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OBECNY ETAP ROZWOJU SPRZECZNOŚCI ZEWNĘTRZNYCH I 
WEWNĘTRZNYCH W CHINACH 

 

1. Ponieważ sprzeczności między Chinami a Japonią stały się teraz głównymi 
sprzecznościami, a sprzeczności wewnętrzne zeszły na plan drugi i zajęły 
podrzędne miejsce — nastąpiły zmiany w stosunkach międzynarodowych i w 
stosunkach wzajemnych między klasami wewnątrz kraju; zmiany te 
zapoczątkowały nowy etap rozwoju obecnej sytuacji. 

 

2. Chiny rozdzierane są już od dawna przez dwie podstawowe ostre 
sprzeczności — sprzecznośd między imperializmem a Chinami i sprzecznośd 
między ustrojem feudalnym a interesami szerokich mas ludowych. W 1927 roku 
burżuazja w osobie Kuomintangu zdradziła rewolucję i zaprzedała 
imperializmowi interesy narodowe, wskutek czego powstał ostry antagonizm 
między władzą robotniczo-chłopską a władzą kuomintangowską i Komunistyczna 
Partia Chin musiała sama podjąd zadanie urzeczywistnienia rewolucji narodowej 
i demokratycznej. 

 

3. Sytuacja, jaka wytworzyła się po „wypadkach 18 września 1931 roku” i w 
szczególności po wypadkach 1935 roku1 w Chinach północnych, pociągnęła za 
sobą we wskazanych wyżej sprzecznościach następujące zmiany: 

a) Spośród sprzeczności między imperialistycznymi krajami, z jednej 
strony, a Chinami — z drugiej, wyraźnie uwypukliły się i szczególnie silnie 
zaostrzyły sprzeczności między imperializmem japooskim a Chinami. 
Imperializm japooski począł realizowad politykę całkowitego ujarzmiania 
Chin. Wobec tego sprzeczności między niektórymi innymi paostwami 
imperialistycznymi a Chinami zeszły na plan drugi, pogłębiły się zaś 
sprzeczności między wszystkimi tymi paostwami imperialistycznymi a 
imperialistyczną Japonią. W rezultacie przed Komunistyczną Partią Chin i 
ludem chioskim stanęło zadanie nawiązania łączności między jednolitym 
antyjapooskim frontem narodowym w Chinach a frontem pokoju na całym 
świecie. Znaczy to, że Chiny powinny nie tylko połączyd się z niezmiennym i 
najlepszym przyjacielem ludu chioskiego — Związkiem Radzieckim, lecz 
mając na względzie wspólną walkę przeciwko imperializmowi 
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japooskiemu, nawiązad też w miarę możności stosunki z tymi paostwami 
imperialistycznymi, które w obecnej chwili chcą utrzymad pokój i 
występują przeciwko nowej agresywnej wojnie. Celem naszego jednolitego 
frontu powinno byd stawienie oporu Japonii, a nie jednoczesna walka 
przeciwko wszystkim mocarstwom imperialistycznym. 

b) Zaostrzenie się sprzeczności między Chinami a Japonią doprowadziło 
do zmiany stosunków między różnymi klasami wewnątrz naszego kraju; 
przed burżuazją, a nawet przed militarystami stanęła kwestia samego ich 
istnienia; w ich środowisku i w ich partiach stopniowo rozpoczął się proces 
rewizji dotychczasowych pozycji politycznych. W związku z tym przed 
Komunistyczną Partią Chin i przed ludem chioskim stanęło zadanie 
zorganizowania jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego. Nasz 
jednolity front obejmuje burżuazję i tych wszystkich, którzy gotowi są 
bronid swej ojczyzny; jest to jednolity front całego kraju przeciwko 
wrogowi zewnętrznemu. Utworzenie takiego frontu jest zadaniem nie 
tylko niezbędnym, lecz i możliwym do wykonania. 

c) Zaostrzenie się sprzeczności między Chinami a Japonią pociągnęło za 
sobą zmianę w sytuacji mas ludowych całego kraju (proletariatu, 
chłopstwa i drobnej burżuazji miejskiej) oraz zmianę w sytuacji i polityce 
partii komunistycznej. Walka ludu o ocalenie ojczyzny nabrała jeszcze 
większego rozmachu. Od polityki prowadzonej po „wypadkach 18 
września”, a zmierzającej do zawarcia porozumienia antyjapooskiego na 
trzech warunkach (przerwanie natarcia na bazy rewolucyjne, udzielenie 
ludowi swobód, uzbrojenie ludu) z tą częścią kuomintangowców, która 
pragnie współpracowad z nami w dziele stawienia oporu Japonii, partia 
komunistyczna przeszła do polityki tworzenia jednolitego frontu 
antyjapooskiego obejmującego cały naród. Rezultatem tego był szereg 
kroków podjętych przez naszą partię., a mianowicie: deklaracja sierpniowa 
z 1935 roku2, uchwała grudniowa3, wyrzeczenie się hasła „Precz z Czang 
Kai-szekiem!” w maju 1936 roku4, sierpniowy list do Kuomintangu5, 
wrześniowa uchwała w sprawie republiki demokratycznej6, zdecydowane 
dążenie do pokojowego uregulowania wypadków siaoskich w grudniu 
tegoż roku, depesza do trzeciego plenum CKW Kuomintangu w lutym 1937 
roku7 itd. 

d) W obliczu sprzeczności między Chinami a Japonią wystąpiły również 
zmiany w takich zjawiskach, jak zabór terytoriów przez militarystów i 
toczące się między nimi wojny, które były następstwem imperialistycznej 
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polityki walki o sfery wpływów i wynikiem półkolonialnej ekonomiki Chin. 
Imperialiści japooscy podsycają takie zaborcze poczynania i wojny 
wewnętrzne, aby ułatwid sobie drogę do niepodzielnego panowania w 
Chinach. Niektóre inne paostwa imperialistyczne, mając na oku swe 
własne interesy, chwilowo popierają zjednoczenie Chin i ustanowienie w 
nich pokoju. Natomiast Komunistyczna Partia Chin i lud chioski wytężają 
wszystkie siły w walce z wojnami wewnętrznymi i rozczłonkowaniem kraju, 
w walce o pokój wewnętrzny i jednośd. 

e) Rozwój sprzeczności zewnętrznych — sprzeczności między Chinami a 
Japonią—pociągnął za sobą zmniejszenie się politycznego znaczenia 
sprzeczności między klasami i ugrupowaniami politycznymi wewnątrz 
kraju, sprawił, że sprzeczności te zeszły na plan drugi i zajęły podrzędne 
miejsce. Jednakże sprzeczności klasowe i sprzeczności między 
ugrupowaniami politycznymi w kraju nadal istnieją: nie zmniejszyły się one 
i nie znikły. To samo można powiedzied o sprzecznościach między Chinami 
a paostwami imperialistycznymi (oprócz Japonii). Właśnie dlatego przed 
partią komunistyczną i ludem chioskim staje następujące zadanie: w 
należyty sposób uregulowad — mając na względzie wspólne zadanie 
zespolenia całego kraju dla stawienia oporu Japonii — te spośród 
sprzeczności, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, których 
uregulowanie jest obecnie możliwe i konieczne. To właśnie decyduje o 
kursie politycznym Komunistycznej Partii Chin, która domaga się pokoju i 
jedności wewnątrz kraju, demokratycznej formy rządów, polepszenia 
warunków bytu ludu oraz rokowao z paostwami obcymi występującymi 
przeciwko Japonii. 

Pierwszy etap nowego okresu rewolucji chioskiej, który rozpoczął się 9 grudnia 
1935 roku8, zakooczył się przed trzecim plenum CKW Kuomintangu, które 
odbyło się w lutym 1937 roku. Oto najwybitniejsze wydarzenia tego etapu: ruch 
młodzieży akademickiej, działaczy kultury i różnych kół społeczeostwa na rzecz 
ocalenia ojczyzny, wkroczenie Armii Czerwonej do północno-zachodnich 
rejonów kraju, propagandowa i organizacyjna działalnośd partii komunistycznej 
mająca na celu utworzenie jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, 
strajki antyjapooskie w Szanghaju i Tsingtao9, tendencja Anglii do nieco 
twardszej polityki w stosunku do Japonii10, wypadki w prowincjach Kuang-tung i 
Kuangsi11, wojna z najeźdźcami japooskimi w prowincji Suijuan i ruch ludowy na 
rzecz pomocy tamtejszemu frontowi12, stosunkowo twarda postawa Nankinu w 
rokowaniach japoosko-chioskich13, wypadki siaoskie i wreszcie trzecie plenum 
CKW Kuomintangu w Nankinie14. Wszystkie te wydarzenia obracają się wokół 
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podstawowej sprzeczności — antagonizmu między Chinami a Japonią, wszystkie 
one pozostają w bezpośrednim związku z jednym i tym samym postulatem o 
znaczeniu historycznym — postulatem utworzenia jednolitego antyjapooskiego 
frontu narodowego. Podstawowym zadaniem rewolucji na tym etapie jest 
wywalczenie pokoju wewnątrz kraju, położenie kresu wewnętrznym konfliktom 
zbrojnym po to, aby zespolid się w jednolitą całośd i wspólnie stawiad opór 
Japonii. Na tym etapie partia komunistyczna rzuciła hasło: „Zaprzestad wojny 
domowej, stawid jednomyślny opór Japonii!” Hasło to zostało w zasadzie 
zrealizowane i w ten sposób zapewniono pierwszy nieodzowny warunek 
faktycznego utworzenia jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego. 

