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Praca „Zagadnienia strategii wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom 
japooskim” została napisana w maju 1938 roku. 

W początkowym okresie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim zarówno w 
partii, jak i poza nią istniała znaczna ilośd ludzi, którzy nie doceniali ważnej 
strategicznej roli wojny partyzanckiej i pokładali wszystkie swoje nadzieje 
wyłącznie w działaniach wojsk regularnych, przede wszystkim — w działaniach 
armii kuomintangowskiej. 

Towarzysz Mao Tse-tung potępił ten punkt widzenia i w niniejszej pracy wytyczył 
słuszną drogę prowadzenia wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom 
japooskim. W rezultacie w toku tej wojny 8 i Nowa 4 Armia, które w 1937 roku 
liczyły zaledwie nieco więcej niż 40 tysięcy ludzi, do chwili kapitulacji Japonii w 
1945 roku rozrosły się w potężną milionową armię, utworzyły liczne rewolucyjne 
bazy oporu i odegrały ogromną rolę w wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim. 
Wszystko to sprawiło, że Czang Kai-szek w okresie tej wojny nie ośmielił się ani 
kapitulowad przed Japonią, ani rozpętad wojny domowej w skali całego kraju; 
kiedy zaś w 1946 roku rozpętał tę wojnę, Armia Ludowo-Wyzwoleocza, 
utworzona z 8 i Nowej 4 Armii, była już dostatecznie silna, aby stawid czoło 
ofensywie Czang Kai- szeka. 
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Rozdział I 

DLACZEGO STAWIAMY ZAGADNIENIE STRATEGII W WOJNIE 
PARTYZANCKIEJ? 

 

W wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim działania armii regularnej będą 
odgrywały główną rolę, natomiast wojna partyzancka — pomocniczą. Doszliśmy 
już do słusznej konkluzji w tej sprawie. Tak więc zdawałoby się, że w wojnie 
partyzanckiej mamy do czynienia tylko z zagadnieniami taktyki. Dlaczego więc 
stawiamy również zagadnienia strategii? 

Gdyby Chiny były niewielkim krajem, w którym działania partyzanckie 
odgrywałyby tylko pewną rolę pomocniczą bezpośrednio w stosunku do operacji 
tych wojsk regularnych, w pobliżu których partyzanci rozwijają swoje działania, 
wówczas oczywiście w wojnie partyzanckiej mielibyśmy do czynienia wyłącznie z 
zagadnieniami taktyki i nie wyłaniałyby się żadne zagadnienia strategii. Z drugiej 
strony, gdyby Chiny były równie potężnym paostwem jak Związek Radziecki, 
skąd w wypadku najazdu można by było wypędzid nieprzyjaciela bardzo szybko 
lub jeżeli nawet nie bardzo szybko, to w każdym razie nieprzyjaciel nie mógłby 
okupowad rozległego obszaru, to i w tym wypadku działania partyzanckie 
grałyby tylko rolę pomocniczą w stosunku do operacji armii regularnej i wtedy 
oczywiście w wojnie partyzanckiej mieli byśmy do czynienia również tylko z 
zagadnieniami taktyki, a nie strategii. 

Zagadnienia strategii wyłaniają się w wojnie partyzanckiej wskutek 
następujących okoliczności: Chiny nie są ani małym paostwem, ani takim 
paostwem, jak Związek Radziecki; Chiny są wielkim, lecz słabym paostwem. Na 
to wielkie, lecz słabe paostwo napadło drugie paostwo — małe, ale silne; 
jednocześnie to wielkie, lecz słabe paostwo przechodzi teraz proces 
postępowego rozwoju. Na tym polega cała sprawa. Wskutek tych okoliczności 
nieprzyjacielowi udało się zagarnąd bardzo rozległe terytorium, a wojna 
przybrała długotrwały charakter. Terytorium, jakie nieprzyjaciel zagarnął w 
naszym olbrzymim kraju, jest bardzo duże, ale naszym nieprzyjacielem jest 
niewielkie paostwo, które odczuwa brak siły żywej, toteż szereg rejonów 
opanowanego przez nie terytorium pozostaje wolny od okupantów; dlatego 
wojna partyzancka przeciwko najeźdźcom japooskim będzie w zasadzie 
stanowiła w stosunku do operacji armii regularnej nie pomocnicze działania bo-
jowe na liniach wewnętrznych, lecz samodzielne działania bojowe na liniach 



4 
 

zewnętrznych. Jednocześnie, ponieważ Chiny przechodzą proces postępowego 
rozwoju, to jest, ponieważ w Chinach istnieją kierowane przez partię 
komunistyczną silna armia i szerokie masy ludowe, wojna partyzancka 
przeciwko najeźdźcom japooskim będzie wojną nie na małą, lecz na wielką 
skalę. To jest właśnie przyczyną, że takie problemy, jak obrona strategiczna, 
natarcie strategiczne itd., splatają się tu w jedną całośd. Długotrwały, a dlatego 
też bezwzględny charakter wojny doprowadza do tego, że w wojnie 
partyzanckiej wyłania się wiele nie związanych z nią zazwyczaj problemów: 
zagadnienie baz oporu, rozwijania wojny partyzanckiej w wojnę manewrową 
wojsk regularnych itd. I oto okazuje się, że wojna partyzancka przeciwko 
najeźdźcom japooskim w Chinach przekracza ramy taktyki i puka do drzwi 
strategii, że zagadnienia wojny partyzanckiej trzeba rozpatrywad również z 
punktu widzenia strategii. 

Na szczególną uwagę zasługuje okolicznośd, że ta przewlekła wojna partyzancka 
o szerokim zasięgu jest czymś zupełnie nowym w historii wojen, jakie prowadziła 
ludzkośd; okolicznośd ta nieodłącznie wiąże się z przeżywaną przez nas epoką, 
trzydziestymi — czterdziestymi latami XX wieku, nieodłącznie wiąże się z istnie-
niem partii komunistycznej i Armii Czerwonej. Na tym polega istota zagadnienia. 
Prawdopodobnie naszemu nieprzyjacielowi wciąż jeszcze roją się słodkie sny: 
widzi siebie w roli Mongołów, ujarzmiających Chiny w okresie dynastii Sunga), 
lub Mandżurów — w okresie dynastii Mingb), w roli Anglików, ujarzmiających 
Amerykę Północną i Indie, w roli zdobywców z łacioskich krajów Europy, 
podbijających Amerykę Środkową i Południową itd. We współczesnych Chinach 
tego rodzaju sny nie mogą się ziścid, gdyż pojawiło się tu wiele takich czynników, 
jakich nie było w okresie wspomnianych wyżej wydarzeo historycznych. Jeden z 
tych czynników — to właśnie wojna partyzancka, która jest czymś zupełnie 
nowym. Jeśli nasz nieprzyjaciel tego nie docenił, drogo za to zapłaci. 

Właśnie w związku z tym, co zostało wyżej powiedziane, należy rozpatrywad 
działania partyzanckie również z punktu widzenia strategii, chociaż w wojnie 
przeciwko najeźdźcom japooskim w jej całokształcie odgrywają one rolę 
pomocniczą. 

Dlaczegóżby więc w działaniach partyzanckich nie stosowad ogólnych 
strategicznych zasad wojny przeciwko najeźdźcom japooskim? 

Zagadnienia strategii wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom japooskim są, 
w istocie rzeczy, ściśle związane ze strategicznymi zagadnieniami całej wojny w 
ogóle — mamy tu wiele elementów wspólnych. 
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Jednak z drugiej strony wojna partyzancka różni się od wojny prowadzonej przez 
wojska regularne, ma ona swoje cechy specyficzne; dlatego również strategia 
wojny partyzanckiej ma wiele cech specyficznych. Ogólnych zasad 
strategicznych wojny przeciwko najeźdźcom japooskim nie można mechanicznie 
stosowad w wojnie partyzanckiej, ma ona bowiem swoje cechy specyficzne. 

 

Rozdział II 

GŁÓWNA ZASADA WOJNY— ZACHOWANIE WŁASNYCH SIŁ I 
NISZCZENIE SIŁ NIEPRZYJACIELA 

 

Zanim przejdziemy do konkretnego omówienia zagadnieo strategii wojny 
partyzanckiej, trzeba zatrzymad się na pewnych podstawowych zagadnieniach 
wojny w ogóle. 

Wszystkie wytyczne zasady działao wojennych wypływają z jednej podstawowej 
zasady: wszelkimi sposobami zachowad własne siły i niszczyd siły nieprzyjaciela. 
W wojnie rewolucyjnej zasada ta wiąże się bezpośrednio z podstawową 
polityczną zasadą wojny. Na przykład podstawową polityczną zasadą wojny Chin 
przeciwko najeźdźcom japooskim, to jest politycznym celem tej wojny, jest 
wypędzenie imperialistów japooskich i zbudowanie niezawisłych, wolnych i 
szczęśliwych nowych Chin. W dziedzinie militarnej oznacza to: obronid ojczyznę 
siłą zbrojną i wypędzid bandytów japooskich. Aby osiągnąd ten cel, wojska 
powinny w swoich działaniach dążyd, z jednej strony, do zachowania wszelkimi 
sposobami własnych sił, z drugiej strony — do niszczenia wszelkimi sposobami 
sił nieprzyjaciela. 

Dlaczego więc w wojnie tak bardzo cenione jest bohaterskie samopoświęcenie ? 
Zwycięstwo w każdej wojnie musi byd okupione ofiarami, czasem zaś nawet 
ogromnymi ofiarami. Czy nie jest to sprzeczne z zasadą zachowania własnych 
sił? Ani trochę nie jest sprzeczne. Są to przeciwieostwa, lecz warunkują się one 
wzajemnie, ponieważ ofiary są konieczne nie tylko dla zniszczenia sił 
nieprzyjaciela, lecz również dla zachowania własnych sił; to częściowe i 
chwilowe odstąpienie od zasady zachowania swych sił (złożenie ich w ofierze, 
inaczej mówiąc — okupienie zwycięstwa) konieczne jest właśnie gwoli 
zachowania wszystkich sił i na zawsze. 
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Z przytoczonej wyżej podstawowej zasady wypływa cały szereg zasad 
prowadzenia działao wojennych poczynając od zasad prowadzenia walki 
piechoty (kryj się i rozwijaj ogieo: pierwsze — celem zachowania własnych sił, 
drugie — celem zniszczenia sił nieprzyjaciela), a koocząc na prawach strategii. 
Wszystkie one są przeniknięte duchem tej podstawowej zasady. Wszystkie 
zasady wyszkolenia bojowego oraz prawa taktyki, sztuki operacyjnej i strategii 
mają zapewniad realizację tej podstawowej zasady. Zasada zachowania 
własnych sił i niszczenia sił nieprzyjaciela stanowi podwalinę całej sztuki 
wojennej. 

 

Rozdział III 

SZEŚD KONKRETNYCH ZAGADNIEO STRATEGII WOJNY PARTYZANCKIEJ 
PRZECIWKO NAJEŹDŹCOM JAPOOSKIM 

 

Przejdźmy do rozpatrzenia tych tez lub zasad, jakimi należy się kierowad w 
wojnie partyzanckiej przeciwko najeźdźcom japooskim, aby zapewnid 
zachowanie własnych sił i zniszczenie sił nieprzyjaciela. Oddziały partyzanckie w 
wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim (podobnie jak w każdej wojnie 
rewolucyjnej) wyrastają, mówiąc ogólnie, z „niczego” w coś, z małej wielkości w 
dużą; dlatego należy uzupełnid zasadę zachowania własnych sił zasadą 
powiększania własnych sił. Tak więc zagadnienie jest następujące: jakimi 
wytycznymi lub zasadami należy się kierowad, aby zachowad i powiększyd 
własne siły oraz zniszczyd siły nieprzyjaciela? Główne 

zadanie polega tutaj na rozstrzygnięciu następujących sześciu zagadnieo: 

1. Pełne inicjatywy, elastyczne i planowe prowadzenie działao ofensywnych w 
toku wojny obronnej, gwałtownych działao w toku wojny przewlekłej, bitew i 
walk na liniach zewnętrznych w toku wojny na liniach wewnętrznych. 

