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Towarzysze! Po kilkudniowej dyskusji nad moim referatem o zadaniach 

Komunistycznej Partii Chin w okresie wojny antyjapooskiej wszyscy 

zaaprobowali go, z wyjątkiem poszczególnych towarzyszy, którzy wysunęli 

pewne zastrzeżenia. Zastrzeżenia ich mają dośd poważny charakter i dlatego w 

przemówieniu koocowym poruszę najpierw wypowiedzi tych towarzyszy, a 

dopiero potem przejdę do innych zagadnieo. 

 

ZAGADNIENIE POKOJU 

 

Partia nasza walczy o pokój wewnątrz kraju już około dwóch lat. Po trzecim 

plenum CKW Kuomintangu mówimy, że pokój ten został już wywalczony, że 

etap „wywalczania pokoju” już przebyliśmy, że teraz stoi przed nami nowe 

zadanie — „utrwalid pokój”. Wskazujemy przy tym, że hasło to związane jest z 

hasłem „wywalczenia demokracji”, to jest, że pokój można utrwalid poprzez 

wywalczenie demokracji. Niektórzy towarzysze twierdzą, że ten nasz pogląd jest 

niesłuszny. Wnioski z ich wywodów bądź bezwzględnie okażą się przeciwstawne 

naszemu wnioskowi, bądź też będą miały charakter połowiczny. Przecież oni 

mówią: „Japonia cofnęła się1, wahania w Nankinie wzmagają się, sprzeczności 

zewnętrzne słabną, a sprzeczności wewnątrz kraju rosną”. Jeżeli będziemy brad 

za punkt wyjścia taką ocenę sytuacji, nie ma co oczywiście mówid o tak zwanym 

nowym etapie i nowych zadaniach;   raczej   należy mówid o powrocie do 

dawnego,  przebytego etapu lub  nawet  do jeszcze gorszej sytuacji. Sądzę 

jednak, że taka ocena jest niesłuszna. Kiedy  mówimy, że pokój   został   

wywalczony,   nie   znaczy   to bynajmniej,   że   pokój   został   utrwalony;    

przeciwnie,    mówimy, że jest on nietrwały. Ustanowienie pokoju 

wewnętrznego i utrwalenie  tego  pokoju — to  dwie  rzeczy   różne.   W historii 

możliwe są  chwilowe  zwroty  wstecz;   droga  do  utrwalenia  pokoju   może 

okazad się kręta.  Przyczyny tego tkwią w istnieniu imperializmu japooskiego i 

zdrajców narodu — żywiołów projapooskich. Jednakże po wypadkach siaoskich 

pokój wewnętrzny stał się faktem. Jest to następstwem szeregu okoliczności 

(zasadnicze nastawienie Japonii na  ofensywę   militarną;    wystąpienie    

Związku   Radzieckiego,  jak również Anglii, Stanów Zjednoczonych i Francji na 
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rzecz pokoju; nacisk ze strony ludu chioskiego; pokojowa linia partii 

komunistycznej w wypadkach siaoskich i jej polityka zmierzająca do położenia 

kresu przeciwstawianiu się dwóch władz; rozwarstwienie w środowisku 

burżuazji, rozwarstwienie w szeregach Kuomintangu itd.), toteż Czang Kai-szek 

nie jest w stanie sam ustanowid lub uniemożliwid pokoju wewnętrznego. Ażeby 

uniemożliwid pokój wewnętrzny, trzeba byłoby wypowiedzied wojnę wielu siłom 

broniącym pokoju, a przy tym wejśd koniecznie w zmowę z imperializmem 

japooskim i z kołami pro-japooskimi w Chinach. Jest rzeczą zupełnie oczywistą, 

że imperializm japooski i koła projapooskie wciąż jeszcze usiłują przedłużyd 

wojnę domową w Chinach i jeśli  pokój   nie  został   dotąd   utrwalony,  to 

właśnie z tej przyczyny.  W tym stanie rzeczy wniosek  nasz jest następujący:   

nie   wracad   do   dawnych   haseł:   „Zaprzestad   wojny domowej”    lub   

„Wywalczyd   pokój   wewnętrzny”   —   lecz   uczynid jeszcze  krok  naprzód,   

wysuwając   nowe   hasło:   „Wywalczyd demokrację”. Tylko w ten sposób można 

utrwalid pokój wewnętrzny, tylko w ten sposób można rozpocząd akcję oporu 

przeciwko Japonii.  Dlaczego rzucamy trójjedyne hasło: „Utrwalid pokój 

wewnętrzny”,  „Wywalczyd  demokrację”   i   „Rozpocząd  akcję  oporu przeciwko 

Japonii” ? Czynimy to w tym celu, by rydwan rewolucji posunął się dalej — 

sytuacja pozwala już nam na nowy krok naprzód. 

