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UTWORZENIE BAZY REWOLUCYJNEJ NA STYKU PROWINCYJ HUNAN I 
KIANGSI A PORAŻKA SIERPNIOWA 

W świecie współczesnym tylko w Chinach można obserwowad długotrwałe 
istnienie w kraju jednego łub kilku niewielkich rejonów czerwonej władzy 
otoczonych ze wszystkich stron rejonami białej władzy. Naszym zdaniem jedną z 
przyczyn tego są nieustające w Chinach waśnie i wojny w obozie kompradorów, 
tuhao i lieszenów. Dopóki waśnie i wojny będą trwały w tym obozie, dopóty 
mogą istnied i rozwijad się bazy rewolucyjne, utworzone przez siły zbrojne 
robotników i chłopów. Prócz tego istnienie i rozwój tych baz wymaga: 

1. aktywności mas ludowych; 

2. silnej organizacji partyjnej; 

3. dostatecznie potężnej Armii Czerwonej; 

4. terenu dogodnego do prowadzenia działao wojennych; 

5. wystarczających zasobów ekonomicznych. 

Dyrektywy strategiczne baz rewolucyjnych wobec klas panujących w rejonach 
otaczających te bazy powinny byd inne w okresie tymczasowej stabilizacji 
władzy klas panujących i inne w okresie rozłamu w ich środowisku. 

W okresie rozłamu wśród klas panujących, jak na przykład podczas wojny 
pomiędzy Li Tsung-żenem a Tang Szeng-czy w prowincjach Hupei i Hunan1 wojny 
pomiędzy Czang Fa-kueiem a Li Tsi-szenem w prowincji kantooskiej2, możemy w 
naszej strategii nastawid się na bardziej zdecydowane posuwanie się; 
rozszerzania terytorium baz rewolucyjnych przy użyciu siły zbrojnej można 
dokonywad w stosunkowo większej skali. Jednak i w tym okresie powinniśmy 
mied na uwadze stworzenie trwalej bazy w Rejonie Centralnym, aby w pełnej 
gotowości stawid czoło białemu terrorowi. W okresie zaś względnej stabilizacji 
władzy klas panujących, jak to było na przykład w południowych prowincjach po 
kwietniu bieżącego roku, powinniśmy nastawiad swoją strategię na stopniowe 
posuwanie się. W działaniach wojennych w takich okresach trzeba jak 
najbardziej wystrzegad się rozproszenia sił i działania przebojem. Jeżeli zaś 
chodzi o pracę w terenie (podział ziemi, tworzenie organów władzy, 
rozszerzanie organizacji partyjnych i formowanie miejscowych sił zbrojnych) — 
największym niebezpieczeostwem jest rozproszenie sił i niezwracanie uwagi na 
zadanie utworzenia trwałej bazy w czerwonym Rejonie Centralnym. 
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Porażki, które poniosły poszczególne niewielkie rejony czerwonej władzy, albo 
wypływały z braku sprzyjających warunków obiektywnych, albo były wynikiem 
taktycznych błędów subiektywnych. Taktyka zaś była błędna dlatego, że nie 
zdawaliśmy sobie wyraźnie sprawy z różnicy między dwoma okresami — 
okresem chwilowej stabilizacji władzy klas panujących a okresem rozłamu w ich 
środowisku. Niektórzy towarzysze nawet w okresie chwilowej stabilizacji władzy 
klas panujących wypowiadali się za dekoncentracją sił, za zdecydowanym 
posuwaniem się, a nawet za zorganizowaniem obrony wielkich rejonów siłami 
samej tylko Gwardii Czerwonej, jak gdyby wcale nie wiedzieli o tym, że oprócz 
obszarniczych drużyn zagrodowych nieprzyjaciel skoncentrował do uderzenia 
również regularne oddziały wojskowe. W dziedzinie zaś pracy w terenie 
towarzysze całkowicie lekceważyli zadanie stworzenia trwałej bazy w Rejonie 
Centralnym i nie licząc się z możliwościami subiektywnymi dążyli jedynie do 
nieograniczonego rozszerzenia terytorium. Przylepiali etykietkę 
„konserwatystów” wszystkim tym, którzy zalecali stosowanie w działaniach 
wojennych linii stopniowego rozwijania operacji, a w pracy w terenie — 
koncentrowanie siły dla stworzenia trwałej bazy w Rejonie Centralnym, żeby 
zabezpieczyd się przed możliwością porażki. Te właśnie błędne poglądy były 
główną przyczyną porażki poniesionej w sierpniu tego roku w rejonie 
pogranicznym Hunan—Kiangsi i równoczesnej porażki 4 korpusu Armii 
Czerwonej w południowej części prowincji Hunan. 

Praca w rejonie pogranicznym Hunan — Kiangsi rozpoczęła się od października 
ubiegłego roku. W tym czasie nie było wcale organizacji partyjnych w powiatach, 
a spośród miejscowych sił zbrojnych tylko oddziały Juan Wen-tsaia i Wang Tso, 
znajdujące się w pobliżu Tsingkangszanu, miały po 60 karabinów, i to z użytych; 
w czterech zaś powiatach — Jungsin, Lienhua, Czaling i Lingsien — tuhao i 
łieszenowie odebrali chłopskim oddziałom samoobrony całą ich broo; 
rewolucyjne nastroje mas ludowych stłumiono. Ale już w lutym tego roku w 
powiatach Ningkang, Jungsin, Czaling i Suiczuan utworzono powiatowe komitety 
partyjne, w Lingsienie — komitet rejonu specjalnego, a w Lienhua przystąpiono 
do tworzenia organizacji partyjnej i nawiązano łącznośd z powiatowym 
komitetem partii w Wananie. We wszystkich powiatach oprócz Lingsienu 
utworzono niewielkie miejscowe oddziały zbrojne. W powiatach Ningkang, 
Czaling, Suiczuan i Jungsin, zwłaszcza w dwóch ostatnich, często podejmowano 
dośd pomyślne partyzanckie wystąpienia zbrojne, które miały na celu obalenie 
tuhao i lieszenów oraz zaktywizowanie mas. W tym czasie rewolucja agrarna nie 
przybrała jeszcze charakteru dostatecznie głębokiej rewolucji. Organy władzy 
nosiły nazwę „rządów robotników, chłopów i żołnierzy”. W armii zorganizowano 
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komitety żołnierskie3. Kiedy oddziały wojskowe działały pozostając w 
dekoncentracji, dla kierowania nimi tworzone były komitety marszowe. 
Najwyższym kierowniczym organem partyjnym w tym okresie był komitet 
frontowy (sekretarzem komitetu był Mao Tse-tung), wyznaczony przez Hunaoski 
Komitet Prowincjonalny partii podczas „Powstania Jesiennych Zbiorów”. Na 
początku marca, na żądanie Południowo-hunaoskiego Komitetu Specjalnego 
partii, przekształcono ten komitet frontowy w komitet dywizyjny (sekretarzem 
komitetu został Ho Ting-ing) — instancję partyjną, która kierowała wyłącznie 
wojskowymi organizacjami partyjnymi i nie miała prawa mieszad się do spraw 
terenowych organizacji partyjnych. Jednocześnie na żądanie Południowo- 
hunaoskiego Komitetu Specjalnego partii oddziały wojsk znajdujące się pod 
dowództwem Mao Tse-tunga przerzucono do południowej części Hunanu, w 
wyniku czego nieprzyjaciel zajął Rejon Pograniczny i utrzymał go w swoim 
posiadaniu ponad miesiąc. W koocu marca nasze wojska w południowym 
Hunanie poniosły klęskę, a w kwietniu oddziały Czu Te i Mao Tse-tunga, jak 
również oddziały chłopskie południowego Hunanu wycofały się do powiatu 
Ningkang i przystąpiły do ponownego tworzenia i umacniania rewolucyjnej bazy 
oporu na styku prowincji Hunan i Kiangsi. 

Tworzenie po kwietniu bazy rewolucyjnej na styku prowincyj Hunan i Kiangsi 
miało miejsce w okresie chwilowej stabilizacji władzy klas panujących na 
południu; ekspedycje wojsk reakcyjnych, kierowane z prowincyj Hunan i Kiangsi 
na „operacje karne”, liczyły co najmniej 8—9 pułków, a czasami nawet 18 
pułków. Jednakże nasze siły zbrojne, które nie liczyły nawet 4 pułków, walczyły z 
nieprzyjacielem w ciągu czterech miesięcy, z dnia na dzieo rozszerzając 
terytorium bazy rewolucyjnej, pogłębiając rewolucję agrarną, rozszerzając 
organizację władzy mas ludowych, zwiększając stan liczebny Armii Czerwonej i 
Gwardii Czerwonej; wszystko to było rezultatem słusznej polityki organizacji 
partyjnych (terenowych i wojskowych) w rejonie pogranicznym Hunan—Kiangsi. 
Polityka specjalnego komitetu partii Rejonu Pogranicznego (sekretarz Mao Tse- 
tung) i armijnego komitetu partii (sekretarz Czen I) polegała wtedy: na 
zdecydowanej walce z wrogiem; na tworzeniu organów władzy w środkowej 
części grzbietu górskiego Losiaoszan; na walce z panikarstwem; na pogłębianiu 
rewolucji agrarnej na terytorium bazy rewolucyjnej; na udzielaniu przez 
wojskowe organizacje partyjne pomocy w rozszerzaniu wpływów terenowych 
organizacji partyjnych; na udzielaniu pomocy przez regularne wojska w 
powiększaniu miejscowych sił zbrojnych; na stosowaniu taktyki obronnej w 
odniesieniu do prowincji Hunan, gdzie władza klas panujących jest stosunkowo 
silna, i taktyki ofensywnej w odniesieniu do prowincji Kiangsi, gdzie ich władza 



6 
 

jest słabsza; na całkowitym opanowaniu rejonu Jungsin, wzmocnieniu bazy 
oporu w Jungsinie siłami mas; na przygotowaniu warunków do długotrwałej 
walki; na koncentrowaniu oddziałów Armii Czerwonej celem zadania 
atakującemu nieprzyjacielowi ciosu w odpowiednim momencie; na walce z 
rozpraszaniem wojsk, aby nieprzyjaciel nie rozbił oddziału po oddziale; na 
zastosowaniu taktyki przesuwania się falami celem rozszerzania bazy oporu; na 
walce przeciwko taktyce ofensywy przebojem. Jedynie słusznośd tych 
taktycznych dyrektyw w połączeniu z dogodnym do walki ukształtowaniem 
terenu Rejonu Pogranicznego oraz brakiem całkowitej jedności w wojskach 
nieprzyjaciela, atakujących od strony prowincji Hunan i Kiangsi, spowodowała 
to, że w okresie czterech miesięcy — od kwietnia do lipca — odnieśliśmy szereg 
militarnych zwycięstw i rozszerzyliśmy rewolucyjną bazę oporu siłami mas 
ludowych. 

Chociaż siły nieprzyjaciela były kilkakrotnie wyższe od naszych sił, nie tylko nie 
zdołał on zniszczyd tej bazy rewolucyjnej, ale nie mógł nawet zapobiec jej 
dalszemu rozszerzaniu się, toteż wpływ tej bazy na prowincje Hunan i Kiangsi 
wzrastał z każdym dniem. Jedyną przyczyną sierpniowej porażki było to, że częśd 
towarzyszy nie zrozumiawszy, iż w tym okresie w obozie klas panujących 
nastąpiła chwilowa stabilizacja, stosowała politykę, którą należy stosowad w 
okresach politycznego rozłamu w łonie klas panujących, i zdekoncentrowanymi 
siłami podjęła ofensywę przebojem na południową częśd Hunanu; doprowadziło 
to do porażki zarówno w Rejonie Pogranicznym, jak i na południu prowincji 
Hunan. Przedstawiciel Hunaoskiego Komitetu Prowincjonalnego partii Tu Siu- 
king i sekretarz specjalnego komitetu partii Rejonu Pogranicznego Jang Kai- 
ming, mianowany na to stanowisko przez Hunaoski Komitet Prowincjonalny, 
wykorzystali to, że Mao Tse-tung, Juan Si-sien i inni towarzysze, energicznie 
broniący innego stanowiska, znajdowali się w tym czasie daleko, w Jungsinie. 
Nie wnikając w istniejącą wtedy sytuację i ignorując uchwały połączonego 
posiedzenia komitetu specjalnego, komitetu wojskowego i Jungsioskiego 
Komitetu Powiatowego partii (które nie zgadzały się z opinią Hunaoskiego 
Komitetu Prowincjonalnego), Tu Siu-king i Jang Kai-ming nie chcieli słyszed o 
niczym poza dosłownym wykonaniem dyrektyw Hunaoskiego Komitetu 
Prowincjonalnego o wymarszu do południowej części Hunanu. Ulegli oni 
nastrojom 29 pułku Armii Czerwonej (składającego się z chłopów powiatu 
Iczang), który pragnął uchylid się od walki i wrócid w strony rodzinne; 
doprowadziło to do porażki zarówno w Rejonie Pogranicznym, jak i w 
południowej części Hunanu. 
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Jeszcze wcześniej, w drugiej dekadzie lipca, 8 korpus hunao-skich wojsk 
nieprzyjaciela pod dowództwem Wu Szanga wtargnął do powiatu Ningkang, a 
następnie wkroczył do powiatu Jungsin, lecz nie zdoławszy nawiązad walki (w 
tym czasie nasze wojska posuwały się drogami okrężnymi i rozminęły się z 
nieprzyjacielem) i obawiając się ludności naszego rejonu szybko wycofał się 
przez Lienhua do Czalingu. W tym czasie główne siły Armii Czerwonej, 
nacierające z Ningkangu na powiaty Lingsien i Czaling, zmieniły w Lingsienie 
swój plan i ruszyły do południowej części Hunanu, a pięd pułków 3 korpusu 
kiangsioskich wojsk nieprzyjaciela pod dowództwem generałów Wang Küna i 
Tsin Han-tinga, jak również sześd pułków 6 korpusu pod dowództwem generała 
Hu Wen-tou wspólnie rozpoczęły natarcie na Jungsin. W tym czasie posiadaliśmy 
w Jungsinie tylko jeden pułk, który przy poparciu szerokich mas, wykorzystując 
partyzanckie metody atakowania ze wszystkich stron, w ciągu 25 dni wiązał i 
zatrzymywał w okolicach powiatowego miasta Jungsin w promieniu 30 li 11 
nieprzyjacielskich pułków. Dopiero po zaciekłym ataku nieprzyjaciela padł z 
początku Jungsin, a następnie — Lienhua i Ningkang. W tym czasie w 
kiangsioskich wojskach nieprzyjaciela wybuchły nagle wewnętrzne waśnie, 6 
korpus Hu Wen-tou szybko wycofał się i pod Czangsza wszczął walkę z 3 
korpusem Wang Küna. Pozostałe pięd pułków kiangsioskich również szybko 
wycofały się do miasta Jungsin. Gdyby nasze główne siły nie zostały przedtem 
rzucone z Kiangsi do południowej części Hunanu, moglibyśmy rozgromid tego 
nieprzyjaciela, rozszerzyd terytorium bazy oporu włączając do niej powiaty Kian, 
Anfu i Pingsiang oraz połączyd to terytorium z powiatami Pingkiang i Liujang. Ale 
naszych głównych sił tutaj już nie było, jedyny pułk, który nam pozostał, był 
wyczerpany do ostateczności, toteż postanowiono zostawid częśd wojsk razem z 
oddziałami Juan Wen-tsaia i Wang Tso do obrony Tsingkangszanu, mnie zaś 
polecono wyruszyd z mymi oddziałami do powiatu Kueitung na spotkanie z 
naszymi głównymi siłami, by je zawrócid z powrotem. W tym czasie nasze 
główne siły już wycofały się z południowej części Hunanu do Kueitungu i 23 
sierpnia połączyliśmy się z nimi w Kueitungu. 