2. Współdziałanie z operacjami wojsk regularnych. 

3. Tworzenie baz oporu. 

4. Obrona strategiczna i ofensywa strategiczna. 

5. Rozwijanie wojny partyzanckiej w działania manewrowe wojsk regularnych. 
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6. Należyte stosunki wzajemne w dowództwie. 

Te sześd tez stanowią strategiczny program całej wojny partyzanckiej przeciwko 
najeźdźcom japooskim, ukazują nam one jedyną możliwą drogę do 
urzeczywistnienia zasady zachowania i powiększenia własnych sił, zniszczenia i 
wypędzenia sił nieprzyjaciela, drogę do wywalczenia ostatecznego zwycięstwa 
we współdziałaniu z wojskami regularnymi. 

 

Rozdział IV 

PEŁNE INICJATYWY, ELASTYCZNE I PLANOWE PROWADZENIE DZIAŁAO 
OFENSYWNYCH W TOKU WOJNY OBRONNEJ, GWAŁTOWNYCH 

DZIAŁAO W TOKU WOJNY PRZEWLEKŁEJ, BITEW I WALK NA LINIACH 
ZEWNĘTRZNYCH W TOKU WOJNY NA LINIACH WEWNĘTRZNYCH 

 

Zagadnienie to można z kolei rozbid na następujące cztery części: 1) związek 
między wojną obronną a działaniami ofensywnymi, między wojną przewlekłą a 
gwałtownymi działaniami, między wojną na liniach wewnętrznych a działaniami 
na liniach zewnętrznych; 2) zachowanie inicjatywy we wszystkich działaniach; 3) 
elastyczne użycie sił; 4) planowośd we wszystkich działaniach. 

Zacznijmy od pierwszej kwestii. 

Ponieważ Japonia jest silnym paostwem i stroną napadającą, my zaś słabym 
paostwem i stroną broniącą się, wojna nasza przeciwko najeźdźcom japooskim 
przybrała, ogólnie biorąc, pod względem strategicznym charakter wojny 
obronnej i przewlekłej. Jeżeli chodzi o linie, na których rozwijają się operacje, to 
nieprzyjaciel działa na liniach zewnętrznych, my zaś —na wewnętrznych. To jest 
jedna strona. Istnieje też jednak inna strona, całkowicie przeciwstawna. 
Aczkolwiek armia nieprzyjaciela jest silna (pod pewnymi względami związanymi 
z jakością jej uzbrojenia i wyszkoleniem składu osobowego), za to jej stan 
liczebny jest niewielki; aczkolwiek nasza armia jest słaba (również tylko pod 
pewnymi względami związanymi z jakością jej uzbrojenia i wyszkoleniem składu 
osobowego), za to jej stan liczebny jest bardzo duży; ponadto należy mied na 
uwadze, że nieprzyjaciel — to cudzoziemiec, który wtargnął do naszego kraju, 
my zaś stawiamy opór cudzoziemskiemu najazdowi w naszym własnym kraju. 
Wszystko to warunkuje następującą linię strategiczną: stosując strategię wojny 
obronnej można i trzeba podejmowad ofensywne bitwy i walki; stosując 
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strategię wojny przewlekłej działad gwałtownie w bitwach i walkach; znajdując 
się na wewnętrznych liniach strategicznych prowadzid działania bojowe w skali 
operacyjnej i taktycznej na liniach zewnętrznych. Taką właśnie strategiczną linię 
należy stosowad w całej wojnie przeciwko najeźdźcom japooskim. Dotyczy to w 
równej mierze i bojowych działao wojsk regularnych, i działao partyzanckich. 
Jedyną rzeczą odróżniającą wojnę partyzancką jest stopieo i forma realizowania 
tej linii. W wojnie partyzanckiej działania ofensywne przybierają zasadniczo 
formę nagłych wypadów. Co prawda, w działaniach armii regularnej również 
można i trzeba uciekad się do nagłych wypadów, jednak stopieo zaskoczenia 
nimi nieprzyjaciela będzie mniejszy. W wojnie partyzanckiej gwałtownośd 
działao powinna byd bardzo duża. Natomiast partyzanckie pierścienie okrążające 
nieprzyjaciela w toku bitew i walk na liniach zewnętrznych powinny byd bardzo 
małe. Tym różnią się działania partyzantów od działao wojsk regularnych. 

Stąd wniosek, że prowadząc działania bojowe oddziały partyzanckie powinny w 
jak największym stopniu koncentrowad swoje siły, działad skrycie i 
błyskawicznie, zaskakiwad nieprzyjaciela nagłymi wypadami, dążyd do bardzo 
szybkiego zakooczenia boju; należy wszelkimi sposobami unikad biernej obrony i 
przewlekania bojów; w szczególności należy unikad rozpraszania sił przy prowa-
dzeniu operacji bojowych. Oczywiście w toku wojny partyzanckiej trzeba uciekad 
się nie tylko do obrony strategicznej, ale i do taktycznej; wiązanie nieprzyjaciela i 
działania ubezpieczenia bojowego, organizowanie obrony w wąskich 
przejściach, w trudnym terenie, nad rzekami i w osiedlach w celu 
wyczerpywania i nękania nieprzyjaciela, operacje oddziałów osłaniających 
odwrót itd. — oto elementy obrony taktycznej w wojnie partyzanckiej. 
Zasadniczą jednak wytyczną w wojnie partyzanckiej powinna byd gotowośd do 
natarcia, przy czym powinno ono byd prowadzone o wiele gwałtowniej niż 
natarcie wojsk regularnych. Jednocześnie natarcie partyzantów powinno byd 
nagłe; tutaj jeszcze bardziej niż w działaniach wojsk regularnych nie wolno 
zdradzad się wrzaskliwą fanfaronadą. Aczkolwiek w wojnie partyzanckiej 
również zdarza się, że walki prze- ciągają się na kilka dni, jak na przykład podczas 
natarcia na izolowanego i nielicznego nieprzyjaciela nie otrzymującego pomocy 
z zewnątrz, z reguły jednak powinni partyzanci w większym stopniu niż wojska 
regularne dążyd do szybkiego zakooczenia walki. Jest to podyktowane tym, że 
nieprzyjaciel jest silny, my zaś — słabi. Wojnę partyzancką prowadzi się w ogóle 
siłami zdekoncentrowanymi, co nadaje działaniom partyzanckim charakter 
powszechności. Ponadto partyzanci mają jeszcze do spełnienia szereg takich 
zadao—jak na przykład szerzenie dezorganizacji w szeregach nieprzyjaciela, 
wiązanie go, dywersje i prowadzenie pracy wśród ludności — które również 
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wymagają dekoncentracji sił. Kiedy natomiast partyzanckie oddziały i związki 
taktyczne mają za zadanie zniszczyd siły nieprzyjaciela, zwłaszcza zaś kiedy dążą 
do rozgromienia natarcia nieprzyjaciela, powinny one mimo wszystko 
koncentrowad swoje główne siły. „Skoncentrowawszy duże siły rozbijad drobne 
oddziały nieprzyjaciela”—jest nadal jedną z zasad działao bojowych wojny 
partyzanckiej. 

Stąd wynika również, że z punktu widzenia całej wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim można osiągnąd cel obrony strategicznej i odnieśd ostateczne 
zwycięstwo nad japooskimi imperialistami jedynie w rezultacie dużej ilości 
ofensywnych bitew i walk, stoczonych zarówno przez wojska regularne, jak i 
przez oddziały partyzanckie, to jest odniósłszy wiele zwycięstw w ofensywnych 
bitwach i walkach. Jedynie w wyniku stoczenia dużej ilości krótkotrwałych bitew 
i walk, to jest poprzez sukcesy uzyskane za pomocą gwałtownych działao w 
wielu bitwach i walkach ofensywnych można osiągnąd nasz cel strategiczny — 
przekształcid wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim w wojnę przewlekłą i z 
jednej strony, zyskad czas na umocnienie sił prowadzących wojnę, z drugiej zaś 
strony — przyczynid się do zmiany sytuacji międzynarodowej i wnieśd rozkład do 
obozu nieprzyjaciela, a kiedy to wszystko się spełni, przejśd do strategicznej 
kontrofensywy i wypędzid najeźdźców japooskich z Chin. Toteż jedynie 
stoczywszy wiele walk wyniszczających nieprzyjaciela, koncentrując w każdej 
takiej walce przeważające siły i prowadząc zarówno w fazie obrony 
strategicznej, jak i w fazie kontrofensywy strategicznej bitwy i walki na liniach 
zewnętrznych, okrążając nieprzyjaciela i niszcząc go, a w wypadku kiedy nie 
można okrążyd go w całości — okrążając częśd jego sił, w wypadku zaś kiedy nie 
można całkowicie zniszczyd wszystkich jego okrążonych sił — niszcząc częśd tych 
sił, w wypadku kiedy nie można masowo wziąd do niewoli jego okrążonych 
wojsk — zadając okrążonemu wrogowi jak największe straty w zabitych i 
rannych — tylko w ten sposób zdołamy zmienid stosunek sił między wrogiem a 
nami i ostatecznie przełamad strategiczne okrążenie, to jest udaremnid plan 
wroga prowadzenia wojny na liniach zewnętrznych i wreszcie, koordynując 
nasze działania z działaniami sił międzynarodowych i z rewolucyjną walką ludu 
japooskiego, wspólnie zaatakowad imperializm japooski i szybko obalid go. 

Wszystko to osiągniemy głównie dzięki wysiłkom armii regularnej, natomiast 
działania oddziałów partyzanckich odegrają mniej ważną rolę. Jednak działania 
armii regularnej i działania oddziałów partyzanckich mają wspólną cechę — 
składają się na mnóstwo drobnych zwycięstw, które w całokształcie przynoszą 
wielkie zwycięstwo. Właśnie w tym sensie mówimy o niezwykle doniosłym 
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strategicznym znaczeniu działao partyzanckich w toku całej wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim w ogóle. 

Przejdźmy teraz do zagadnieo inicjatywy, elastyczności i planowości w wojnie 
partyzanckiej. 

Jaką rolę odgrywa inicjatywa w wojnie partyzanckiej? 