Jeżeli neguje się fakt istnienia nowego etapu i nowych zadao, jeżeli neguje się 

zwrot, jaki zarysował się w polityce Kuomintangu, prowadzi to logicznie do 

negowania sukcesów tych rozmaitych sił, które w ciągu ostatniego półtora roku 

toczą walkę o pokój wewnątrz kraju. Wynika z tego w takim razie, żeśmy 

dreptali w miejscu i nie posunęli się ani o krok naprzód. 

Czemuż ci towarzysze oceniają sytuację w tak niesłuszny sposób ? Dlatego że 

rozpatrując obecną sytuację biorą za punkt wyjścia nie to, co jest w niej 

zasadnicze, lecz wiele faktów i zjawisk o charakterze cząstkowym i chwilowym 

(dyplomacja Sato, proces sądowy w Suczou2, stłumienie strajków, przerzucenie 

armii północno-wschodniej na wschód3, wyjazd Jang Hu-czenga za granicę4 itd.) i 

wszystko to stwarza w ich oczach tak ponury obraz. I My mówimy, że w polityce 

Kuomintangu zaczął się już zwrot, ale jednocześnie stwierdzamy, że Kuomintang 

bynajmniej nie dokonał jeszcze pełnego zwrotu. Nie można przecież sądzid, że 

reakcyjna polityka, jaką Kuomintang prowadził w ciągu 10 lat, może zmienid się 
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radykalnie bez nowych i jeszcze większych wysiłków z naszej strony i ze strony 

całego ludu. Niemało ludzi, mieniących się „lewicowcami”, którzy zazwyczaj 

wymyślali na Kuomintang i podczas wypadków siaoskich wypowiadali się za 

fizycznym unicestwieniem Czang Kai-szeka i za „przebiciem się przez przełęcz 

Tungkuan”5, obecnie, kiedy tuż po ustanowieniu pokoju mają miejsce takie 

zjawiska, jak proces sądowy w Suczou, zapytują ze zdumieniem w głosie: 

„Czemuż to Czang Kai-szek znowu tak postępuje?” Ci ludzie powinni zrozumied, 

że ani komuniści, ani Czang Kai-szek nie są świętymi, nie są jakimiś 

odosobnionymi jednostkami, lecz stanowią cząstki swoich partii, swoich klas. 

Partia komunistyczna jest zdolna do konsekwentnego posuwania naprzód 

sprawy rewolucji, ale nie jest w stanie zlikwidowad do gruntu w ciągu jednego 

dnia całego zla, jakie istnieje w kraju. W polityce Czang Kai-szeka i Kuomintangu 

zaczął się zwrot, ale bez jeszcze większych wysiłków całego ludu nie uda się im 

oczywiście zmyd z siebie zupełnie w ciągu jednego dnia całego brudu, jaki 

nagromadził się w ciągu 10 lat. My mówimy, że kraj zmierza do pokoju 

wewnętrznego, do demokracji, do stawienia oporu agresorowi, ale nie 

twierdzimy bynajmniej, że można bez szczególnych wysiłków całkowicie 

zlikwidowad takie zakorzenione zło, jak wojna domowa, dyktatorstwo i 

niestawianie oporu wrogowi. Zakorzenione zło, męty i brudy, pewne zygzaki w 

rozwoju rewolucji i ewentualne zwroty wstecz — wszystko to można 

przezwyciężyd jedynie w drodze walki i wysiłków, i to długotrwałej walki i 

długotrwałych wysiłków. 

Mówią, że „ich jedynym pragnieniem jest rozprawid się z nami”. To  prawda.  

Kuomintangowcy zawsze usiłowali i  usiłują  rozprawid się z nami. Całkowicie 

uznaję słusznośd tej oceny. Tylko ten, kto śpi, może tego nie dostrzegad. 

Jednakże kwestia polega na tym, czy zmieniły się metody, za pomocą których 

chcą oni rozprawid się z nami. Uważam, że się zmieniły. Od polityki wojny i 

masowych morderstw przeszli oni do polityki reform i oszustw, od „twardej” 

polityki — do polityki „miękkiej”, od taktyki wojennej — do taktyki politycznej. 

