robotę 
destrukcyjną. Zdarzają się nawet wypadki, kiedy zdrajcy przywdziewając 
antyjapooską maskę oskarżają patriotów o zdradę ojczyzny i aresztują ich. 
Skuteczna likwidacja zdrajców narodu będzie możliwa tylko wówczas, jeżeli lud 
stanie do walki i zacznie współdziaład z rządem. 

W dziedzinie wojskowej również trzeba przeprowadzid całkowitą reorganizację, 
przede wszystkim zaś wyrzec się w strategii i taktyce czystej obrony i przejśd do 
aktywnych uderzeo na wroga; trzeba stary system w armii zastąpid nowym 
systemem; trzeba przymusowy pobór zastąpid agitacją wśród mas na rzecz 
dobrowolnego wstępowania do czynnej armii; niejednolite dowództwo zastąpid 
jednolitym dowództwem; położyd kres niezdyscyplinowaniu armii, 
odrywającemu ją od ludu, i wprowadzid świadomą dyscyplinę, nie pozwalającą 
na najmniejsze nawet naruszanie interesów ludności; trzeba dopiąd tego, by 
działania wojenne prowadziła nie tylko wyłącznie armia regularna, lecz by 
rozwinęła się masowa ludowa wojna partyzancka, która byłaby pomocą w 
operacjach armii regularnej itd. itp. 

Wszystkie wyżej wyłuszczone warunki polityczne i wojskowe zostały wysunięte 
w opublikowanym przez nas dziesięciopunktowym programie. Wytyczne te 
całkowicie odpowiadają duchowi trzech zasad ludowych, trzech podstawowych 
tez politycznych Sun Jat-sena i jego testamentowi. Wojna zakooczy się 
zwycięstwem tylko w tym wypadku, jeżeli to wszystko będzie wcielone w życie. 

 

Pytanie: Co robi partia komunistyczna dla zrealizowania tego programu? 

Odpowiedź: Nasza praca zmierza do tego, aby nieustannie wyjaśniad istniejącą 
sytuację oraz by w sojuszu z Kuomintangiem i wszystkimi pozostałymi partiami i 
ugrupowaniami patriotycznymi walczyd o rozszerzenie i umocnienie jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego, o mobilizację wszystkich sił do 
wywalczenia zwycięstwa w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim. Obecnie 
ramy jednolitego anty japooskiego frontu narodowego są jeszcze bardzo wąskie. 
Trzeba rozszerzyd ten front, inaczej mówiąc, trzeba spełnid nakaz Sun Jat-sena, 
który żądał „zmobilizowania mas ludowych", i zmobilizowad najszersze masy 
ludowe do udziału w jednolitym froncie. Celem zaś wzmocnienia jednolitego 
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frontu narodowego trzeba realizowad wspólny dla wszystkich program, który 
nadałby działalności wszystkich partii i ugrupowao określony kierunek. 

Godzimy się uznad trzy rewolucyjne zasady Sun Jat-sena, jego trzy podstawowe 
tezy polityczne i jego testament za wspólny program jednolitego frontu 
wszystkich partii, ugrupowao i wszystkich warstw ludności. Jednak dotychczas 
nie wszystkie jeszcze partie i ugrupowania uznały ten program i, co 
najważniejsze, Kuomintang dotychczas jeszcze nie uznał i nie proklamował 
takiego całkowitego programu. Teraz Kuomintang, przystąpiwszy do 
prowadzenia wojny przeciwko najeźdźcom japooskim, już częściowo realizuje 
głoszoną przez Sun Jat-sena zasadę bytu narodowego. Jednak nie realizuje się 
dotychczas zasady ludowładztwa, nie realizuje się też zasady dobrobytu ludu. To 
właśnie spowodowało obecny poważny kryzys w przebiegu wojny narodowo-
wyzwoleoczej. Czas już, aby w tej naprężonej sytuacji wojennej Kuomintang w 
pełni zrealizował trzy zasady ludowe Sun Jat-sena. Jeżeli będzie się nadal 
odwlekad wcielenie ich w życie, to potem będzie już za późno na skruchę. 
Obowiązkiem partii komunistycznej jest wszem, wobec i nieustannie wyjaśniad i 
przekonywad Kuomintang oraz cały naród o konieczności pełnego, 
konsekwentnego i powszechnego — w skali ogólnokrajowej — wcielania w życie 
trzech prawdziwie rewolucyjnych zasad ludowych, trzech podstawowych tez 
politycznych i testamentu Sun Jat-sena po to, aby rozszerzyd i umocnid jednolity 
antyjapooski front narodowy. 