W każdej wojnie obydwie strony wojujące starają się za wszelką cenę uchwycid 
w swe ręce inicjatywę na polu walki, na polu bitwy, na poszczególnym teatrze 
działao wojennych i na całym froncie strategicznym, gdyż inicjatywa oznacza dla 
wojsk swobodę działania. Wojska, które utraciły inicjatywę, skazują się na 
biernośd, pozbawiają się swobody działania i stają w obliczu groźby klęski lub 
zniszczenia. Co prawda, w obronie strategicznej i w działaniach na liniach 
wewnętrznych uchwycid inicjatywę jest nieco trudniej niż w działaniach 
ofensywnych na liniach zewnętrznych. Jednak imperializm japooski ma dwie 
główne słabe strony: po pierwsze, odczuwa brak siły żywej, i po drugie, 
prowadzi wojnę na obcym terytorium. Poza tym niedocenianie sił Chin i 
sprzeczności w obozie militarystów japooskich doprowadziły do tego, że 
dowództwo japooskie popełniło cały szereg błędów, na przykład: powoli 
zwiększało siły, nie zapewniało strategicznego współdziałania, czasem nie 
koncentrowało sił na określonym kierunku w celu głównego uderzenia, w 
szeregu operacji nie wykorzystało sprzyjających okoliczności, nie umiało 
zniszczyd wojsk, które zostały okrążone, itd. Wszystko to razem wzięte można 
już uważad za trzecią słabą stronę nieprzyjaciela. Tak więc szczupłośd siły żywej u 
nieprzyjaciela (ponadto jego kraj jest niewielki, ludnośd nieliczna, zasoby 
naturalne niewystarczające, Japonia jest paostwem feudalno-imperialistycznym 
itd.), prowadzenie wojny na obcym terytorium (przy tym wojny 
imperialistycznej, o właściwym jej barbarzyoskim charakterze itd.) oraz 
ociężałośd dowództwa japooskiego — wszystko to sprawia, że militaryści 
japooscy z każdym dniem coraz bardziej tracą inicjatywę pomimo przewagi, jaką 
im daje ta okolicznośd, że prowadzą wojnę ofensywną i że prowadzą ją na 
liniach zewnętrznych. Japonia jeszcze teraz nie chce, a zresztą nie może 
zakooczyd wojny, jej ofensywa strategiczna również jeszcze trwa, jednak 
ofensywa japooska, doszedłszy do pewnej granicy, na pewno skooczy się. Będzie 
to nieuniknioną konsekwencją wskazanych trzech słabych stron nieprzyjaciela. 
Pochłonięcie całych Chin jest ponad jego siły. Nadejdzie dzieo, kiedy Japonia 
całkowicie utraci inicjatywę. Oznaki tego zaczynają pojawiad się już teraz. 
Chociaż pozycja Chin w początkowym okresie wojny była w znacznym stopniu 
bierna, w chwili obecnej zdobywają one jednak stopniowo inicjatywę — a to 
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dzięki nagromadzeniu doświadczenia i obraniu nowego kursu — kursu na wojnę 
manewrową, to jest na gwałtowne działania ofensywne w skali operacyjnej i 
taktycznej oraz na działania na liniach zewnętrznych, jak również dzięki 
nastawieniu na jak najszersze rozwijanie wojny partyzanckiej. 

W wojnie partyzanckiej problem inicjatywy ma szczególnie doniosłe znaczenie. 
Przecież oddziały partyzanckie w olbrzymiej większości wypadków działają w 
trudnej sytuacji, nie mając tyłów, staczając walki z przeważającymi siłami 
nieprzyjaciela, nie mając dostatecznego doświadczenia (mamy na myśli świeżo 
zorganizowane oddziały partyzanckie), będąc pozbawione łączności pomiędzy 
sobą itd. 

Niemniej jednak również w wojnie partyzanckiej można zapewnid sobie 
inicjatywę, do czego przede wszystkim prowadzi wyzyskanie trzech wyżej 
wymienionych słabych stron nieprzyjaciela. Wyzyskując szczupłośd siły żywej 
nieprzyjaciela (z punktu widzenia całokształtu wojny) partyzanci mogą śmiało 
obejmowad swoimi działaniami rozległe obszary; wyzyskując to, że nieprzyjaciel 
prowadzi wojnę na cudzej ziemi i przy tym prowadzi wyjątkowo barbarzyoską 
politykę, partyzanci mogą śmiało pozyskiwad poparcie wielomilionowych mas; 
wyzyskując ociężałośd dowództwa nieprzyjaciela partyzanci mogą śmiało 
stosowad swoje fortele. Wojska regularne powinny oczywiście również 
wyzyskiwad wszystkie te słabe strony nieprzyjaciela i czynid z nich narzędzie 
swojego zwycięstwa, ale dla oddziałów partyzanckich jest to szczególnie nie-
zbędne. Słabe zaś strony samych oddziałów partyzanckich można stopniowo 
likwidowad w toku walki. Czasem te słabe strony mogą byd nawet pomocne w 
uchwyceniu inicjatywy. Na przykład właśnie dzięki swojej małej liczebności 
oddziały partyzanckie mogą działad na tyłach nieprzyjaciela zjawiając się i 
znikając jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej i uniemożliwiając 
nieprzyjacielowi jakiekolwiek przeciwdziałanie. Tak wielka swoboda działao jest 
dla bardziej ociężałych wojsk regularnych nie do pomyślenia. 

Kiedy nieprzyjaciel prowadzi koncentryczne natarcie posuwając się na kilku 
kierunkach, trudno jest oddziałom partyzanckim utrzymad inicjatywę i mogą 
łatwo ją utracid. W takich okolicznościach niesłuszna ocena sytuacji i powzięcie 
niesłusznej decyzji może łatwo doprowadzid partyzantów do zajęcia biernej 
postawy i uczynid ich niezdolnymi do przełamania okrążenia. Może się to 
zdarzyd i w tym wypadku, kiedy nieprzyjaciel jest w obronie, a my w natarciu. 
Tak więc słuszna ocena warunków (własnych i nieprzyjaciela) oraz słuszne 
decyzje pod względem wojskowym i politycznym prowadzą do uchwycenia 
inicjatywy. W wypadku pesymistycznej oceny, nie odpowiadającej obiektywnym 
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warunkom, oraz w wypadku biernych ze względu na swój charakter decyzji, wy-
pływających z tej oceny, sami niewątpliwie pozbawimy się inicjatywy i skażemy 
się na bierną postawę. Podobnie zbyt optymistyczna ocena, nie odpowiadająca 
obiektywnym warunkom, i wypływające z tej oceny awanturnickie decyzje 
(nieusprawiedliwione ryzyko) prowadzą do utraty inicjatywy i w ostatecznym 
wyniku sprowadzają na tę samą drogę, co i pesymizm. Dar inicjatywy nie jest 
naturalnym udziałem geniuszów; można go posiąśd wyłącznie w wyniku 
wnikliwych badao i słusznej oceny obiektywnych warunków, słusznych pod 
względem wojskowym i politycznym decyzji mądrego dowódcy. Tak więc daru 
inicjatywy nigdy nie można posiąśd od razu w stanie gotowym, trzeba o to 
świadomie walczyd. 

Jeżeli zaś zajdzie już taka sytuacja, że wskutek błędów w ocenie i w decyzjach 
lub wskutek tego, że nieprzyjaciel wywiera nacisk nie do pokonania, znajdziemy 
się w stanie bierności, wówczas zadanie będzie polegało na tym, żeby starad się 
wydobyd z tego stanu. Sposób wydobycia się z niego zależy od konkretnej 
sytuacji. W wielu wypadkach zachodzi koniecznośd „odejścia”. Umiejętnośd 
odejścia jest jedną z charakterystycznych cech partyzantów. Odejście to główny 
sposób wydobycia się ze stanu bierności i odzyskania inicjatywy. Nie jest to 
jednak jedyny sposób. Zdarza się bardzo często, że w czasie maksymalnego 
nacisku ze strony nieprzyjaciela i gdy znajdujemy się w obliczu niezwykłych 
trudności, następuje chwila, kiedy sytuacja staje się niepomyślna dla 
nieprzyjaciela, a pomyślna dla nas. Zdarza się często, że dogodna sytuacja i odzy-
skanie inicjatywy są wynikiem wysiłków, zmierzających do tego, by „utrzymad 
się jeszcze trochę”. 

Przejdźmy teraz do zagadnienia elastyczności. 

Elastycznośd jest konkretnym przejawem inicjatywy. W wojnie partyzanckiej 
elastyczne użycie sił jest jeszcze bardziej potrzebne niż w działaniach armii 
regularnej. 

Kierownicy wojny partyzanckiej muszą zrozumied, że elastyczne użycie sił jest 
najważniejszym środkiem zmiany stosunku sił między nami a nieprzyjacielem 
oraz przejęcia inicjatywy. Cechy szczególne wojny partyzanckiej wymagają 
elastycznego użycia sił, zależnie od postawionych zadao, jak również od sytuacji 
nieprzyjaciela, ukształtowania terenu, nastrojów miejscowej ludności i innych 
warunków. Główne formy użycia sił to ich użycie zdekoncentrowane, użycie 
skoncentrowane oraz zmiana miejsca ich dyslokacji. Kierownicy wojny 
partyzanckiej manipulują oddziałami partyzanckimi podobnie jak rybak swoją 
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siecią; rybak to zarzuca, to ściąga swoją sied. Przy zarzucaniu powinien dobrze 
się orientowad w głębokości wody, szybkości prądu, wiedzied, czy pod wodą nie 
ma jakichś przeszkód. Przy zdekoncentrowanym użyciu oddziałów partyzanckich 
trzeba zwracad baczną uwagę na to, by nie poniosły one strat z powodu 
nieznajomości położenia i błędnych działao. Aby ściągnąd sied, rybak musi 
mocno trzymad jej kooce w rękach. Podobnie też przy zdekoncentrowanym 
użyciu oddziałów partyzanckich należy zapewnid łącznośd z nimi i trzymad w 
ręku trzon oddziałów o odpowiedniej liczebności. Podczas łowienia ryb trzeba 
często zmieniad miejsce; oddziały partyzanckie również muszą często zmieniad 
miejsce swej dyslokacji. Dekoncentrowanie, koncentrowanie, zmiana miejsca 
dyslokacji — oto trzy formy elastycznego użycia sił w wojnie partyzanckiej. 

Mówiąc ogólnie, dekoncentrowanie sił w wojnie partyzanckiej lub, jak to 
nazywają, „dzielenie całości na części” stosuje się w zasadzie w następujących 
wypadkach: 1) kiedy nieprzyjaciel przechodzi do obrony, a chwilowo nie 
możemy operowad skoncentrowanymi siłami i chcemy zagrozid siłom 
nieprzyjaciela na szerokim froncie; 2) kiedy w rejonach, gdzie siły nieprzyjaciela 
są niewielkie, chcemy wszędzie dezorganizowad je i stosowad dywersje; 3) kiedy 
nie ma możności przełamania koncentrycznego natarcia nieprzyjaciela i trzeba 
rozproszyd jego uwagę, by łatwiej móc oderwad się od niego; 4) kiedy tego 
wymagają warunki terenowe lub trudności w zaopatrzeniu; 5) kiedy musimy 
prowadzid pracę wśród ludności na rozległych terenach. 

Przy dekoncentrowaniu sił należy jednak bez względu na sytuację mied na 
uwadze, co następuje: 1) nie wolno rozdzielad sił zupełnie równomiernie, lecz 
trzeba zawsze pozostawiad stosunkowo dużą ich częśd na terenie nadającym się 
do manewrowania, tak aby z jednej strony mied możnośd reagowania na 
nieprzewidziane wydarzenia, z drugiej zaś strony — aby użyd tej części sił do wy-
konania najważniejszego z zadao, stojących przed zdekoncentrowanymi siłami; 
2) trzeba wyznaczyd każdemu z wydzielonych oddziałów wyraźnie określone 
zadanie, wskazując mu teren działao, czas trwania operacji, punkt zborny, 
sposoby łączności itd. 

Skoncentrowane użycie sił lub, jak to nazywają, „łączenie części w całośd” 
stosuje się przeważnie celem zniszczenia sił nacierającego nieprzyjaciela. 
Metodę tę można niekiedy stosowad również celem zniszczenia pewnych jego 
oddziałów stojących w miejscu, gdy nieprzyjaciel broni się. Koncentrowanie sił 
wcale nie oznacza absolutnego koncentrowania. Koncentrowanie głównych sił 
stosuje się na jakimkolwiek jednym ważnym kierunku; na innych zaś kierunkach 
pozostawia się lub wydziela się tam częśd sił po to, aby wiązały nieprzyjaciela, 
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wprowadzały do jego szeregów zamieszanie, dokonywały dywersji lub 
prowadziły pracę wśród ludności. 