 

Jeszcze w połowie lipca, kiedy główne siły Armii Czerwonej dopiero co przybyły 
do Lingsienu, cały skład osobowy 29 pułku, odznaczający się chwiejnością 
polityczną, zaczął domagad się powrotu do stron rodzinnych, do południowego 
Hunanu, i odmówił posłuszeostwa; 28 pułk był przeciwny marszowi do 
południowego Hunanu, ale pragnąc wyruszyd do południowego Kiangsi również 
nie chciał wracad do Jungsinu. Tu Siu-king podsycał szkodliwe nastroje 29 pułku, 
zaś komitet wojskowy partii nie umiał zapobiec temu i główne siły Armii 
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Czerwonej wyruszyły 17 lipca z Lingsienu kierując się na Czenczou. 24 lipca 
nawiązały one pod Czenczou walkę z nieprzyjacielskimi wojskami Fan Szy- 
szenga. Walka ta zaczęła się pomyślnie dla naszych głównych sił, lecz skooczyła 
się ich porażką i wycofały się one z walki. W ślad za tym 29 pułk samowolnie 
wyruszył w strony rodzinne do Iczangu, w wyniku czego częśd tego pułku została 
rozbita pod Lieczangiem przez bandę Hu Feng-czanga, pozostała zaś częśd 
rozproszyła się po powiatach Czenczou i Iczang i jej dalsze losy są nieznane; tego 
dnia wróciło do szeregów nie więcej niż stu ludzi. Na szczęście 28 pułk — nasza 
główna siła — poniósł niewielkie straty i 18 sierpnia nasze wojska opanowały 
Kueitung. 23 sierpnia nastąpiło połączenie głównych sił z oddziałami przybyłymi 
z Tsingkangszanu i postanowiono znów wrócid do Tsingkangszanu przez Czungji i 
Szangju. Po przybyciu do Czungji dowódca batalionu Juan Czung-czuan zdradził 
nas i uprowadził ze sobą jedną kompanię i baterię artylerii; dopędziliśmy i 
zawróciliśmy oba pododdziały, ale zginął podczas tego dowódca pułku Wang Er- 
czo. Oddziały hunaoskich i kiangsioskich wojsk nieprzyjaciela wykorzystując 
okolicznośd, że nasze wojska nie zdążyły jeszcze powrócid, zaatakowały 30 
sierpnia Tsingkangszan. Nasz garnizon w sile mniejszej od jednego batalionu, 
wykorzystując niedostępny teren, stawił im opór, rozbił nieprzyjaciela i utrzymał 
w ten sposób tę bazę. 

Na porażkę sierpniową złożyły się następujące przyczyny: 1) utrata przez 
dowódców i żołnierzy naszego jednego oddziału zdolności bojowej wskutek 
chwiejności i pragnienia powrotu do stron rodzinnych; niedostateczna 
aktywnośd dowódców i żołnierzy innego oddziału, którzy nie chcieli udad się do 
południowej części Hunanu; 2) wyczerpanie naszych żołnierzy wskutek 
dalekiego marszu w największym skwarze; 3) izolacja naszych wojsk, 
spowodowana tym, że podjęły one szybki marsz na setki li od Lingsienu i straciły 
łącznośd z Rejonem Pogranicznym; 4) przekształcenie ofensywy w zwykłą 
awanturę wojenną, gdyż masy ludowe w południowej części Hunanu nie 
powstały; 5) brak informacji o sytuacji nieprzyjaciela; 6) niezrozumienie przez 
dowódców i żołnierzy znaczenia operacji wskutek tego, że praca 
przygotowawcza była źle przeprowadzona. 

 

OBECNY STAN REWOLUCYJNEJ BAZY OPORU 

 

Od kwietnia bieżącego roku rejon czerwony stopniowo rozszerzał się. Po 
walkach w dniu 23 czerwca pod Lungjuankou (na granicy powiatów Jungsin i 
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Ningkang), kiedy to po raz czwarty rozbiliśmy kiangsioskie wojska nieprzyjaciela, 
dla naszego Rejonu Pogranicznego nastąpił okres największego rozkwitu; w tym 
czasie w skład tego rejonu wchodziły w całości trzy powiaty — Ningkang, Jungsin 
i Lienhua, niewielkie części powiatów Kian i Anfu, jak również północna częśd 
powiatu Suiczuan i południowo-wschodnia częśd powiatu Lingsien; większa 
częśd ziemi była już podzielona i dokonywano podziału pozostałej ziemi; 
wszędzie utworzono rejonowe i gminne organy władzy; w powiatach Ning-kang, 
Jungsin, Lienhua i Suiczuan istniały powiatowe organy władzy i utworzono rząd 
Rejonu Pogranicznego; wszędzie po wsiach organizowano powstaocze oddziały 
robotników i chłopów, a w rejonach i powiatach — oddziały Gwardii Czerwonej. 
W lipcu rozpoczęła się ofensywa kiangsioskich wojsk nieprzyjaciela, a w sierpniu 
hunaoskie i kiangsioskie wojska atakowały połączonymi siłami Tsingkangszan. 
Miasta powiatowe i równiny wszystkich powiatów Rejonu Pogranicznego zostały 
całkowicie zagarnięte przez wroga. Oddziały „ochrony spokoju” i obszarnicze 
drużyny zagrodowe, które były pachołkami wroga, szalały bez żadnego hamulca; 
w miastach i po wsiach zapanował biały terror. Większośd organizacji partyjnych 
i rządowych uległa rozgromieniu. Kułacy i żywioły, które wśliznęły się do partii — 
jedni po drugich przechodzili na stronę przeciwnika. Wojska hunaoskie 
nieprzyjaciela zaczęły wycofywad się na Lingsien dopiero po walce 30 sierpnia 
pod Tsingkangszanem, lecz wojska kiangsioskie nadal trzymały w swych rękach 
miasta powiatowe i większą częśd wsi. Jednakże nieprzyjacielowi nie udało się 
zdobyd rejonów górskich i w naszym ręku pozostał zachodni i północny rejon 
powiatu Ningkang, rejon Tienlung na północy, rejon Siao-sikiang na zachodzie i 
rejon Wannienszan w południowej części powiatu Jungsin, rejon Szangsi w 
powiecie Lienhua, rejon Tsingkangszan w powiecie Suiczuan, rejony 
Tsingszykang i Taijuan w powiecie Lingsien. W lipcu i sierpniu jeden pułk Armii 
Czerwonej współdziałając z powiatowymi oddziałami Gwardii Czerwonej 
dziesiątki razy walczył z nieprzyjacielem i w koocu wycofał się do górskiego 
rejonu, straciwszy tylko 30 karabinów. 

Kiedy nasze oddziały wracały do Tsingkangszanu przez powiaty Czungji i Szangju, 
7 samodzielna dywizja Liu Szy-i znajdująca się w południowej części Kiangsi 
ścigała nas aż do Sui-czu.mu. 13 września nasze wojska, rozbiwszy Liu Szy-i i 
zdobywszy kilkaset karabinów, zajęły Suiczuan i 26 września wróciły do 
Tsingkangszanu. 1 października, odniósłszy zwycięstwo w bitwie pod 
Ningkangiem nad brygadą Czou Hun-juana z dywizji Siung Szy-hueia, 
odzyskaliśmy cały powiat Ningkang. W tym czasie z pododdziału Jen Czung- 
singa, wchodzącego w skład hunaoskich wojsk nieprzyjaciela i stacjonującego w 
powiecie Kueitung, przeszło na naszą stronę 126 ludzi; sformowano z nich 



10 
 

batalion do specjalnych poruczeo, którego dowódcą wyznaczono Pi Czan-juna. 9 
listopada wojska nasze rozbiły pod Ningkangiem i Lungjuankou pułk z brygady 
Czo Hun-juana. Nazajutrz zajęliśmy Jungsin, następnie zaś znowu wycofaliśmy 
się do Ningkangu. Obecnie nasz rejon stanowi zwarte terytorium ciągnące się 
wąskim pasem z południa na północ, od południowych zboczy Tsingkangszanu w 
powiecie Suiczuan do granicy powiatu Lienhua na północy, łącznie z całym 
powiatem Ningkang i częściami, powiatów Suiczuan, Lingsien i Jungsin. Prócz 
tego w naszych rękach znajduje się rejon Szangsi powiatu Lienhua, rejony 
Tienlung i Wannienszan powiatu Jungsin, aczkolwiek te ostatnie nie mają 
dostatecznie trwałej więzi z podstawowym terytorium. Nieprzyjaciel usiłuje 
zniszczyd naszą bazę za pomocą zbrojnej ofensywy i blokady ekonomicznej, my 
zaś przygotowujemy się do złamania jego ofensywy. 

 

ZAGADNIENIA MILITARNE 

 

Walka Rejonu Pogranicznego przybrała formy czysto militarne, toteż partia i 
masy zmuszone były zmilitaryzowad się. Zagadnienie, jak odeprzed wroga, jak 
walczyd, stało się głównym zagadnieniem naszego powszedniego życia. 
Utworzenie i zachowanie bazy rewolucyjnej wymaga siły zbrojnej. Tam, gdzie 
nie ma sił zbrojnych lub jest ich za mało, lub gdzie w walce z nieprzyjacielem 
stosuje się nieprawidłową taktykę, tam nieprzyjaciel niezwłocznie zagarnia 
terytorium. Walka ta zaostrza się z każdym dniem, toteż stają przed nami 
niezwykle skomplikowane i poważne zagadnienia. 

Armia Czerwona Rejonu Pogranicznego uformowała się: 

1. z dawnych oddziałów Je Tinga i Ho Lunga, przybyłych z Czao-czou i Swatou4; 

2. z byłego pułku ochrony rządu narodowego w Wuczangu5; 

3. z chłopów powiatów Pingkiang i Liujang6; 

4. z chłopów południowej części Hunanu7 i robotników Szuikou-szanu8; 

5. z jeoców oddziałów generałów Su Ke-sianga, Tang Szeng-czy, Pai Czung-si, Czu 
Pei-te, Wu Szanga, Siung Szy-hueia; 

6. z chłopów różnych powiatów Rejonu Pogranicznego. 
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Jednakże w wyniku walk, które trwały ponad rok, z dawnych oddziałów Je Tinga 
i Ho Lunga, pułku ochrony i oddziałów chłopskich z powiatów Pingkiang i Liujang 
pozostała zaledwie trzecia częśd ich stanu początkowego. Duże również były 
straty w zabitych i rannych wśród chłopów przybyłych do armii z południowego 
Hunanu. Toteż aczkolwiek pierwsze cztery kategorie dotąd jeszcze stanowią 
trzon 4 korpusu Armii Czerwonej, jednak pod względem liczebnym ustępują one 
w dużej mierze dwu ostatnim kategoriom. Wśród tych dwóch kategorii 
większośd stanowią jeocy nieprzyjacielscy; gdyby nie to uzupełnienie, sprawa 
materiału ludzkiego przedstawiałaby się u nas bardzo poważnie. Jednakże 
istnieje u nas niewspółmiernośd między wzrostem liczebności ludzi a 
zwiększaniem się ilości karabinów: karabinów tracimy stosunkowo mało, a 
materiał ludzki ponosi duże straty w rannych, zabitych, chorych i dezerterach. 
Żywimy wielką nadzieję, że Hunaoski Komitet Prowincjonalny partii spełni swoje 
przyrzeczenie przysłania nam robotników z Anjuanu9. 

Armia Czerwona składa się częściowo z robotników i chłopów, częściowo z 
elementów zdeklasowanych. Zbyt duża ilośd elementów zdeklasowanych w 
szeregach Armii Czerwonej jest oczywiście zjawiskiem ujemnym. Jednak ludzie ci 
umieją walczyd, toteż wobec codziennych walk i znacznych strat w zabitych i 
rannych nie będzie wcale źle, jeżeli potrafimy zdobywad i tego rodzaju 
uzupełnienie. Jedyne wyjście w tym stanie rzeczy — to położyd większy nacisk 
na wychowanie polityczne. 