 

8 ARMIA W WOJNIE Z NAJEŹDŹCAMI JAPOOSKIMI 

 

Pytanie: Może pan będzie łaskaw opowiedzied o sytuacji 8 Armii. Interesuje to 
wiele osób. Proszę opowiedzied na przykład o jej strategii, taktyce, o 
prowadzonej w niej pracy politycznej itd. 

Odpowiedź: Rzeczywiście, po przekształceniu Armii Czerwonej w 8 Armię i 
wyruszeniu jej na front, bardzo wiele osób zaczęło się nią interesowad. 
Opowiem panu teraz o niej w ogólnych zarysach. 

Przede wszystkim kilka słów o sytuacji bojowej. W planie strategicznym 
ośrodkiem bojowych działao 8 Armii jest prowincja Szansi. Jak panu wiadomo, 8 
Armia odniosła wiele zwycięstw, na przykład w bitwie pod Pingsingkuanem, 
podczas zajmowania Tsingpingu, Pinglu, Ningwu, podczas wyzwalania miast 
Laijuanu, Kuanglingu i podpaś zdobywania Tsukingkuanu; przecięła trzy główne 
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linie komunikacyjne armii japooskiej — pomiędzy Tatungiem a Jenmenkuanem, 
Jusienem a Pingsingkuanem, Szosienem a Ningwu; atakowała tyły japooskie na 
południe od Jenmenkuanu i dwukrotnie odbijała Pingsingkuan i Jenmenkuan; w 
ostatnich dniach wyzwoliła miasta Cziijang i Tangsien. Wojska japooskie, które 
wkroczyły do Szansi, są obecnie pod względem strategicznym okrążone przez 8 
Armię i inne wojska chioskie. Możemy z całą pewnością stwierdzid, że armia 
japooska w Chinach północnych będzie odtąd napotykad najzaciętszy opór. 
Jeżeli wojskom japooskim przyjdzie do głowy panoszyd się w prowincji Szansi, 
będą one stale natrafiały na takie trudności, jakich jeszcze dotąd nie 
doświadczyły. 

Teraz przejdę do zagadnieo strategii i taktyki. Działamy tak, jak dotychczas nie 
działała żadna armia chioska — głównie na skrzydłach i tyłach nieprzyjaciela. Ten 
sposób prowadzenia wojny całkowicie różni się od biernej obrony frontalnej. Nie 
jesteśmy przeciwni użyciu części sił w bojach frontalnych — jest to konieczne. 
Jednak głównych sił należy używad na skrzydłach nieprzyjaciela, stosowad 
okrążenia i obejścia, samodzielnie, z własnej inicjatywy atakowad wroga. Tylko 
takie działania pozwalają zachowad własne siły i niszczyd siły nieprzyjaciela. 
Następnie, pewnej części naszych sił używa się do działao na tyłach 
nieprzyjaciela. Takie działania są szczególnie skuteczne, dezorganizują bowiem 
linie komunikacyjne nieprzyjaciela i jego punkty oporu. Jednak i wojska 
prowadzące boje frontalne również nie powinny uciekad się do obrony biernej; 
w zasadzie powinny one stosowad metodę przeciwuderzeo. Jedną z 
najważniejszych przyczyn niepowodzeo wojennych w ostatnich miesiącach były 
błędne metody prowadzenia operacji. Metody prowadzenia operacji stosowane 
teraz przez 8 Armię nazywamy samodzielnymi, niezależnymi działaniami 
partyzanckimi i manewrowymi działaniami wojsk regularnych. Są to w zasadzie 
te same metody, jakie stosowaliśmy podczas minionej wojny domowej w 
Chinach, jednak istnieją tutaj również pewne różnice. Mówiąc o obecnym etapie 
wojny należy wskazad, że wypadki posługiwania się skoncentrowanymi 
wojskami są teraz stosunkowo rzadkie, a działania siłami zdekoncentrowanymi 
praktykuje się znacznie częściej. Robi się to w tym celu, aby mied możnośd 
zadawad nieoczekiwane uderzenia na skrzydłach i tyłach nieprzyjaciela na 
rozległym terytorium. 