Elastyczne dekoncentrowanie i koncentrowanie sił odpowiednio do sytuacji jest 
główną metodą prowadzenia wojny partyzanckiej; trzeba jednak również umied 
elastycznie zmieniad miejsce dyslokacji sił (zmieniad ich miejsca postoju). Kiedy 
tylko nieprzyjaciel wyczuwa poważną groźbę ze strony partyzantów, 
natychmiast skierowuje swoje wojska celem rozgromienia ich, zaczyna na nie 
nacierad. W takim wypadku partyzanci muszą dokonad oceny sytuacji i jeżeli 
widzą możliwośd stoczenia walki, powinni podjąd ją właśnie w danym miejscu, a 
jeżeli to jest niemożliwe, powinni nie tracąc czasu szybko przejśd na inny 
kierunek. Niekiedy celem rozbicia każdego oddziału nieprzyjaciela z osobna 
trzeba, po zniszczeniu nieprzyjaciela w jednym miejscu, natychmiast przechodzid 
na nowy kierunek, aby i tam zniszczyd nieprzyjaciela; bywa i tak, że w danym 
miejscu sytuacja nie sprzyja nawiązaniu walki, wówczas trzeba natychmiast 
oderwad się od nieprzyjaciela i celem podjęcia walki przejśd na inny kierunek. 
Jeżeli w danym miejscu nieprzyjaciel dysponuje szczególnie dużymi siłami, 
partyzanci nie powinni długo zatrzymywad się na miejscu, lecz przenosid się z 
miejsca na miejsce, na podobieostwo płynącej wody i szybkiego wiatru. Z reguły 
zmiana miejsca dyslokacji powinna następowad skrycie i szybko; należy przy tym 
stale uciekad się do rozmaitych wybiegów, by wprowadzad nieprzyjaciela w błąd, 
zwabiad go w pułapkę i dezorientowad, na przykład przeprowadzad działania 
demonstracyjne, pojawiad się to tu, to tam, to uderzad na wroga, to odrywad się 
od niego, działad nocami itd. 

Elastycznośd przy dekoncentrowaniu, koncentrowaniu i zmianie miejsca 
dyslokacji sił jest konkretnym przejawem inicjatywy w wojnie partyzanckiej. 
Opieszałośd i niezaradnośd prowadzą nieuchronnie do utraty inicjatywy i do 
zbytecznych strat. Mądrośd dowódcy polega nie na tym, że rozumie doniosłośd 
elastycznego użycia sił, lecz na tym, że potrafi w odpowiednim czasie 
dekoncentrowad siły, koncentrowad je i zmieniad miejsce ich dyslokacji stosując 
się do konkretnych okoliczności. Nie łatwo jest posiąśd umiejętnośd oceny 
sytuacji i trafnego wyboru momentu do podjęcia działao. Umiejętnośd tę mogą 
posiąśd tylko ci, których cechuje obiektywizm w badaniu, dokładnośd w 
analizowaniu i wnikliwośd. Aby elastycznośd nie przekształcała się w 
popędliwośd, trzeba dokładnie orientowad się w sytuacji. 

I wreszcie o planowości. 
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Aby odnosid zwycięstwa w wojnie partyzanckiej, nie można obejśd się bez 
planowości. Działad bez zastanowienia to znaczy bawid się tylko w wojnę 
partyzancką lub byd w tej dziedzinie profanem. Trzeba zawsze zawczasu i 
możliwie jak najdokładniej opracowywad plany działali niezależnie od tego, czy 
dotyczy to całego rejonu partyzanckiego czy też poszczególnych partyzanckich 
oddziałów i związków taktycznych. Jest to praca przygotowawcza, która 
powinna poprzedzad każde działanie. Zorientowanie się w sytuacji, wyznaczenie 
zadao, podział sil, wyszkolenie wojskowe i wychowanie polityczne, zapewnienie 
zaopatrzenia, doprowadzenie do porządku ekwipunku, zapewnienie pomocy ze 
strony ludności itd. —- wszystko to składa się na pracę kierownika, który 
powinien dokładnie przemyśled, jak należy plany wcielad w życie i kontrolowad 
ich wykonanie. Bez tego nie do pomyślenia jest ani żadna inicjatywa i 
elastycznośd, ani żadne natarcie. Co prawda, w działaniach bojowych armii 
regularnej jest więcej planowości. Warunki wojny partyzanckiej nie pozwalają 
na dużą planowośd. Błędem byłoby starad się o stosowanie w wojnie 
partyzanckiej zbyt ścisłego planowania, jednakże w granicach obiektywnych 
warunków należy planowad możliwie jak najdokładniej. Trzeba pamiętad, że 
walka z nieprzyjacielem to sprawa niebłaha. 

Wszystko, co zostało wyżej powiedziane, wyjaśnia pierwszą zasadę strategii 
wojny partyzanckiej: pełne inicjatywy, elastyczne i planowe prowadzenie działao 
ofensywnych w toku wojny obronnej, gwałtownych działao w toku wojny 
przewlekłej, bitew i walk na liniach zewnętrznych w toku wojny na liniach 
wewnętrznych. Jest to kardynalna zasada strategii wojny partyzanckiej. 
Wykonanie tego zadania — jeżeli mówid o kierownictwie wojskowym — w 
ogromnym stopniu zadecyduje o zwycięskim prowadzeniu wojny partyzanckiej. 

Wszystkie powyższe rozważania, aczkolwiek dotyczą wielu spraw, obracają się 
jednak dokoła jednego i tego samego problemu — działao ofensywnych w skali 
operacyjnej i taktycznej. Ostatecznie inicjatywę można zdobyd dopiero po 
uzyskaniu zwycięstwa w natarciu. Wszystkie działania ofensywne należy 
podejmowad z własnej inicjatywy, nie zaś wtedy, kiedy jest się zmuszonym do 
nacierania. Elastyczne użycie sił ma na celu jedno centralne zadanie — 
prowadzenie działao ofensywnych; postulat planowości również uwarunkowany 
jest głównie dążeniem do osiągnięcia zwycięstwa w natarciu. Obrona taktyczna 
jest całkowicie bezsensowna, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio nie służy celom 
natarcia. Gwałtownośd decyduje o tempie natarcia, a linie zewnętrzne określają 
położenie nacierającego w stosunku do nieprzyjaciela. Natarcie jest jedynym 
środkiem zniszczenia sił nieprzyjaciela i podstawowym środkiem zachowania 
własnych sił. Obrona bierna i odwrót odgrywają w dziele zachowania własnych 
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sił jedynie rolę przejściową i nieznaczną i w ogóle nie mogą służyd jako środek 
niszczenia sił nieprzyjaciela. 

Wyżej wskazana reguła w zasadzie dotyczy zarówno działao wojsk regularnych, 
jak i wojny partyzanckiej, ale w pierwszym i drugim wypadku przejawia się ona 
w różnym stopniu. Jest jednak rzeczą niezmiernie ważną i konieczną, aby 
prowadząc wojnę partyzancką nie zapominad o tej różnicy. Właśnie na skutek 
tego, że ta różnica istnieje, metody prowadzenia wojny partyzanckiej odmienne 
są od metod prowadzenia wojny przy pomocy wojsk regularnych. Ignorowanie 
zaś tej różnicy doprowadzi do tego, że zwycięskie prowadzenie wojny 
partyzanckiej będzie niemożliwe. 

 

Rozdział V 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z OPERACJAMI WOJSK REGULARNYCH 

 

Drugie zagadnienie strategii wojny partyzanckiej to zagadnienie współdziałania 
między wojną partyzancką a operacjami armii regularnej. Omówimy tu — w 
różnych aspektach, na podstawie konkretnych działao partyzantów — związek 
między bojowymi działaniami partyzantów a działaniami armii regularnej. Aby 
skutecznie bid wroga, należy dobrze zrozumied ten związek. 

Istnieją trzy rodzaje współdziałania między wojną partyzancką a operacjami 
armii regularnej: współdziałanie strategiczne, operacyjne i taktyczne. 

Rola, jaką odgrywają w swym całokształcie działania partyzanckie na tyłach 
wroga w sensie osłabiania nieprzyjaciela, wiązania jego sił i dezorganizowania 
jego transportu, podnoszenia ducha wśród wojsk regularnych i ludności całego 
kraju itd. — wszystko to razem wzięte składa się na pomoc, jaką stanowią 
działania partyzanckie dla operacji armii regularnej w skali strategicznej. Weźmy 
na przykład wojnę partyzancką w Trzech Prowincjach Wschodnich*. Przed 
wybuchem wojny przeciwko najeźdźcom japooskim w skali ogólnopaostwowej 
nie mogło oczywiście byd tam nawet mowy o współdziałaniu, ale po wybuchu 
tej wojny znaczenie takiego współdziałania od razu stało się widoczne. Można 
uważad, że działające w tych prowincjach oddziały partyzanckie zabijając jeszcze 
jednego żołnierza nieprzyjacielskiego, zmuszając wroga do zużycia jeszcze 
jednego naboju, ściągając na siebie jeszcze jednego żołnierza nieprzyjacielskiego 
i nie dopuszczając do skierowania go na południe od Wielkiego Muru, tym 
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samym zwiększają w pewnym stopniu naszą siłę w wojnie przeciw najeźdźcom 
japooskim. W takiej samej mierze widoczny jest demoralizujący wpływ działao 
partyzanckich na armię i kraj nieprzyjaciela oraz wspaniały, napawający otuchą 
wpływ na naszą armię i nasz lud. Jeżeli chodzi o wojnę partyzancką, prowadzoną 
po obu stronach Unii kolejowych Pekin—Suijuan, Pekin—Hankou, Tientsin—
Pukou, Tatung—Puczou, Czengting— Taijuan i Szanghaj—Hangczou, to rola 
strategicznego współdziałania jest tu jeszcze bardziej widoczna. Znaczenie 
działao partyzanckich, koordynowanych z działaniami wojsk regularnych, nie 
ogranicza się do tego, że odgrywają one określoną rolę w strategicznej obronie 
dzisiaj, kiedy nieprzyjaciel prowadzi strategiczną ofensywę; działając w ścisłym 
związku z wojskami regularnymi partyzanci będą udaremniad działania 
nieprzyjaciela, kiedy ten zaniechawszy strategicznej ofensywy przejdzie do 
umacniania się na okupowanym terytorium; koordynując swoje działania z 
wojskami regularnymi partyzanci będą ścigad nieprzyjaciela i odzyskiwad 
wszystkie utracone terytoria, kiedy regularna armia przejdzie do strategicznej 
kontrofensywy. Lekceważenie wielkiej pomocniczej strategicznej roli wojny 
partyzanckiej jest rzeczą niedopuszczalną. Kierownicy oddziałów partyzanckich i 
dowódcy armii regularnej powinni dokładnie rozumied tę rolę. 

Ponadto wojna partyzancka odgrywa rolę czynnika współdziałającego również w 
działaniach w skali operacyjnej. Na przykład podczas bitwy pod Sinkou, na 
północ od Taijuanu, partyzanci w rejonach na północ i na południe od 
Jenmenkuanu zniszczyli linię kolejową Tatung—Puczou i drogi samochodowe w 
kierunku na Pingsingkuan i Jangfangkou, przez co odegrali w tej operacji bardzo 
ważną rolę pomocniczą. Jeszcze ważniejszą rolę pomocniczą w skali operacyjnej 
odegrały działania partyzanckie (prowadzone w zasadzie przez wojska regu-
larne), które objęły całą prowincję Szansi i miały za zadanie wesprzed oddziały 
toczące walki obronne na prawym brzegu rzeki Huangho w prowincjach Szensi i 
Honan po zdobyciu przez nieprzyjaciela Fenglingtu. Następnie, kiedy 
nieprzyjaciel podjął natarcie na południową częśd prowincji Szantung, partyzanci 
działający we wszystkich pięciu prowincjach Chin północnych również dołożyli 
niemało wysiłków, aby wesprzed operacje naszych wojsk regularnych w 
południowej części prowincji Szantung. 