 

5. Wobec istnienia w łonie Kuomintangu elementów projapooskich trzecie 
plenum CKW Kuomintangu nie dokonało wyraźnego i całkowitego zwrotu w 
polityce Kuomintangu i nie dało konkretnego rozwiązania problemu. Jednakże 
pod naciskiem ludu i pod wpływem przemian, jakie zaszły wewnątrz 
Kuomintangu, musiał on rozpocząd zwrot od błędnej polityki poprzednich 
dziesięciu lat, od polityki wojny domowej, dyktatury i niestawiania oporu Japonii 
do polityki wewnętrznego pokoju, demokracji i stawiania oporu Japonii. Zaczął 
skłaniad się do polityki tworzenia jednolitego antyjapooskiego frontu 
narodowego; pierwszy krok w tym kierunku uwidocznił się na trzecim plenum 
CKW Kuomintangu. Odtąd należy dążyd do tego, by w polityce Kuomintangu 
nastąpił ostateczny zwrot. Aby osiągnąd ten cel, powinniśmy wraz z całym ludem 
chioskim rozwijad jeszcze szerzej ruch anty-japooski i demokratyczny, posunąd 
się jeszcze dalej w krytyce, popychaniu i popędzaniu Kuomintangu, jednoczyd 
znajdujących się w jego szeregach zwolenników pokoju wewnętrznego, 
demokracji i stawiania oporu Japonii, pobudzad żywioły chwiejne i 
niezdecydowane do aktywnych wystąpieo i pędzid precz żywioły projapooskie. 

 

6. Obecny etap jest drugim etapem nowego okresu. I pierwszy, i drugi etap są 
etapami przejściowymi do etapu powszechnej walki zbrojnej przeciwko 
najeźdźcom japooskim. Jeśli zadaniem pierwszego etapu była głównie walka o 
pokój wewnątrz kraju, to zadaniem drugiego etapu jest głównie walka o 
demokrację. Należy zrozumied, że utworzenie rzeczywiście trwałego jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego jest, rzecz oczywista, niemożliwezarówno 
bez pokoju wewnątrz kraju, jak i bez demokracji wewnątrz kraju. Toteż walka o 
demokrację jest na danym etapie rozwoju głównym ogniwem w ogólnym 
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łaocuchu zadao rewolucji. Jeżeli nie zdamy sobie sprawy z całej wagi zadania 
ustanowienia demokracji i osłabimy walkę o demokrację — nie zdołamy 
doprowadzid do utworzenia rzeczywiście trwałego jednolitego antyjapooskiego 
frontu narodowego. 

 

WALKA O DEMOKRACJĘ I WOLNOŚĆ 

 

7. Imperialiści japooscy usilnie przygotowują się teraz do agresji przeciwko 
głównym rejonom Chin. 

W harmonii z Hitlerem i Mussolinim, intensywnie przygotowującymi rozbójniczą 
wojnę na Zachodzie, imperialiści japooscy na Wschodzie, ściśle w myśl swych 
planów, wytężają wszystkie siły, aby przygotowad szereg przesłanek, które 
pozwoliłyby im za jednym uderzeniem skooczyd z Chinami: u siebie w kraju — 
przesłanek militarnych, politycznych, ekonomicznych i ideologicznych, na arenie 
międzynarodowej — przesłanek dyplomatycznych; w Chinach zaś popierają oni i 
umacniają siły pro-japooskie. Propagowanie tak zwanej „współpracy chiosko-
japooskiej” i pewne umiarkowanie w posunięciach dyplomatycznych Japonii 
podyktowane jest względami taktycznymi w realizacji jej agresywnej polityki w 
przeddzieo wojny. 

Zbliża się chwila, kiedy Chiny będą musiały rozstrzygad sprawę swego istnienia; 
do wojny przeciwko najeźdźcom, do wojny o ocalenie Chin przed zagładą należy 
przygotowywad się w jak najszybszym tempie. Wypowiadamy się właśnie za 
takim przygotowaniem, jesteśmy przeciwni teorii nie kooczących się 
przygotowao, zgubnemu dla ojczyzny marnowaniu czasu przez urzędników 
cywilnych i wojskowych, co w praktyce pomaga wrogowi i czemu należy 
niezwłocznie położyd kres. 

 

8. Zarządzenia obronne w dziedzinie politycznej, militarnej i ekonomicznej 
oraz w dziedzinie oświaty są nieodzownym warunkiem przygotowania 
antyjapooskiej wojny o ocalenie ojczyzny. Realizacja tych zarządzeo nie może 
ulec najmniejszej zwłoce. W dziedzinie politycznej zdobycie swobód 
demokratycznych jest właśnie tym głównym warunkiem, który zapewni 
zwycięstwo w wojnie z najeźdźcami japooskimi. Prowadzenie wojny 
antyjapooskiej wymaga pokoju wewnętrznego i jedności całego kraju; jeżeli 
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jednak nie będziemy mieli swobód demokratycznych — nie zdołamy utrwalid już 
osiągniętego pokoju wewnętrznego i jedności wewnętrznej. Prowadzenie wojny 
antyjapooskiej wymaga mobilizacji ludu, ale bez swobód demokratycznych jest 
ona przecież nie do pomyślenia. Bez trwałego pokoju wewnętrznego i jedności, 
bez mobilizacji sił całego ludu wojna antyjapooska może zakooczyd się równie 
smutnie jak wojna w Abisynii. Abisynia poniosła klęskę głównie dlatego, że 
panował tam ustrój feudalny: z tego właśnie powodu nie mogła ona utrwalid 
jedności wewnętrznej i porwad ludu do czynnej walki. Bez ustanowienia w kraju 
demokracji niemożliwe jest utworzenie w Chinach rzeczywiście trwałego 
jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego i wykonanie stojących przed 
tym frontem zadao. 

 

9. Chiny powinny przystąpid niezwłocznie do przeobrażeo demokratycznych 
w następujących dwóch kierunkach. 

Po pierwsze, w dziedzinie ustroju politycznego: zastąpid reżym reakcyjnej 
dyktatury jednej partii — Kuomintangu, dyktatury jednej klasy ustrojem 
demokratycznym, opartym na współpracy wszystkich partii i wszystkich klas. 
Należy to rozpocząd od wyrzeczenia się antydemokratycznych metod wyborów 
do Zgromadzenia Narodowego i antydemokratycznych metod jego zwoływania, 
od przeprowadzenia wyborów demokratycznych i zapewnienia swobodnej pracy 
Zgromadzeniu Narodowemu, a następnie opracowad prawdziwie 
demokratyczną konstytucję, zwoład prawdziwie demokratyczny parlament, 
wybrad prawdziwie demokratyczny rząd i prowadzid prawdziwie demokratyczną 
politykę. Tylko w ten sposób można naprawdę utrwalid pokój w kraju, położyd 
kres starciom zbrojnym, umocnid jednośd wewnętrzną po to, aby cały kraj w 
jednomyślnym zrywie powstał przeciwko wrogowi zewnętrznemu. Może się też 
zdarzyd, że natarcie imperialistów japooskich rozpocznie się wcześniej, zanim 
zakooczymy nasze przeobrażenia, toteż powinniśmy realizowad te 
przeobrażenia możliwie najprędzej i przygotowad wszystkie warunki do 
zakooczenia ich w toku wojny, ażeby móc w każdej chwili odeprzed ofensywę 
japooską i zapewnid ostateczne zwycięstwo w wojnie. Cały lud chioski, wszyscy 
patrioci należący do różnych partii i ugrupowao powinni zerwad z dawnym 
obojętnym stosunkiem do zagadnieo Zgromadzenia Narodowego i konstytucji 
oraz skupid wszystkie swe siły do konkretnej i mającej znaczenie dla obrony 
kraju walki o Zgromadzenie Narodowe i o konstytucję; powinni oni surowo 
krytykowad stojący u władzy Kuomintang, popychad go i popędzad, ażeby 
wyrzekł się swej monopartyjnej dyktatury, dyktatury jednej klasy i ażeby 
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wykonywał wolę ludu. W ciągu kilku miesięcy bieżącego roku trzeba rozwinąd w 
całym kraju szeroki ruch demokratyczny, którego najbliższym celem powinna 
byd całkowita demokratyzacja Zgromadzenia Narodowego i konstytucji. 

 

Po drugie, trzeba zapewnid ludowi wolnośd słowa, zebrao i zrzeszeo. Bez tych 
swobód nie można będzie zrealizowad demokratycznego przeobrażenia ustroju 
politycznego, nie można będzie zmobilizowad ludu do wojny antyjapooskiej i 
osiągnąd zwycięstwa w dziele obrony ojczyzny i odzyskania utraconego 
terytorium. W ciągu najbliższych miesięcy ogólnoludowy ruch demokratyczny 
powinien wywalczyd realizację niektórych minimalnych żądao w tej dziedzinie, a 
mianowicie: uwolnienie więźniów politycznych, zniesienie zakazu partii 
politycznych itd. Demokratyczne przeobrażenie ustroju politycznego, 
zapewnienie ludowi swobód obywatelskich — to ważna częśd programu 
jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, a jednocześnie nieodzowny 
warunek utworzenia rzeczywiście trwałego jednolitego antyjapooskiego frontu 
narodowego. 