Co się tyczy całej armii chioskiej, to wskutek jej dużego stanu liczebnego trzeba 
przeznaczad częśd jej sił na zabezpieczenie obrony frontalnej, częśd zaś — na 
prowadzenie wojny partyzanckiej siłami zdekoncentrowanymi; natomiast jej 
główne siły powinny, z reguły, działad koncentrycznie zadając uderzenia na 
skrzydła nieprzyjaciela. Pierwszym przykazaniem sztuki wojennej jest 
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zachowanie własnych sił i zniszczenie sił nieprzyjaciela. Aby osiągnąd ten cel, 
trzeba prowadzid samodzielną, niezależną wojnę partyzancką i rozwijad 
manewrowe działania wojsk regularnych unikając biernych, szablonowych 
metod prowadzenia wojny. Jeżeli podstawowa masa wojsk będzie prowadziła 
wojnę manewrową, a 8 Armia będzie im pomagała swoimi działaniami 
partyzanckimi, to niewątpliwie będziemy mieli w swych rękach gwarancję 
zwycięstwa. 

Przechodzę do zagadnienia pracy politycznej. 8 Armię charakteryzuje jeszcze 
jedna niezwykle ważna i mocno zarysowana cecha — jej praca polityczna. Praca 
polityczna w 8 Armii opiera się na trzech podstawowych zasadach: 1. Zasada 
jedności dowódców z żołnierzami. Oznacza to zniesieni w armii feudalnego 
systemu, wykorzenienie bicia i wymyślao, wprowadzenie świadomej dyscypliny, 
stworzenie takiej formy współżycia, w której dowódcy i żołnierze dzielą 
wspólnie wszystkie swoje radości i smutki. Wszystko to przyczynia się do 
jednolitości armii. 2. Zasada jedności armii z ludem. Oznacza to, że dyscyplina w 
armii nie pozwala na najmniejsze nawet naruszanie interesów ludności. Armia 
prowadzi propagandę wśród mas ludowych, organizuje i uzbraja je, czyni ich 
kłopoty ekonomiczne łatwiejszymi do zniesienia, tępi sprzedawczyków i 
zdrajców ojczyzny, szkodzących sprawie armii i ludu. Wszystko to przyczynia się 
do jedności armii z ludem i budzi wszędzie miłośd ludu do armii. 3. Zasada 
wnoszenia rozkładu do wojsk nieprzyjaciela i wspaniałomyślnego obchodzenia 
się z jeocami wojennymi. Zwycięstwo zapewnią nam nie tylko bojowe działania 
naszej armii, lecz również zdemoralizowanie wojsk nieprzyjaciela. Aczkolwiek 
teraz rezultaty tej metody — metody wnoszenia rozkładu do wojsk 
nieprzyjaciela i wspaniałomyślnego obchodzenia się z jeocami wojennymi — 
jeszcze wyraźnie nie występują, w przyszłości da ona niewątpliwie swe owoce. 
Poza wszystkim innym, 8 Armia działając w myśl drugiej zasady uzupełnia swoje 
szeregi nie drogą przymusowego poboru ludności, lecz drogą agitacji na rzecz 
dobrowolnego wstępowania do armii czynnej. Jest to znacznie skuteczniejsze od 
przymusu. 