Większośd żołnierzy przybyła do nas z armii najemnych, ale wraz z przejściem do 
Armii Czerwonej następuje w nich od razu przeobrażenie. Przede wszystkim 
zniesienie w Armii Czerwonej systemu najemnego rodzi w nich świadomośd, że 
walczą nie za innych, lecz za swoją sprawę, za lud. W Armii Czerwonej nie 
istnieje dotychczas regularna wyplata żołdu; wydaje się tylko przydział ryżu, 
pieniądze na przyprawy i niewielkie kwoty na drobne wydatki. Wszyscy 
dowódcy i szeregowi Armii Czerwonej spośród miejscowych mieszkaoców 
Rejonu Pogranicznego otrzymują nadziały ziemi; pewne trudności powstają 
jedynie przy nadzielaniu ziemią żołnierzy pochodzących z odległych rejonów. 

Dzięki prowadzonej pracy polityczno-wychowawczej żołnierze Armii Czerwonej 
posiadają świadomośd klasową, rozumieją koniecznośd podziału ziemi, 
tworzenia organów władzy, zbrojenia robotników i chłopów; wiedzą, że walczą 
za swoją sprawę, za sprawę robotników i chłopów; dlatego, pomimo ciężkich 
warunków walki, nie utyskują. W kompaniach, batalionach i pułkach są komitety 
żołnierskie, reprezentujące interesy żołnierzy, prowadzące pracę polityczną w 
swoich oddziałach oraz wśród ludności miejscowej. 
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Jak wykazało doświadczenie, nie należy likwidowad instytucji komisarzy 
partyjnych10. zwłaszcza w kompaniach, gdyż komórka partyjna powstaje właśnie 
w kompanii i komisarz partyjny odgrywa tutaj szczególnie ważną rolę. Komisarz 
musi nadawad kierunek pracy polityczno-wychowawczej komitetu żołnierskiego, 
kierowad pracą wśród ludności miejscowej i jednocześnie pełnid obowiązki 
sekretarza komórki partyjnej. Jak wykazało doświadczenie, tam gdzie lepszy jest 
kompanijny komisarz partyjny, tam też kompania jest zdrowsza. Dowódca 
kompanii niełatwo mógłby poradzid sobie z tymi wielkimi zadaniami 
politycznymi. Ponieważ straty wśród młodszych kadr dowódców są bardzo duże, 
często zachodzi potrzeba wyznaczania byłych żołnierzy nieprzyjacielskich. 
niedawno wziętych do niewoli, na dowódców plutonów i kompanii: niektórzy 
spośród żołnierzy wziętych do niewoli w lutym i marcu tego roku są już 
dowódcami batalionów. Na pierwszy rzut oka może się wydawad, że można by 
było obejśd się bez komisarzy, skoro już nazywamy się Armią Czerwoną. Ale to 
bardzo gruby błąd. Kiedy 28 pułk znajdował się w południowej części Hunanu, 
zniesiono instytucję komisarzy partyjnych, ale potem znów ją przywrócono. 
Przemianowanie zaś komisarzy na instruktorów dałoby powód do mieszania ich 
z instruktorami kuomintangowskimi, których jeocy tak nienawidzą. Zresztą 
istota systemu nie ulega zmianie na skutek zmiany nazwy. Dlatego 
postanowiliśmy nie przemianowywad ich. Z uwagi na to, że straty w zabitych i 
rannych wśród komisarzy partyjnych są bardzo duże, zorganizowaliśmy kursy 
przygotowujące komisarzy. Ale jednocześnie oczekujemy od Komitetu 
Centralnego i od komitetów partyjnych obu prowincji skierowania do nas co 
najmniej 30 towarzyszy, których można by było mianowad komisarzami 
partyjnymi. 

Zazwyczaj żołnierz może walczyd dopiero po półrocznym lub rocznym 
przeszkoleniu, a nasz żołnierz, który dopiero wczoraj stanął w szeregu, już dzisiaj 
musi iśd do walki — dosłownie beż żadnego przygotowania. Nasi żołnierze są 
bardzo słabo obeznani z techniką wojenną i w walce ratuje ich jedynie odwaga. 
Aby zorganizowad szkolenie, konieczny jest dłuższy okres wytchnienia, a to jest 
niemożliwe; aby zdobyd czas na przeszkolenie, pozostaje jedno wyjście — unikad 
niektórych bojów, ale czy to się uda, na razie trudno powiedzied. W celu 
przygotowania młodszych dowódców utworzono teraz oddział szkolny w 
składzie 150 ludzi; mamy zamiar prowadzid szkolenie w tym trybie również w 
przyszłości. Oczekujemy, że Komitet Centralny i komitety partyjne obu prowincji 
skierują do nas możliwie jak największą ilośd kadr dowódców — dowódców 
plutonów, kompanii i większych jednostek. 
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Hunaoski Komitet Prowincjonalny partii domaga się, abyśmy zwracali uwagę na 
materialne warunki życia żołnierzy, zmierzając do tego, by poziom ich życia był 
chod trochę wyższy od poziomu życia zwykłych robotników i chłopów. 
Tymczasem zaś można obserwowad teraz odwrotny stan rzeczy: poza racją rvżu 
na każdą osobę przypada zaledwie 5 fenów dziennie na przyprawy, ale 
utrzymanie nawet tej normy jest trudne. Aby wypłacid pieniądze tylko na 
przyprawy, potrzebujemy ponad 10 tysięcy juanów miesięcznie, a my osiągamy 
je wyłącznie wyciskając pieniądze z tuhao11. Co się tyczy zaopatrzenia całej 
pięciotysięcznej armii w zimowe umundurowanie, to watę mamy, ale brak 
płótna lnianego. Chociaż nastąpiły już chłody, wielu żołnierzy chodzi wciąż 
jeszcze w letnim umundurowaniu, nakładając jeden komplet na drugi. Dobrze, 
że przywykliśmy do trudności i że przy tym wszyscy znoszą jednakowe braki: 
wszyscy, od dowódcy korpusu do kucharza, otrzymują poza ryżowym 
przydziałem po 5 fenów na przyprawy; jeżeli na drobne wydatki przeznaczona 
jest suma 20 fenów, to wszyscy dostają po 20 fenów, jeżeli 40 fenów — to 
wszyscy dostają po 40 fenów12. Dlatego żołnierze nie utyskują na nikogo. 

Po każdej bitwie są ranni. Z powodu niedojadania, zimna i z innych przyczyn 
wielu dowódców i żołnierzy choruje. Szpital Armii Czerwonej znajduje się w 
górach, leczenie odbywa się tam według metod medycyny chioskiej i 
europejskiej, ale lekarzy i lekarstw brak. Teraz w szpitalu leczy się ponad 800 
osób. Hunaoski Komitet Prowincjonalny partii przyrzekł nam pomoc w 
lekarstwach, ale dotychczas nie przysłał ich. Jeszcze raz więc prosimy Komitet 
Centralny i obydwa prowincjonalne komitety partii o skierowanie do nas kilku 
lekarzy, obeznanych z medycyną europejską, oraz pewną ilośd jodu w 
tabletkach. 

 

Pomimo skąpego zaopatrzenia materialnego i ciągłych walk trzymamy się po 
dawnemu mocno; tłumaczy się to nie tylko rolą kierownictwa partyjnego, ale też 
wprowadzeniem w armii zasad demokratycznych. Dowódcy nie biją żołnierzy; 
żołnierze i dowódcy otrzymują jednakowe zaopatrzenie; żołnierze korzystają z 
wolności zgromadzeo i słowa; zniesiono zbyteczne ceremonie; gospodarkę 
prowadzi się na oczach wszystkich. Żołnierze sami zarządzają prowiantowaniem 
i znajdują sposoby, by z przydzielanych codziennie 5 fenów na przyprawy 
zaoszczędzid jeszcze trochę pieniędzy na drobne wydatki; te tak zwane 
„oszczędności na żołądku” wynoszą około 60—70 wenów na osobę dziennie. 
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Wszystko to bardzo podoba się żołnierzom, zwłaszcza nowicjuszom spośród 
jeoców, którzy czują, że armia kuomintangowska i nasze wojska — to dwa różne 
światy. Chociaż widzą nawet, że warunki materialne w Armii Czerwonej są 
gorsze niż w armii białej, za to pod względem moralnym są tutaj wyzwoleni. 
Wpływ zasad demokratycznych doprowadza do tego, że żołnierz, który jeszcze 
wczoraj walcząc po stronie nieprzyjaciela nie przejawiał odwagi, dziś mężnie 
walczy w szeregach Armii Czerwonej. Armia Czerwona podobna jest do 
wielkiego tygla, w którym jeocy od razu się przetapiają. W Chinach demokracja 
potrzebna jest nie tylko ludowi, potrzebna jest również i armii. Demokratyczny 
system w armii jest najważniejszym środkiem rozgromienia feudalnej armii 
najemnej13. 

W organizacji partyjnej istnieją obecnie cztery ogniwa — komórki kompanijne, 
komitety batalionowe, komitety pułkowe i komitet korpusu. W kompanii tworzy 
się komórka, w drużynie — grupa partyjna. Jeżeli Armia Czerwona, walcząc w 
bardzo ciężkich warunkach, jest nadal niezwyciężona, to jedną z głównych 
przyczyn tego jest zasada organizowania komórki w kompanii. Przed dwoma laty 
organizacje nasze w armii kuomintangowskiej absolutnie nie obejmowały 
swoimi wpływami mas żołnierskich; nawet w oddziałach Je Tinga14 komórka 
istniała tylko w pułku; dlatego nie mogliśmy przetrzymad ciężkiej próby. Teraz 
stosunek liczbowy członków partii do bezpartyjnych w Armii Czerwonej wynosi 
w przybliżeniu 1 : 3, to znaczy, że przeciętnie na cztery osoby jedna jest 
członkiem partii. Niedawno powzięto uchwałę o zwiększeniu liczby członków 
partii w oddziałach walczących: liczba komunistów i bezpartyjnych ma byd w 
nich równa15. Brak nam teraz dobrych sekretarzy komórek kompanijnych, toteż 
prosimy Komitet Centralny o skierowanie do tej pracy u nas jak najwięcej ludzi 
spośród aktywistów, którym przebywanie w obecnym miejscu pracy grozi 
niebezpieczeostwem. Prawie wszyscy działacze, którzy przybyli do nas z 
południowej części Hunanu, prowadzą pracę partyjną w armii. Jednak w sierpniu 
częśd naszych ludzi w południowym Hunanie rozproszyła się i teraz nie mamy 
kogo do tej pracy kierowad. 

Nasze terenowe siły zbrojne dzielą się na oddziały Gwardii Czerwonej i 
robotniczo-chłopskie oddziały powstaocze. Oddziały powstaocze uzbrojone są w 
piki i fuzje. Pod względem organizacyjnym jednostkę stanowi gmina; w każdej 
gminie jest jeden oddział, którego liczebnośd zależy od wielkości gminy. 
Zadaniem tych oddziałów jest tłumienie kontrrewolucji, ochrona gminnych 
organów władzy, a w razie zjawienia się nieprzyjaciela — udzielanie pomocy w 
walce oddziałom Armii Czerwonej i oddziałom Gwardii Czerwonej. Po raz 
pierwszy oddziały powstaocze zostały utworzone w Jungsinie, początkowo jako 
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organizacja nielegalna, potem zaś — po zdobyciu władzy w całym powiecie — 
jako organizacja legalna. System ten zastosowany jest teraz we wszystkich 
powiatach Rejonu Pogranicznego, przy czym uprzednie nazwy oddziałów 
zachowano bez zmian. Oddziały Gwardii Czerwonej uzbrojone są zasadniczo w 
karabiny pięciostrzałowe, ale zdarzają się również karabiny dziewięciostrzałowe 
i jednostrzałowe. Ilośd karabinów według powiatów jest następująca: powiat 
Ningkang — 140, Jungsin — 220, Lienhua — 43, Czaling — 50, Lingsien — 90, 
Suiczuan — 130, Wanan — 10; razem — 683. Większą częśd karabinów 
otrzymano od Armii Czerwonej, mniejszą — zdobyto na wrogu. Oddziały Gwardii 
Czerwonej wszystkich powiatów w większości swej stale prowadzą walki z 
oddziałami „ochrony spokoju” i drużynami zagrodowymi, utworzonymi przez 
tuhao i lieszenów; siła bojowa Gwardii Czerwonej wzrasta z każdym dniem. 

 

Przed „przewrotem 21 maja”16 we wszystkich powiatach istniały oddziały 
samoobrony chłopskiej. Posiadały one następujące ilości karabinów: Jusien — 
300, Czaling — 300. Lingsien — 60, Suiczuan — 50, Jungsin — 80, Lienhua — 60, 
Ningkang — 60 (oddziały Juan Wen-tsaia), Tsingkangszan — 60 (oddziały Wang 
Tso); razem — 970. Po „przewrocie 21 maja” tylko oddziały Juan Wen-tsaia i 
Wang Tso zachowały swoją broo, ponadto zostało jeszcze 6 karabinów w 
powiecie Suiczuan i jeden w powiecie Lienhua, a całą pozostałą broo zabrali 
tuhao i lieszenowie. Fakt, że oddziały samoobrony chłopskiej nie zdołały 
zachowad swojej broni, jest rezultatem oportunistycznej linii. Teraz oddziały 
Gwardii Czerwonej w powiatach wciąż jeszcze odczuwają dotkliwy brak broni; 
mają one karabinów o wiele mniej niż tuhao i lieszenowie; dlatego Armia 
Czerwona po dawnemu powinna zasilad bronią oddziały Gwardii Czerwonej. 
Armia Czerwona powinna wszelkimi sposobami pomagad ludności w zbrojeniu 
się, byleby nie obniżało to jej własnej zdolności bojowej. 

Zgodnie z przyjętymi już u nas zasadami każdy batalion Armii Czerwonej składa 
się z czterech kompanii z 75 karabinami na kompanię; łącznie zaś z kompanią do 
specjalnych poruczeo, kompanią karabinów maszynowych i kompanią 
moździerzy, sztabem pułku i trzema sztabami batalionów — na pułk przypada 1 
075 karabinów. Karabiny zdobyte w walce przeznacza się w miarę możności na 
uzbrojenie oddziałów terenowych. Dowódcy Gwardii Czerwonej wyznaczani są z 
grona ludzi, którzy zostali delegowani przez powiaty do organizowanego przez 
Armię Czerwoną oddziału szkolnego i przeszli tam przeszkolenie. Należy 
stopniowo redukowad kierowanie z Armii Czerwonej — jako dowódców 
oddziałów terenowych — osób pochodzących z odległych rejonów. Czu Pei-te 
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również uzbraja swoje oddziały „ochrony spokoju” i obszarnicze drużyny 
zagrodowe; ze względu na swoją liczebnośd i siłę bojową uzbrojone oddziały 
tuhao i lieszenów we wszystkich powiatach Rejonu Pogranicznego stanowią 
dośd pokaźną siłę, toteż z powiększeniem naszych terenowych czerwonych sił 
zbrojnych tym bardziej nie należy ani trochę zwlekad. 