 

10. Wrogowie nasi — imperialiści japooscy, zdrajcy chioscy, żywioły 
projapooskie, trockiści — dokładają wszelkich starao, ażeby udaremniad każde 
nasze poczynanie zmierzające do pokojowego zjednoczenia, do wprowadzenia 
swobód demokratycznych i do odparcia najeźdźców japooskich. Dawniej, kiedy 
walczyliśmy z całych sił o pokój i jednośd, prowokowali oni wszelkimi sposobami 
wojnę domową i rozłam wewnątrz kraju. I obecnie, i w najbliższej przyszłości, 
kiedy walczymy i będziemy walczyd o swobody demokratyczne, będą oni 
niewątpliwie kontynuowali swą działalnośd destrukcyjną: główny ich cel polega 
na tym, by przeszkodzid wykonaniu zadao antyjapooskiej wojny narodowej i by 
zrealizowad do kooca swe agresywne plany ujarzmienia Chin. W dalszej walce o 
zdobycie swobód demokratycznych powinniśmy, obok energicznej propagandy i 
agitacji wśród zacofanej części ludności i twardogłowych kuomintangowców 
oraz ich krytyki, do kooca demaskowad knowania imperialistów japooskich i ich 
wiernych psów — żywiołów projapooskich i trockistów przyczyniających się do 
agresji japooskiej w Chinach — oraz prowadzid przeciwko nim nieubłaganą 
walkę. 
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11. W celu zapewnienia pokoju wewnętrznego i demokracji, w celu 
prowadzenia wojny antyjapooskiej, w celu utworzenia antyjapooskiego 
jednolitego frontu narodowego Komunistyczna Partia Chin w depeszy do 
trzeciego plenum CKW Kuomintangu podjęła następujące cztery zobowiązania: 
a) przemianowad kierowany przez Komunistyczną Partię Chin rząd bazy 
rewolucyjnej w prowincjach Szensi, Kansu i Ningsia na rząd Specjalnego Rejonu 
Republiki Chioskiej, a Armię Czerwoną — na Armię Narodowo-Rewolucyjną, 
oddając je pod kierownictwo rządu centralnego i Komitetu Wojennego w 
Nankinie; b) na terytorium Rejonu Specjalnego wprowadzid system 
konsekwentnie demokratyczny; c) wyrzec się polityki obalenia przemocą władzy 
Kuomintangu; d) przerwad konfiskowanie gruntów obszarniczych. Zobowiązania 
te były konieczne i dopuszczalne. Tylko tak właśnie można było postąpid w 
związku ze zmianą politycznego znaczenia sprzeczności zewnętrznych i 
wewnętrznych, w związku z koniecznością zmiany sytuacji, w której 
przeciwstawiały się sobie w kraju dwie władze polityczne, i w ten sposób 
zespolid się dla wspólnej walki z wrogiem. Są to ustępstwa gwoli realizacji 
konkretnej zasady i na konkretnych warunkach, ustępstwa poczynione w tym 
celu, ażeby w zamian uzyskad pokój i demokrację wewnątrz kraju, niezbędne 
całemu narodowi dla prowadzenia wojny antyjapooskiej. Ale ustępstwa te mają 
swe granice: partia komunistyczna kieruje nadal Specjalnym Rejonem i Armią 
Czerwoną, a w stosunkach z Kuomintan-giem zachowuje swą niezależnośd i 
wolnośd krytyki. Oto granice tych ustępstw i przekraczad ich nie wolno. Obie 
partie czynią ustępstwa: Kuomintang wyrzeka się polityki wojny domowej, 
dyktatury i niestawiania oporu wrogowi; partia komunistyczna wyrzeka się 
przeciwstawiania swej władzy politycznej — władzy Kuomintangu. Za cenę 
naszych ustępstw uzyskujemy ustępstwa ze strony Kuomintangu i wznowienie 
współpracy w walce o ocalenie ojczyzny przed najazdem wroga. 

 

Nazywanie tego kapitulacją partii komunistycznej byłoby a-kuizmem15 i 
złośliwym oszczerstwem. 

 

12. Czy partia komunistyczna zgadza się z trzema zasadami ludowymi16? 
Odpowiadamy: tak jest, zgadza się! Trzy zasady ludowe przeszły od czasu ich 
proklamowania szereg przemian historycznych. Trzy rewolucyjne zasady ludowe 
Sun Jat-sena zdobyły zaufanie ludu dzięki temu, że były wytrwale realizowane 
przez Sun Jat-sena we współpracy z partią komunistyczną i stały się zwycięskim 
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sztandarem rewolucji w latach 1924— 1927. Jednakże nagonka przeciwko partii 
komunistycznej podjęta przez Kuomintang w 1927 roku (tak zwana „czystka 
partii”17 i wojna przeciwko komunistom) oraz przejście do polityki wręcz 
przeciwstawnej trzem zasadom ludowym doprowadziły do klęski rewolucji i 
postawiły naród przed groźbą zagłady; w rezultacie lud stracił zaufanie do tych 
trzech zasad ludowych. Obecnie, kiedy nastąpił niezmiernie ostry kryzys 
narodowy, Kuomintang nie może już rządzid tak jak dawniej, a w związku z tym 
cały lud chioski oraz patriotyczne żywioły Kuomintangu znów żądają stanowczo 
współpracy obu partii. Dlatego też historycznym wymogom rewolucji chioskiej 
odpowiada w zupełności wskrzeszenie prawdziwego ducha trzech zasad 
ludowych, wznowienie współpracy obu partii na podstawie tych zasad (w 
polityce zewnętrznej — nacjonalizm, to jest walka o niezawisłośd i wyzwolenie, a 
w polityce wewnętrznej — władza ludu, to jest ustanowienie demokracji i 
swobód obywatelskich, oraz pomyślnośd ludu, to jest zapewnienie mu szczęścia 
i dobrobytu), jak również kierowanie ludem w celu nieugiętej realizacji tych 
trzech zasad. Powinno to byd zupełnie jasne dla każdego komunisty. 

Komuniści bynajmniej nie wyrzekają się swych ideałów socjalistycznych i 
komunistycznych; po przejściu przez etap rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej dojdą oni do etapu socjalistycznego i komunistycznego. 
Komunistyczna Partia Chin ma swój program polityczny i ekonomiczny. Jej 
program-maksimum — to socjalizm i komunizm, a to nie jest to samo co trzy 
zasady ludowe. Jej program na okres rewolucji demokratycznej również idzie 
dalej niż programy wszystkich innych partii Chin, ale w zasadzie nie jest on 
sprzeczny z programem trzech zasad ludowych proklamowanych przez I zjazd 
Kuomintangu. Nie tylko więc nie wyrzekamy się trzech zasad ludowych, ale 
pragniemy wcielad je w życie stanowczo i zdecydowanie; żądamy, aby 
Kuomintang wraz z nami wcielał te zasady w życie, i wzywamy cały lud chioski 
do ich realizacji; uważamy, że partia komunistyczna, Kuomintang i cały lud 
chioski powinny jednomyślnie stanąd do walki o trzy wielkie cele — o 
niezawisłośd narodową, o władzę ludu i swobody demokratyczne, o szczęście 
ludu. 

 

13. Czy nasz dawny apel o utworzenie robotniczo-chłopskiej republiki 
demokratycznej był błędem? Nie, nie był błędem, ponieważ burżuazja, 
zwłaszcza wielka, odeszła od rewolucji i przerzuciwszy się na stronę 
imperialistów i sił feudalnych stała się wrogiem ludu; napędowymi siłami 
rewolucji pozostały tylko proletariat, chłopstwo i drobna burżuazja miejska; 
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partią rewolucyjną pozostała jedynie partia komunistyczna, toteż misja 
organizatora rewolucji przypadła w udziale jedynej rewolucyjnej partii w 
Chinach — naszej partii komunistycznej. Tylko partia komunistyczna nadal 
dzierżyła wysoko sztandar rewolucji, strzegła tradycji rewolucyjnych, wysuwała 
hasło demokratycznej republiki robotników i chłopów i przez wiele lat toczyła 
trudną walkę o realizację tego hasła. Hasło demokratycznej republiki 
robotników i chłopów nie koliduje z zadaniami rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej, lecz przeciwnie — oznacza nieugiętą realizację właśnie tych 
zadao. W polityce, którą prowadzimy w toku tej walki, nie ma nic, co nie 
odpowiadałoby tym zadaniom. W swej polityce obejmującej nawet konfiskatę 
ziemi obszarniczej i wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy nie 
przekraczaliśmy bynajmniej rani systemu kapitalistycznej własności prywatnej i 
bynajmniej nie realizowaliśmy socjalizmu. 

Jakiż będzie skład klasowy republiki nowej demokracji? Proletariat, chłopstwo, 
drobna burżuazja miejska, burżuazja i ci wszyscy, którzy podzielają idee 
rewolucji narodowej i demokratycznej. Taka republika będzie sojuszem 
wszystkich tych klas w rewolucji narodowej i demokratycznej. Szczególna cecha 
tego sojuszu polega na tym, że obecnie należy do niego burżuazja; skoro w 
obecnej sytuacji stał się znowu możliwy udział burżuazji w stawianiu oporu 
Japonii — partia proletariatu nie powinna odrzucad jej udziału, lecz przeciwnie, 
powinna przyciągad burżuazję i odnowid z nią sojusz dla wspólnej walki w 
interesie rozwoju rewolucji chioskiej. Aby położyd kres starciom zbrojnym 
wewnątrz kraju, partia komunistyczna zgadza się na przerwanie polityki 
przymusowego konfiskowania ziemi obszarniczej i gotowa jest, w drodze 
ustawodawczej i innymi odpowiednimi sposobami, rozwiązad kwestię agrarną w 
procesie budowania republiki nowej demokracji. Przede wszystkim jednak 
należy rozstrzygnąd kwestię, do kogo należy ziemia chioska — do Japooczyków 
czy do Chioczyków. Ponieważ wysuwany przez chłopów problem ziemi 
rozwiązywany będzie pod kątem widzenia naszego wspólnego zadania obrony 
Chin — przejście od metod przymusowej konfiskaty do metod nowych, 
odpowiadających sytuacji, stanie się absolutnie konieczne. 

Hasło robotniczo-chłopskiej republiki demokratycznej wysunięte zostało w 
przeszłości zupełnie słusznie i słusznie też wycofano je w obecnej chwili. 