Aczkolwiek Chiny utraciły już teraz prowincje Hopei, Czahar, Suijuan i częśd 
prowincji Szansi, ani trochę nie upadamy na duchu, lecz zdecydowanie 
wzywamy całą naszą armię, by współdziałając z innymi armiami chioskimi 
walczyła do ostatniej kropli krwi w obronie prowincji Szansi i w celu odzyskania 
utraconych terenów. 8 Armia będzie działała wspólnie z pozostałymi wojskami 
chioskimi, zdecydowanie podtrzymując opór wobec najeźdźców japooskich w 
prowincji Szansi, a to odegra olbrzymią rolę w przebiegu wojny w ogóle i działao 
wojennych w Chinach północnych w szczególności. 
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Pytanie: Czy, zdaniem pana, te zasady będące mocną stroną 8 Armii mogą 
stosowad również pozostałe wojska chioskie? 

Odpowiedź: Naturalnie, mogą w pełni stosowad je. W swoim czasie duch armii 
kuomintangowskiej był w zasadzie taki sam jak obecnej 8 Armii. Było to w latach 
1924—1927. W tym czasie Komunistyczna Partia Chin i Kuomintang wspólnymi 
wysiłkami utworzyły armię o nowym systemie. Dysponując z początku zaledwie 
dwoma pułkami, zdołaliśmy skupid wokół nich dużą ilośd oddziałów wojskowych 
i osiągnąd pierwsze zwycięstwo nad Czen Tsiung-mingiem. Następnie 
uzupełniliśmy te pułki tworząc korpus i jeszcze więcej wojsk znalazło się pod 
naszym wpływem. Właśnie dopiero wtedy stał się możliwy Marsz Północny. W 
tym czasie w armii zapanowała nowa atmosfera: między dowódcami a 
żołnierzami, między armią a ludem osiągnięta została w zasadzie jednośd; 
wojska były przeniknięte bohaterskim, bojowym duchem rewolucyjnym. W 
armii wprowadzono instytucję komisarzy i wydziały polityczne, nie znane dotąd 
w historii Chin. Właśnie dzięki temu armia przybrała zupełnie nowe oblicze. Po 
1927 roku ten nowy system przejęła i rozwinęła Armia Czerwona — obecna 8 
Armia. W okresie rewolucji w latach 1924—1927 armia przeniknięta była 
nowym duchem i jej metody prowadzenia wojny odpowiadały oczywiście jej 
politycznemu obliczu: były to już nie bierne, szablonowe, lecz pełne inicjatywy, 
aktywne działania bojowe, przeniknięte ofensywnym duchem, i dzięki temu w 
Marszu Północnym osiągnięto zwycięstwo. Na polach obecnych bitew przeciwko 
najeźdźcom japooskim potrzebna jest właśnie taka armia. Wcale nie jest 
konieczne, aby liczyła ona kilka milionów ludzi; dla osiągnięcia zwycięstwa nad 
imperializmem japooskim wystarczy mied silny trzon składający się z kilkuset 
tysięcy żołnierzy. Odnosimy się z głębokim szacunkiem do tych bohaterskich 
ofiar, jakie poniosły armie naszego kraju podczas wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim. Jednak te ciężkie ofiary zobowiązują nas do wysnucia pewnych 
wniosków. 

 

Pytanie: Czy nie wydaje się panu wątpliwe, by przy dyscyplinie istniejącej w 
armii japooskiej, wasza polityka wspaniałomyślnego obchodzenia się z jeocami 
mogła dad pozytywne rezultaty? Oto na przykład ludzie, wypuszczeni przez 
was z niewoli, po powrocie zostają straceni; dla armii japooskiej jako całości 
sens waszej polityki pozostaje zupełnie nie znany. 
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Odpowiedź: Tak nie jest. Im więcej jeoców uwolnionych przez nas będą 
Japooczycy zabijad, tym głębsza będzie sympatia żołnierzy japooskich do armii 
chioskiej. Faktów tych nie da się zataid przed masą żołnierską. Nasza polityka 
jest nieugięta. Oto na przykład armia japooska teraz już otwarcie oświadcza, że 
będzie stosowała przeciwko 8 Armii środki trujące, ale nawet w tym wypadku 
nic zmienimy naszej polityki wspaniałomyślnego obchodzenia się z jeocami. 
Będziemy nadal wspaniałomyślnie obchodzid się z jeocami i niektórymi 
młodszymi oficerami japooskimi, których przemocą pognano na wojnę, nie 
będziemy znieważad ich ani poniewierad nimi, lecz wyjaśniad im wspólnośd 
interesów naszych narodów i będziemy ich puszczad z powrotem. Tym, którzy 
nie zechcą wrócid, damy możnośd wstępowania do 8 Armii. A jeżeli w przyszłości 
na widowni wojny przeciwko najeźdźcom japooskim pojawi się brygada 
międzynarodowa, to jeocy będą mogli wstępowad do niej i walczyd z bronią w 
ręku przeciwko imperializmowi japooskiemu. 