 

Zasadą Armii Czerwonej jest koncentracja sił, a zasadą Gwardii Czerwonej — 
dekoncentracja sił. W obecnym okresie chwilowej stabilizacji władzy reakcyjnej, 
kiedy nieprzyjaciel jest w stanie zebrad i rzucid przeciwko Armii Czerwonej 
znaczne siły zbrojne, dekoncentracja sił Armii Czerwonej jest szkodliwa. Nasze 
doświadczenie wykazuje, że dekoncentrując siły prawie zawsze ponosiliśmy 
porażki, podczas gdy koncentrując siły przeciw wrogowi, rozporządzającemu 
siłami mniejszymi, równymi lub niewiele większymi od naszych — zazwyczaj 
odnosiliśmy zwycięstwa. Rejon, który według dyrektyw Komitetu Centralnego 
mamy objąd działaniami oddziałów partyzanckich, rozpościera się na kilka 
tysięcy li i jest dla nas zbyt wielki; przypuszczamy, że ta dyrektywa Komitetu 
Centralnego wynika z przeceniania naszych sił. Natomiast dla oddziałów Gwardii 
Czerwonej korzystniejsza jest dekoncentracja sił i teraz we wszystkich powiatach 
stosują one metodę prowadzenia operacji siłami zdekoncentrowanymi. 

Najskuteczniejszymi formami naszej propagandy wśród wojsk nieprzyjaciela 
okazało się zwalnianie jeoców i leczenie rannych żołnierzy nieprzyjaciela. Wśród 
żołnierzy i dowódców batalionów, kompanii i plutonów, którzy dostali się do nas 
do niewoli, od pierwszej chwili prowadzimy akcję agitacyjną i dzielimy ich na 
dwie grupy: do jednej włączamy tych, którzy chcą pozostad, do drugiej — tych, 
którzy chcą odejśd; tych ostatnich uwalniamy zaopatrując na drogę w pieniądze. 
To postępowanie od razu obala kłamliwą propagandę wroga, który twierdzi, 
jakoby „bandyci komunistyczni mordują wszystkich bez różnicy”. Oto dlaczego 
organ Jang Czy-szenga — czasopismo „9 Dywizja” — mówiąc o naszych 
metodach zatroskany stwierdza: „Cóż za chytrośd!” Żołnierze Armii Czerwonej 
otaczają jeoców troskliwością i serdecznie żegnają ich, a odchodzący jeocy 
„żegnając nowych braci” wyrażają nam swoją gorącą wdzięcznośd. 

Leczenie rannych żołnierzy nieprzyjaciela jest również bardzo skutecznym 
środkiem. Co rozumniejsi wrogowie, w rodzaju Li Wen-pina, zaczęli ostatnio 
naśladowad nas: już nie mordują jeoców i zaczęli leczyd rannych, którzy dostali 
się do niewoli. Niemniej jednak zdarzało się w następnych bitwach, że nasi 
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ludzie wracali zabierając ze sobą broo; takie wypadki stwierdzono już 
dwukrotnie. 

Oprócz tego kładziemy nacisk na poglądowe środki propagandy — plakaty itp. 
Kiedy tylko przybywamy do jakiegoś osiedla, jego mury pokrywają się naszymi 
hasłami. Ale brak nam ludzi umiejących rysowad, prosimy więc Komitet 
Centralny i komitety partyjne obu prowincji o skierowanie do nas kilku 
rysowników. 

Bazy wojenne. Pierwszą bazą są góry Tsingkangszan, leżące na styku czterech 
powiatów — Ningkang, Lingsien, Suiczuan i Jungsin. Na północnym zboczu tych 
gór leży wieś Maoping powiatu Ningkang, na południowym zboczu — wieś 
Huangjao powiatu Suiczuan; odległośd pomiędzy tymi dwoma punktami wynosi 
90 li. Na wschodnim zboczu znajduje się wieś Naszan powiatu Jungsin, na 
zachodnim — wieś Szuikou powiatu Lingsien; odległośd pomiędzy tymi ostatnimi 
dwoma punktami — 80 li. Obwód bazy wynosi 550 li, poczynając od Naszanu 
przez Lung-juankou (powiat Jungsin), Sinczeng, Maoping, Talung (powiat 
Ningkang), Szytu, Szuikou, Siatsun (powiat Lingsien), Ingpansii, Taikiapu, Tafen, 
Tuitsykien, Huangjao, Wutoukiang, Czejao (powiat Suiczuan) aż do Naszanu. W 
górach — w miejscowościach Tatsing, Siaotsing, Szangtsing, Czungtsing, Siatsing, 
Tsy-ping, Siaczuang, Singczou, Tsaoping, Painihu, Lofu — leżą nawadniane pola i 
wsie; przedtem ukrywali się tu bandyci i rozbite wojska; teraz rejon ten stał się 
naszą bazą. Ale ludności jest tu mniej niż 2 tysiące, a zboża zbiera się mniej niż 
10 tysięcy tanów; dlatego prowiantowanie armii całkowicie zależy od dostaw z 
powiatów Ningkang, Jungsin i Suiczuan. W punktach ważnych pod względem 
wojskowym zbudowano umocnienia. Tutaj znajdują się nasze szpitale wojskowe, 
warsztaty krawieckie, magazyny broni i tyły pułków. Teraz odbywa się 
transportowanie żywności z powiatu Ningkang w góry. Jeśli tylko zaopatrzenie 
to będzie należycie zorganizowane, wróg nie przedrze się tutaj. Drugą bazą są 
góry Cziulungszan na styku powiatów Ningkang, Jungsin, Lienhua i Czaling. 
Znaczeniem swoim baza ta ustępuje bazie tsingkangszaoskiej, ale jest najdalej 
położoną tyłową bazą miejscowych sił zbrojnych czterech wymienionych 
powiatów i również tutaj zbudowane są umocnienia. Wykorzystanie 
niedostępnych miejscowości górskich jest bezwzględną koniecznością dla 
czerwonych baz oporu, otoczonych ze wszystkich stron terenami białej władzy. 
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KWESTIA AGRARNA 

 

Sprawa ziemi w Rejonie Pogranicznym. W przybliżeniu ponad 60% całej ziemi 
znajduje się w rękach obszarników i mniej niż 40% — w rękach chłopów. W 
prowincji Kiangsi największa koncentracja posiadłości ziemskich przypada na 
powiat Sui-czuan, gdzie do obszarników należy około 80% ziemi. Z kolei idzie 
powiat Jungsin, gdzie w rękach obszarników koncentruje się w przybliżeniu 70% 
ziemi. W powiatach Wanan, Ningkang i Lienhua jest trochę więcej chłopów- 
posiadaczy, ale i tutaj mimo to większa częśd ziemi należy do obszarników — 
około 60%, a do chłopów — tylko 40%. W powiatach Czaling i Lingsien prowincji 
Hunan w rękach obszarników znajduje się około 70% ziemi. 

O warstwach pośrednich. Wobec takiej sytuacji w rolnictwie znaczna większośd 
ludności może poprzed konfiskatę i nowy podział całej ziemi17. Jednak ludnośd 
wiejska dzieli się pod względem klasowym na ogół na trzy kategorie, a 
mianowicie: klasę wielkich i średnich obszarników, pośrednią warstwę drobnych 
obszarników i kułaków oraz klasę średniaków i biedniaków. Interesy kułaków 
często zbiegają się z interesami drobnych obszarników. Ziemia kułaków stanowi 
niewielką częśd całej ziemi, ale łącznie z ziemią drobnych obszarników wypada 
jej dośd dużo. Podobnie przedstawia się sprawa przypuszczalnie w całym kraju. 
W Rejonie Pogranicznym przeprowadza się politykę pełnej konfiskaty i 
całkowicie nowego podziału ziemi, toteż tutaj na ciosy narażeni są zarówno 
tuhao i lieszenowie, jak i warstwy pośrednie. Taka jest nasza polityka; jednakże 
jej praktyczne zastosowanie natrafia na poważne przeszkody ze strony warstw 
pośrednich. W początkowym okresie rewolucji warstwy pośrednie pozornie 
kapitulują przed biedotą, ale faktycznie wykorzystują swoją dawną pozycję 
społeczną i stosunki rodowe, aby nastraszyd biedotę i odwlec podział ziemi. 
Kiedy zaś dalsze odwlekanie staje się niemożliwe, drobni obszarnicy i kułacy albo 
zatajają prawdziwe rozmiary swoich posiadłości, albo zostawiają sobie 
urodzajniejszą ziemię i oddają gorszą. W tym okresie biedota, ulegając wpływom 
wielowiekowego ucisku i nie mając pewności zwycięstwa rewolucji, często daje 
posłuch warstwom pośrednim i nie ośmiela się wystąpid czynnie. Czynne 
wystąpienia przeciwko warstwom pośrednim na wsi rozpoczynają się dopiero 
wraz z przypływem fali rewolucji, po zagarnięciu władzy w jednym, a czasem 
nawet w kilku powiatach, po wielokrotnych porażkach wojsk reakcji i 
wielokrotnej demonstracji potęgi Armii Czerwonej. Na przykład w południowej 
części powiatu Jungsin, gdzie warstwy pośrednie są najliczniejsze, odwlekanie 
podziału, jak również zatajanie rozmiarów posiadłości ziemskich stały się bardzo 
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rozpowszechnionym zjawiskiem. Faktycznie podział ziemi zaczął się tutaj 
dopiero wtedy, kiedy Armia Czerwona odniosła 23 czerwca wielkie zwycięstwo 
pod Lungjuankou, a rejonowe organy władzy ukarały kilka osób, odwlekających 
podział ziemi. Jednakże we wszystkich powiatach szeroko rozpowszechnione są 
stosunki feudalno-rodowe; często ludnośd całej wsi, a nawet kilku wsi nosi to 
samo nazwisko, toteż proces ostatecznego rozgraniczenia sił klasowych i 
przezwyciężenia wpływu stosunków rodowych nie może zakooczyd się w 
krótkim terminie. 

Zdrada warstw pośrednich w okresie białego terroru. W okresie przypływu fali 
rewolucji warstwy pośrednie narażone są na ciosy i wraz z nastaniem białego 
terroru natychmiast przechodzą na stronę wroga. W powiatach Jungsin i 
Ningkang właśnie drobni obszarnicy i kułacy pełnili funkcję przewodników wojsk 
reakcyjnych, które podpalały domy rewolucyjnie nastrojonych chłopów. Według 
wskazao reakcjonistów drobni obszarnicy i kułacy sami również podpalali domy i 
chwytali ludzi, wykazując przy tym niecodzienną odwagę. 

Kiedy Armia Czerwona wracała do Ningkangu, Sinczengu, Kuczengu i Lungszy, 
kilka tysięcy chłopów, uległszy agitacji reakcjonistów, którzy twierdzili, że „partia 
komunistyczna wymorduje ich”, uciekło razem z reakcjonistami do Jungsinu. I 
dopiero kiedy rozwinęliśmy działalnośd propagandową i wyjaśniliśmy, że nie 
zabijamy chłopów, którzy przeszli na stronę wroga, i że witamy z radością ich 
powrót na żniwa, pewna częśd chłopów stopniowo zaczęła wracad. 

W okresie opadania fali rewolucji w całym kraju, największą trudnością na 
terenie baz rewolucyjnych jest niemożnośd utrzymania w ręku warstw 
pośrednich. Główną przyczyną ich przechodzenia na stronę wroga są 
niezmiernie ciężkie ciosy zadawane tym warstwom przez rewolucję. Jednak w 
okresie narastania rewolucji w całym kraju biedota chłopska, czując należyte 
oparcie, zaczyna działad bardziej śmiało, a przerażone warstwy pośrednie nie 
odważają się na wrogie wypady. Kiedy wojna pomiędzy Li Tsung-żenem a Tang 
Szeng-czy przeniosła się do Hunanu, drobni obszarnicy powiatu Czaling zwrócili 
się do chłopów z propozycją pokoju, a byli i tacy, którzy w okresie Nowego Roku 
obdarowywali chłopów wieprzowiną (chociaż w tym czasie Armia Czerwona już 
wycofała się z Czalingu do Suiczua-nu). Lecz po zakooczeniu wojny pomiędzy Li 
Tsung-żenem a Tang Szeng-czy wszystko to ustało. Teraz, kiedy w kraju wznosi 
się fala kontrrewolucji, warstwy pośrednie, które odczuły na sobie ciosy 
rewolucji, prawie całkowicie przyłączyły się w białych rejonach do tuhao i 
lieszenów, i biedota chłopska znalazła się w odosobnieniu. Jest to rzeczywiście 
bardzo poważne zagadnienie 18. 
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Zdrada warstw pośrednich pod wpływem braków materialnych. Walczące 
czerwone i białe rejony stanowią jak gdyby dwa wrogie paostwa. W rezultacie 
bardzo ostrej blokady stosowanej przez nieprzyjaciela oraz naszego 
niewłaściwego podejścia do drobnej burżuazji handel pomiędzy tymi rejonami 
ustał prawie całkowicie: brak artykułów pierwszej potrzeby — soli, tkanin, 
lekarstw, ceny ich podniosły się; niemożliwością stało się wywożenie drzewa, 
herbaty, oleju i innych produktów gospodarki chłopskiej, ustał przypływ 
pieniędzy do chłopów — wszystko to odbija się na całej ludności. Biedota może 
jeszcze znosid takie trudności, ale warstwy średnie nie wytrzymują ich i 
kapitulują przed tuhao i lieszenami. Jeżeli w obozie tuhao, lieszenów i 
militarystów ustanie niezgoda i wojny, jeżeli sytuacja rewolucyjna nie będzie 
rozwijad się w całym kraju, to niewielkie czerwone rewolucyjne bazy oporu będą 
narażone na niezmiernie silny nacisk ekonomiczny i możliwośd ich 
długotrwałego istnienia stanie pod znakiem zapytania. Przecież nie tylko 
warstwy średnie nie są w stanie wytrzymad takiego nacisku ekonomicznego — 
nie wykluczona jest możliwośd, że nastąpi chwila, kiedy nie zdołają go 
wytrzymad i robotnicy, i biedota, i nawet Armia Czerwona. W powiatach Jungsin 
i Ningkang nie było soli, zupełnie znikły tkaniny i lekarstwa, a o reszcie nie ma 
nawet co mówid. Obecnie sól jest już w handlu, ale jest strasznie droga; 
natomiast tkanin i lekarstw nie ma w dalszym ciągu. Nadal nie można wywozid 
drewna, herbaty i oleju, których najwięcej produkuje zachodnia częśd powiatów 
Ningkang i Jungsin oraz północna częśd powiatu Suiczuan (wszystkie te rejony 
wchodzą obecnie w skład terytorium bazy rewolucyjnej)19. 