Czym tłumaczą się te zmiany?  W obliczu groźby imperializmu japooskiego 

burżuazja i Kuomintang zmuszone są szukad   chwilowego  sojusznika   w   

proletariacie,    podobnie  jak    my szukamy sojusznika w burżuazji. Ta właśnie 

sytuacja powinna byd punktem   wyjścia   przy   ocenie   omawianego    
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zagadnienia.   I jeśli na arenie międzynarodowej rząd francuski przeszedł od 

wrogości wobec ZSRR do sojuszu z nim6, to uczynił on to z tychże pobudek. 

Również u nas w dziedzinie polityki wewnętrznej zadania wojenne ustępują 

miejsca  zadaniom  politycznym.   Ale   nam   niepotrzebne są intrygi i oszustwo. 

Cel nasz polega na tym, by zjednoczyd wszystkie  żywioły  burżuazji   i   

Kuomintangu   sympatyzujące  z  wojną antyjapooską i wspólnym wysiłkiem 

pokonad imperializm japooski. 

 

ZAGADNIENIE DEMOKRACJI 

 

Mówią, że „kłaśd nacisk na demokrację jest błędem: trzeba kłaśd nacisk tylko na 

stawianie oporu agresji japooskiej, albowiem bez   bezpośredniego   stawiania  

oporu agresji japooskiej  nie może 

byd też ruchu demokratycznego; większośd żąda nie demokracji, lecz tylko 

stawiania oporu agresji japooskiej; słuszne byłoby powtórzenie-9 grudnia”*. 

Pozwólcie, że przede wszystkim zadam pytanie, czy można twierdzid, iż na 

etapie, który przebyliśmy (od wydarzeo 9 grudnia 1935 roku do trzeciego 

plenum CKW Kuomintangu w lutym 1937 roku), większośd żądała tylko 

stawiania oporu najeźdźcom japooskim, a nie żądała pokoju wewnętrznego? 

Czyż był to z naszej strony błąd, że w przeszłości kładliśmy nacisk na pokój 

wewnątrz kraju? Czyż nie może byd ruchu na rzecz pokoju wewnętrznego 

również bez podejmowania bezpośrednich działao dla stawiania oporu 

najeźdźcom japooskim? (Wiecie, że zarówno wypadki siaoskie, jak i trzecie 

plenum CKW Kuomintangu miały miejsce w okresie, gdy zakooczy! się już 

zbrojny opór przeciwko wojskom japooskim w prowincji Suijuan; a zresztą i 

obecnie nie ma ani działao wojennych w Suijuanie, ani wydarzeo 9 grudnia). 

Któż nie wie, że do stawiania oporu Japonii potrzebny jest pokój wewnętrzny, że 

bez takiego pokoju nie może byd oporu i że ten pokój jest warunkiem stawiania 

oporu najeźdźcom japooskim? Na minionym etapie (począwszy od wydarzeo 9 

grudnia aż do trzeciego plenum CKW Kuomintangu) wszystkie poczynania, 

bezpośrednio czy pośrednio związane z oporem przeciwko najeźdźcom 
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japooskim, obracały się wokół walki o pokój wewnętrzny. Zagadnienie pokoju 

wewnętrznego było centralnym zagadnieniem minionego etapu, 

najistotniejszym elementem ruchu antyjapooskiego na minionym etapie. Na 

nowym etapie najbardziej istotnym spośród wszystkich zadao stawiania oporu 

najeźdźcom japooskim jest wywalczenie demokracji. Byd za demokracją — to 

znaczy byd za stawianiem oporu Japonii. Stawianie oporu najeźdźcom japooskim 

i demokracja warunkują się nawzajem, zupełnie tak samo jak warunkują się 

nawzajem  stawianie  oporu  najeźdźcom   japooskim   i   pokój    wewnętrzny 

lub demokracja i pokój wewnętrzny. Demokracja—to gwarancja stawiania 

oporu najeźdźcom japooskim, a stawianie oporu najeźdźcom japooskim może 

wytworzyd warunki sprzyjające rozwojowi ruchu na rzecz demokracji. 