 

KAPITULANCTWO W WOJNIE Z NAJEŹDŹCAMI JAPOOSKIMI 

 

Pytanie: O ile mi wiadomo, Japooczycy kontynuując wojnę jednocześnie 
rozsiewają w Szanghaju pogłoski o pokoju. Jakież są więc ostatecznie cele 
Japonii? 

Odpowiedź : Imperializm japooski, osiągnąwszy pewne rezultaty w realizacji 
swoich zamierzeo, znów będzie próbował stworzyd dymną zasłonę rozmów o 
pokoju, aby pod ich pretekstem dopiąd trzech celów. Oto te cele: 1. Umocnid już 
zdobyte pozycje, aby wykorzystad je jako strategiczną bazę wypadową w drugim 
etapie ofensywy. 2. Rozbid jednośd frontu antyjapooskiego w 

Chinach. 3. Rozsadzid międzynarodowy front pomocy dla Chin. 
Rozpowszechniane teraz pogłoski o pokoju oznaczają jedynie, że Japonia już 
zaczęła tworzyd tę dymną zasłonę. Niebezpieczeostwo to polega na tym, że w 
Chinach mimo wszystko istnieją chwiejne elementy, które gotowe są już połknąd 
haczyk zarzucony przez wroga, a na domiar złego sprzedawczycy i zdrajcy 
ojczyzny myszkują wśród nich, rozsiewają najrozmaitsze pogłoski i starają się 
skłonid Chiny do skapitulowania przed najeźdźcami japooskimi. 
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Pytanie: Do czego, zdaniem pana, może doprowadzid ta niebezpieczna 
sytuacja? 

Odpowiedź: Możliwe są tylko dwa wyjścia: albo lud chioski przezwycięży 
kapitulanctwo, albo weźmie ono górę, a wówczas Chiny pogrążą się w zamęcie i 
jednośd frontu antyjapooskiego ulegnie rozbiciu. 

 

Pytanie : Które z tych dwóch wyjśd jest bardziej prawdopodobne? 

Odpowiedź: Cały lud chioski żąda wojny do kooca przeciwko najeźdźcom 
japooskim. Jeżeli nawet pewna częśd obozu rządzącego Chinami wkroczy w 
praktyce na drogę kapitulacji, to pozostała jego częśd, zdecydowanie 
opowiadając się za wojną, na pewno wystąpi przeciwko kapitulantom i razem z 
ludem będzie kontynuowad wojnę. Taka kapitulacja byłaby oczywiście 
nieszczęściem dla antyjapooskiego frontu w Chinach. Jednak wierzę, że 
kapitulantom nie uda się uzyskad poparcia mas ludowych, masy ludowe 
przezwyciężą kapitulanctwo i wojna będzie zdecydowanie prowadzona aż do 
zwycięstwa. 

 

Pytanie: Pan będzie łaskaw powiedzied, jak można przezwyciężyd 
kapitulanctwo? 