 

14. Aby utworzyd jednolity front narodowy do solidarnej walki z wrogiem, 
trzeba prawidłowo rozwiązad niektóre sprzeczności wewnątrz kraju, biorąc pod 
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uwagę fakt, że należy przyczyniad się do umocnienia i rozszerzenia, nie zaś do 
osłabienia i zwężenia jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego. Na 
etapie rewolucji demokratycznej nie da się uniknąd sprzeczności i walki 
wewnątrz kraju między klasami, partiami i ugrupowaniami, jak również między 
blokami politycznymi, ale można i należy położyd kres wszelkiej walce 
przeszkadzającej zespoleniu sił dla stawienia oporu Japonii (wojnie domowej, 
wrogości między partiami, rozczłonkowaniu kraju na odosobnione rejony, 
feudalnemu uciskowi politycznemu i ekonomicznemu, z jednej strony, a z 
drugiej strony — polityce powstao i nadmiernych żądao ekonomicznych nie 
sprzyjających zespoleniu się dla stawienia oporu Japonii itd.) oraz utrzymad te 
formy walki, które sprzyjają zespoleniu się dla stawienia oporu Japonii (wolnośd 
krytyki, żądanie samodzielności partii, żądanie polepszenia politycznych i 
ekonomicznych warunków bytu ludu itd.). 

 

15. Odpowiednio do ogólnych zadao walki o jednolity anty-japooski front 
narodowy i o jednolitą republikę demokratyczną — przed Armią Czerwoną i 
przed antyjapooskimi bazami oporu stają następujące zadania: a) doprowadzid 
do tego, by Armia Czerwona stała na wysokości zadao wojny antyjapooskiej, w 
tym zaś celu należy natychmiast zreorganizowad Armię Czerwoną w Armię 
Narodowo-Rewolucyjną, podnieśd jeszcze wyżej jej poziom wojskowy, 
polityczny i kulturalny, ażeby utworzyd z niej takie wojskowe związki taktyczne, 
które mogłyby służyd za wzór w wojnie antyjapooskiej; b) przekształcid bazy 
oporu w częśd składową całej republiki, ustanowid w nich ustrój demokratyczny 
odpowiadający nowym warunkom, zreorganizowad oddziały bezpieczeostwa 
publicznego, zlikwidowad zdrajców narodu i dezorganizatorów, uczynid z tych 
baz rejony, które mogłyby służyd za wzór w walce z najeźdźcami japooskimi oraz 
w realizowaniu ustroju demokratycznego; c) realizowad w tych rejonach 
niezbędne budownictwo gospodarcze, polepszad warunki bytu ludności; d) 
prowadzid tam niezbędne budownictwo kulturalne. 

 

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KIEROWNICTWO 

 

16. Burżuazja chioska, zdolna w określonych warunkach historycznych do 
udziału w walce przeciwko imperializmowi i stosunkom feudalnym, może w 
innych warunkach historycznych, ze względu na swą słabośd ekonomiczną i 
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polityczną, ulec wahaniom i dopuścid się zdrady. Prawidłowośd ta znajduje 
potwierdzenie w historii Chin. Dlatego też zadania antyimperialistycznej i 
antyfeudalnej rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w Chinach mogą byd 
zrealizowane jedynie w tym wypadku, jeśli — jak to wynika z toku dziejów — 
kierownictwo sprawowad będzie nie burżuazja, lecz proletariat. A jeśli przy tym 
proletariat okaże prawdziwą niezłomnośd i konsekwencję w realizowaniu 
rewolucji demokratycznej, można będzie przezwyciężyd właściwą burżuazji 
niestałośd oraz niekonsekwencję i nie dopuścid do poronienia dzieła rewolucji. 
Czy należy działad tak, by proletariat poszedł za burżuazją, czy też tak, by 
burżuazja poszła za proletariatem? Od tego, kto z nich będzie kierował 
rewolucją chioską, zależy jej wynik. Doświadczenie lat 1924—1927 wykazało, jak 
pomyślnie rozwijała się rewolucja, gdy burżuazja szła za kierownictwem 
politycznym proletariatu, i jakiej klęski doznała rewolucja, gdy proletariat (a za 
to ponosi odpowiedzialnośd partia komunistyczna) powlókł się pod względem 
politycznym w ogonie za burżuazją18. Nie wolno dopuścid, by historia powtórzyła 
się. 

W obecnej sytuacji bez politycznego kierownictwa proletariatu i jego partii nie 
można utworzyd jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, nie można 
rozstrzygnąd zadao związanych z ustanowieniem pokoju wewnętrznego, 
demokracji i odparciem agresora, nie można będzie obronid ojczyzny ani 
doprowadzid do pomyślnego kooca dzieła utworzenia jednolitej republiki 
demokratycznej. Dziś burżuazja chioska, reprezentowana przez Kuomintang, jest 
jeszcze bardzo bierna i konserwatywna; widad to z tego, jak bardzo długo 
burżuazja ociąga się z wyrażeniem zgody na utworzenie jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego, którego inicjatorem jest partia 
komunistyczna. Okolicznośd ta jeszcze bardziej p zwiększa odpowiedzialnośd 
proletariatu i jego partii za kierownictwo polityczne. Spełniad rolę głównego 
sztabu wojny przeciwko najeźdźcom japooskim o ocalenie ojczyzny — oto 
święty obowiązek partii komunistycznej, od którego nie ma ona prawa i nie 
może się uchylad. 

 

17. Jakże proletariat — poprzez swą partię — realizuje kierownictwo polityczne 
wszystkimi rewolucyjnymi klasami w kraju? 

Po pierwsze, zgodnie z biegiem rozwoju historycznego wysuwane jest 
podstawowe hasło polityczne i dla jego urzeczywistnienia wysuwane są na 
każdym etapie rozwoju i w związku z każdym doniosłym wydarzeniem hasła 
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wzywające do czynu. Tak więc na przykład wysunęliśmy podstawowe hasła 
„jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego” i „jednolitej republiki 
demokratycznej”, a jako hasła uzupełniające — „położenie kresu wojnie 
domowej”, „wywalczenie demokracji”, „opór agresorowi”, i hasła te stały się 
konkretnym celem jednomyślnej działalności całego ludu. Bez takiego 
konkretnego celu nie może byd mowy o kierownictwie politycznym. 

Po drugie, kiedy zgodnie z tym konkretnym celem ruszy się cały kraj, proletariat, 
a zwłaszcza jego awangarda — partia komunistyczna — powinny wykazad 
bezgraniczną aktywnośd i wiernośd sprawie, stad się wzorem w walce o 
realizację tego konkretnego celu. W walce o rozwiązanie wszystkich zadao 
jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego i republiki demokratycznej 
komuniści powinni wykazywad maksymalną dalekowzrocznośd, najwyższą 
ofiarnośd, niezłomnośd i umiejętnośd wnikliwej oceny sytuacji, powinni opierad 
się na większości ludu i zdobywad poparcie mas ludowych. 

Po trzecie, nie zapominając o wytyczonym celu politycznym, trzeba ustanawiad 
odpowiednie stosunki z sojusznikami, rozwijad i umacniad ten sojusz. 

Po czwarte, należy zapewnid wzrost szeregów partii komunistycznej, jednośd 
ideologiczną partii i surową dyscyplinę. Kierownictwo polityczne partii 
komunistycznej w stosunku do całego ludu realizuje się poprzez 
urzeczywistnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków. Warunki te 
stanowią podstawę zapewniającą nasze kierownictwo polityczne, stanowią 
rękojmię tego, że rewolucja uwieoczona zostanie zwycięstwem i nie padnie 
ofiarą chwiejności naszych sojuszników. 

 

18. Po osiągnięciu pokoju wewnątrz kraju i ustaleniu współpracy między 
obiema partiami formy walki, formy organizacji i metody pracy, jakie 
stosowaliśmy dawniej, kiedy istniały dwie przeciwstawne sobie władze 
polityczne, muszą ulec zmianie. Zmiany te powinny polegad przede wszystkim 
na przejściu od zbrojnych form walki do pokojowych, od nielegalnych do 
legalnych. Dokonanie takiego zwrotu nie jest rzeczą łatwą, trzeba będzie 
nauczyd się tego. Przeszkolenie kadr stanie się jednym z naszych głównych 
zadao. 

 

19. Bardzo wielu towarzyszy pyta o charakter republiki demokratycznej i o 
perspektywy jej rozwoju. Na pytanie to odpowiadamy: jeżeli chodzi o jej 
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klasowy charakter, jest ona sojuszem wszystkich klas rewolucyjnych, w 
perspektywie zaś może ona dojśd do socjalizmu. Nasza republika demokratyczna 
powstaje w procesie wykonywania zadao narodowej wojny antyjapooskiej, 
tworzy się pod kierownictwem proletariatu, tworzy się w nowej sytuacji 
międzynarodowej (zwycięstwo socjalizmu w Związku Radzieckim, przeddzieo 
nowego okresu w rozwoju rewolucji światowej)-  

Jakkolwiek więc, z uwagi na warunki socjalne i ekonomiczne, zachowuje ona 
charakter paostwa burżuazyjno-demokratycznego, to jednak z uwagi na 
konkretne warunki polityczne powinna stad się paostwem opartym na sojuszu 
robotników, chłopów, drobnomieszczaostwa i burżuazji — tym właśnie różni się 
ona od zwykłej republiki burżuazyjnej. Z tej samej przyczyny, jakkolwiek w 
perspektywie pójdzie ona drogą kapitalistyczną, to jednak istnieje równocześnie 
możliwośd przejścia jej na drogę socjalizmu, a zatem partia proletariatu powinna 
walczyd ze wszystkich sił o tę drugą drogę. 