Kryteria stosowane przy podziale ziemi. Przy dokonywaniu podziału ziemi za 
jednostkę przyjmuje się gminę, a w górskich rejonach, gdzie jest mało ziemi 
ornej, jak na przykład w rejonie Siaokiang powiatu Jungsin, za jednostkę 
przyjmuje się 3—4 gminy; co prawda, takich wypadków jest bardzo mało. 
Wszyscy mieszkaocy w każdej wsi otrzymują jednakowy nadział ziemi — 
mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi. Teraz, zgodnie z instrukcją Komitetu 
Centralnego, stosujemy kryterium zdolności do pracy: zdolni do pracy otrzymują 
dwa razy więcej ziemi niż niezdolni do pracy20. 

Sprawa ustępstw dla chlopów-posiadaczy. Ta sprawa nie została jeszcze 
dokładnie omówiona. Kułacy ze środowiska chlopów-posiadaczy wysuwają 
żądanie, aby przy podziale ziemi stosowad jako kryterium możliwości 
produkcyjne, to znaczy, aby przydzielad więcej ziemi tym, którzy rozporządzają 
większą siłą roboczą i kapitałem (inwentarzem rolniczym itp.). Kułacy zdają sobie 
sprawę, że obydwa kryteria podziału ziemi — równościowy lub według ilości 
osób zdolnych do pracy — są dla nich jednakowo niekorzystne. Uważają oni, że 
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dzięki dużej gorliwości w pracy i posiadaniu kapitału mogą uzyskiwad większe 
zbiory. 

Dlatego są przeciwni równościowemu podziałowi ziemi, przy którym nie 
uwzględnia się ich specjalnej gorliwości i nadmiaru kapitału. W tej kwestii po 
dawnemu stosujemy się do dyrektyw Komitetu Centralnego. Jednak sprawa ta 
wciąż jeszcze wymaga omówienia; o rezultatach tego poinformujemy 
dodatkowo, po wyciągnięciu odpowiednich wniosków. 

Podatek gruntowy. Podatek gruntowy pobierany w powiecie Ningkang stanowi 
20% zbiorów, co przewyższa o 5% normę przewidzianą w instrukcji Komitetu 
Centralnego. Niecelową byłoby rzeczą wprowadzad zmiany teraz, kiedy 
pobieranie podatku już się odbywa; norma ulegnie obniżeniu w przyszłym roku. 
Prócz tego w tych częściach powiatów Suiczuan, Lingsien i Jung-sin, które 
wchodzą w skład terytorium bazy rewolucyjnej, teren jest wszędzie górzysty, 
chłopi żyją w skrajnej nędzy i niewskazane jest pobieranie od nich podatków. 
Środki potrzebne na pokrycie wydatków rządu i Gwardii Czerwonej wyciskamy z 
tuhao na terenach białej władzy. Co się zaś tyczy zaopatrywania Armii 
Czerwonej, to ryż można na razie brad z wpływów z podatku gruntowego w 
powiecie Ningkang, a pieniądze — całkowicie wyciskad z tuhao. W październiku, 
w czasie partyzanckiego rajdu na powiat Suiczuan, zdobyliśmy tą drogą ponad 
10 tysięcy juanów. Na jakiś czas starczy tych pieniędzy, a potem zobaczy się. 

 

ZAGADNIENIE ORGANÓW WŁADZY 

 

Wszędzie utworzone zostały powiatowe, rejonowe i gminne organy władzy 
ludowej, jednak ich nazwy nie odpowiadają ich istocie. W wielu 
miejscowościach nie ma zgromadzeo delegatów robotniczych, chłopskich i 
żołnierskich. Gminne, rejonowe i nawet powiatowe komitety wykonawcze 
wybierane są na swego rodzaju masowych wiecach. Na takich masowych 
wiecach, zwoływanych bez przygotowania, omawianie zagadnieo jest 
niemożliwe, toteż nie mogą one służyd za środek politycznego wychowania mas. 
Ponadto na takich wiecach łatwo biorą górę przedstawiciele inteligencji lub 
żywioły, które się wśliznęły. W niektórych miejscowościach zgromadzenia 
delegatów uważane są jedynie za tymczasowe organy, których główna funkcja 
polega na wybieraniu komitetów wykonawczych; po wyborach cała władza 
koncentruje się w komitetach i nie wspomina się już o zgromadzeniach. Nie 
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można powiedzied, że u nas nie ma w ogóle takich zgromadzeo delegatów 
robotniczych, chłopskich i żołnierskich, których istota odpowiada nazwie; 
istnieją one, ale jest ich bardzo mało. Tłumaczy się to właśnie 
niedostatecznością propagandy nowego systemu rządów i odpowiedniej pracy 
wychowawczej. Szkodliwe tradycje epoki feudalnej z jej dyktatorskimi metodami 
głęboko zapuściły korzenie w świadomości mas ludowych, a nawet członków 
partii i nie można ich od razu wyplenid; przy rozstrzyganiu zagadnieo ludzie 
starają się jak najmniej przysparzad sobie kłopotów; nie podoba im się system 
demokratyczny, w którym jest „dużo zawracania głowy”. System centralizmu 
demokratycznego przyjmie się w organizacjach masowych wszędzie i jak należy 
dopiero wtedy, kiedy wykaże swoją skutecznośd w praktyce walki rewolucyjnej i 
kiedy masy zrozumieją, że system ten najlepiej mobilizuje siły ludu i najwięcej 
sprzyja jego walce. Opracowujemy teraz szczegółowy statut organizacyjny 
zgromadzeo delegackich wszystkich szczebli (zgodnie z ogólnymi dyrektywami 
Komitetu Centralnego) i stopniowo naprawiamy błędy przeszłości. W Armii 
Czerwonej zgromadzenia delegatów żołnierskich wszystkich szczebli również 
przekształcają się teraz w regularnie działające organy; naprawiamy dawny błąd, 
polegający na tym, że mieliśmy tylko komitety żołnierskie, ale nie było 
zgromadzeo delegatów żołnierskich. 

Przez nazwę „rząd robotników, chłopów i żołnierzy”, która uzyskała teraz wśród 
ludu szeroką popularnośd, rozumie się komitet, ponieważ ludzie nie wiedzą 
jeszcze o władzy zgromadzeo delegatów i uważają, że prawdziwą władzą są 
wyłącznie komitety. Komitety wykonawcze, nie opierające się na 
zgromadzeniach, delegatów, często rozstrzygają sprawy w oderwaniu od mas, 
wykazują niezdecydowanie i ugodowośd w kwestiach konfiskaty i podziału ziemi. 
W tego rodzaju komitetach wykonawczych istnieje marnotrawstwo i 
łapownictwo; z powodu strachu przed białymi uchylają się one od walki z nimi 
lub wykazują w tej walce niezdecydowanie. Nawet plenarne posiedzenia 
komitetów wykonawczych odbywają się bardzo rzadko, a wszystkie sprawy 
rozstrzyga egzekutywa komitetów. W komitetach rejonowych i gminnych rzadko 
zbierają się nawet egzekutywy — sprawami kierują osobiście przewodniczący, 
sekretarz, naczelnik wydziału finansowego i dowódca oddziału Gwardii 
Czerwonej (lub oddziału powstaoczego); ci czterej ludzie są stałymi 
pracownikami komitetu. Tak więc zasada centralizmu demokratycznego nie 
przyjęła się nawet w pracy organów rządowych. 

W okresie początkowym drobni obszarnicy i kułacy wszelkimi sposobami starają 
się przeniknąd do komitetów wykonawczych, zwłaszcza gminnych. Zakładają 
czerwone opaski i udając entuzjastów wślizgują się w oszukaoczy sposób do 
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komitetów wykonawczych i zagarniają wszystko w swoje ręce, czyniąc z 
członków komitetów, reprezentujących biedotę, zwykłych statystów. Usunąd 
tych ludzi z komitetów można tylko zdzierając z nich w toku walki fałszywą 
maskę i mobilizując przeciwko nim biedotę. Chociaż podobne zjawiska nie 
zdarzają się wszędzie, jednak wykryto je w wielu miejscowościach. 

Partia cieszy się wśród mas ogromnym autorytetem, ale autorytet organów 
rządowych jeszcze jest bardzo niedostateczny. Dzieje się tak dlatego, że organy 
partyjne dążąc do uproszczenia swojej pracy same rozstrzygają liczne kwestie, z 
pominięciem organów władzy. Takie wypadki zdarzają się bardzo często. Jeszcze 
nie wszędzie w organach władzy istnieją frakcje komunistyczne, a tam, gdzie 
istnieją, nie są w dostatecznym stopniu wykorzystane. W przyszłości partia 
powinna realizowad zadanie kierownictwa organami władzy; dyrektywy i 
zarządzenia partii — poza drogą propagandy — winny byd wcielane w życie 
poprzez organy władzy. Trzeba unikad błędnej praktyki Kuomintangu, który 
bezpośrednio dyktuje swoje zarządzenia organom rządowym. 

 

SYTUACJA W ORGANIZACJACH PARTYJNYCH 

 

Przebieg walki z oportunizmem. Przed i po „przewrocie 21 maja” 1927 roku 
organizacje partyjne powiatów Rejonu Pogranicznego były, można powiedzied, 
całkowicie w rękach oportunistów. W chwili ofensywy kontrrewolucji tylko w 
rzadkich wypadkach prowadzono z nią zdecydowaną walkę. W październiku 
ubiegłego roku, kiedy Armia Czerwona (1 pułk 1 dywizji I korpusu Robotniczo- 
Chłopskiej Armii Rewolucyjnej) przybyła do powiatów Rejonu Pogranicznego, 
zastała tam tylko poszczególnych członków partii, którzy ukrywali się przed 
prześladowaniami, natomiast organizacje partyjne były całkowicie rozgromione 
przez wroga. Od listopada ubiegłego roku do kwietnia bieżącego roku odbywała 
się rekonstrukcja organizacji partyjnych, a po maju rozpoczął się ich gwałtowny 
wzrost. W ostatnim roku jak dawniej można było wszędzie zaobserwowad 
objawy oportunizmu w partii: niektórzy członkowie partii nie okazywali 
stanowczości w walce i przy zbliżaniu się nieprzyjaciela uciekali daleko w góry, 
co nazywało się „przyczajeniem w zasadzce”; inni zaś w swoim dążeniu do 
aktywnej działalności staczali się na drogę puczyzmu. Wszystko to są objawy 
ideologii drobnomieszczaoskiej. W procesie długiego hartowania się w bojach i 
w procesie partyjnego wychowania objawy ideologii drobnomieszczaoskiej stają 
się stopniowo coraz rzadsze. Te objawy ideologii drobnomieszczaoskiej zdarzają 



24 
 

się również w Armii Czerwonej. W wypadku ofensywy nieprzyjaciela 
proponowano już to decydowad się na kraocowe ryzyko, już to ratowad się 
ucieczką. Przy tym podczas omawiania kwestii prowadzenia operacji bojowych i 
jedną, i drugą opinię często wypowiadała ta sama osoba. Dopiero w toku 
długotrwałej wewnątrzpartyjnej walki i wyciągania nauki z obiektywnych faktów 
— kiedy na przykład kraocowe ryzyko pociągało za sobą wielkie straty, a 
ucieczka doprowadzała do porażki — sytuacja stopniowo zaczyna się poprawiad. 

Nastroje partykularystyczne. Ekonomika Rejonu Pogranicznego ma charakter 
agrarny, a w niektórych miejscowościach znajduje się jeszcze w patriarchalnym 
stadium ,,stępy i stępora” (w górskich rejonach do łuszczenia ryżu zasadniczo 
używa się stępy i stępora, a tylko w dolinach są ręczne żarna). W życiu, 
społecznym wszędzie panuje organizacja rodowa, w której ludzie noszący to 
samo nazwisko stanowią oddzielną jednostkę. Często okazuje się, że w wiejskich 
organizacjach partyjnych, utworzonych według kryterium terytorialnego, 
wszyscy członkowie komórki noszą jedno nazwisko, a zebranie komórki jest po 
prostu zebraniem rodu. W tych warunkach tworzenie „bojowej partii 
bolszewickiej” jest rzeczywiście nie tak łatwą sprawą! Ludzie niezupełnie jasno 
uświadamiają sobie, że dla partii komunistycznej nie istnieją granice paostwowe 
i prowincjonalne; również niezupełnie jasno uświadamiają sobie, że dla partii nie 
istnieją również ani granice powiatowe, ani rejonowe, ani gminne. Poczucie 
wzajemnej obcości między powiatami, wynikające z nastrojów 
partykularystycznych, jest bardzo silne; istnieje ono również między rejonami, a 
nawet między gminami tego samego powiatu. Praca uświadamiająca mająca na 
celu walkę z tymi nastrojami w najlepszym wypadku daje nikłe rezultaty; w 
zasadzie zaś obiektywnie pomaga nam w tej sprawie nacisk białych sił, które nie 
liczą się z żadnymi granicami. Na przykład „zjednoczone ekspedycje karne” 
kontrrewolucyjnych sił dwóch prowincji zespalają naszych ludzi w walce 
przeciwko nim i tylko w ten sposób stopniowo zanika partykularystyczna obcośd. 
Dzięki całemu szeregowi podobnych lekcji nastroje partykularystyczne zaczęły 
zanikad. 