W celu wykonania zadao operacyjnego współdziałania wszyscy kierownicy 
partyzanckich baz oporu na tyłach nieprzyjaciela i kierownicy specjalnie 
wydzielonych partyzanckich związków taktycznych powinni, jak najzręczniej 
rozmieszczając swoje siły zgodnie z warunkami czasu i miejsca oraz stosując 
najrozmaitsze metody, aktywizowad swoje działania, wybierając najczulsze i 
najsłabsze miejsca nieprzyjaciela, starad się osłabid nieprzyjaciela, wiązad jego 
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siły, dezorganizowad jego transport i podnosid na duchu nasze wojska, walczące 
na liniach wewnętrznych. Jeżeli każdy rejon partyzancki i każdy oddział 
partyzancki będą działały wyłącznie we własnym zakresie nie troszcząc się o 
operacyjnee współdziałanie z wojskami regularnymi, to chociaż w 
ogólnostrategicznym planie odegrają nawet pewną pomocniczą rolę, niemniej 
jednak brak współdziałania operacyjnego pomniejszy znaczenie wojny 
partyzanckiej jako pomocniczego czynnika strategicznego. Na tę okolicznośd po-
winni zwrócid baczną uwagę wszyscy kierownicy ruchu partyzanckiego. Aby 
osiągnąd tego rodzaju współdziałanie, musi byd bezwarunkowo nawiązana 
łącznośd radiowa ze wszystkimi większymi czy mniejszymi partyzanckimi 
oddziałami i związkami taktycznymi. 

Wreszcie współdziałanie taktyczne, to jest współdziałanie na polu walki, należy 
do zadao wszystkich oddziałów partyzanckich, które działają w pobliżu wojsk 
regularnych, toczących walki na liniach wewnętrznych; dotyczy to oczywiście 
wyłącznie oddziałów partyzanckich działających opodal wojsk regularnych oraz 
oddziałów partyzanckich czasowo wydzielonych ze składu wojsk regularnych. W 
tych wypadkach oddziały partyzanckie powinny w myśl dyrektyw dowództwa 
wojsk regularnych wykonywad powierzone im zadania, które zazwyczaj polegają 
na wiązaniu części sił nieprzyjaciela, na dezorganizowaniu jego transportu, na 
prowadzeniu rozpoznania, na pełnieniu obowiązku przewodników itd. Nawet w 
wypadku braku dyrektyw ze strony dowództwa wojsk regularnych oddziały 
partyzanckie powinny wykonywad te zadania z własnej inicjatywy; w żadnym 
razie nie wolno siedzied z założonymi rękami, trwad w bezczynności lub wałęsad 
się bez sensu nie zadając ciosów wrogowi. 

 

Rozdział VI 

TWORZENIE BAZ OPORU 

 

Trzecim zagadnieniem strategii wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom 
japooskim jest tworzenie baz oporu; ich nieodzownośd i ważnośd wypływa z 
tego, że wojna ma charakter długotrwały i bezwzględny. Ponieważ odzyskanie 
utraconych terenów stanie się możliwe dopiero po podjęciu strategicznej 
kontrofensywy w skali całego kraju, armie nieprzyjaciela na razie wbiją się 
głębokim klinem w częśd centralną naszego kraju, rozetną go w poprzek i 
mniejsza, a może nawet większa częśd naszej ziemi ojczystej, wpadłszy w ręce 
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nieprzyjaciela, stanie się jego tyłem. Będziemy musieli rozwinąd wojnę 
partyzancką w każdym zakątku tego rozległego terytorium, zagarniętego przez 
nieprzyjaciela, będziemy musieli przekształcid również jego tyły w przedni skraj, 
tak aby nieprzyjaciel był zmuszony nieustannie prowadzid działania wojenne na 
całym okupowanym terytorium. Dopóki nie będziemy mogli podjąd strategicznej 
kontrofensywy, dopóki nie odzyskamy utraconych terytoriów, będziemy musieli 
nieustannie i uporczywie prowadzid wojnę partyzancką na tyłach nieprzyjaciela. 
Chociaż nie można dokładnie określid, ile czasu upłynie do tej chwili, jednak nie 
ulega wątpliwości, ze upłynie go dośd dużo. To właśnie sprawia, że nasza wojna 
będzie wojną długotrwałą. Jednocześnie zaś, starając się zabezpieczyd swoje 
interesy na okupowanym terytorium, nieprzyjaciel niechybnie będzie z każdym 
dniem wzmagał walkę przeciwko partyzantom, okrutnie tłumiąc ruch 
partyzancki, zwłaszcza wtedy, kiedy jego ofensywa strategiczna zakooczy się. 
Tak więc wojna nasza będzie nie tylko wojną długotrwałą, ale i bardzo zaciętą, 
toteż partyzanci nie zdołają długo utrzymad się na tyłach nieprzyjaciela nie 
posiadając baz oporu. 

Co to są bazy oporu wojny partyzanckiej? To strategiczna ostoja, w oparciu o 
którą oddziały partyzanckie wykonują swoje strategiczne zadania i osiągają swój 
cel — zachowanie i zwiększenie własnych sił, niszczenie i wypędzanie sił 
nieprzyjaciela. Brak tej ostoi pozbawiłby nas oparcia w wykonywaniu wszystkich 
zadao strategicznych i osiąganiu celów wojny partyzanckiej. Mówiąc ogólnie, 
prowadzenie działao bojowych bez tyłów jest charakterystyczną cechą wojny 
partyzanckiej na tyłach nieprzyjaciela, ponieważ tam partyzanci są oderwani od 
ogólnego zaplecza kraju. Jednakże wojny partyzanckiej nie można długo 
prowadzid i rozwijad bez baz oporu; właśnie te bazy oporu są tyłami 
partyzantów. 

Historia zna wiele wojen chłopskich, które prowadzono metodami zbójnickiej 
wolnicy, ale wszystkie one zakooczyły się niepowodzeniem. W naszym stuleciu 
postępu środków komunikacji i techniki liczyd na zwycięstwo za pomocą takich 
metod byłoby tym bardziej czczą iluzją. Niemniej jednak nastroje zbójnickiej 
wolnicy żywe są jeszcze dziś w środowisku zrujnowanych chłopów, a ich po-
glądy, znajdując odbicie w świadomości kierowników wojny partyzanckiej, 
doprowadzają do negowania lub niedoceniania wagi baz oporu. Toteż aby 
nastawid się na tworzenie baz oporu, trzeba przede wszystkim wykorzenid 
nastroje zbójnickiej wolnicy ze świadomości przywódców ruchu partyzanckiego. 
Zagadnienie, czy potrzebne są bazy oporu i jak należy oceniad ich rolę, innymi 
słowy —” walka między koncepcją tworzenia baz oporu a nastrojami zbójnickiej 
wolnicy może wybuchnąd w toku każdej wojny partyzanckiej, a wojna 
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partyzancka przeciwko najeźdźcom japooskim w pewnej mierze również nie 
może stanowid wyjątku. Toteż walka ideologiczna przeciwko nastrojom 
zbójnickiej wolnicy będzie nieuchronna. Jedynie radykalne przezwyciężenie tych 
nastrojów oraz wysunięcie koncepcji baz oporu i ich tworzenie pozwoli 
skutecznie prowadzid długotrwałą wojnę partyzancką. 

Po wyjaśnieniu nieodzowności i ważności baz oporu przejdziemy do 
wypływających z tego zagadnieo, w których trzeba się orientowad i które trzeba 
rozwiązywad przy tworzeniu baz oporu. Rozpatrzymy następujące zagadnienia: 
rodzaje baz oporu, partyzanckie rejony i bazy oporu, warunki tworzenia baz 
oporu, umacnianie i rozszerzanie baz oporu, rodzaje okrążenia, stosowane przez 
nas i przez nieprzyjaciela. 

 

1. RODZAJE BAZ OPORU 

 

Bazy oporu wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom japooskim dadzą się na 
ogół podzielid na trzy rodzaje: bazy w górach, bazy na równinach i bazy w 
terenie z gęstą siecią rzek i jezior. 

Dogodnośd tworzenia baz oporu w terenach górskich oczywista jest dla każdego. 
Do takich baz oporu należą bazy, które już zostały utworzone, tworzą się lub 
będą utworzone w górach Czangposzan1, Wutaiszan2, Taihangszan3, Taiszan4, 
Jenszan5 i Maoszan8. Bazy te staną się oporą, która najbardziej może zapewnid 
długotrwałe prowadzenie wojny partyzanckiej, staną się ważnymi bastionami 
wojny przeciwko najeźdźcom japooskim. Musimy rozwijad wojnę partyzancką 
we wszystkich rejonach górskich na tyłach nieprzyjaciela i tworzyd tam bazy 
oporu. 

Pod tym względem równiny oczywiście ustępują górom, ale to wcale nie znaczy, 
że na równinach nie można rozwijad wojny partyzanckiej i nie można tworzyd 
żadnych baz. Na równinach prowincji Hopei oraz północnej i północno-
zachodniej części prowincji Szantung wojna partyzancka nabrała już szerokiego 
rozmachu; dowodzi to, że można prowadzid wojnę partyzancką również na rów-
ninach. Natomiast nie dowiedziono jeszcze dotychczas, czy można tworzyd w 
takich rejonach trwałe bazy, ale trzeba zaznaczyd, że potwierdziła się już 
możliwośd tworzenia tutaj prowizorycznych baz, tworzenie zaś baz dla 
niewielkich oddziałów lub baz o charakterze sezonowym jest zupełnie realne, 
ponieważ nieprzyjaciel nie ma tyle siły żywej, by obsadzid nią całe terytorium, i 
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stosuje niesłychanie bezwzględną politykę. Chiny natomiast posiadają rozległe 
terytorium i wielomilionową ludnośd, wśród której panują nastroje 
antyjapooskie. Wszystko to stwarza obiektywne warunki sprzyjające rozwijaniu 
wojny partyzanckiej na równinach i tworzeniu tam prowizorycznych baz oporu; 
jeżeli ponadto nasze dowództwo stanie na wysokości zadania, to należy, 
rozumie się, uważad za rzecz zupełnie możliwą stworzenie na równinach 
trwałych, chod niestałych baz dla niewielkich oddziałów7. Ogólnie biorąc, jest 
rzeczą niewątpliwą, że nieprzyjaciel, po zakooczeniu strategicznej ofensywy i 
przejściu do umacniania się na zagarniętym terytorium, podejmie zaciekły atak 
na wszystkie bazy wojny partyzanckiej i że bazy partyzanckie na równinach będą 
oczywiście najbardziej zagrożone. W tym wypadku działające tam wielkie 
partyzanckie związki taktyczne nie zdołają długo utrzymad się i będą musiały, w 
zależności od sytuacji, stopniowo uchodzid w góry. Na przykład z równin 
prowincji Hopei wyruszą one w góry Wutaiszan i Taihangszan, a z równin 
prowincji Szantung — w góry Taiszan i na półwysep Kiaotungd). Jednak w 
różnych częściach rozległych równin pozostanie jeszcze dużo drobnych 
oddziałów partyzanckich, rozrzuconych po rozmaitych powiatach; oddziały te 
przejdą do taktyki lotnych działao bojowych posługując się przy tym ruchomymi 
bazami, które będą organizowane to tu, to tam. W warunkach wojny narodowej 
taka możliwośd nie jest wykluczona. Tym bardziej możliwe są działania partyzan-
ckie o charakterze sezonowym; latem można w tych działaniach wyzyskad 
osłonę roślinną, zimą zaś — zamarznięte rzeki. W chwili obecnej, kiedy 
nieprzyjaciel nie ma głowy do partyzantów, trzeba bezwzględnie nastawid się na 
szerokie rozwijanie wojny partyzanckiej na równinach oraz na tworzenie tam 
prowizorycznych baz, a następnie, kiedy nieprzyjaciel zajmie się partyzantami — 
wątpliwe jednak, czy zdoła ogarnąd absolutnie cały teren — również trzeba 
będzie nastawid się na prowadzenie zaciętej wojny partyzanckiej drobnymi 
oddziałami lub co najmniej na sezonowe działania partyzanckie oraz na 
tworzenie niestałych baz oporu. 