 

20. Nieodzownym warunkiem wykonania stojących przed partią zadao jest 
walka z zasklepieniem, awanturnictwem i tendencją do wleczenia się w ogonie 
wydarzeo i mas. W pracy naszej partii z masami istnieje od dawna tendencja do 
ciasnego zasklepiania się, pyszałkowatego sekciarstwa i do awanturnictwa. Te 
szkodliwe tendencje przeszkadzają partii w utworzeniu jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego i w pozyskaniu większości ludu. Wyzbycie 
się tych tendencji jest rzeczą bezwzględnie konieczną w każdej konkretnej 
dziedzinie naszej pracy. Nasz postulat polega na tym, by opierad się na 
większości i w działaniach swych liczyd się z całokształtem sytuacji. Nie możemy 
dopuścid, by odrodziła się tendencja do wleczenia się w ogonie wydarzeo i mas, 
którą reprezentuje Czen Tu-siu, tendencja będąca odbiciem burżuazyjnego 
reformizmu w szeregach proletariatu. Wyrzekad się podstawowych zasad partii, 
zacierad jej oblicze polityczne, składad interesy robotników i chłopów w ofierze 
burżuazyjnemu reformizmowi — to znaczy doprowadzid rewolucję do 
nieuchronnej klęski. Nasz | postulat polega na tym, by prowadzid zdecydowaną 
rewolucyjną politykę, wywalczyd całkowite zwycięstwo rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej. Aby przezwyciężyd wszystkie wspomniane wyżej szkodliwe 
tendencje, musimy bezwzględnie podnieśd w naszej partii poziom 
marksistowsko-leninowskiego wyszkolenia teoretycznego, tylko bowiem teoria 
marksistowsko-leninowska jest busolą wskazującą rewolucji chioskiej drogę do 
zwycięstwa. 
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Przypisy: 

1. Wypadki 1935 roku w Chinach północnych — to szereg wypadków 
związanych z okupacją Chin północnych przez najeźdźców japooskich i z 
haniebna utrata przez rząd kuomintangowski z Czang Kai-szekiem na czele 
suwerennych praw do Chin północnych. W maju 1935 roku najeźdźcy japooscy 
zażądali od rządu kuomintangowsku -go uznania ich prawa do opanowania Chin 
północnych. W czerwcu rząd kuomintangowski uczynił zadośd temu żądaniu, 
zawierając z Japooczykami tak zwane „po. rozumienie Ho Ing-cin—Umetsu”, to 
jest porozumienie podpisane przez przedstawiciela rządu kuomintangowskiego 
w Chinach północnych Ho Ing-cina oraz naczelnego dowódcę japooskich wojsk 
okupacyjnych w Chinach północnych Josidżiro Umetsu. Na mocy tego 
porozumienia Chiny utraciły znaczną częśd swych suwerennych praw w 
prowincjach Hopei i Czahar. W październiku tegoż roku zdrajcy narodu, 
podjudzeni przez najeźdźców japooskich, wszczęli bunt w powiecie Siangho 
(prowincji Hopei) i udało się im zagarnąd główne miasto powiatu. W listopadzie 
1935 roku zdrajcy ojczyzny, w myśl instrukcji okupantów japooskich, 
zorganizowali tak zwany ,,ruch na rzecz autonomii pięciu prowincji Chin 
północnych” i utworzyli we wschodniej części prowincji Hopei marionetkowy 
„antykomunistyczny rząd autonomiczny”. Na polecenie rządu 
kuomintangowskiego Sung Cze-juan i inni utworzyli tak zwaną „Radę Polityczną 
Hopei i Czaharu”, aby zadośduczynid żądaniu najeźdźców japooskich w sprawie 
„ustanowienia w Chinach północnych władzy specjalnego typu”.  

2. Chodzi o deklarację Komunistycznej Partii Chin, opublikowaną 1 sierpnia 1935 
roku. Przytaczamy poniżej jej zasadniczą częśd: 

„W chwili obecnej, gdy zawisła nad nami groźba ujarzmienia ojczyzny i 
zagłady całego narodu. Komunistyczna Partia Chin raz jeszcze ^zwraca się 
do wszystkich rodaków z następującym apelem: 

Wszystkie partie i ugrupowania polityczne, niezależnie od ich dawnych i 
obecnych przekonao politycznych i interesów, wszyscy rodacy, bez 
względu na to, do jakiej warstwy ludności należą, bez względu na różnice 
poglądów i interesów, wszystkie wojskowe związki taktyczne, niezależnie 
od tego, czy prowadziły lub prowadzą obecnie przeciwko sobie działania 
wojenne — wszyscy powinni naprawdę zrozumied, że «bracia kłócą się w 
domu, ale występują razem, jeśli skrzywdzi ich ktokolwiek z zewnątrz», to 
jest powinni przede wszystkim zaprzestad wojny domowej, aby 
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zmobilizowad całą potęgę kraju (rezerwy ludzkie, zasoby materialne i 
finansowe oraz siły zbrojne) do walki o świętą sprawę stawienia oporu 
Japonii i ocalenia ojczyzny. Komunistyczna Partia Chin stwierdza znów z 
całą powagą, że skoro tylko wojska kuomintangowskie zaprzestaną 
ofensywnych działao przeciwko Armii Czerwonej, skoro tylko którykolwiek 
oddział wojskowy włączy się do wojny antyjapooskiej — Armia Czerwona 
nie tylko zaprzestanie natychmiast wszelkich wrogich działao, lecz gotowa 
będzie ręka w rękę z nim w solidarnym, wspólnym wysiłku ratowad 
ojczyznę, bez względu na to, czy dawniej istniała między nimi i czy istnieje 
teraz wrogośd lub nienawiśd, i bez względu na to, czy zachodzą 
jakiekolwiek rozbieżności między danym oddziałem wojskowym a Armią 
Czerwoną w sprawach polityki wewnętrznej. 

...Partia komunistyczna gotowa jest podjąd inicjatywę utworzenia takiego 
rządu obrony narodowej. Partia komunistyczna wyraża gotowośd 
natychmiastowego wszczęcia rokowao w sprawie utworzenia rządu obrony 
narodowej ze wszystkim i partiami politycznymi, ugrupowaniami i 
organizacjami (związkami zawodowymi, związkami chłopskimi, związkami 
młodzieży akademickiej, izbami handlowymi, zrzeszeniami oświatowymi, 
stowarzyszeniem dziennikarzy, stowarzyszeniem nauczycieli, 
ziomkostwami, Czykungtangiem, Towarzystwem Narodowej Samoobrony 
Zbrojne), związkami antyjapooskimi, stowarzyszeniami ocalenia ojczyzny 
itd. itp.), ze znanymi uczonymi, działaczami politycznymi oraz ze 
wszystkimi terenowymi organami wojskowymi i administracyjnymi, 
pragnącymi wziąd udział w dziele stawiania oporu Japonii i ocalenia 
ojczyzny.  

Rząd obrony narodowej, który zostanie utworzony w wyniku tych 
rokowao, powinien stad się tymczasowym organem kierowniczym; celem 
jego będzie ocalenie ojczyzny przed zagładą. Taki rząd obrony narodowej 
będzie musiał podjąd kroki dla utworzenia prawdziwego organu 
przedstawicielskiego, wyrażającego wolę wszystkich rodaków (będą to 
przedstawiciele wybrani na zasadach demokratycznych przez robotników, 
chłopów, wojsko, urzędników paostwowych, kupców, inteligencję, przez 
wszystkie partie, ugrupowania i organizacje dążące do stawiania oporu 
Japonii i ocalenia ojczyzny, a także przez emigrantów chioskich za granicą i 
wszystkie narodowości zamieszkujące w Chinach), ażeby omówid 
konkretnie wszystkie zagadnienia związane z walką przeciwko Japonii, z 
walką o ocalenie ojczyzny. Partia komunistyczna popiera w całej 
rozciągłości zwołanie takiego ogólnonarodowego organu 
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przedstawicielskiego i wykonywad będzie bez zastrzeżeo wszystkie jego 
uchwały. 

... Do Zjednoczonej Armii Antyjapooskiej powinny wejśd wszystkie oddziały 
wojskowe, które wyraziły gotowośd stawienia oporu Japonii. Pod 
kierownictwem rządu obrony narodowej utworzone będzie jednolite 
dowództwo Zjednoczonej Armii Antyjapooskiej. Kwestia, jak utworzone 
będzie to dowództwo — czy z przedstawicieli wybranych przez dowódców 
i żołnierzy antyjapooskich wojskowych związków taktycznych, czy też w 
jakiś inny sposób — rozstrzygnięta zostanie zgodnie z wola przedstawicieli 
wszystkich umawiających się stron i całego narodu. Armia Czerwona 
bezwzględnie włączy się pierwsza do tej Zjednoczonej Armii 
Antyjapooskiej, aby spełnid swój święty obowiązek w walce przeciwko 
najeźdźcom japooskim, w walce o ocalenie ojczyzny. Ażeby rząd obrony 
narodowej mógł wykonad jak należy swe wielkie zadanie w dziele obrony 
kraju i aby Zjednoczona Armia Antyjapooska mogła jak należy wykonad 
swe zadanie w walce przeciwko Japonii, partia komunistyczna wzywa 
wszystkich rodaków do składania w ofierze wszystkiego: posiadających 
pieniądze — pieniędzy, posiadających broo — broni, posiadających zapasy 
żywności — produktów, mocnych fizycznie — swej siły, specjalistów — 
swej wiedzy i umiejętności, by można było porwad do walki wszystkich 
rodaków i uzbroid wielomilionowe masy ludowe w całą posiadana przez 
nas broo, zarówno nową, jak i starą”.  

