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21 grudnia bieżącego roku towarzysz Stalin skooczy sześddziesiąt lat. Łatwo 

sobie wyobrazid, jaką gorącą radośd wywoła ten dzieo na całym świecie, w 

sercach tych wszystkich, którzy znają tę datę i stoją po stronie rewolucji. 

Ale składad hołd Stalinowi, to nie znaczy tylko składad mu swe życzenia. Składad 

hołd Stalinowi — to znaczy stad po jego stronie, to znaczy walczyd o jego 

sprawę, to znaczy walczyd o zwycięstwo socjalizmu, to znaczy kroczyd tą drogą, 

jaką on ukazuje ludzkości, to znaczy stad po stronie swego bliskiego przyjaciela. 

Wszak ogromna większośd ludzkości przeżywa teraz męki i jedynie droga, którą 

ukazuje Stalin, jedynie pomoc Stalina może zbawid ludzkośd od cierpieo. 

W dziejach naszego narodu chioskiego obecna godzina jest godziną najcięższych 

cierpieo i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna mu jest pomoc. Jak mówi 

Szyking1, „rozbrzmiewa jego krzyk, wyczekuje odzewu przyjaciela”. 

Ale kim są nasi przyjaciele? 

Jedna kategoria — to przyjaciele z nazwy, ludzie, którzy mienią się przyjaciółmi 

ludu chioskiego; nawet wśród Chioczyków ten i ów bez długich namysłów 

nazywa ich przyjaciółmi. Jednak takiego rodzaju przyjaciele podobni są do Li Lin-

fu2. Li Lin-fu był pierwszym ministrem dworu Tangów; był to znany obłudnik, o 

którym mówiono: „Na ustach miód, a w zanadrzu nóż”. Otóż i ci przyjaciele z 

nazwy — to tacy „przyjaciele”, którzy mają „na ustach miód, a w zanadrzu nóż”. 

Kim są ci ludzie? Są to imperialiści, ich sympatia do Chin wyraża się jedynie w 

słowach. 

Nie tacy są inni nasi przyjaciele. Ich sympatia do nas nie jest udana, odnoszą się 

do nas jak do rodzonych braci. Kim są ci ludzie ? To naród radziecki, to — Stalin. 

Żaden kraj nie zrzekał się swoich przywilejów w Chinach, zrzekł się ich jedynie 

Związek Radziecki. 

 

Podczas naszej pierwszej wielkiej rewolucji występowali przeciwko nam wszyscy 

imperialiści — jedynie Związek Radziecki pomagał nam. 

Od chwili, kiedy zaczęła się wojna z najeźdźcami japooskimi, ani jeden z rządów 

paostw imperialistycznych nie udzielił nam prawdziwej pomocy —jedynie tylko 
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Związek Radziecki udzielił nam pomocy w zakresie lotnictwa wojskowego i 

zasobów materialnych. Czyż nie jest to dostatecznie przekonujące? Sprawie 

narodowego i społecznego wyzwolenia ludu chioskiego może prawdziwie 

pomóc tylko kraj socjalizmu, wódz socjalizmu, naród socjalistyczny, myśliciele, 

działacze polityczni i masy pracujące kraju socjalizmu, a bez ich pomocy sprawa 

nasza nie może zakooczyd się ostatecznym zwycięstwem. 

Stalin — to wierny przyjaciel ludu chioskiego w jego walce o wyzwolenie. Miłośd, 

jaką lud chioski żywi do Stalina, uczucia przyjaźni, jakie lud chioski żywi do 

Związku Radzieckiego, są głębokie i szczere. Żadne oszczerstwo, żadne próby 

zasiania między nami wrogości nie osiągną celu. 

 

Przypisy: 

1. Szyking — „Księga pieśni”, z których najstarsze odnoszą się do okresu 

Zachodnich Czou (1122 — 770 p.n.e.). Według legendy pieśni te zebra 

Konfucjusz w V w przed n.e. 

2. Li Lin-fu (VIII w. przed n.e.) — pierwszy minister dworu cesarza Ming-huanga z 

dynastii Tang. W pracy historycznej „Tsyczy tungczien” znajdujemy o nim 

następujące słowa: „Będąc pierwszym ministrem Li Lin-fu starał się wszelkimi 

środkami usuwad z drogi każdego, kto przewyższał go zdolnościami lub 

zasługami, każdego, komu cesarz okazywał życzliwośd, każdego, czyj wpływ lub 

pozycja mogły zagrażad jego karierze. Szczególnie nienawidził ludzi uczonych. 

Pozornie odnosił się do nich życzliwie, ujmując ich słodkimi słowami, a 

potajemnie starał się ich zgubid. „Współcześni mówili, że Li Lin-fu ma «na ustach 

miód a w zanadrzu nóż». 

 