Zagadnienie ludności miejscowej i napływowej. W powiatach Rejonu 
Pogranicznego istnieje ponadto specjalne zagadnienie; zagadnienie waśni 
między ludnością miejscową a napływową. Między rdzenną ludnością miejscową 
a wychodźcami z innych prowincji, którzy przesiedlili się tutaj z północy kilkaset 
lat temu, istnieje zakorzeniona waśo, panuje silna, mająca historyczne podłoże 
wrogośd, która od czasu do czasu przeradza się w zaciętą walkę. Tych 
napływowych mieszkaoców, którzy osiedlili się na terytorium od granic 
prowincji Fukien i Kuangtung wzdłuż granicy prowincji Hunan i Kiangsi aż do 
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południowej części prowincji Hupei, jest kilka milionów. Przybysze, którzy 
osiedlili się w górach, byli prześladowani przez rdzenną ludnośd, żyjącą na 
równinach, i od dawien dawna nie mieli żadnych praw politycznych. Rewolucję 
narodową, która odbywała się w pozaprzeszłym i przeszłym roku, ludnośd 
napływowa powitała radośnie spodziewając się, że nadchodzą lepsze czasy. Ale 
rewolucja poniosła klęskę i przybysze tak jak dawniej są gnębieni przez rdzenną 
ludnośd. 

W naszym rejonie — w powiatach Ningkang, Suiczuan, Lingsien i Czaling — 
wszędzie wyłania się zagadnienie wzajemnych stosunków między ludnością 
rdzenną a napływową, przy czym specjalnie zaogniona jest ta sprawa w 
powiecie Ningkang. W po-, zaprzeszłym i przeszłym roku rewolucyjnie 
nastrojony odłam rdzennej ludności powiatu Ningkang, połączywszy się z 
napływową ludnością, pod kierownictwem partii komunistycznej obalił władzę 
tuhao i lieszenów należących do rdzennej ludności i zagarnął cały powiat w 
swoje ręce. W czerwcu ubiegłego roku kiangsioski rząd prowincjonalny Czu Pei- 
te wystąpił przeciwko rewolucji, a we wrześniu tuhao i lieszenowie poprowadzili 
wojska Czu Pei-te na „ekspedycję karną” przeciwko Ningkangowi i znów 
sprowokowali walkę pomiędzy ludnością rdzenną a napływową. Tego rodzaju 
waśo między ludnością rdzenną a napływową nie powinna w istocie rzeczy mied 
miejsca w szeregach wyzyskiwanych klas robotników i chłopów, a tym bardziej 
nie powinna się odbijad na wzajemnych stosunkach wewnątrz partii 
komunistycznej. W praktyce jednak, z powodu dawnych przeżytków, waśo ta 
wciąż istnieje. Na przykład w sierpniu, kiedy ponieśliśmy porażkę w Rejonie 
Pogranicznym, a tuhao i lieszenowie spośród rdzennej ludności przyprowadzili 
wojska reakcyjne do Ningkangu i zaczęli rozpowszechniad wieści, jakoby 
napływowa ludnośd ma wymordowad rdzenną ludnośd, większa częśd chłopów 
spośród rdzennej ludności przeszła na stronę wroga, założyła białe opaski i 
pomagała białym wojskom przy podpalaniu domów i urządzaniu obław w 
górach. Kiedy zaś w październiku—listopadzie Armia Czerwona rozgromiła 
białych, chłopi — rdzenni mieszkaocy — uciekli razem z reakcjonistami, a tym 
razem chłopi spośród napływowej ludności zagarnęli mienie uciekinierów. Taki 
stan rzeczy odbijał się na życiu organizacji partyjnych, często doprowadzało to 
do bezmyślnej walki. Nasza metoda działao jest następująca: z jednej strony 
prowadzimy propagandę wyjaśniającą, że nie zabijamy chłopów zbiegłych na 
stronę wroga i że zbiegły chłop po powrocie otrzyma ziemię na równi z innymi; 
w ten sposób pomagamy zbiegłym chłopom uwolnid się spod wpływu tuhao i 
lieszenów i spokojnie wrócid do domu. Z drugiej strony władze powiatowe 
zmusiły chłopów spośród napływowej ludności do zwrócenia poprzednim 
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właścicielom ich mienia, ogłaszając, że roztaczają opiekę nad chłopami spośród 
rdzennej ludności. W organizacjach zaś partyjnych wzmacniamy działalnośd 
wychowawczą, dążąc wszelkimi sposobami do zjednoczenia członków partii 
spośród obu grup. 

Zdrada elementów obcych, spekulujących na momencie politycznym, które 
wśliznęły się do partii. W okresie wzniesienia fali rewolucji (czerwiec) liczne 
elementy obce wykorzystując szeroki napływ nowych członków wśliznęły się do 
partii i przeniknęły do naszych szeregów: liczba członków partii w Rejonie 
Pogranicznym szybko przekroczyła 10 tysięcy. Wśród kierowniczego składu 
komórek i komitetów rejonowych przeważali nowi członkowie partii, w związku 
z czym sprawy partyjnego wychowania nie można było postawid na należytym 
poziomie. Wraz z narastaniem białego terroru elementy obce, które wśliznęły 
się do partii, zdradziły nas i zaczęły wydawad naszych towarzyszy reakcjonistom, 
co doprowadziło do upadku dużej części organizacji partyjnych w białych 
rejonach. 

Po wrześniu wzięliśmy się energicznie do czystki partii i ścisłego regulowania jej 
składu. W powiatach Jungsin i Ningkang całkowicie rozwiązano organizacje 
partyjne i przeprowadzono ponowną rejestrację. Liczba członków partii znacznie 
zmniejszyła się, za to siła bojowa organizacji partyjnych wzrosła. Dawniej 
wszystkie organizacje partyjne były legalne, ale po wrześniu zaczęliśmy tworzyd 
nielegalną organizację, która mogłaby działad nawet po przybyciu reakcyjnych 
sił. Jednocześnie wszelkimi sposobami staramy się przenikad do białych rejonów, 
żeby prowadzid pracę w samym obozie wroga. Jednakże nie rozporządzamy 
jeszcze trwałymi pozycjami w pobliskich miastach po pierwsze dlatego, że w 
miastach wróg jest stosunkowo silny, a po drugie dlatego, że w swoim czasie 
wojska nasze opanowując te miasta za bardzo dały się we znaki burżuazji, w 
rezultacie czego trudno tam usadowid się członkowi partii. Teraz naprawiamy te 
błędy i wszelkimi sposobami staramy się stworzyd w miastach nasze organizacje, 
jednak, jak dotychczas, osiągnęliśmy niewiele. 

Kierownicze instancje partyjne. Egzekutywy komórek zostały przemianowane na 
komitety. Nad komórką stoi komitet rejonowy, a nad komitetem rejonowym — 
powiatowy. W specjalnych okolicznościach, jako ogniwo pośrednie między 
komitetami rejonowymi a powiatowymi, organizowane są komitety specjalnych 
rejonów; takimi są na przykład komitety specjalnych rejonów, z których jeden 
obejmuje północną, a drugi — południowo-wschodnią częśd powiatu Jungsin. 
Ogółem Rejon Pograniczny ma pięd komitetów powiatowych — w Ningkangu, 
Jungsinie, Lienhua, Suiczuanie i Lingsienie. Komitet powiatowy istniał przedtem 
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również w Czalingu, ponieważ jednak nie potrafił prawidłowo zorganizowad 
pracy, większa częśd organizacji, utworzonych ubiegłej zimy i tegorocznej 
wiosny, została rozgromiona przez białych, toteż w ostatnim półroczu 
działalnośd komitetu ogranicza się wyłącznie do rejonów górskich, 
przylegających do powiatów Ningkang i Jungsin; oto przyczyna, dla której 
komitet powiatowy w Czalingu przekształcono na komitet specjalnego rejonu. 
Aby dotrzed do powiatów Jusien i Anjuan, trzeba przejśd przez Czaling. 
Posyłaliśmy tam ludzi, ale wrócili z niczym. Co się zaś tyczy Wanaoskiego 
Komitetu Powiatowego, z którym w styczniu bieżącego roku odbyliśmy wspólne 
posiedzenia w Suiczuanie, to w ciągu przeszło półrocza był on odcięty od nas 
przez białych i kontakt z nim zdołaliśmy nawiązad tylko jeden raz, we wrześniu, 
podczas partyzanckich operacji oddziałów Armii Czerwonej pod Wananem. 
Razem z naszymi oddziałami wyszło stąd do Tsingkangszanu 80 rewolucyjnie 
nastrojonych chłopów i z nich utworzono teraz wanaoski oddział Gwardii 
Czerwonej. W powiecie Anfu nie ma organizacji partyjnych. Powiat Kian leży w 
sąsiedztwie powiatu Jungsin, ale mimo to komitet partyjny powiatu Kian 
nawiązywał z nami łącznośd tylko dwa razy i nie udzielił żadnej pomocy. Jest to 
w najwyższym stopniu dziwne. W rejonie Szatien powiatu Kueitung podziału 
ziemi dokonano dwukrotnie — w marcu i sierpniu — i utworzono organizacje 
partyjne, podlegające Południowo-hunaoskiemu Komitetowi Specjalnemu z 
ośrodkiem w Szyertungu (rejon Lungsi). Komitety powiatowe podlegają 
specjalnemu komitetowi rejonu pogranicznego Hunan —Kiangsi. 20 maja we wsi 
Maoping (powiat Ningkang) odbyła się pierwsza partyjna konferencja Rejonu 
Pogranicznego, która wybrała specjalny komitet pierwszej kadencji w liczbie 23 
osób z Mao Tse-tungiem w charakterze sekretarza. W lipcu Hunaoski Komitet 
Prowincjonalny partii przysłał Jang Kai-minga, któremu zlecono pełnienie 
obowiązków sekretarza. We wrześniu Jang Kai-ming zachorował i pełnienie 
obowiązków sekretarza poruczono Tan Czen-linowi. W sierpniu, kiedy główne 
siły Armii Czerwonej wyruszyły do południowej części Hunanu, a biali zaczęli 
silnie napierad na Rejon Pograniczny, odbyliśmy w Jungsinie nadzwyczajną 
naradę. Kiedy zaś w październiku Armia Czerwona wróciła do Ningkangu, 
zwołano do Maopingu 2 partyjną konferencję Rejonu Pogranicznego. Na 
konferencji tej, która rozpoczęła się 14 października i trwała trzy dni, powzięto 
rezolucję „Zagadnienia polityczne i zadania organizacji partyjnych Rejonu 
Pogranicznego” i inne uchwały. Na konferencji wybrano specjalny komitet 
drugiej kadencji w składzie 19 członków. Do komitetu weszli: Tan Czen-lin, Czu 
Te, Czen I, Lung Czao-tsing, Czu Czang-t.se, Lin Tien-czien, Juan Pan-czu, Tan Ssu- 
tsung, Tan Ping, Li Si-fei, Sung I-jiie, Juan Wen-tsai, Wang Tso-nung, Czen Czeng- 
żen, Mao Tse-tung, Juang Si-sien, Wang Tso, Jang Kai-ming i Ho Ting-ing. Do 
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egzekutywy wybrano pięd osób z sekretarzem Tan Czen-linem (robotnik) i 
zastępcą sekretarza Czen Czeng-żenem (inteligent) na czele. 14 listopada zebrała 
się 6 ogólnoarmijna konferencja partyjna, która wybrała komitet armijny w 
składzie 23 osób i egzekutywę z 5 osób z sekretarzem Czu Te na czele. Specjalny 
komitet i komitet armijny podlegają komitetowi frontowemu. Do komitetu 
frontowego ponownie wybranego 6 listopada weszli, zgodnie z dyrektywą 
Komitetu Centralnego partii, Mao Tse-tung, Czu Te, sekretarz miejscowego 
komitetu partii (Tan Czen-lin), jeden towarzysz spośród robotników (Sung Kiao- 
szeng) i jeden towarzysz spośród chłopów (Mao Ko-wen) — razem 5 osób; na 
sekretarza wybrano Mao Tse-tunga. W komitecie frontowym utworzono na 
razie: sekretariat, wydział propagandy, wydział organizacyjny, komisję ruchu 
związkowego oraz komisję wojskową. Komitet frontowy kieruje miejscowymi 
organizacjami partyjnymi. Koniecznośd istnienia specjalnego komitetu 
partyjnego jest wciąż aktualna, gdyż komitet frontowy zmuszony jest czasami 
przenosid się razem z wojskiem. 

Zdajemy sobie sprawę, że kwestia kierowniczej roli ideologii proletariackiej jest 
niezmiernie ważna. Organizacje partyjne w powiatach Rejonu Pogranicznego 
prawie całkowicie składają się z chłopów, toteż bez proletariackiego 
kierownictwa ideologicznego mogą one pójśd fałszywą drogą. Należy poświęcad 
jak najwięcej uwagi ruchowi związkowemu w miastach powiatowych i większych 
miejscowościach; ponadto należy zwiększyd odsetek przedstawicieli robotników 
w organach władzy. Trzeba również zwiększyd udział robotników i chłopów- 
biedniaków we wszystkich kierowniczych organach partyjnych. 