Odpowiedź: W wystąpieniach ustnych i publikacjach trzeba wskazywad 
niebezpieczeostwo kapitulanctwa, a w działalności praktycznej — organizowad 
masy ludowe do likwidowania w zarodku knowao kapitulantów. Źródła 
kapitulanctwa tkwią w defetyzmie, to jest w pesymizmie. Pesymiści uważają, że 
po porażkach, jakie Chiny poniosły na frontach, nie mają one już sił opierad się 
najeźdźcom japooskim. Nie rozumieją oni, że porażka jest matką powodzenia i 
że z doświadczenia porażek płyną nauki, które właśnie staną się podwaliną 
przyszłego zwycięstwa. Pesymiści widzą tylko porażki na frontach wojny, ale nie 
chcą widzied sukcesów w tej wojnie i tym bardziej nie chcą widzied, że w tych 
naszych porażkach tkwią już elementy zwycięstwa, a w zwycięstwach 
nieprzyjaciela tkwią elementy jego klęski. Powinniśmy otwierad przed masami 
ludowymi perspektywę naszego ostatecznego zwycięstwa, przekonad je, że 
porażki i trudności mają charakter przemijający i że jeżeli będziemy walczyd 
nieugięcie, ostateczne zwycięstwo będzie niewątpliwie po naszej stronie. 
Kapitulanci, pozbawieni oparcia w masach, nie będą mogli prowadzid swoich 
machinacji i front antyjapooski okrzepnie. 
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USTRÓJ DEMOKRATYCZNY A WOJNA Z NAJEŹDŹCAMI JAPOOSKIMI 

 

Pytanie: Na czym polega sens żądania demokracji, wysuniętego przez partię 
komunistyczną w przedstawionym przez nią programie. Czy demokracja daje 
się pogodzid z „rządem okresu wojennego"? 

Odpowiedź: Całkowicie daje się pogodzid. Partia komunistyczna już w sierpniu 
1936 roku wysunęła hasło utworzenia republiki demokratycznej. Polityczna i 
organizacyjna treśd tego hasła sprowadza się do następujących trzech tez: 1. Nie 
paostwo i rząd jednej klasy, lecz paostwo i rząd koalicji wszystkich klas 
opowiadających się za stawieniem oporu najeźdźcom japooskim, takie paostwo i 
taki rząd, w których nie ma miejsca dla sprzedawczyków i zdrajców ojczyzny. Do 
tej koalicji muszą bezwzględnie wejśd robotnicy, muszą wejśd chłopi i inne 
warstwy drobnej burżuazji. 2. Rząd ten powinien byd organizowany na zasadzie 
centralizmu demokratycznego. Musi on byd demokratyczny i jednocześnie 
scentralizowany, to jest łączyd w sobie w określonej formie dwie pozornie 
sprzeczne ze sobą zasady — demokrację i centralizm. 3. Rząd udziela ludowi 
wszystkich niezbędnych swobód politycznych, przede wszystkim zaś swobody 
organizowania, szkolenia i zbrojenia oddziałów samoobrony. Jak widad z tych 
trzech tez, demokracja daje się całkowicie pogodzid z tak zwanym .rządem 
okresu wojennego". To jest właśnie ten ustrój paostwowy i ten system rządów, 
które sprzyjają prowadzeniu wojny przeciwko najeźdźcom japooskim 

 

Pytanie: Czy jednak w samym wyrażeniu „centralizm demokratyczny" nie tkwi 
wewnętrzna sprzecznośd? 

Odpowiedź: Trzeba nie tylko patrzed na słowa, ale też wnikad w istotę rzeczy. 
Pomiędzy demokracją a centralizmem nie ma wcale nieprzebytej przepaści i 
Chinom potrzebne jest i jedno, i drugie. Z jednej strony, rząd, którego się 
domagamy, powinien byd rządem rzeczywiście wyrażającym wolę ludu. Rząd ten 
bezwzględnie powinien cieszyd się poparciem szerokich mas ludowych całych 
Chin gotowych do jego obrony, a lud powinien mied możnośd swobodnego 
popierania rządu; lud powinien mied również wszystkie możliwości 
oddziaływania na politykę rządu. Taka jest istota systemu demokratycznego. Z 
drugiej strony, konieczna jest centralizacja władzy administracyjnej. Gdy tylko 
organa wyrażające wolę ludu uznają politykę, której żąda lud, i jej realizacja 



15 
 

zostanie zlecona rządowi wybranemu przez sam lud, rząd ten natychmiast 
będzie wcielał ją w życie. Polityka ta będzie niewątpliwie realizowana pomyślnie 
i bez przeszkód, jeżeli tylko nie zostanie naruszona linia będąca wyrazem woli 
ludu. Taka jest istota systemu centralizmu. Jedynie w warunkach centralizmu 
demokratycznego rząd może posiadad istotnie dużą siłę. Rząd obrony narodowej 
w okresie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim bezwzględnie powinien obrad 
taki system centralizmu demokratycznego. 