3 Chodzi o „Uchwałę w sprawie obecnej sytuacji politycznej i zadao partii”, 
powziętą przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Chin 25 grudnia 1935 roku w Wajaopao, w północnej części prowincji Szensi. W 
uchwale tej Biuro Polityczne przeanalizowało skrupulatnie zmiany, jakie zaszły 
do tego czasu w sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej Chin, jak również w 
stosunkach wzajemnych między klasami w kraju, i określiło politykę partii. 
Poniżej przytaczamy fragment tej uchwały: 

„Obecna sytuacja wskazuje, że działalnośd imperialistów japooskich, 
dokonujących aneksji Chin, wstrząsnęła całymi Chinami i całym światem. 
Zmieniły się już lub zmieniają stosunki wzajemne między klasami, między 
warstwami społeczeostwa, partiami politycznymi i siłami zbrojnymi 
działającymi na arenie politycznej w Chinach. Front rewolucji narodowej i 
front kontrrewolucji narodowej są w toku przeobrażania się. W związku z 
tym linia taktyczna partii powinna polegad na mobilizowaniu, jednoczeniu i 
organizowaniu rewolucyjnych sił całego kraju, całego narodu do walki 
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przeciwko głównemu na danym etapie wrogowi — imperializmowi 
japooskiemu i hersztowi zdrajców narodu — Czang Kai-szekowi. Wszyscy 
obywatele, wszystkie ugrupowania, wszystkie oddziały zbrojne i wszystkie 
klasy walczące z japooskim imperializmem i zdrajcą ojczyzny Czang Kai-
szekiem — wszyscy powinni się zjednoczyd, podjąd świętą wojnę 
narodowo-rewolucyjną, przepędzid imperialistów japooskich z Chin, obalid 
panowanie sługusów imperializmu japooskiego w Chinach, wywalczyd 
całkowite wyzwolenie narodowe Chin, obronid niezawisłośd Chin i ich 
całośd terytorialną. Tylko jak najszerszy jednolity antyjapooski front 
narodowy (zarówno od dołu, jak i od góry) może zwyciężyd japooskich 
imperialistów i ich sługusa — Czang Kai-szeka. 

Rzecz jasna, że różni ludzie, różne organizacje, różne klasy i warstwy 
społeczne, różne oddziały wojskowe biorąc udział w antyjapooskiej 
rewolucji narodowej mają swe własne pobudki i swoją odrębną platformę. 
Jedni czynią to w imię zachowania swego dawnego stanowiska, drudzy 
walczą o kierowanie tym ruchem, by nie przekraczał on dopuszczalnych z 
ich punktu widzenia ram; inni znów walczą o rzeczywiście całkowite 
wyzwolenie narodowe Chin. Właśnie dlatego, że każdy kieruje się swymi 
własnymi pobudkami i ma swoją platformę, jedni będą się wahali i zaczną 
zdradzad już na początku walki, inni w połowie drogi mogą okazad się 
biernymi lub opuścid pole bitwy, inni wreszcie będą walczyli aż do kooca. 
Jednakże zadanie nasze nie ogranicza się do zespolenia w jedną całośd 
wszystkich podstawowych sił zdolnych do stawienia oporu Japonii; 
powinniśmy również zespolid w jedną całośd wszystkich możliwych 
sojuszników w walce przeciwko Japonii. Zadanie polega też ni tym, by cały 
naród oddawał wszystko, co posiada: kto ma siły—niech odda swe siły, kto 
ma pieniądze — niech ofiaruje pieniądze, kto ma broo — niech daje broo, 
kto ma wiedzę — niech odda wiedzę: niechaj nie będzie ani jednego 
patrioty chioskiego, który by nie wziął udziału we froncie antyjapooskim. 
Oto generalna linia polityki partii wobec powszechnego jednolitego frontu 
narodowego. Tylko na podstawie tej linii zdołamy zmobilizowad wszystkie 
siły narodu do walki przeciwko wrogom całego naszego narodu — 
imperializmowi japooskiemu, przeciwko zdrajcy ojczyzny — Czang Kai-
szekowi. 

Klasa robotnicza i chłopstwo są nadal podstawowymi siłami napędowymi 
rewolucji chioskiej, a szerokie masy drobnomieszczaostwa i inteligencja 
rewolucyjna — ich najpewniejszymi sojusznikami w rewolucji narodowej. 
Trwały sojusz robotników, chłopów i drobnomieszczaostwa stanowi 
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główną siłę, która pokona imperializm japooski, zdrajców i przeniewierców 
ojczyzny. Częśd burżuazji narodowej i niektórzy militaryści, chociażby 
odnosili się do rewolucji agrarnej i do czerwonej władzy najbardziej 
negatywnie, przyniosą korzyśd sprawie rozwijania frontu antyjapooskiego, 
jeśli tylko będą sprzyjali walce przeciwko imperializmowi japooskiemu, 
przeciwko zdrajcom i przeniewiercom ojczyzny, jeśli będą przestrzegali 
życzliwej neutralności lub wreszcie jeżeli sami wezmą bezpośredni udział w 
tej walce. Oderwie to ich od obozu kontrrewolucji i pomnoży siły rewolucji. 
Aby osiągnąd ten cel, partia powinna zastosowad odpowiednie metody i 
formy przeciągnięcia wszystkich tych sił na stronę frontu antyjapooskiego. 
Dalej, nawet w samym obozie obszarników i kompradorskiej burżuazji nie 
ma całkowitej jedności. Walka między różnymi mocarstwami 
imperialistycznymi w Chinach doprowadziła do powstania rywalizujących 
ze sobą klik zdrajców narodu, służących interesom różnych paostw 
imperialistycznych. Partia winna wyzyskad sprzeczności oraz starcia między 
tymi klikami i uczynid wszystko, co jest w jej mocy, aby przynajmniej częśd 
kontrrewolucyjnych sił chwilowo nie występowała czynnie przeciwko 
frontowi antyjapooskiemu. Analogiczną politykę należy prowadzid w 
stosunku do wszystkich mocarstw imperialistycznych prócz Japonii. 

Mobilizując, zespalając i organizując lud chioski do walki przeciwko jego 
wspólnemu wrogowi partia powinna niezłomnie i stanowczo zwalczad 
tendencje do wahao, ugody, kapitulacji i zdrady, powstające wewnątrz 
jednolitego frontu antyjapooskiego. Każdy, kto podważa ruch ludu 
chioskiego przeciwko imperializmowi japooskiemu, jest zdrajcą ojczyzny i 
przeniewiercą i powinna dosięgnąd go kara ludu. Swą słuszną i 
konsekwentną akcją wymierzoną przeciwko imperializmowi japooskiemu, 
przeciwko zdrajcom i przeniewiercom ojczyzny partia komunistyczna 
powinna zdobyd hegemonię we froncie antyjapooskim. Tak samo ruch 
antyjapooski może wywalczyd ostateczne zwycięstwo jedynie pod 
kierownictwem Komunistycznej Partii Chin. Należy zaspokoid żądania 
związane z podstawowymi interesami szerokich mas ludowych biorących 
udział w^ wojnie antyjapooskiej (żądania chłopów w sprawie ziemi, 
żądania robotników, żołnierzy, biedoty i inteligencji w sprawie poprawy 
warunków bytu). Jedynie w razie zaspokojenia tych żądao można będzie 
zmobilizowad jeszcze szersze masy ludowe do walki przeciwko 
imperializmowi japooskiemu, można będzie mocno ugruntowad ruch 
antyjapooski i zapewnid mu ostateczne zwycięstwo. Tylko tą drogą partia 
zdoła zdobyd hegemonię w kierowaniu wojną antyjapooską”. . 
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Patrz również pracę „O taktyce walki przeciwko imperializmowi japooskiemu”. 

 

4. 5 maja 1936 roku dowództwo chioskiej Armii Czerwonej skierowało do rządu 
nankioskiego depeszę z żądaniem zaprzestania wojny i zawarcia pokoju w imię 
zjednoczenia się dla walki z Japonią. Depesza ta brzmiała: 

 

„Do wojennego komitetu nankioskiego rządu narodowego, do wszystkich 
morskich, lądowych i powietrznych sił zbrojnych, do wszystkich partii, 
ugrupowao, organizacji i redakcji gazet, do wszystkich rodaków, którzy nie 
chcą znaleźd się w jarzmie niewoli kolonialnej. 