Mamy nadzieję, że i na nowym etapie bezwzględnie poważne miejsce 

przypadnie bezpośredniej i pośredniej walce przeciw agresji japooskiej; będzie 

to stanowiło bodziec do rozwijania wojny antyjapooskicj i będzie przyczyniało 

się w silnym stopniu do ruchu na rzecz demokracji. Jednakże w zadaniu 

rewolucyjnym, jakie stawia przed nami historia, rzeczą główną jest wywalczenie 

demokracji. Czyżbyśmy się mylili, gdy kładziemy wciąż nacisk na demokrację? 

Nie, sądzę, że nie mylimy się. 

„Japonia zaczyna się cofad, Anglia i Japonia skłaniają się do ustanowienia 

równowagi sił, wzmagają się wahania Nankinu”—te nieusprawiedliwione obawy 

są wynikiem niezrozumienia praw rozwoju historycznego.  Przecież gdyby w 

Japonii wybuchła  rewolucja i gdyby istotnie wycofała się ona z Chin, 

dopomogłoby to jedynie rewolucji  chioskiej  i  odpowiadałoby naszym 

pragnieniom.   Byłby to   początek   rozpadu   międzynarodowego   frontu   

agresji.   O   cóż mielibyśmy się wtedy martwid ? Ale na razie sprawa ta tak 

jeszcze nie wygląda. Dyplomacja Sato zmierza do przygotowania wielkiej wojny i 

stoimy w obliczu takiej   wojny. Wahania  w  polityce Anglii nie dadzą żadnych 

rezultatów.   Przesądza  o  tym z góry rozbieżnośd interesów Anglii i Japonii. 

Jeżeli Nankin będzie się długo wahał, stanie się wrogiem w oczach całego ludu, 

to zaś byłoby sprzeczne z interesami samego Nankinu.  Takie zjawisko, jak 

chwilowy odwrót, nie może zmienid ogólnych prawidłowości rozwoju 

historycznego. Nic wolno więc negowad istnienia nowego etapu, nie wolno nie 

stawiad zadania walki o demokrację. A ponadto hasło wywalczenia demokracji 
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jest   stosowne  we wszelkich warunkach.   Każdy rozumie, że demokracja jest 

właśnie tym, czego brak ludowi chioskiemu, a nie tym, co posiadamy w 

nadmiarze, zwłaszcza   że — jak wykazała   rzeczywistośd   — postawienie  

sprawy  istnienia   nowego etapu i wysunięcie zadania walki o demokrację 

zbliżają  nas do stawiania zbrojnego oporu Japonii. Życie poszło naprzód i nie ma 

po co ciągnąd nas wstecz. 

Pytają nas: „Dlaczego mamy kłaśd nacisk na Zgromadzenie Narodowe?” Dlatego 

właśnie, że Zgromadzenie Narodowe będzie mogło wpłynąd na wszystkie 

dziedziny życia kraju, że będzie pomostem od reakcyjnej dyktatury do 

demokracji, że będzie mied znaczenie dla sprawy obrony, że będzie 

prawomocne. Postulaty wyzwolenia wschodniej części prowincji Hopei i 

północnej części prowincji Czahar, walki z kontrabandą, walki przeciwko 

współpracy ekonomicznej z wrogiem itd. — tak jak stawiali je nasi towarzysze — 

są zupełnie słuszne; nie pozostają one jednak w żadnej sprzeczności z zadaniami 

walki o demokrację i Zgromadzenie Narodowe. Jedne i drugie uzupełniają się 

nawzajem, rzeczą najważniejszą jednak jest Zgromadzenie  Narodowe i  

swobody obywatelskie. 

Codzienna walka przeciwko najeźdźcom japooskim i walka o polepszenie 

warunków bytu ludu powinny łączyd się z ruchem na rzecz demokracji. Jest to 

zupełnie słuszne i nikt nie może temu przeczyd. Jednakże na obecnym etapie 

zadaniem centralnym i zasadniczym jest wywalczenie demokracji i wolności. 

 

ZAGADNIENIE PERSPEKTYW REWOLUCJI 

 

Niektórzy towarzysze poruszyli sprawę perspektyw rewolucji. Mogę 

odpowiedzied na to krótko: jeżeli dzieło składa się z dwóch części, można 

napisad drugą częśd dopiero po zakooczeniu pierwszej. Zdecydowane 

kierowanie rewolucją demokratyczną jest warunkiem wywalczenia zwycięstwa 

socjalizmu. Walczymy o socjalizm i to odróżnia nas od każdego zwolennika 

trzech rewolucyjnych zasad ludowych. Obecne wysiłki powinny zmierzad do 

osiągnięcia przyszłego wielkiego celu; zapominad o tym wielkim celu — znaczy 
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to przestad byd komunistą. Ale  osłabiad  wy sitki zmierzające do wykonania 

bieżących zadao — to znaczy również przestad byd komunistą. 