 

Pytanie: Ale to nie odpowiada przecież systemowi gabinetów okresu 
wojennego? 

Odpowiedź: Tak, to nie odpowiada systemowi pewnych znanych w historii 
gabinetów okresu wojennego. 

 

Pytanie: A czy bywały wypadki zgodności? 

Odpowiedź: Tak, bywały i takie wypadki. Na ogół można podzielid polityczne 
systemy okresu wojennego na dwie kategorie: systemy centralizmu 
demokratycznego i systemy centralizmu absolutnego. O systemie decyduje 
charakter wojny. Wszystkie wojny, jakie miały miejsce w historii, można ze 
względu na ich charakter podzielid na dwie kategorie: na wojny sprawiedliwe i 
na wojny niesprawiedliwe. Na przykład wojna, która toczyła się przed przeszło 
dwudziestu laty w Europie, była ze względu na swój charakter wojną 
niesprawiedliwą, imperialistyczną. W tym okresie rządy wszystkich paostw 
imperialistycznych zmuszały ludy do walki o interesy imperializmu, wbrew 
interesom ludów. W tych warunkach stały się potrzebne rządy typu gabinetu 
Lloyd George'a w Anglii. Lloyd George uciskał lud angielski, nie pozwalał mu 
wypowiadad się przeciwko wojnie imperialistycznej, nie zezwalał na istnienie 
jakichkolwiek organizacji i na zwoływanie zgromadzeo wyrażających 
antywojenne nastroje ludu, a parlament, mimo iż nadal istniał, był jednak 
parlamentem zatwierdzającym wojenne budżety na rozkaz z góry i był również 
organem kliki imperialistycznej. W wojnie tej nie było między rządem a ludem 
jedności i w wyniku tego powstał rząd centralizmu absolutnego, któremu 
potrzebny był tylko centralizm, a obca była demokracja. 

W historii bywały jednak również wojny rewolucyjne, jak na przykład 
rewolucyjne wojny Francji, rewolucyjne wojny Rosji, obecna rewolucyjna wojna 
w Hiszpanii. W wojnach tego rodzaju rząd nie żywi obaw, że lud odmówi mu 
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poparcia, ponieważ sam lud staje do takiej wojny; rząd opiera się na 
dobrowolnym poparciu ludu i dlatego nie tylko nie ma potrzeby obawiad się 
ludu, lecz przeciwnie, powinien mobilizowad lud i zachęcad go do wyrażania 
swoich opinii po to, by aktywnie uczestniczył w wojnie. Narodowo-wyzwoleocza 
wojna Chin spotyka się z całkowitą aprobatą ludu, zresztą bez udziału ludu w 
wojnie nie można będzie osiągnąd zwycięstwa. Dlatego centralizm 
demokratyczny staje się koniecznością. Powodzenie Marszu Północnego w 
latach 1926—1927 w Chinach również zostało osiągnięte dzięki 
urzeczywistnieniu zasady centralizmu demokratycznego. Stąd wynika, że jeżeli 
cele wojny bezpośrednio wyrażają interesy ludu, to im bardziej rząd jest 
demokratyczny, tym łatwiej mu jest prowadzid wojnę. Taki rząd nie ma potrzeby 
obawiad się, że lud wystąpi przeciwko wojnie; przeciwnie, powinna go niepokoid 
jedynie biernośd ludu i jego obojętny stosunek do wojny. Charakter wojny 
decyduje o stosunkach między rządem a ludem — takie jest prawo historii. 

 

Pytanie: W jaki więc sposób zamierzacie ustanowid nowy ustrój polityczny? 

Odpowiedź: Klucz do tego tkwi we współpracy między Kuomintangiem a partią 
komunistyczną. 

 

Pytanie: Dlaczego? 