Od chwili sforsowania rzeki Huangho i rozpoczęcia marszu na wschód 
awangardowe oddziały chioskiej ludowej Armii Czerwonej, utworzone na 
mocy uchwały Rewolucyjnej Rady Wojennej chioskiej Armii Czerwonej dla 
walki z Japooczykami, odnosiły wszędzie zwycięstwa, które wywołały 
gorący oddźwięk w całym kraju. Gdy jednak oddziały awangardowych sil 
zajęły linię kolejową Tatung—Puczou i poczęły przygotowywad się 
aktywnie do marszu na prowincję Hopei dla podjęcia bezpośrednich 
operacji przeciwko najeźdźcom japooskim, Czang Kai-szek skierował do 
prowincji Szansi siły zbrojne złożone z przeszło 10 dywizji, aby 
współdziałając z wojskami Jen Si-szana przeszkodzid posuwaniu się Armii 
Czerwonej pragnącej walczyd z Japooczykami. Rozkazał on ponadto 
wojskom Czang Siie-lianga i Jang Hu-czenga oraz oddziałom stacjonującym 
w północnej części prowincji Szensi skierowad się do czerwonych rejonów 
prowincyj Szensi i Kansu i dezorganizowad zaplecze naszych wojsk, które 
wystąpiły przeciwko Japonii. Ażeby rozpocząd bezpośrednie działania 
bojowe przeciwko Japooczykom, antyjapooskie awangardowe oddziały 
chioskiej ludowej Armii Czerwonej powinny by były w gruncie rzeczy 
skoncentrowad się i zniszczyd wojska Czang Kai-szeka, które zagrodziły im 
drogę na front. Jednakże Rewolucyjna Rada Wojenna Armii Czerwonej po 
skrupulatnym rozważeniu sytuacji doszła do wniosku, że w chwili gdy nad 
ojczyzną zawisło niebezpieczeostwo, starcie zbrojne między wojskami obu 
stron, niezależnie od jego wyniku, zaszkodzi zdolności obronnej Chin, co 
będzie jedynie na rękę imperialistom japooskim. A zresztą w wojskach 
Czang Kai-szeka i Jen Si-szana jest niemało patriotów, pragnących 
zaprzestania wojny domowej i podjęcia wspólnymi siłami walki przeciwko 
Japooczykom. Wykonanie zaś otrzymanego przez nich od Czang Kai-szeka i 
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Jen Si-szana rozkazu zagrodzenia drogi Armii Czerwonej, mającej walczyd z 
Japooczykami, pozostaje w sprzeczności z sumieniem tych patriotów. Z 
uwagi na to wszystko Rewolucyjna Rada Wojenna Armii Czerwonej, 
pragnąc zachowad siły zbrojne zdolne do obrony kraju, przyczynid się do 
jak najrychlejszego rozwinięcia wojny antyjapooskiej i zdecydowanie 
zrealizowad nasze postulaty położenia kresu wojnie domowej i 
zjednoczenia sił do walki przeciwko imperializmowi japooskiemu — 
postulaty, które podkreślamy w każdej naszej odezwie do narodu — jak 
również zbudzid nareszcie sumienie Czang Kai-szeka i patriotycznie 
nastrojonych żołnierzy jego armii, z uwagi na to wszystko Rewolucyjna 
Rada Wojenna Armii Czerwonej wycofała ludowe antyjapooskie oddziały 
awangardowe na zachodni brzeg rzeki Huangho pomimo licznych 
zwycięstw odniesionych przez Armię Czerwoną w prowincji Szansi. Akt ten 
dowiódł rządowi nankioskiemu, wszystkim morskim, lądowym i 
powietrznym siłom kraju i całemu narodowi chioskiemu, że nasze intencje 
są szczere. W celu położenia kresu wojnie domowej i zorganizowania 
oporu przeciwko najeźdźcom japooskim gotowi jesteśmy zaprzestad w 
ciągu miesiąca działao wojennych i zawrzed porozumienie w sprawie 
pokoju ze wszystkimi wojskami walczącymi przeciwko antyjapooskiej Armii 
Czerwonej. Rewolucyjna Rada Wojenna Armii Czerwonej oświadcza wam z 
całą powagą, panowie członkowie rządu nankioskiego, że w obecnej 
niezmiernie krytycznej chwili, gdy nad ojczyzną i narodem zawisła groźba 
zagłady, powinniście stanowczo zrewidowad wasze stanowisko i działając 
w duchu starej maksymy: « Bracia kłócą się w domu, ale występują razem, 
jeśli skrzywdzi ich ktokolwiek z zewnątrz », zaprzestad wojny domowej w 
całym kraju, a przede wszystkim w prowincjach Szensi, Kansu i Szansi: obie 
strony winny wydelegowad swych przedstawicieli dla uzgodnienia 
konkretnych zarządzeo w celu stawienia oporu Japonii i ocalenia ojczyzny. 
Będzie to nie tylko pomyślne wyjście dla was, panowie, ale i szczęście dla 
całego narodu i paostwa. Jeżeli nie zrozumiecie tego i będziecie szli nadal 
błędną drogą, jeżeli posuniecie się do zdrady i zaprzedania ojczyzny, 
władza wasza w koocu upadnie, cały naród będzie wami pogardzał i 
zostaniecie obaleni. Mówi się: «Człowiek, którego potępia tysiąc ludzi, 
umrze nawet bez choroby» ale: «Starczy, by rzeźnik odrzucił nóż, a stanie 
się bezgrzesznym człowiekiem». Pragnęlibyśmy, abyście zastanowili się 
poważnie nad tym wszystkim. Rewolucyjna Rada Wojenna Armii 
Czerwonej apeluje do wszystkich organizacji, partii i ugrupowao oraz do 
wszystkich rodaków, którzy nie chcą znaleźd się w jarzmie niewoli 
kolonialnej, aby poparli nasz stanowczy postulat: zaprzestad wojny 
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domowej, zawrzed porozumienie w sprawie pokoju i wystąpid jak jeden 
mąż przeciwko najeźdźcom japooskim. Organizujcie komitety akcji na rzecz 
położenia kresu wojnie domowej, wysyłajcie swych przedstawicieli z 
żądaniem przerwania ognia między stronami prowadzącymi wojnę 
domową; dopomóżcie czynem do niezwłocznego i całkowitego 
urzeczywistnienia wszystkich tych propozycji i kontrolujcie ich wykonanie”.  

 

5. Patrz przypis 7 do pracy „Oświadczenie w związku z oświadczeniem Czang 
Kai-szeka”.—357 

6. W „Uchwale o obecnej sytuacji politycznej i o zadaniach partii”, powziętej 
na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Chin w grudniu 1935 roku, oraz w referacie towarzysza Mao Tse-tunga „O 
taktyce walki przeciwko imperializmowi japooskiemu” wysunięte zostało hasło 
utworzenia republiki ludowej. Później, biorąc pod uwagę wymagania sytuacji, 
partia poczęła realizowad taką politykę, która zmuszała Czang Kai-szeka do 
prowadzenia wojny antyjapooskiej, i licząc się z tym, że hasło utworzenia 
republiki ludowej było dla kliki czangkaiszekowskiej nie do przyjęcia, w swym 
piśmie do Kuomintangu w sierpniu 1936 roku zastąpiła to hasło hasłem 
utworzenia republiki demokratycznej. Następnie w swej „Uchwale o obecnym 
stanie ruchu oporu przeciwko najeźdźcom japooskim i na rzecz ocalenia ojczyzny 
oraz o republice demokratycznej”, powziętej we wrześniu tegoż roku, Komitet 
Centralny partii konkretnie wyjaśnił znaczenie hasła republiki demokratycznej. 
Jakkolwiek oba te hasła mają różną formę, w istocie rzeczy są one 
równoznaczne. 

Poniżej przytaczamy dwa fragmenty uchwały powziętej we wrześniu 1936 roku 
przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin w sprawie republiki 
demokratycznej: 

 „Komitet Centralny uważa, że w obecnej sytuacji należy wysunąd hasło 
utworzenia republiki demokratycznej, jest to bowiem najlepszy sposób 
zespolenia wszystkich sił antyjapooskich dla zapewnienia całości 
terytorialnej Chin i odwrócenia grożącego ludowi chioskiemu 
niebezpieczeostwa zagłady paostwa i narodu. Jest to poza tym hasło 
najodpowiedniejsze dla jednolitego frontu, hasło zrodzone z 
demokratycznych postulatów najszerszych mas ludowych. 
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Republika demokratyczna wprowadzi demokrację na bardziej rozległym 
terytorium aniżeli ustrój demokratycznej dyktatury robotników i chłopów, 
ustanowiony tylko na części terytorium Chin, i będzie znacznie bardziej 
postępowym systemem rządów niż dyktatura jednej partii — 
Kuomintangu, ustanowiona na większej części terytorium kraju. Toteż 
republika demokratyczna będzie mogła jeszcze skuteczniej zapewnid 
mobilizację powszechną i ostateczne zwycięstwo w wojnie antyjapooskiej. 
Jednocześnie republika demokratyczna będzie mogła nie tylko wciągnąd 
jak najszersze masy ludowe całych Chin do udziału w życiu politycznym i 
podnieśd poziom ich świadomości i organizacji, lecz ponadto stworzyd 
szerokie pole dla swobodnej działalności proletariatu chioskiego i jego 
wodza -— Komunistycznej Partii Chin, walczących o przyszłe zwycięstwo 
socjalizmu. Toteż Komunistyczna Partia Chin deklaruje aktywne poparcie 
ruchu na rzecz republiki demokratycznej. Komunistyczna Partia Chin 
oświadcza również, że gdy powstanie republika demokratyczna w całych 
Chinach i gdy w drodze wyborów powszechnych zwołany zostanie 
parlament — czerwone rejony włączą się natychmiast do tej republiki jako 
jej częśd składowa. Ludnośd czerwonych rejonów wybierze swych posłów 
do parlamentu i w rejonach tych ustanowiony będzie taki sam ustrój 
demokratyczny...” 

„Komitet Centralny podkreśla, że tylko rozwijając w dalszym ciągu ruch 
ludu chioskiego przeciwko japooskiemu imperializmowi, ruch na rzecz 
ocalenia ojczyzny, tylko rozszerzając jednolity antyjapooski front narodowy 
wszystkich partii, ugrupowao i warstw ludności oraz wszystkich sił 
zbrojnych, tylko wzmacniając kierowniczą role polityczną Komunistycznej 
Partii Chin w jednolitym froncie narodowym, tylko wszechstronnie 
umacniając czerwoną władzę i Armię Czerwona i tylko zwalczając 
stanowczo wszelkie wystąpienia i poczynania narażające na szwank 
suwerennośd Chin i ich prestiż narodowy, osłabiające potęgę jednolitego 
frontu narodowego — zdołamy zmusid nankioski rząd Kuomintangu do 
wkroczenia na drogę walki z Japonią i stworzyd przesłanki do ustanowienia 
republiki demokratycznej. Ustanowienie takiej republiki jest niemożliwe 
bez ciężkiej i długotrwałej walki, bez zmobilizowania całego ludu 
chioskiego i bez przypływu fali rewolucyjnej. W toku walki o republikę 
demokratyczną Komunistyczna Partia Chin powinna uczynid wszystko, aby 
republika ta, zaczynając od realizacji wysuniętego przez naszą partię 
dziesięciopunktowego «Programu stawiania oporu Japonii i ocalenia 
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ojczyzny», doprowadziła do kooca wykonanie podstawowych zadao 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w Chinach”.  