Jesteśmy zwolennikami teorii przerastania rewolucji7, jesteśmy za 

przerastaniem rewolucji demokratycznej w socjalistyczną. Rewolucja 

demokratyczna przejdzie kilka etapów rozwoju pod hasłem republiki 

demokratycznej. Przejście od przewagi sil burżuazji do przewagi sil proletariatu 

będzie długotrwałym procesem walki, walki o hegemonię. Tempo tego procesu 

będzie zależało od działalności partii komunistycznej w dziedzinie podnoszenia 

świadomości i usprawnienia organizacji proletariatu, w dziedzinie podnoszenia 

świadomości i usprawnienia organizacji chłopstwa i drobnej burżuazji miejskiej. 

Trwałym sojusznikiem proletariatu jest chłopstwo, a po nim — 

drobnomieszczaostwo. Burżuazja natomiast jest naszym rywalem w   walce   o   

hegemonię. 

Aby przezwyciężyd wahania i niekonsekwencję burżuazji, powinniśmy opierad 

się na sile mas ludowych i prowadzid słuszną politykę; w przeciwnym wypadku 

burżuazja weźmie górę nad proletariatem. Chcemy przerastania rewolucji bez 

przelewu krwi i o to powinniśmy usilnie walczyd; wynik zaś będzie zależał od siły 

mas ludowych. Jesteśmy zwolennikami teorii przerastania rewolucji, ale nic 

jesteśmy zwolennikami trockistowskiej teorii „permanentnej rewolucji”8. 

Jesteśmy za tym, by po przejściu wszystkich koniecznych etapów rozwoju 

republiki demokratycznej   dojśd   do   socjalizmu. Jesteśmy przeciw polityce 

wleczenia się w ogonie wydarzeo i mas, ale jesteśmy też przeciw awanturnictwu 

i zbytniej popędliwości w działaniach. Wyrzekad się współpracy z burżuazja na 

tej podstawie, że jej udział w rewolucji ma charakter chwilowy, lub  

kwalifikowad jako kapitulanctwo  politykę  koalicji  ze zwolennikami  stawiania  

oporu Japonii znajdującymi się w szeregach burżuazji (w pólkolonialnym kraju) 

— to teza trockistowska, z którą nie możemy się zgodzid. Dziś koalicja ze 

zwolennikami stawiania oporu Japonii znajdującymi się w szeregach burżuazji 

jest koniecznym dla nas pomostem na drodze do socjalizmu. 

 

ZAGADNIENIE KADR 
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Aby kierowad wielką rewolucją, trzeba mied wielką partię, trzeba mied liczne 

dobre kadry. Nie można dokonad wielkiej, nie spotykanej w dziejach rewolucji w 

Chinach z ich 450-milionową ludnością, jeżeli kierowad nią będzie zasklepiona 

grupka lub jeśli partia mied będzie tylko ograniczonych, nieudolnych, 

krótkowzrocznych przywódców i pracowników partyjnych. Komunistyczna Partia 

Chin jest już od dawna wielką partią polityczną. Poniosła ona straty w okresie 

reakcji, niemniej jednak pozostaje wielką partią polityczną i ma wielu dobrych 

przywódców i pracowników partyjnych, aczkolwiek wciąż jest ich jeszcze za 

mało. Partia nasza powinna ogarnąd swymi organizacjami cały kraj, powinniśmy 

w sposób planowy wychowywad liczne tysiące pracowników partyjnych, 

potrzebne są nam setki dobrych przywódców mas. Potrzebne są nam kadry 

partyjne, potrzebni są nam przywódcy, którzy opanowali marksizm-leninizm, 

ludzie dalekowzroczni politycznie, zdolni do pracy, przepojeni duchem 

ofiarności, zdolni do samodzielnej decyzji, którzy nie zachwieją się w ciężkiej 

sytuacji i będą pracowad z oddaniem dla dobra narodu, dla dobra swej klasy i 

partii. Opierając się na tych ludziach, utrzymując łącznośd ze swymi 

szeregowymi członkami i z masami, opierając się na ich zdecydowanym 

kierownictwie masami,  partia osiągnie swój  cel — rozgromi  wroga. 