 

O CHARAKTERZE REWOLUCJI 

 

Całkowicie zgadzamy się z uchwałami Międzynarodówki Komunistycznej w 
kwestii chioskiej. W obecnym okresie Chiny rzeczywiście przeżywają jeszcze etap 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. Program konsekwentnej rewolucji 
demokratycznej w Chinach przewiduje: w dziedzinie polityki zagranicznej — 
obalenie panowania imperialistów i całkowite wyzwolenie narodowe; w 
dziedzinie polityki wewnętrznej — likwidację burżuazji kompradorskiej w 
mieście, zakooczenie dzieła rewolucji agrarnej, zniesienie stosunków feudalnych 
na wsi i obalenie panowania militarystów. Tylko taka rewolucja demokratyczna 
może stworzyd rzeczywistą przesłankę przejścia do socjalizmu. Walcząc w 
rozmaitych rejonach w ciągu ostatniego roku głęboko odczuliśmy, że 
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rewolucyjna fała w kraju, jako całości, opada. Z jednej strony w niewielu małych 
rejonach istnieje czerwona władza, z drugiej zaś strony — naród jako całośd nie 
korzysta jeszcze ze zwykłych praw demokratycznych; robotnicy, chłopi i koła 
demokratyczne burżuazji nie mają wolności słowa i zgromadzeo, a 
przynależnośd do partii komunistycznej uważana jest za najcięższe 
przestępstwo. Wszędzie, dokąd przybywa Armia Czerwona, masy przyjmują ją 
chłodno i dopiero po przeprowadzeniu akcji agitacyjnej ludnośd stopniowo staje 
się przychylniejsza. Z każdym napotkanym oddziałem nieprzyjaciela musimy 
zaciekle walczyd; nie było dotychczas wypadków przechodzenia na naszą stronę 
lub powstao w łonie armii nieprzyjacielskiej. Taki jest stan rzeczy nawet w 6 
korpusie nieprzyjaciela, pomimo tego, że w czasie „przewrotu 21 maja” 
zwerbował on najwięcej „buntowników”. Bardzo głęboko odczuwamy nasze 
osamotnienie i nie możemy się doczekad jego kooca. Droga zaś, wiodąca do 
gwałtownego wzrostu fali rewolucji w całym kraju, obowiązkowo prowadzi 
poprzez etap rozwijania politycznej i ekonomicznej walki o demokrację oraz 
wciągania do tej walki drobnej burżuazji miast. 

Jeśli chodzi o politykę wobec drobnej burżuazji, to do lutego tego roku 
prowadziliśmy ją na ogół prawidłowo. W marcu przybył do Ningkangu 
przedstawiciel Południowo-hunaoskiego Komitetu Specjalnego partii, który 
skrytykował nas za to, że rzekomo zboczyliśmy zanadto w prawo, że za mało 
palimy i zabijamy, że nie realizujemy tak zwanej polityki ..przekształcania 
drobnych burżua w proletariuszy, aby potem zmusid ich do przystąpienia do 
rewolucji”. Na skutek tego usunięto kierownictwo komitetu frontowego i nasza 
polityka uległa gwałtownej zmianie. W kwietniu, kiedy cała armia przybyła do 
Rejonu Pogranicznego, paliliśmy i zabijaliśmy po dawnemu niewiele, ale ze 
szczególną surowością konfiskowaliśmy mienie średnich kupców w miastach i 
nakładaliśmy pieniężne kontrybucje na drobnych obszarników i kułaków po 
wsiach. Hasło Południowo-hunaoskiego Specjalnego Komitetu partii „wszystkie 
przedsiębiorstwa — w ręce robotników” również szeroko rozpowszechniło się. 
Ta lewacka polityka uderzenia w drobną burżuazję pchnęła większą jej częśd do 
obozu tuhao i lieszenów. Ta częśd drobnej burżuazji założyła białe opaski i 
wszczęła walkę przeciwko nam. W ostatnim zaś czasie, w związku ze stopniową 
zmianą polityki, sytuacja uległa pewnej poprawie. Szczególnie dobre wyniki 
osiągnięto w powiecie Sui-czuan, gdzie handlarze w powiatowym mieście i 
ośrodkach gminnych nie boją się nas i nie chowają przed nami, niektórzy nawet 
odzywają się o Armii Czerwonej z uznaniem. W miasteczkach Tsaolinsii i 
Szangfengsii (gdzie raz na trzy dni odbywa się targ) na targu gromadzi się około 
20 tysięcy osób — liczba zupełnie niezwykła. Fakt ten świadczy o tym, że nasza 
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polityka przybrała prawidłowy kierunek. Podatki i daniny, które tuhao i 
lieszenowie ściągali z ludności, były bardzo ciężkie; na odcinku drogi długości 70 
li pomiędzy Huangjao a Tsaolinsu „oddział pacyfikatorów”21 z Suiczuanu po pięd 
razy ściągał myto ze wszystkich produktów rolnych. Rozgromiliśmy ten „oddział 
pacyfikatorów”, znieśliśmy te opłaty i tym samym zyskaliśmy poparcie ze strony 
wszystkich chłopów oraz średnich i drobnych handlarzy. 

W związku z tym, że Komitet Centralny zaleca nam opublikowad program 
polityczny, uwzględniający interesy drobnej burżuazji, my z kolei prosimy 
Komitet Centralny o opracowanie — jako wytycznych działania w terenie — 
ogólnego programu politycznego rewolucji demokratycznej, uwzględniającego 
interesy robotników, rewolucję agrarną i wyzwolenie narodowe. 

Charakterystyczną cechą rewolucji rozgrywającej się w Chinach — kraju z 
przewagą gospodarki rolnej — jest rozwijanie zbrojnego ruchu powstaoczego. 
Składamy do Komitetu Centralnego wniosek, aby energicznie zajął się pracą 
wojskową. 

 

O BAZIE REWOLUCYJNEJ 

 

Pasmo górskie Losiaoszan ciągnie się przez północną częśd prowincji 
kantooskiej, wzdłuż granicy prowincyj Hunan i Kiang-si, aż do południowej części 
prowincji Hupei. Obeszliśmy cale to pasmo górskie i jeśli porównad różne części 
pasma, jego środkowa częśd z ośrodkiem w Ningkangu najlepiej nadaje się do 
stworzenia naszej bazy wojennej. W północnej części pasma ukształtowanie 
terenu jest mniej dogodne do ofensywy i obrony niż w części środkowej; 
ponadto częśd północna leży zbyt blisko wielkich ośrodków politycznych, a więc 
— jeżeli nie nastawiamy się na szybkie zajęcie miast Czangsza lub Wuhanu — 
rozmieszczenie większej części naszych sił wojskowych w rejonie powiatów 
Liujang, Liling, Pingsiang i Tungku byłoby rzeczą bardzo ryzykowną. W 
południowej części pasma ukształtowanie terenu jest dla nas dogodniejsze niż w 
północnej, ale baza masowa jest tu słabsza niż w części środkowej; możliwości 
wywierania wpływu politycznego na prowincje Hunan i Kiangsi są tu bardziej 
ograniczone niż w części środkowej, gdzie każda nasza akcja może wywierad 
wpływ na północne rejony obu prowincji. Zalety środkowej części pasma 
Losiaoszan są następujące: 1) istnienie oparcia w masach ludowych, z którymi 
pracowaliśmy przeszło rok; 2) istnienie stosunkowo silnej organizacji partyjnej: 
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3) istnienie lokalnych sił zbrojnych, mających bogate doświadczenie bojowe — 
na sformowanie ich poświecono ponad rok czasu; jest to nasz najcenniejszy 
dorobek; łącznie z 4 korpusem Armii Czerwonej stanowią one taką siłę, jakiej 
żaden nieprzyjaciel nie zdoła złamad; 4) istnienie wspaniałej bazy wojennej — 
Tsingkangszanu — i baz miejscowych sił zbrojnych we wszystkich powiatach; 5) 
możliwośd wywierania wpływu na dwie prowincje, i to właśnie na ich północne 
rejony; w porównaniu z południową częścią Hunanu lub południową częścią 
Kiangsi, skąd można wywierad wpływ tylko na jedną prowincję, i to wyłącznie na 
jej południową częśd i na odludne rejony, rejon środkowej części pasma 
Losiaoszan ma nieporównanie większe znaczenie polityczne. Ujemną stroną 
tego rejonu są wyjątkowe trudności ekonomiczne, zwłaszcza pod względem 
finansowym; jest to wynikiem długotrwałej wałki o utworzenie i umocnienie 
tutaj bazy rewolucyjnej oraz tego, że dokoła niej skoncentrowane są duże siły 
nieprzyjaciela. 

W ciągu kilku tygodni czerwca i lipca Hunaoski Komitet Prowincjonalny partii 
trzykrotnie zmieniał swoje dyrektywy w sprawie planu działao w naszym rejonie. 
Za pierwszym razem, kiedy przyjechał do nas Juan Te-szeng, aprobował on plan 
stworzenia władzy w środkowej części pasma Losiaoszan. Za drugim razem 
przyjechali Tu Siu-tsing i Jang Kai-ming, którzy polecili, aby Armia Czerwona bez 
żadnych wahao wyruszyła do południowej części Hunanu, zostawiając dla 
obrony Rejonu Pogranicznego tylko 200 bagnetów i oddziały Gwardii Czerwonej, 
przy czym oświadczyli, że jest to „absolutnie prawidłowy kurs”. Za trzecim razem 
— zaledwie po 10 dniach — znów przyjechał Juan Te-szeng; tym razem w 
besztającym nas piśmie nakazywano, abyśmy skierowali Armię Czerwoną do 
wschodniej części Hunanu, przy czym znów stwierdzono, że jest to „absolutnie 
prawidłowy kurs”, i polecano działad „bez najmniejszych wahao”. W obliczu tych 
kategorycznych dyrektyw znaleźliśmy się rzeczywiście w bardzo ciężkiej sytuacji: 
nie podporządkowad się — to znaczy złamad dyrektywę, podporządkowad się — 
to znaczy na pewno ponieśd klęskę. Po otrzymaniu drugiego pisma zwołano 
wspólne posiedzenie komitetu armijnego, komitetu specjalnego i Jungsioskiego 
Komitetu Powiatowego partii. Posiedzenie to uznało wymarsz do południowej 
części Hunanu za niebezpieczny i postanowiło nie wykonywad dyrektywy 
komitetu prowincjonalnego. 

 

Po upływie kilku dni Tu Siu-tsing i Jang Kai-ming, z uporem forsując pogląd 
komitetu prowincjonalnego i wykorzystując nastroje żołnierzy 29 pułku, 
pragnących powrócid do swoich stron rodzinnych, wciągnęli Armię Czerwoną do 
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natarcia na Czenczou; doprowadziło to do utraty terytorium w Rejonie 
Pogranicznym oraz do porażki Armii Czerwonej. Armia Czerwona straciła około 
połowy swego stanu liczebnego; w Rejonie Pogranicznym spalono niezliczoną 
ilośd domów i zamordowano mnóstwo ludzi; nieprzyjaciel zajmował jeden 
powiat po drugim i dotychczas jeszcze nie zdołaliśmy odzyskad ich całkowicie. 

Co się zaś tyczy marszu do wschodniej części Hunanu, to dopóki nie nastąpi 
rozłam w kołach rządzących tuhao i lieszenów prowincyj Hunan, Hupei i Kiangsi, 
nie należy tam w żadnym razie kierowad głównych sił Armii Czerwonej. Gdyby 
nie lipcowy marsz do południowej części Hunanu, zdołalibyśmy uniknąd klęski 
sierpniowej w Rejonie Pogranicznym i ponadto moglibyśmy wykorzystad zatarg 
pomiędzy 6 korpusem kuomintangowskim a wojskami Wang Kuna pod Czangszu 
w prowincji Kiangsi do tego, by rozgromid oddziały nieprzyjaciela w Jungsinie i 
zająd powiaty Kian i Anfu; pozwoliłoby to naszym czołowym oddziałom zbliżyd 
się do Pingsiangu i nawiązad łącznośd z 5 korpusem Armii Czerwonej, 
działającym na północnym odcinku pasma. Ale nawet w tym wypadku 
należałoby zachowad Ningkang jako bazę zasadniczą, a do wschodniej części 
Hunanu skierowad tylko oddziały partyzanckie. Ponieważ wojna w obozie tuhao 
i lieszenów nie rozpoczęła się i wielkie oddziały nieprzyjaciela znajdują się 
jeszcze w powiatach Pingsiang, Czaling i Jusien na granicy prowincji Hunan i 
Kiangsi, nieprzyjaciel na pewno wykorzystałby przerzucenie naszych głównych sił 
na północ. Komitet Centralny zaleca nam zastanowid się nad wyruszeniem do 
wschodniej lub południowej części Hunanu, jednakże zrealizowanie tego planu 
jest niezmiernie niebezpieczne. Co prawda, nie próbowaliśmy realizowad 
wariantu wschodnio-hunaoskiego, ale doświadczenie z wariantem poludniowo- 
hunaoskim okazało się całkowicie przekonywające. O tym gorzkim 
doświadczeniu powinniśmy zawsze pamiętad. 

 

W obecnym okresie nie ma jeszcze rozłamu w obozie tuhao i lieszenów, a 
wojska nieprzyjaciela, otaczające Rejon Pograniczny i podejmujące przeciwko 
nam operacje „karne”, wciąż jeszcze liczą ponad 10 pułków. Jeżeli jednak uda 
nam się w dalszym ciągu zdobywad gotówkę (prowiant i odzież nie są już dla nas 
ostrym problemem), to opierając się na bazie w Rejonie Pogranicznym zdołamy 
poradzid sobie z tymi, a nawet większymi siłami nieprzyjaciela. Dla Rejonu 
Pogranicznego odejście Armii Czerwonej może natychmiast pociągnąd za sobą 
powtórzenie pogromu sierpniowego. Gdyby nawet oddziały Gwardii Czerwonej 
nie zostały całkowicie zniszczone, to jednak organizacje partyjne i masowe 
uległyby okrutnemu rozgromieniu i poza kilkoma górskimi odcinkami bazy 
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rewolucyjnej bylibyśmy zmuszeni wszędzie przejśd do pracy podziemnej, jak to 
miało miejsce w sierpniu i wrześniu. Jeżeli zaś Armia Czerwona nie odejdzie, to 
opierając się na stworzonej już przez nas bazie można będzie stopniowo 
rozszerzad terytorium naszego rejonu we wszystkich kierunkach i perspektywy 
pod tym względem są bardzo zachęcające. 