Możliwości rozwijania wojny partyzanckiej i tworzenia baz oporu w terenie 
obfitującym w gęstą sied rzek i jezior są obiektywnie większe niż na równinach i 
ustępują pod tym względem tylko rejonom górskim. Historia zna niezliczoną 
ilośd wypadków, kiedy tak zwani „piraci morscy” i „rozbójnicy rzeczni” 
rozgrywali całe batalie. W okresie, kiedy nasza armia nazywała się Armią 
Czerwoną, w ciągu kilku lat prowadzono wojnę partyzancką na jeziorze Hunghu. 
Wszystko to dowodzi możliwości rozwijania wojny partyzanckiej i tworzenia baz 
w rejonach z gęstą siecią rzek i jezior. Jednak partie i ugrupowania, które stoją 
na stanowisku walki przeciwko najeźdźcom japooskim, jak również 
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antyjapoosko nastrojone masy ludności nie przywiązywały dotychczas 
dostatecznej wagi do tej sprawy. Aczkolwiek tego rodzaju tereny nie posiadają 
jeszcze subiektywnych warunków do rozwijania wojny partyzanckiej, nie ulega 
jednak wątpliwości, że trzeba na to zadanie zwrócid baczną uwagę i wziąd się do 
dzieła. Trzeba należycie zorganizowad wojnę partyzancką i utworzyd trwałe bazy 
oporu na okupowanym przez nieprzyjaciela terytorium w rejonie jeziora 
Hungtsehu, leżącego na północ od rzeki Jangtse, w rejonie jeziora Taihu na 
południe od tej rzeki oraz w rejonie pozostałej sieci rzek i jezior, kanałów i zatok 
w basenie Jangtse i wzdłuż wybrzeża morskiego, co będzie jednym z elementów 
rozwijania wojny partyzanckiej w całym kraju. Nie mied tego na uwadze — to 
znaczy umożliwid nieprzyjacielowi swobodne korzystanie z komunikacji wodnej, 
co niewątpliwie stanowiłoby lukę w strategicznych planach wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim. Tę lukę trzeba zawczasu wypełnid. 

 

2. PARTYZANCKIE REJONY I BAZY OPORU 

 

W wojnie partyzanckiej, prowadzonej na tyłach nieprzyjaciela, istnieje różnica 
między partyzanckimi rejonami a bazami oporu. Terytoria, otoczone ze 
wszystkich stron przez nieprzyjaciela, ale nie zajęte przezeo lub terytoria 
zajmowane przezeo w przeszłości które zostały już wyzwolone — na przykład 
pewne powiaty w rejonie gór Wutaiszan (w rejonie pogranicznym Szansi—
Czahar— Hopei), jak również niektóre tereny w rejonach gór Taihangszan i 
Taiszan — stanowią już gotowe bazy oporu; w oparciu o nie partyzanci mają 
bardzo dogodne warunki do rozwijania wojny partyzanckiej. Jednak na innych 
terenach, leżących w pobliżu tych baz, sprawa przedstawia się inaczej. Na 
przykład we wschodniej i północnej części gór Wutaiszan, to jest w niektórych 
miejscowościach w zachodniej części prowincji Hopei i w południowej części 
prowincji Czahar, jak również w wielu miejscach na wschód od miasta Paoting i 
na zachód od miasta Tsangczou, wojna partyzancka znajduje się jeszcze w 
początkowej fazie rozwoju, partyzanci nie są jeszcze w stanie całkowicie 
opanowad wskazanych rejonów i trzeba się tam ograniczad do stałych rajdów 
partyzanckich. Kiedy przychodzą oddziały partyzanckie, rejony te dostają się pod 
ich władzę, kiedy zaś odchodzą, rejony te znów wracają pod władzę rządu ma-
rionetkowego. Takie rejony nie są jeszcze partyzanckimi bazami oporu, lecz tylko 
tak zwanymi rejonami partyzanckimi. Kiedy zaś te rejony partyzanckie przejdą 
niezbędne etapy rozwoju wojny partyzanckiej, kiedy na ich terenie zostaną 
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zniszczone lub rozbite znaczne siły nieprzyjaciela, kiedy będzie obalona władza 
rządu marionetkowego, kiedy zbudzi się aktywnośd mas ludowych, kiedy 
zostaną tam utworzone masowe organizacje walki z najeźdźcami japooskimi i 
ludowe siły zbrojne, kiedy będzie utworzona władza antyjapooska — wówczas 
te rejony partyzanckie przekształcą się w bazy oporu. Przyłączanie takich 
nowych baz do baz już istniejących nazywa się właśnie rozszerzaniem baz oporu. 

W niektórych miejscowościach całe terytorium, objęte działaniami partyzantów, 
od samego początku stanowi tylko rejon partyzancki. Za przykład może służyd 
wschodnia częśd prowincji Hopei; istnieją tam już od dawna organa władzy 
marionetkowej, jednocześnie zaś działają siły zbrojne ludności miejscowej, która 
stanęła do walki, oraz poszczególne oddziały partyzanckie, przerzucone z 
górskiego rejonu Wutaiszan. Cały ten rejon działao partyzantów od samego 
początku stanowi tylko rejon partyzancki. Z początku partyzanci mogli na tym 
terytorium tylko obierad dogodne punkty na swoje tymczasowe tyły lub inaczej 
mówiąc na prowizoryczne bazy oporu. Kiedy zaś siły nieprzyjaciela na tym 
terytorium zostaną zniszczone, kiedy nabierze szerokiego rozmachu praca na 
rzecz mobilizacji mas ludowych, wówczas zakooczy się stan charakterystyczny 
dla rejonu partyzanckiego i terytorium to przekształci się w stosunkowo silną 
bazę oporu. 

Jak z tego wynika, przekształcenie rejonu partyzanckiego w bazę oporu wymaga 
uporczywej walki. Przekształcenie rejonu partyzanckiego w bazę oporu zależy od 
tego, w jakiej mierze zniszczono siły nieprzyjaciela i zmobilizowano masy na 
terytorium tego rejonu. 

Wiele miejscowości będzie przez długi czas znajdowało się w sytuacji rejonów 
partyzanckich. Chociaż nieprzyjaciel będzie ze wszystkich sił starał się 
podporządkowad je swojej kontroli, nie zdoła ustanowid w nich trwałej władzy 
marionetkowej; podobnie też i my nie zdołamy ustanowid władzy 
antyjapooskiej, chociaż będziemy prowadzid tam wojnę partyzancką wszystkimi 
sposobami. Za przykład mogą służyd rejony w pobliżu zajętych przez 
nieprzyjaciela linii kolejowych i wielkich miast, jak również niektóre rejony na 
równinach. 

I wreszcie zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w wielkich miastach, na 
stacjach kolejowych i w niektórych rejonach równinnych, okupowanych przez 
znaczne siły nieprzyjaciela: oddziały partyzanckie mogą jedynie zbliżad się do 
nich, ale nie mogą wkraczad do nich. Istnieje tam stosunkowo silna władza rządu 
marionetkowego. 
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Wskutek błędów naszego kierownictwa lub w wyniku silnego nacisku 
nieprzyjaciela możliwy jest również odwrotny proces: bazy oporu mogą się 
przekształcad w rejony partyzanckie, a rejony partyzanckie — w rejony 
stosunkowo silnie okupowane przez nieprzyjaciela. Taka sytuacja jest możliwa, 
toteż kierownicy wojny partyzanckiej powinni zawsze mied się na baczności. 

Tak więc w rezultacie wojny partyzanckiej i całej naszej walki z nieprzyjacielem 
zagarnięte przezeo terytorium możemy podzielid na tereny trzech rodzajów: 
pierwszy rodzaj — to bazy oporu przeciwko najeźdźcom japooskim znajdujące 
się w rękach naszych oddziałów partyzanckich i naszych władz; drugi rodzaj — to 
tereny okupowane znajdujące się w rękach imperialistów japooskich i mario-
netkowych organów władzy; trzeci rodzaj — to tereny, o które walczą obydwie 
strony, czyli tak zwane rejony partyzanckie. Na kierownikach wojny 
partyzanckiej spoczywa obowiązek jak naj- usilniejszego rozszerzania terenów 
pierwszego i trzeciego rodzaju oraz jak najusilniejszego zmniejszania terenów 
drugiego rodzaju. Na tym polega strategiczne zadanie wojny partyzanckiej. 

 

3. WARUNKI TWORZENIA BAZ OPORU 

 

Podstawowym warunkiem tworzenia bazy oporu jest obecnośd na danym 
terenie sił zbrojnych, walczących przeciwko najeźdźcom japooskim, oraz użycie 
tych sił do tego, aby zadawad ciosy nieprzyjacielowi i mobilizowad masy ludowe 
do walki. Dlatego problem tworzenia bazy oporu to przede wszystkim problem 
sił zbrojnych. Kierownicy ruchu partyzanckiego powinni dołożyd wszelkich sta-
rao, by utworzyd jeden lub nawet kilka oddziałów partyzanckich oraz dążyd do 
tego, aby w toku walki oddziały te stopniowo rozrastały się w partyzanckie 
związki taktyczne, a następnie — w oddziały i związki taktyczne armii regularnej. 
Organizowanie oddziałów zbrojnych to podstawowe ogniwo v) dziele tworzenia 
baz oporu. Bez tych oddziałów lub w wypadku istnienia jedynie słabych oddzia-
łów nie ma nawet co mówid o innych zagadnieniach. Taki jest pierwszy warunek. 

Drugim niezbędnym warunkiem utworzenia baz oporu jest rozgromienie 
nieprzyjaciela przy pomocy sił zbrojnych współdziałających z masami ludowymi. 
Każdy teren kontrolowany przez nieprzyjaciela stanowi nieprzyjacielską bazę 
oporu, a nie bazę wojny partyzanckiej. Zrozumiałe jest samo przez się, że nie 
można przekształcid nieprzyjacielskiej bazy oporu w bazę oporu wojny 
partyzanckiej nie rozgromiwszy wroga. Nawet w miejscowościach kontrolowa-
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nych przez partyzantów, jeżeli nie odeprze się natarcia nieprzyjaciela, jeżeli nie 
rozbije się wroga, rejon podlegający naszej kontroli może przekształcid się w 
rejon kontrolowany przez nieprzyjaciela i tutaj również nie będzie można 
utworzyd bazy oporu. 

Trzecim niezbędnym warunkiem tworzenia baz oporu jest wykorzystanie 
wszystkich sił, w tym również sił zbrojnych, w celu zmobilizowania mas 
ludowych do walki przeciwko najeźdźcom japooskim. Już w toku tej walki trzeba 
uzbrajad lud, to jest tworzyd oddziały samoobrony i oddziały partyzanckie. W 
toku tej walki trzeba tworzyd organizacje masowe. W miarę wzrostu 
świadomości politycznej i ducha bojowego robotników, chłopów, młodzieży, ko-
biet, dzieci, kupców, przedstawicieli wolnych zawodów trzeba jednoczyd ich w 
odpowiednie organizacje mające na celu walkę z najeźdźcami japooskimi oraz 
stopniowo rozszerzad te organizacje. Masy ludowe nie mogą ujawnid swojej 
mocy w walce przeciwko najeźdźcom, jeżeli nie są zorganizowane. Już w toku tej 
walki trzeba tępid wszystkich jawnych i zakapturzonych zdrajców narodu, ale i to 
można czynid jedynie w oparciu o siły mas ludowych. Rzeczą szczególnie ważną 
jest pobudzanie mas ludowych już w toku walki do tworzenia i umacniania 
miejscowych organów władzy antyjapooskiej. Tam gdzie nieprzyjaciel nie 
zlikwidował poprzednich chioskich organów władzy, trzeba je przebudowywad i 
umacniad w oparciu o szerokie masy ludowe; tam gdzie nieprzyjaciel już je 
zlikwidował, trzeba je przywracad wysiłkiem szerokich mas ludowych. Władza ta 
powinna prowadzid politykę jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego; 
powinna skupiad wszystkie siły ludu do walki przeciwko jedynemu wrogowi — 
imperializmowi japooskiemu i jego zausznikom — reakcjonistom i zdrajcom 
narodu. 