Egoizm i dbanie tylko o własne korzyści powinny byd obce tym ludziom. 

Powinno im byd obce dążenie do osobistej sławy i karierowiczostwo, powinna 

im byd obca nieporadnośd i biernośd, powinno im byd obce pyszałkowate 

sekciarstwo. Powinni to byd bezinteresowni, bezgranicznie ofiarni bohaterowie 

swego narodu i swojej klasy. Oto jakimi właściwościami i jakim stylem w pracy 

powinien odznaczad się komunista, pracownik partyjny, przywódca partyjny. 

Oto co nakazują nam dziesiątki tysięcy poległych członków partii, tysiące 

działaczy partyjnych i dziesiątki najlepszych przywódców. Musimy wyrobid w 

sobie te cechy. Musimy bezwzględnie stad się jeszcze lepsi, wznieśd się na 

jeszcze wyższy poziom rewolucyjny. Ale i to nie wystarcza: trzeba postawid 

przed sobą jeszcze jedno zadanie — odkrywad w partii i w kraju nowe liczne 

kadry partyjne, nowych przywódców. Sprawa naszej rewolucji zależy od kadr. 

Jak mówi towarzysz Stalin, „kadry decydują o wszystkim”9. 
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SPRAWA DEMOKRACJI WEWNĄTRZPARTYJNEJ 

 

Dla osiągnięcia tych celów konieczna jest demokracja wewnątrzpartyjna. Silą 

partii zależy od zrealizowania wewnątrz niej centralizmu demokratycznego, 

który powinien podnieśd aktywnośd całej partii. W okresie reakcji i wojny 

domowej centralizm był u nas nieco silniejszy. Na nowym etapie centralizm 

powinien łączyd się ściśle z demokracją. Realizując demokrację należy rozwijad 

aktywnośd całej partii, a rozwijając aktywnośd całej partii — hartowad liczne 

kadry kierownicze, likwidowad przeżytki sekciarstwa, zespolid całą partię i 

uczynid ją twardą jak stal. 

 

JEDNOMYŚLNOŚĆ KONFERENCJI I ZWARTOŚĆ CAŁEJ PARTII 

 

Po odpowiednich wyjaśnieniach usunięte zostały na konferencji rozbieżności w 

poglądach na zagadnienia polityczne. Przezwyciężone zostały już również dawne 

rozbieżności między linią Komitetu Centralnego a reprezentowaną przez 

poszczególnych towarzyszy10 tendencją do odwrotu. Dowodzi to, że szeregi 

naszej partii są już bardzo mocno zespolone. Nasza zwartośd jest najważniejszą 

podstawą obecnej rewolucji narodowej i demokratycznej, tylko bowiem poprzez 

zwartośd partii komunistycznej można osiągnąd zwartośd całej klasy i całego 

narodu; tylko pod warunkiem zwartości całej klasy i całego narodu można 

pokonad wroga i wykonad zadania rewolucji narodowej i demokratycznej. 

 

WALKA O WCIĄGNIĘCIE WIELOMILIONOWYCH MAS DO JEDNOLITEGO 

ANTYJAPOOSKIEGO FRONTU NARODOWEGO 

 

Nasza słuszna linia polityczna i ścisłe zespolenie zmierzają do jednego celu — do 

walki o wciągnięcie wielomilionowych mas ludowych do jednolitego 

antyjapooskiego frontu narodowego. Szerokie masy proletariatu, chłopstwa i 
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drobnej burżuazji miejskiej oczekują od nas pracy agitacyjnej, propagandowej i 

organizacyjnej. Dalszej pracy wymaga od nas również ta okolicznośd, że 

znajdujący się w szeregach burżuazji zwolennicy stawiania oporu Japonii 

zawierają z nami sojusz. Aby polityka partii stała się polityką mas ludowych, 

musimy zdobyd się na długotrwałe, systematyczne, uporczywe i wytężone 

wysiłki, musimy okazad cierpliwośd i gotowośd do żmudnej pracy. Bez tego 

osiągnięcie sukcesu jest niemożliwe. Bez takiej walki o masy absolutnie 

niemożliwe jest zorganizowanie jednolitego antyjapooskiego frontu 

narodowego, umocnienie go i rozwiązanie stojących przed nim zadao oraz 

utworzenie republiki demokratycznej w Chinach. Jeżeli w rezultacie naszych 

wysiłków zdołamy pozyskad wielomilionowe masy i stanąd na ich czele — 

potrafimy szybko zrealizowad wszystkie zadania naszej rewolucji. Wysiłki nasze 

bezwzględnie doprowadzą do rozgromienia imperializmu japooskiego oraz do 

naszego całkowitego wyzwolenia narodowego i społecznego. 