Co się zaś tyczy Armii Czerwonej, to wzrost jej jest możliwy jedynie w tym 
wypadku, jeżeli będzie ona prowadziła długotrwałą walkę z nieprzyjacielem w 
rejonie dokoła Tsingkangszanu, gdzie istnieje baza masowa, to jest w powiatach 
Ningkang, Jung-sin, Lingsien i Suiczuan, wykorzystując w tej walce okolicznośd, 
że interesy hunaoskiego i kiangsioskiego zgrupowania nieprzyjaciela są 
rozbieżne, że nieprzyjaciel zmuszony jest zabezpieczad się przed atakiem ze 
wszystkich stron i nie ma możności skoncentrowania swoich sił. Stosując 
prawidłową taktykę, to jest albo nie przyjmując walki, albo działając z absolutną 
pewnością oraz obowiązkowo biorąc jeoców i trofea, zdołamy stopniowo 
zwiększad siły Armii Czerwonej. Biorąc pod uwagę to przygotowanie, jakie masy 
ludowe Rejonu Pogranicznego otrzymały w okresie od kwietnia do lipca, można 
nie wątpid, że do sierpnia siły nasze znacznie wzrosłyby, gdyby podstawowe 
oddziały Armii Czerwonej nie odeszły do południowej części Hunanu. Pomimo 
tego błędu Armia Czerwona zdołała znów wrócid do Rejonu Pogranicznego, 
który jest dla nas dogodny z punktu widzenia warunków geograficznych i 
nastrojów mas; tak więc nasze perspektywy nie są tak złe. Jedynie zdecydowana 
wola walki i uzbrojenie się w męstwo do długotrwałych bojów w takim terenie, 
jak Rejon Pograniczny, pozwoli Armii Czerwonej podnieśd swój stan uzbrojenia i 
wychowad dobrych żołnierzy. 

Już od roku powiewa nad Rejonem Pogranicznym czerwony sztandar; wzbudza 
on nienawiśd w tuhao i lieszenach prowincji Hunan, Hupei i Kiangsi oraz całego 
kraju; jednocześnie sztandar ten stopniowo staje się nadzieją robotników, 
chłopów i żołnierzy w pobliskich prowincjach. Ponieważ militaryści przywiązują 
duże znaczenie do „ekspedycji karnych” przeciwko Rejonowi Pogranicznemu, a 
ich wypowiedzi w rodzaju „Bandytów od lat karzemy, miliony na to rzucamy” (Lu 
Ti-ping) i „Mają wielu żołnierzy i są dobrze uzbrojeni” (Wang Kim) stopniowo 
ściągają na nas uwagę żołnierzy i będących w sytuacji bez wyjścia młodszych 
oficerów wojsk nieprzyjacielskich — liczba dobrowolnie oddających się do 
niewoli będzie rosła z każdym dniem i to stanie się jeszcze jednym źródłem 
uzupełnieo Armii Czerwonej. Niezwyciężonośd czerwonego sztandaru Rejonu 
Pogranicznego świadczy nie tylko o sile partii komunistycznej, ale i o 
bankructwie klas panujących, a to wywiera olbrzymi wpływ na sytuację 
polityczną w całym kraju. Dlatego zawsze uważaliśmy i uważamy, że kurs na 
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utworzenie władzy na środkowym odcinku pasma Losiaoszan i na dalsze 
rozpowszechnianie tej władzy jest kursem absolutnie koniecznym i absolutnie 
prawidłowym. 

Przypisy: 

1. Wojna ta toczyła się w październiku 1927 roku.  

2. Wojna ta toczyła się w listopadzie — grudniu 1927 roku.  

3. System zgromadzeo delegatów żołnierskich i komitetów żołnierskich w Armii 
Czerwonej został w późniejszym okresie zniesiony. Od 1947 roku znów 
wprowadzono system konferencji żołnierzy w służbie czynnej oraz komitetów 
żołnierskich z dowództwem na czele.  

4. Chodzi tutaj o wojska tow. tow. Je Tinga i Ho Lunga, które zbuntowały się w 
Nanczangu 1 sierpnia 1927 roku (patrz przypis 14). Po porażce tych wojsk 
podczas natarcia na Czaoczou i Swatou częśd ich pod dowództwem tow. tow. 
Czu Te, Lin Piao i Czen I wycofała się z Kuangtungu przez Kiangsi do południowej 
części Hunanu celem prowadzenia wojny partyzanckiej. W kwietniu 1928 roku 
oddziały te przybyły do Tsingkangszanu i połączyły się z oddziałami towarzysza 
Mao Tse-tunga.  

5. Większośd dowództwa pułku ochrony rządu narodowego w Wuczangu w 
okresie rewolucji, w 1927 roku, stanowili komuniści. Po zdradzie rewolucji przez 
Wang Cing-weia i innych ten pułk ochrony opuścił $ sierpnia 1927 roku Wuczang 
zamierzając połączyd się z oddziałami powstaoczymi w Nanczangu. 
Dowiedziawszy się w drodze, że powstaocze oddziały w Nanczangu udały się na 
południe, pułk ten wyruszył do powiatu Siuszui, gdzie połączył się z oddziałami 
chłopskimi z powiatów Pingkiang i Liujang.  

6. Na wiosnę 1927 roku w rejonie powiatów Pingkiang i Liujang prowincji Hunati 
sformowały się doid silne zbrojne oddziały chłopskie. 21 maja 1927 roku Sii Ke- 
siang wszczął kontrrewolucyjny bunt w Czangsza („przewrót 21 maja”) i dokonał 
masakry rewolucyjnych mas. maja oddziały chłopskie powiatów Pingkiang i 
Liujang wyruszyły w kierunku Czangsza celem odparcia kontrrewolucjonistów, 
jednak ich marsz powstrzymał oportunista Czen Tu-siu i oddziały zawróciły. Z 
części oddziałów chłopskich sformowano wkrótce samodzielny pułk, który 
prowadził wojnę partyzancką. Po powstaniu nanczangskim z 1 sierpnia 1927 
roku te oddziały chłopskie połączyły się w rejonie powiatów Siuszui, Tungku, 
Pingkiang i Liujang z dawnym pułkiem ochrony rządu narodowego w Wuczangu i 
wespół ze zbrojnymi siłami pingsiangskich górników wszczęły „Powstanie 
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Jesiennych Zbiorów”. W październiku te oddziały powstaocze pod dowództwem 
towarzysza Mao Tse-tunga przybyły do Tsingkangszanu.  

7. Na początku 1928 roku, w tym czasie, kiedy tow. Czu Te dowodził 
partyzanckimi działaniami rewolucyjnymi na południu Hunanu, w powiatach 
Iczang, Czenczu, Leijang, Jungsin i Tsysing, gdzie już rozwinął się ruch chłopski, 
sformowały się oddziały chłopskich. Potem te oddziały chłopskie pod 
dowództwem tow. Czu Te przybyły do Tsingkangszanu i połączyły się z 
oddziałami towarzysza Mao Tse-tunga.  

8. Szuikouszan — górzysty rejon w powiecie Czangning prowincji Hunan; w 
rejonie tym znajdują się znaczne złoża rud ołowiu. Górnicy Szuikouszanu już w 
1922 roku zorganizowali pod kierownictwem partii komunistycznej związek 
zawodowy i w ciągu wielu lat prowadzili walkę z kontrrewolucją. Po „Powstaniu 
Jesiennych Zbiorów” 1927 roku wielu górników wstąpiło do Armii Czerwonej. — 

9. Kopalnie węgla w Anjuanie, leżące w powiecie Pingkiang prowincji Kiangsi, 
wchodzą w skład metalurgicznego kombinatu w Hanjepingu. W tym okresie w 
Anjuanie pracowało 12 tysięcy górników, Hunaoski Komitet Prowincjonalny 
Komunistycznej Partii Chin, który od 1921 roku kierował swoich przedstawicieli 
do Anjuanu do pracy wśród górników, utworzył tam organizację partyjną i 
związkową.  

10. Od 1929 roku komisarze partyjni w Armii Czerwonej zaczęli nazywad się 
komisarzami politycznymi, a w 1931 roku komisarze polityczni w kompaniach 
zostali przemianowani na oficerów wychowawczo-politycznych. — 102 

11. Metoda „wyciskania” z tuhao pieniędzy na utrzymanie wojsk drogą 
nakładania kar pieniężnych mogła dad jedynie chwilowe i częściowe rozwiązanie 
zagadnienia. Kiedy armia zaczęła się powiększad i terytorium rozszerzad, stało 
się rzeczą konieczną i możliwą stosowanie metody ściągania podatków w celu 
uzyskania funduszów na utrzymanie armii. — 

12. Taki stan rzeczy trwał w Armii Czerwonej bardzo długo i był wtedy 
konieczny; później wprowadzono pewne różnice w zależności od zajmowanego 
stanowiska.  

13. Towarzysz Mao Tse-tung specjalnie podkreśla tutaj koniecznośd pewnej 
demokratycznej struktury życia w wojskach rewolucyjnych, gdyż w 
początkowym okresie tworzenia Armii Czerwonej nie można było bez usilnego 
wpajania zasad demokratycznych podnieśd rewolucyjnej aktywności 
nowowstępujących do szeregów armii chłopów i wziętych do niewoli żołnierzy 
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białej armii; nie można było wykorzenid tendencji militarystycznych, 
zawleczonych do środowiska naszych kadr dowódców z wojsk reakcyjnych. 
Rozumie się, że demokratyczna struktura życia w wojsku była możliwa do 
przyjęcia jedynie w ramach uznawanych przez dyscyplinę wojskową i powinna 
była przyczynid się do wzmocnienia, a nie do osłabienia dyscypliny; toteż 
popierając niezbędny demokratyzm w wojskach trzeba było jednocześnie 
prowadzid walkę z naruszaniem dyscypliny, które wynikło z dążenia do 
ultrademokratyzmu. Zjawiska te stanowiły poważną groźbę dla Armii Czerwonej 
w okresie początkowym. Patrz pracę „O wykorzenieniu błędnych poglądów w 
partii”, która przedstawia walkę towarzysza Mao Tse-tunga przeciwko 
ultrademokratyzmowi w armii.  

14. Oddziały tow. Je Tinga, stanowiące w okresie Marszu Północnego 1926 roku 
samodzielny pułk, którego trzonem byli komuniści, wsławiły się w walkach 
podczas tego marszu. Po zajęciu Wuczangu przez wojska rewolucyjne pułk 
przekształcono w 24 dywizję, a po powstaniu w Nanczangu — w 11 korpus.  

15. W praktyce okazało się, że wystarczy, by w Armii Czerwonej warstwa 
partyjna stanowiła w przybliżeniu jej trzecią częśd; później w Armii Czerwonej i 
w Armii Ludowo-Wyzwoleoczej osiągnięto w przybliżeniu taki właśnie stosunek.  

16. 21 maja 1927 roku hunaoscy kontrrewolucyjni generałowie 
kuomintangowscy, Su Ke-siang, Ho Kien i inni, działając według instrukcji Czang 
Kai-szeka i Wang Cing-weia, dokonali w Czangsza napadu na hunaoską 
prowincjonalną radę związków zawodowych, prowincjonalny komitet związku 
chłopskiego i na wszystkie organizacje rewolucyjne masakrując komunistów i 
rewolucyjne masy robotników i chłopów. Wydarzenia te, znane pod nazwą 
„przewrotu 21 maja”, stały się sygnałem do otwartego połączenia się 
kuomintangowskich kontrrewolucjonistów w Wuhanie, którymi kierował Wang 
Cing-wei, z kontrrewolucjonistami w Nankinie, kierowanymi przez Czang Kai- 
szeka.  

17. Mowa o jednym z przepisów ustawy o ziemi wprowadzonej w 1928 roku w 
rejonie pogranicznym Hunan—Kiangsi. Towarzysz Mao Tse-tung wskazywał 
potem, że nastawienie na konfiskowanie całej, nie tylko obszarniczej ziemi było 
błędem, przy czym błąd ten wynikał z braku w tym okresie doświadczenia w 
walce o ziemię. W kwietniu 1929 roku w ustawie o ziemi uchwalonej w powiecie 
Singkuo sformułowanie „konfiskata całej ziemi” zamieniono na sformułowanie 
„konfiskata gruntów społecznych i obszarniczych”.  
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18. Uwzględniając doniosłośd przeciągnięcia na swoją stronę w tym okresie 
rewolucji pośrednich warstw wiejskich, towarzysz Mao Tse-tung wkrótce 
skorygował błędną politykę, zadającą pośrednim warstwom zbyt dotkliwe ciosy. 
Stanowisko towarzysza Mao Tse-tunga wobec warstw „pośrednich przejawia 
się, poza niniejszym artykułem, w jego tezach wysuniętych w listopadzie 1928 
roku na 6 partyjnej konferencji Armii Czerwonej, w których istniały takie punkty, 
jak „zakaz bezsensownych podpalao i mordów”, „obrona interesów średnich i 
drobnych handlarzy” itd.; w wezwaniu 4 korpusu Armii Czerwonej w styczniu 
1929 roku, które między innymi głosiło: „Niech handlarze miejscy zajmują się 
swoimi sprawami, a jeżeli podporządkują się nam, nie ruszymy ich”; w ustawie o 
ziemi uchwalonej w powiecie Singkuo w kwietniu 1929 roku (patrz przypis 17) 
itd.  

19. W miarę rozwoju wojny rewolucyjnej i rozszerzania się rewolucyjnych baz 
oporu, jak również na skutek polityki popierania przez rząd rewolucyjny 
przemysłu i handlu opisywana sytuacja mogła ulec zmianie; uległa ona też 
zmianie w okresie późniejszym. Najważniejszą rzeczą jest tu energiczne 
popieranie narodowego przemysłu i handlu, walka przeciwko koncepcjom 
lewackim.  

20. Metoda podziału ziemi na podstawie zasady zdolności do pracy nie jest 
słuszna. W praktyce na terytorium czerwonych rejonów w ciągu długiego okresu 
czasu stosowano zasadę równościowego podziału ziemi w zależności od liczby 
członków rodziny.  

21. „Oddziały pacyfikatorów” — miejscowe siły kontrrewolucyjne.  

 