Rzeczywiste bazy oporu wojny partyzanckiej mogą powstad dopiero po tym, gdy 
stopniowo zaistnieją trzy wskazane przesłanki: utworzenie sił zbrojnych, 
rozgromienie nieprzyjaciela i zmobilizowanie mas ludowych. 

Ponadto trzeba jeszcze omówid warunki geograficzne i ekonomiczne. 
Poruszyliśmy już wyżej, w rozdziale pt. „Rodzaje baz oporu”, zagadnienie 
warunków geograficznych, przy czym wskazaliśmy na trzy typy tych warunków. 
Tutaj zaś będzie mowa wyłącznie o zasadniczym wymogu, a mianowicie o tym, 
by terytorium było rozległe. Teren górski najlepiej, oczywiście, nadaje się do 
tworzenia trwałych baz oporu w wypadku, kiedy partyzanci okrążeni są z 
czterech lub z trzech stron; najważniejszym jednak warunkiem jest, aby oddziały 
partyzanckie miały przestrzeo do manewrowania, to jest, aby terytorium było 
rozległe. W tej sytuacji, to jest, kiedy istnieje rozległe terytorium, można 
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rozwinąd wojnę partyzancką i utrzymad się nawet na równinach, nie mówiąc już 
o rejonach z gęstą siecią rzek i jezior. Ogólnie biorąc, w Chinach ten warunek 
rozwijania wojny partyzanckiej już istnieje dzięki rozległości kraju i szczupłości 
siły żywej u nieprzyjaciela. Z punktu widzenia możliwości prowadzenia wojny 
partyzanckiej jest to warunek istotny i niezwykle doniosły. W małych krajach, 
takich jak Belgia, gdzie nie ma tych warunków, możliwośd prowadzenia wojny 
partyzanckiej jest bardzo ograniczona, a może nawet w ogóle wykluczona- W 
Chinach warunki te istnieją z natury rzeczy, trzeba je tylko wykorzystad; nie 
trzeba ich wywalczad, nie stanowią one problemu. 

Sprawa warunków ekonomicznych — jeżeli mówid o warunkach ekonomicznych 
jako takich — przedstawia się tak samo jak sprawa warunków geograficznych. 
Ponieważ rozpatrujemy teraz problem tworzenia baz oporu nie na pustyni — na 
pustyni bowiem nie ma nieprzyjaciela — lecz na tyłach nieprzyjaciela i ponieważ 
wszędzie, dokąd nieprzyjaciel może przeniknąd, od dawna zamieszkują Chio-
czycy, jest sprawą oczywistą, że na tych terenach istnieje również ekonomiczna 
baza żywnościowa, a zatem przy tworzeniu baz oporu nie wyłania się kwestia 
wyboru warunków ekonomicznych. Wszędzie, gdzie zamieszkują Chioczycy i 
dokąd przeniknął nieprzyjaciel, trzeba, niezależnie od warunków 
ekonomicznych, jak najusilniej rozwijad wojną partyzancką i tworzyd stałe lub 
prowizoryczne bazy oporu. 

Inaczej natomiast przedstawia się sprawa, jeżeli będziemy rozpatrywad sprawę 
warunków ekonomicznych z politycznego punktu widzenia: istnieje tu problem 
wymagający rozstrzygnięcia — problem polityki gospodarczej. Okolicznośd ta ma 
bardzo ważne znaczenie przy tworzeniu baz oporu. W naszej polityce 
gospodarczej na terytorium baz oporu wojny partyzanckiej trzeba przestrzegad 
zasad jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego, to jest rozsądnie 
rozkładad ciężary wojny i chronid handel. Władze lokalne i partyzanci nie 
powinni w żadnym wypadku naruszad tych zasad, w przeciwnym bowiem razie 
ich działania odbiją się ujemnie na tworzeniu baz i na prowadzeniu wojny 
partyzanckiej. Rozsądne rozłożenie ciężarów wojny oznacza realizację hasła: 
„Kto ma pieniądze— daje pieniądze”. Jednakże chłopi również powinni w 
określonym stopniu zaopatrywad w żywnośd oddziały partyzanckie. Ochrona 
handlu powinna polegad na tym, by oddziały partyzanckie ściśle przestrzegając 
dyscypliny nie pozwalały sobie na samowolną konfiskatę żadnego 
przedsiębiorstwa handlowego, z wyjątkiem tych, które stanowią własnośd 
bezspornie zdemaskowanych zdrajców narodu. Jest to sprawa trudna, ale trzeba 
bezwzględnie trzymad się tej polityki. 
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4. UMACNIANIE I ROZSZERZANIE BAZ OPORU 

 

Aby nieprzyjaciela, który wtargnął do Chin, osaczyd w niewielu jego punktach 
oporu, to jest w wielkich miastach i na głównych arteriach komunikacyjnych, 
trzeba bezwzględnie jak najusilniej rozwijad wojnę partyzancką we wszystkich 
kierunkach dokoła baz partyzanckich, wywierad nacisk na wszystkie punkty 
oporu nieprzyjaciela, zagrażając jego istnieniu i podważając ducha jego armii; 
tylko w ten sposób doprowadzimy do rozszerzania baz oporu wojny par-
tyzanckiej. Jest to warunek konieczny. Trzeba zwalczad konserwatyzm w 
prowadzeniu wojny partyzanckiej. Konserwatyzm — niezależnie od tego, czy 
wypływa z pogoni za spokojnym życiem, czy też z przeceniania sił nieprzyjaciela 
— w obu wypadkach przynosi szkodę sprawie wojny przeciwko najeźdźcom 
japooskim i ujemnie odbije się na prowadzeniu wojny partyzanckiej oraz na 
istnieniu samych baz oporu. Z drugiej strony, nie należy zapominad o uma-
cnianiu własnych baz oporu; pod tym względem najważniejszym zadaniem jest 
mobilizowanie i organizowanie mas ludowych, jak również szkolenie oddziałów 
partyzanckich i zbrojnych oddziałów ludności miejscowej. Umacnianie baz oporu 
jest bezwzględnie konieczne do prowadzenia przewlekłej wojny, potrzebne jest 
ono również do dalszego rozszerzania baz, gdyż bez ich umacniania nie do 
pomyślenia jest również ich energiczne rozszerzanie. Oddziały partyzanckie, 
które dbają tylko o rozszerzanie baz oporu, lecz zapominają o ich umacnianiu, 
nie zdołają odeprzed natarcia nieprzyjaciela i w konsekwencji nie tylko utracą 
terytorium, zdobyte w toku rozszerzania bazy, ale i narażą na 
niebezpieczeostwo samo istnienie bazy. Umacniając się, rozszerzad — oto 
właściwa wytyczna, a jednocześnie najlepszy sposób zapewnienia sobie 
możliwości skutecznego posuwania się naprzód podczas natarcia i skutecznej 
obrony podczas odwrotu. Gdy toczy się przewlekła wojna, problem umacniania i 
rozszerzania baz oporu stoi codziennie przed każdym oddziałem partyzanckim. 
Problem ten powinien byd rozwiązywany konkretnie w zależności od sytuacji. W 
pewnych okresach punkt cięż kości należy przenosid na rozszerzanie baz, to jest 
na pracę zmierzającą do rozszerzania terytorium rejonów partyzanckich i do po-
większania liczebności oddziałów partyzanckich. W innych okresach punkt 
ciężkości należy przenosid na umacnianie baz, to jest na pracę zmierzającą do 
organizowania mas ludowych i do szkolenia zbrojnych oddziałów. Ponieważ 
charakter tych zadao jest odmienny, odpowiednio odmienne też będą i 
posunięcia wojskowe, i metody pracy. Jedyną drogą skutecznego rozwiązania 
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tego problemu jest przenoszenie punktu ciężkości z jednego zadania na drugie w 
zależności od czasu i sytuacji. 

 

5. RODZAJE OKRĄŻENIA STOSOWANE PRZEZ NAS I PRZEZ NIEPRZYJACIELA 

 

Jeśli rozpatrywad wojnę przeciwko najeźdźcom japooskim w jej całokształcie, to 
znajdujemy się niewątpliwie w strategicznym okrążeniu, ponieważ nieprzyjaciel 
prowadzi strategiczną ofensywę i działa na liniach zewnętrznych, my zaś 
jesteśmy w strategicznej obronie i działamy na liniach wewnętrznych. Jest to 
pierwszy rodzaj okrążenia nas przez nieprzyjaciela. Ponieważ jednak w swych 
działaniach przeciwko wrogowi nacierającemu na nas z kilku kierunków na 
liniach zewnętrznych wyzyskujemy naszą przewagę pod względem siły żywej 
oraz stosujemy w bitwach i walkach zasadę działao ofensywnych na liniach 
zewnętrznych — oddziały nieprzyjacielskie, posuwające się na każdym 
poszczególnym kierunku, wpadają w nasze okrążenie. Jest to pierwszy rodzaj 
okrążenia nieprzyjaciela przez nas. 

Następnie jeśli mówid o bazach oporu wojny partyzanckiej położonych na tyłach 
nieprzyjaciela, to każda taka izolowana baza okrążona jest przez nieprzyjaciela z 
czterech lub z trzech stron. Do tych pierwszych należy na przykład rejon 
Wutaiszanu, do drugich — północno-zachodnia częśd prowincji Szansi. Jest to 
drugi rodzaj okrążenia nas przez nieprzyjaciela. Jeżeli jednak rozpatrywad 
wszystkie poszczególne bazy wojny partyzanckiej w ich wzajemnej łączności oraz 
każdą bazę oporu rozpatrywad w jej łączności z frontem armii regularnej, to 
okazuje się, że my okrążamy liczne oddziały nieprzyjaciela. Na przykład w 
prowincji Szansi okrążyliśmy już z trzech stron linię kolejową Tatung—Puczou (ze 
wschodu, zachodu i południa), okrążyliśmy ze wszystkich stron miasto Taijuan; 
w prowincjach Hopei i Szantung również można stwierdzid dużo przykładów 
podobnego okrążenia. Jest to drugi rodzaj okrążenia nieprzyjaciela przez nas. 

Tak więc oba te rodzaje wzajemnego okrążania przypominają w ogólnym zarysie 
grę „weici”8: bitwy i walki, jakie nieprzyjaciel prowadzi z nami i my z nim, 
przypominają „zjadanie” bierek, a punkty oporu nieprzyjaciela i nasze 
partyzanckie bazy oporu przypominają „okienka” na szachownicy. Kto wie, jak 
ważną sprawą dla gracza jest tworzenie takich „okienek”, ten zrozumie całą 
wagę strategicznej roli partyzanckich baz oporu na tyłach nieprzyjaciela. 
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Jeśli rozpatrywad to zagadnienie w świetle całokształtu wojny przeciwko 
najeźdźcom japooskim, to należy dojśd do wniosku, że ogólnopaostwowe 
dowództwo wojskowe, z jednej strony, i kierownicy wojny partyzanckiej w 
terenie, z drugiej strony, powinni postawid na porządku dziennym zadanie 
rozwijania wojny partyzanckiej na tyłach nieprzyjaciela i tworzenia baz oporu 
wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe; powinni oni traktowad to zadanie jako 
zadanie strategiczne i przystąpid do jego zrealizowania. Gdybyśmy zdołali, 
działając na arenie międzynarodowej, utworzyd na Oceanie Spokojnym front 
antyjapooski, w którym Chiny występowałyby w charakterze jednej jednostki 
strategicznej, a Związek Radziecki i ewentualnie inne paostwa również 
stanowiłyby odpowiednią ilośd jednostek strategicznych, to uzyskalibyśmy 
przewagę nad nieprzyjacielem mając o jeden pierścieo okrążenia więcej: na 
Oceanie Spokojnym powstałaby linia zewnętrzna, z której uderzylibyśmy na 
faszystowską Japonię. Oczywiście nie można jeszcze dzisiaj mówid o tym 
praktycznie, ale taka perspektywa nie jest wykluczona. 