 

Przypisy: 

1. Po wypadkach siaoskich imperialiści japooscy zajęli chwilowo umiarkowane 

na pozór stanowisko, spodziewając się. że w ten sposób popchną władców 

kuomintangowskich do naruszenia pokoju wewnętrznego, który w owym czasie 

począł ustalad się już w Chinach, do podkopania tworzącego sic stopniowo 

jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego. Marionetkowy rząd 

autonomiczny Mongolii Wewnętrznej, podjudzany przez najeźdźców japooskich, 

dwukrotnie (w grudniu 1936 roku i w lutym 1937 roku) zwracał sic do całego 

kraju z odezwami telegraficznymi, deklarującymi poparcie rządu 

kuomintangowskiego w Nankinie. Japooski minister spraw zagranicznych Sato, 

pragnąc przeciągnąd Czang Kai-szeka na swoją stronę, złożył obłudne 

oświadczenie, że Japonia zmieni swój stosunek do Chin i będzie sprzyjad ich 

zjednoczeniu i odrodzeniu. Z drugiej strony Japooczycy wysłali do Chin tak 

zwaną ,,misję do zbadania stanu ekonomiki” z magnatem finansowym Kodama 

Kendżi na czele, która miała rzekomo dopomóc Chinom w ich wysiłkach „nad 

zakooczeniem dzieła organizacji współczesnego paostwa”. Gdy mowa o tak 

zwanej „dyplomacji Sato” i „cofnięciu się Japonii” — jak wyobrażali sobie tę 

politykę niektórzy ludzie zdezorientowani kłamliwymi manewrami imperialistów 
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japooskich — mamy na myśli wszystkie te knowania japooskich najeźdźców. — 

381 

2.W listopadzie 1936 roku rząd kuomintangowski aresztował siedmiu 

przywódców anty-japooskiego ruchu patriotycznego w Szanghaju (Szen Kün-żu i 

innych). W kwietniu 1937 roku prokurator kuomintangowski wytoczył ,,sprawę” 

w najwyższym sadzie prowincjonalnym w mieście Suczou przeciwko Szen Kün-żu 

i innym. Stosując swą zwykłą praktykę reakcyjni władcy kuomintangowscy 

oskarżyli ich o „zamach na bezpieczeostwo republiki”, podobnie jak to zwykle 

czynili w stosunku do wszystkich uczestników     ruchu     patriotycznego.  

3. Przed wypadkami siaoskimi armia północno-wschodnia, stacjonująca na 

granicy prowincji Szensi i Kansu. sąsiadowała bezpośrednio z Armią Czerwoną, 

stojącą na północy Szensi, i wobec tego pozostawała pod jej silnym wpływem. 

Wskutek tego właśnie doszło do wypadków siaoskich. W marcu 1937 roku 

reakcyjna klika kuomintangowska. pragnąc zerwad kontakt, jaki nawiązał się 

między Armią Czerwoną a armią północno-wschodnią, i chcąc wyzyskad to do 

wniesienia rozłamu w szeregi armii północno-wschodniej, rozkazała 

kategorycznie armii północno-wschodniej przebazowad się do prowincji Honan i 

Anhuei.  

4. Jang Hu-czeng — przywódca wojskowy na północnym zachodzie; był on, obok 

Czang Siie-lianga, inicjatorem wypadków siaoskich. Toteż nazwiska ich 

umieszczano zwykle obok siebie i nazywano ich łącznie „Czang Jang”. 