7. Depesza ta została wysłana 10 lutego 1937 roku. Oto jej tekst: 

„Do trzeciego plenum CKW Kuomintangu. Cały kraj wita z radością 
pokojowe uregulowanie wypadków siaoskich. Od tej chwili zarysowała się 
realna możliwośd urzeczywistnienia linii politycznej zmierzającej do 
osiągnięcia pokoju, zjednoczenia i zespolenia sił w celu odparcia wroga 
zewnętrznego. Jest to prawdziwe szczęście dla paostwa i narodu. W 
obecnej chwili, gdy panoszą się najeźdźcy japooscy, gdy samo istnienie 
narodu chioskiego zawisło na włosku, partia nasza pragnie z całego serca, 
by trzecie plenum waszej partii, biorąc pod uwagę scharakteryzowaną 
wyżej linię polityczną, uznało następujące punkty za zadania polityki 
paostwowej: 

1. Zaprzestawszy całkowicie wojny domowej zespolid wszystkie siły 
kraju dla jednomyślnego stawienia oporu wrogowi zewnętrznemu. 

2. Zagwarantowad wolnośd słowa, zebrao i zrzeszeo, uwolnid wszystkich 
więźniów politycznych. 

3. Zwoład konferencję przedstawicieli wszystkich partii, ugrupowao, 
wszystkich warstw ludności oraz wszystkich sił zbrojnych i w ten sposób 
zjednoczyd wszystkie najlepsze siły narodu dla wspólnej walki o ocalenie 
ojczyzny. 

4. Zakooczyd jak najszybciej wszystkie przygotowania do wojny 
antyjapooskiej. 

5. Polepszyd warunki bytu ludu. 

Jeżeli trzecie plenum CKW waszej partii zdecydowanie i stanowczo uzna te 
punkty za zadania polityki paostwowej — partia nasza, pragnąc dowieśd 
swej szczerej chęci zjednoczenia w imię walki z wrogiem zewnętrznym, 
gotowa jest udzielid waszemu plenum następujących gwarancji: 

1. Przerwad w całym kraju akcję zmierzającą do powstania zbrojnego 
dla obalenia rządu narodowego. 

2. Przemianowad robotniczo-chłopski rząd demokratyczny na rząd 
Specjalnego Rejonu Republiki Chioskiej, a Armię Czerwoną — na Armię 
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Narodowo-Wyzwoleoczą, oddając je pod kierownictwo rządu centralnego i 
Komitetu Wojennego w Nankinie. 

3. Ustanowid na całym terytorium kontrolowanym przez rząd 
Specjalnego Rejonu ustrój konsekwentnie demokratyczny, oparty na 
powszechnym prawie wyborczym. 

4. Wyrzec się polityki konfiskaty ziemi obszarniczej i stanowczo wcielad 
w życie wspólny program jednolitego antyjapooskiego frontu 
narodowego”.  

 

8. Znamiennym zjawiskiem w 1935 roku był rozpoczynający się znów przypływ 
patriotycznego ruchu ludu chioskiego. Studenci pekioscy pod kierownictwem 
Komunistycznej Partii Chin pierwsi zorganizowali manifestację patriotyczną 9 
grudnia, wysuwając takie hasła, jak: „Zaprzestad wojny domowej i wystąpid jak 
jeden mąż przeciwko wrogowi zewnętrznemu!”, „Precz z imperializmem 
japooskim!” Ruch ten dokonał wyłomu w systemie terroru, długo stosowanym 
przez rząd kuomintangowski w sojuszu z najeźdźcami japooskimi, i szybko 
uzyskał poparcie całego ludu chioskiego. Nazwano go „ruchem 9 grudnia”. Od 
tej chwili ujawniły się wyraźnie nowe zmiany we wzajemnych stosunkach 
między różnymi klasami kraju. Proklamowany przez Komunistyczną Partię Chin 
jednolity antyjapooski front narodowy stał się tym kursem polityki paostwowej, 
którego zaczęli głośno domagad się wszyscy patrioci chioscy, a zdradziecka 
polityka rządu Czang Kai-szeka stała się nader niepopularna.  

9. W listopadzie i grudniu 1936 roku w Szanghaju strajkowało przeszło 45 tysięcy 
robotników 26 japooskich i chioskich fabryk włókienniczych. Na znak 
solidarności z robotnikami szanghajskimi w grudniu ogłosili strajk powszechny 
rdwnież robotnicy wszystkich japooskich fabryk włókienniczych w Tsingtao. 
Robotnicy szanghajscy odnieśli zwycięstwo: uzyskali podwyżkę płac o 5% 
począwszy od listopada. Administracji fabryk zakazano samowolnego zwalniania 
oraz bicia i znieważania robotników. Strajk w Tsingtao został zdławiony przez 
oddziały desantowe japooskiej marynarki wojennej.  

10. Zagarnięcie przez Japooczyków przejścia Szanhaikuan, wtargnięcie ich do 
Chin północnych w 1933 roku i zwłaszcza zawarcie „porozumienia Ho Ing-cin—
Umetsu” w 1935 roku oznaczało, że imperializm japooski zadał bezpośredni cios 
interesom imperializmuanglo-amerykaoskiego w północnych i centralnych 
Chinach; toteż Anglia i Stany Zjednoczone zaczęły zmieniad swe stanowisko 
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wobec Japonii i wpływad w tymże kierunku na politykę rządu Czang Kai-szeka. 
Podczas wypadków siaoskich 1936 roku Anglia domagała się, by Chiny odrzuciły 
żądania Japooczyków, naruszające interesy Anglii w Chinach, a nawet dała do 
zrozumienia, że jeżeli rząd Czang Kai-szeka okaże się jeszcze zdolny do rządzenia 
narodem chioskim, to opłacałoby mu się zgodzid na „pewną formę sojuszu z 
komunistami” po to, by zadad cios agresywnej polityce Japonii.  

11. W czerwcu 1936 roku kuangsioscy militaryści— Li Tsung-żen i Pai Czung-si, 
jak również militarysta kuangtungski Czen Tsi-tang, szermując hasłem „walki z 
Japonią i ocalenia ojczyzny”, wystąpili wspólnie przeciwko Czang Kai-szekowi. W 
sierpniu tegoż roku incydent został zlikwidowany przez Czang Kai-szeka, 
któremu udało się, za pomocą obietnic i innych środków, spowodowad rozłam w 
tym ugrupowaniu.  

12. W sierpniu 1936 roku japooskie i marionetkowe wojska rozpoczęły najazd na 
prowincję Suijuan. W listopadzie tegoż roku wojska chioskie w tej prowincji 
stawiły im opór. Cały naród chioski podjął kampanię pomocy dla tamtejszego 
frontu.  

13. Gdy zawarte zostało „porozumienie Ho Ing-cin — Umetsu”wl935 roku, rząd 
kuomintangowski w Nankinie, pod presją narastającego w narodzie chioskim 
ruchu anty-japooskiego i pod wpływem stosunkowo twardej polityki 
imperialistów anglo-amerykaoskich wobec Japonii, również zajął stosunkowo 
twarde, stanowisko. Podczas rokowao japoosko-chioskich, które toczyły się od 
września do grudnia 1936 roku, rząd kuomintangowski stosował taktykę zwłoki; 
rokowania nie doprowadziły do żadnych wyników i zostały przerwane. — 

14, Chodzi o plenum CKW Kuomintangu, które odbyło się w Nankinie 15 lutego 
1937 roku po pokojowym uregulowaniu wypadków siaoskich.  

15. A-ku — główna postad znanej powieści wielkiego pisarza chioskiego Lu Sina 
„Prawdziwy żywot A-ku”. W postaci A-ku Lu Sin pokazał człowieka, który zwykł 
uspokajad sam siebie we wszystkich okolicznościach życia, człowieka, który 
zawsze uważa się za zwycięzcę, zawsze uważa, że odniósł „zwycięstwo 
moralne”.  

16. W danym wypadku przez trzy zasady ludowe należy rozumied zasady i 
program wysunięte przez Sun Jat-sena — nacjonalizm, władza ludu i dobrobyt 
ludu — a nie jego światopogląd, czyli system jego poglądów teoretycznych. Na 
etapie rewolucji burżuazyjno-demokratycznej komuniści zgadzają się z 
podstawowymi tezami programu Sun Jat-sena i w swoim czasie gotowi byli z 
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nim współpracowad; nie zgadzają się oni jednak bynajmniej ze światopoglądem, 
czyli systemem poglądów teoretycznych burżua-zji i drobnomieszczaostwa, 
których reprezentantem był Sun Jat-sen. Stanowiąc awangardę proletariatu 
chioskiego komuniści różnią się zasadniczo od Sun Jat-sena swym 
światopoglądem, czyli systemem poglądów teoretycznych, swym stanowiskiem 
teoretycznym w kwestii narodowej i w innych zagadnieniach. Patrz pracę 
towarzysza Mao Tse-tunga „O nowej demokracji”.  

17. Kuomintang po zreorganizowaniu go przez Sun Jat-sena w 1924 roku 
przekształcił się w rewolucyjny blok wszystkich klas. W owym okresie komuniści 
wstępowali indywidualnie do Kuomintangu. Z chwilą jednak gdy w 1927 roku 
Kuomintang zdradził rewolucję, w całych Chinach zaczęto stosowad represje 
wobec komunistów, jak również wobec tych licznych lewicowych 
kuomintangowców, którzy byli prawdziwymi zwolennikami trzech zasadniczych 
tez politycznych Sun Jat-sena. Represje te Kuomintang nazwał „kampanią czystki 
w partii”. Odtąd Kuomintang przekształcił się w kontrrewolucyjną partię wielkich 
obszarników i wielkiej burżuazji.  

18. Chodzi o sytuację, jaka wytworzyła się w pierwszej połowie 1927 roku z winy 
oportunistycznego kierownictwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii 
Chin. 

 