Odpowiedź: W ciągu ostatnich piętnastu lat czynnikiem mającym decydujące 
znaczenie dla sytuacji politycznej w Chinach były stosunki pomiędzy 
Kuomintangiem a partią komunistyczną. Współpraca tych dwóch partii w latach 
1924— 1927 zapewniła sukces pierwszej rewolucji. Zerwanie współpracy między 
tymi partiami w 1927 roku przyniosło krajowi klęski, które trwały całe dziesięd 
lat. Jednak nie na nas spada za to odpowiedzialnośd. Byliśmy zmuszeni 
przeciwstawid się uciskowi ze strony Kuomintangu. Utrzymaliśmy w swoim ręku 
okryty chwałą sztandar wyzwolenia Chin. Teraz nastąpił trzeci etap, kiedy gwoli 
stawienia oporu najeźdźcom japooskim, gwoli ocalenia ojczyzny jest rzeczą 
konieczną, aby obydwie partie ściśle współpracowały ze sobą na gruncie 
określonego programu. Można uważad, że nasze nieustanne wysiłki 
doprowadziły już do ustanowienia takiej współpracy, i teraz chodzi tylko o to, 
aby obie strony uznały wspólny program i zaczęły działad na jego podstawie. 
Bardzo ważną częścią tego programu jest ustanowienie nowego ustroju 
politycznego. 
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Pytanie: W jaki sposób współpraca dwóch partii może doprowadzid do 
ustanowienia nowego ustroju? 

Odpowiedź: Składamy teraz projekt reorganizacji aparatu paostwowego i 
zmiany systemu w armii. Aby podoład obecnej nadzwyczajnej sytuacji, 
proponujemy zwołanie tymczasowego Zgromadzenia Narodowego. W zasadzie 
wybory do tego zgromadzenia powinny odbywad się zgodnie z wypowiedziami 
Sun Jat-sena z 1924 roku, to znaczy, że w skład tego zgromadzenia powinni 
wejśd w określonej proporcji przedstawiciele wszystkich partii i ugrupowao, 
armii, organizacji masowych i organizacji sfer gospodarczych opowiadających się 
za wojną przeciwko japooskim najeźdźcom. Zgromadzenie to powinno stad się 
najwyższym organem władzy w kraju. Do jego funkcji będzie należało określenie 
polityki, jaką należy prowadzid w imię ocalenia ojczyzny, ustalenie 
podstawowych założeo konstytucji oraz powołanie rządu. Jesteśmy zdania, że w 
przebiegu wojny przeciwko najeźdźcom japooskim nastąpił już ten krytyczny, 
przełomowy moment, kiedy jedynie natychmiastowe zwołanie takiego 
Zgromadzenia Narodowego, posiadającego pełnię władzy i zdolnego wyrażad 
wolę narodu, może całkowicie zmienid oblicze polityczne kraju i wyprowadzid go 
z obecnego kryzysu. Obecnie odbywa się między nami a Kuomintangiem 
wymiana poglądów w sprawie tego projektu i spodziewamy się uzyskad jego 
zgodę. 

 

Pytanie: Czy rząd narodowy nie zaniechał zwołania Zgromadzenia 
Narodowego? 

Odpowiedź: To zaniechanie jest słusznym posunięciem Zaniechano zwołania 
tego Zgromadzenia Narodowego, które w przeszłości przygotowywał 
Kuomintang. To Zgromadzenie Narodowe, jak to zdecydował Kuomintang, nie 
miało posiadad żadnej władzy i wybory do niego odbywały się w całkowitej 
sprzeczności z wolą ludu. Ani my, ani pozostałe koła społeczne nie godzą się na 
zwołanie takiego Zgromadzenia Narodowego. Tymczasowe Zgromadzenie 
Narodowe, jakie my obecnie proponujemy, różni się gruntownie od tego 
zgromadzenia, którego zwołanie teraz zostało zaniechane. Kiedy tymczasowe 
Zgromadzenie Narodowe rozpocznie swoją pracę, cały kraj ulegnie 
przeobrażeniu i powstaną wszystkie niezbędne przesłanki dla przebudowy 
aparatu paostwowego, reorganizacji armii i mobilizacji ludu. Zaprawdę, od tego 
zależy, czy nastąpi przełom w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim. 