Po uwolnieniu Czang Kai-szeka Czang Süe-liang towarzyszył mu do Nankinu. W 

Kankinie Czang Sue-liang został aresztowany. W kwietniu 1937 roku Jang Hu-

czeng na rozkaz reakcyjnej kliki kuomintangowskiej został usunięty ze swego 

stanowiska i zmuszony był wyjechad za granicę. Gdy rozpoczęła się wojna 

antyjapooska w Chinach, wrócił on do ojczyzny i zamierzał wziąd udział w walce 

przeciwko Japonii, ale został również aresztowany przez Czang Kai-szeka i 

osadzony w więzieniu na dłuższy okres czasu. We wrześniu 1949 roku, kiedy 

Armia Ludowo-Wyzwoleocza zbliżała się do Czungkingu, Jang Hu-czeng został 

zamordowany przez kuomintangowców w obozie koncentracyjnym. — 383 

5. Przełęcz Tungkuan — ważny punkt strategiczny na styku prowincji Szensi, 

Honan i Szansi. W okresie wypadków siaoskich siły zbrojne Kuomintangu 
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rozmieszczone były głównie na wschód od przełęczy Tungkuan. Wówczas 

niektórzy ludzie, mieniący się „lewicowcami” (wśród nich znajdował się też 

Czang Kuo-tao), nalegali, by koniecznie „przebid się przez przełęcz Tungkuan”, to 

jest by podjąd ofensywę na wojska kuomintangowskie. Pozostawało to w 

sprzeczności z dążeniem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin do 

pokojowego uregulowania wypadków siaoskich.  

6. Po Rewolucji Październikowej w Rosji imperializm francuski długi czas 

prowadził politykę wrogą w stosunku do Związku Radzieckiego. Wkrótce po 

Rewolucji Październikowej (w latach 1918—1920) rząd francuski wziął czynny 

udział w interwencji zbrojnej 14 krajów przeciwko Rosji Radzieckiej. Gdy 

interwencja ta poniosła klęskę —-kontynuował reakcyjną politykę izolowania 

Związku Radzieckiego. Dopiero w maju 1935 roku, w następstwie wpływu, jaki 

pokojowa polityka zagraniczna Związku Radzieckiego wywierała na naród 

francuski, jak również wskutek zagrożenia Francji przez Niemcy faszystowskie. 

Francja zawarła ze Związkiem Radzieckim „pakt o pomocy wzajemnej”. Jednakże 

później reakcyjny rząd francuski nie przestrzegał uczciwie tego paktu.  

7. Patrz K. Marks i F. Engels, „Manifest Partii Komunistycznej”, rozdz. IV; W. I. 

Lenin, „Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej”, rozdziały 12 

i 13; „Historia WKP(b). Krótki kurs”, rozdz.  III,  

8. Patrz J. W. Stalin, „O podstawach leninizmu”, rozdz. 3 (J. W. Stalin, Dzieła, tom 

6, Warszawa   1951. str.  96—114.  — Red.  przekł.   polsk.):   „Rewolucja 

Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich”, rozdz. 2 (J. W. Stalin, Dzieła, 

tom 6. Warszawa 1951, str. 361—379. — Red. przekł, polsk,); „Przyczynek do 

zagadnieo leninizmu”. rozdział 3 (J. W. Stalin, Dzieła, tom 8, Warszawa 1950, str. 

30—32. — Red. przekł. polsk.).  

9. Patrz J. W. Stalin, ..Przemówienie w Pałacu Kremlowskim na uroczystości 

promowania akademików Armii Czerwonej”. W przemówieniu tym towarzysz 

Stalin stwierdził: „... ze wszystkich istniejących na świecie cennych kapitałów 

najcenniejszym i najbardziej decydującym kapitałem są ludzie, kadry. Należy 

zrozumied, że w naszych obecnych warunkach «kadry decydują o wszystkim»” 

(„Zagadnienia leninizmu”, Warszawa 1951.   str.   621.—   Red.   Przekł.   polsk.).  
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10. Chodzi o rozbieżności między linią Komitetu Centralnego Komunistycznej 

Partii Chin a polityką odwrotu, którą reprezentował Czang Kuo-tao w latach 

1935—1936 (patrz przypis 21 do pracy „O taktyce walki przeciwko 

imperializmowi japooskiemu”). Towarzysz Mao Tse-tung mówiąc tu, że 

rozbieżności są przezwyciężone, miał na myśli połączenie oddziałów 4 Frontu 

Armii Czerwonej z oddziałami Armii Czerwonej Rejonu Centralnego.  Co się zaś 

tyczy późniejszej otwartej zdrady Czang Kuo-tao. który stoczył się do obozu 

kontrrewolucji, należy to już nie do zagadnieo linii politycznej kierownictwa,   

lecz   do   zdradzieckiego postępowania   samego Czang Kuo-tao.  

 