 

Rozdział VII 

OBRONA STRATEGICZNA I OFENSYWA STRATEGICZNA W WOJNIE 
PARTYZANCKIEJ 

 

Czwarte zagadnienie strategii wojny partyzanckiej to zagadnienie obrony 
strategicznej i ofensywy strategicznej w wojnie partyzanckiej. Istota zagadnienia 
polega na tym, jak konkretnie stosowad w wojnie przeciwko najeźdźcom 
japooskim zasadę prowadzenia działao ofensywnych — zasadę, o której była 
mowa w rozdziale IV — zarówno w obronie, jak i w natarciu. 

W toku obrony strategicznej i ofensywy strategicznej (należałoby raczej 
powiedzied: kontrofensywy strategicznej) w skali ogólnopaostwowej istnieje 
również na małą skalę obrona strategiczna i ofensywa strategiczna w rejonie 
każdej partyzanckiej bazy oporu i dookoła niej. W pierwszym wypadku mamy do 
czynienia z taką strategiczną sytuacją, jaka kształtuje się wówczas, kiedy 
nieprzyjaciel prowadzi natarcie, a my jesteśmy w obronie, oraz z naszą linią stra-
tegiczną na ten okres. W drugim wypadku mamy do czynienia z taką 
strategiczną sytuacją, jaka kształtuje się wówczas, kiedy nieprzyjaciel jest w 
obronie, my zaś prowadzimy natarcie, oraz znów z naszą linią strategiczną na 
ten okres. 
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1. OBRONA STRATEGICZNA W WOJNIE PARTYZANCKIEJ 

 

Kiedy wszczęta wojna partyzancka nabiera pewnego rozmachu natarcie 
nieprzyjaciela na partyzanckie bazy oporu staje się sprawą nieuniknioną; będzie 
ono tym więcej nieuniknione, kiedy nieprzyjaciel zakooczy ofensywę 
strategiczną w skali ogólnokrajowej i przejście do umacniania zagarniętego 
terytorium. Trzeba zdawad sobie sprawę z tego nieuniknionego biegu rzeczy, w 
przeciwnym wypadku kierownicy wojny partyzanckiej, stanąwszy zupełnie 
nieprzygotowani w obliczu poważnego natarcia ze strony nieprzyjaciela,  stracą 
głowę, zdezorientują się i siły partyzanckie zostaną przez nieprzyjaciela rozbite. 

Celem likwidowania partyzantów i ich baz oporu nieprzyjaciel często będzie 
stosował natarcie koncentryczne: na przykład do rejonu Wutaiszanu 
nieprzyjaciel już cztery — pięd razy kierów tak zwane „ekspedycje karne” i za 
każdym razem natarcie było prowadzone w sposób planowy z trzech — 
czterech, a nawet z sześciu — siedmiu kierunków jednocześnie. Im szerszy 
zakres przybiera wojna partyzancka, im większe znaczenie przybierają jej baz 
oporu, im większe niebezpieczeostwo grozi strategicznym punktom oporu i 
ważnym liniom komunikacyjnym nieprzyjaciela, z tyj większą zaciętością będzie 
on atakował partyzantów i ich bazy oporu. Tak więc jeżeli na jakimś kierunku 
nieprzyjaciel intensywnie atakuje partyzantów, dowodzi to, że na danym 
odcinku walka partyzancka jest skuteczniejsza i że tutaj pomaga ona efektywniej 
działaniom armii regularnej. 

W warunkach koncentrycznego natarcia nieprzyjaciela z kilku kierunków zadanie 
partyzantów polega na rozbiciu tego natarci za pomocą odpowiednich 
kontroperacji. Łatwo jest rozbid koncentryczne natarcie nieprzyjaciela w 
wypadku, jeżeli nieprzyjaciel naciera z kilku kierunków, lecz na każdym kierunku 
naciera tylko jeden wielki lub mały oddział, którego nie wspierają idące za nim 
rzuty i który nie może na drodze swego natarcia pozostawiad garnizonów ani 
budowad umocnieo i dróg samochodowych. W tych warunkach nieprzyjaciel 
naciera działając na liniach zewnętrznych my zaś bronimy się na liniach 
wewnętrznych. Wojska nasze po winny ugrupowywad się w ten sposób, aby 
mniejszą częścią swoich sił wiązad nieprzyjaciela na kilku kierunkach, a główne 
siły rzuca na jeden z jego kierunków, stosując przy tym w walkach i bitwach 
metodę nagłych wypadów (głównie z zasadzek) i zadając ciosy nie przyjacielowi 
w marszu. Nawet silny nieprzyjaciel słabnie pod uderzeniem całego szeregu 
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nagłych wypadów i często wycofuje się nie osiągnąwszy celu. W takich 
wypadkach oddziały partyzanckie mogą jeszcze bardziej osłabid wroga zadając 
mu w dalszym ciągu nagłe uderzenia podczas pościgu. Kontynuując swe natarcie 
lub będąc w odwrocie nieprzyjaciel z reguły okupuje miasta powiatowe i 
większe osiedla na terytorium baz oporu. W takich wypadkach powinniśmy, 
okrążając nieprzyjaciela w tych miastach powiatowych i osiedlach, odcinad go od 
źródeł aprowizacji i niszczyd jego linie komunikacyjne, kiedy zaś nieprzyjaciel nie 
będzie już mógł dłużej stawid nam czoła i zacznie się wycofywad, powinniśmy 
wykorzystad tę okazję i ścigad go. Po rozbiciu nieprzyjaciela na jednym kierunku 
trzeba przerzucad siły na inny kierunek i w ten sposób rozbijad kolejno każdy 
oddział nieprzyjaciela, prowadzącego koncentryczne natarcie. 

Wielka baza oporu, jak na przykład rejon Wutaiszanu, stanowiąca jeden okręg 
wojskowy, dzieli się na cztery — pięd lub więcej „podokręgów” wojskowych; 
każdy z tych podokręgów posiada samodzielnie działające oddziały zbrojne, 
które stosując opisane wyżej metody prowadzenia operacji często jednocześnie 
lub kolejno rozbijają nacierające oddziały nieprzyjaciela. 

Plan operacji mających na celu odparcie koncentrycznego natarcia nieprzyjaciela 
przewiduje z reguły rozmieszczenie naszych głównych sił na liniach 
wewnętrznych. Kiedy zaś dysponujemy całkowicie wystarczającymi siłami, 
powinniśmy wykorzystad siły Pomocnicze (na przykład powiatowe i rejonowe 
oddziały partyzanckie, a nawet specjalnie wydzielone oddziały wojsk 
regularnych) na liniach zewnętrznych, aby niszczyd linie komunikacyjne nieprzy-
jaciela i wiązad jego posiłki. Jeżeli nieprzyjaciel przebywa długo na terytorium 
naszej bazy oporu, możemy postąpid odwrotnie, to jest pozostawiwszy częśd sił 
w bazie oporu, związad tam nieprzyjaciela, a głównymi siłami zaatakowad rejon, 
z którego nieprzyjaciel przybył, rozwinąd tam aktywne działania bojowe i w ten 
sposób zmusid nieprzyjaciela do opuszczenia naszej bazy oporu i puszczenia się w 
Pogoo za naszymi głównymi siłami, inaczej mówiąc, „obiegłszy Wei, uratowad 
Czao”9. 

W okresie operacji, mających na celu odparcie koncentrycznego natarcia 
nieprzyjaciela, antyjapooskie oddziały samoobrony spośród ludności miejscowej 
i wszystkie organizacje masowe powinny byd w pełni zmobilizowane do 
uczestniczenia w działaniach bojowych, wszelkimi sposobami pomagad naszym 
wojskom i przeciwstawiad się nieprzyjacielowi. Doniosłe znaczenie w działaniach 
przeciwko nieprzyjacielowi mają dwa posunięcia: wprowadzanie na danym 
terytorium stanu oblężenia oraz w miarę możności „umacnianie murów i 
oczyszczanie pola”. Pierwsze posunięcie (wprowadzanie stanu oblężenia) 
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potrzebne jest po to, by zlikwidowad działalnośd zdrajców narodu i zapobiec 
przenikaniu informacji do nieprzyjaciela, drugie zaś po to, by współdziaład z 
operacjami naszych wojsk „umacniad mury”), oraz po to, by pozbawiad 
nieprzyjaciela żywności („oczyszczad pola”). Przez „oczyszczanie pól” należy tu 
rozumied zbiór dojrzałych plonów w jak najkrótszym czasie. 

Aby zniszczyd partyzanckie bazy oporu, nieprzyjaciel wycofując się często pali 
domy w miastach, które opuszcza, oraz wsie na drodze swego odwrotu; w ten 
sposób jednak pozbawia siebie siedzib i żywności w wypadku ponownego 
natarcia i szkodzi sobie samemu. Jest to jedna z konkretnych ilustracji takiego 
stanu rzeczy, kiedy jedno i to samo zjawisko ma dwie przeciwstawne strony. 

Kierownicy wojny partyzanckiej nie powinni nawet dopuszczad do siebie myśli o 
porzuceniu swojej bazy oporu i przeniesieniu się do innej, jeżeli przedtem nie 
podejmowali kilkakrotnych prób odparcia koncentrycznego natarcia 
nieprzyjaciela i nie przekonali się, że rozbicie tego wielkiego natarcia 
koncentrycznego jest tutaj niemożliwe. W takich wypadkach nie wolno wpadad 
w nastrój pesymistyczny. W każdym rejonie górskim zawsze można rozbid kon-
centryczne natarcie nieprzyjaciela i utrzymad bazy oporu, jeśli tylko 
kierownictwo nie popełni zasadniczych błędów. Natomiast w rejonach 
równinnych, kiedy nieprzyjaciel podejmuje wielkie natarcie koncentryczne, 
należy uwzględniając konkretną sytuację zastanowid się nad następującymi 
posunięciami: jak pozostawid w tym rejonie większą ilośd drobnych oddziałów 
partyzanckich w celu prowadzenia działao siłami zdekoncentrowanymi oraz jak 
na pewien czas przerzucid w górskie rejony wielkie partyzanckie związki 
taktyczne, które mogłyby po odejściu głównych sił nieprzyjaciela wrócid z 
powrotem. 

Ze względu na sprzecznośd, jaka istnieje między rozległością terytorium Chin a 
szczupłością siły żywej u nieprzyjaciela, nie może on z reguły uciec się do 
metody „wojny blokhauzowej”, stosowanej przez Kuomintang w okresie wojny 
domowej w Chinach. Jednak musimy liczyd się z tym, że nieprzyjaciel będzie 
mógł w pewnym stopniu użyd również tej metody w stosunku do niektórych 
partyzanckich baz oporu, które szczególnie zagrażają ważnym dla wroga 
punktom strategicznym. Musimy również w takim wypadku byd gotowi do 
uporczywego kontynuowania wojny partyzanckiej. Jeżeli, jak tego dowodzi 
doświadczenie wojny domowej, Potrafiliśmy nawet w tych warunkach 
kontynuowad uporczywą wojnę partyzancką, to niewątpliwie jest to tym 
bardziej możliwe dzisiaj, kiedy toczy się wojna narodowo-wyzwoleocza. 
Albowiem Jeżeli nawet nieprzyjaciel zdoła skoncentrowad przeciwko niektó- rym 
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naszym bazom oporu siły, bezwzględnie przewyższające nasze S1ty nie tylko pod 
względem jakościowym, ale i liczebnym, mimo to sprzeczności narodowe między 
nieprzyjacielem a nami pozostaną nie rozwiązane, a błędne posunięcia 
dowództwa wojsk nieprzyjacielskich są nieuniknione. Rękojmią naszego 
zwycięstwa jest poważna praca wśród mas i stosowanie elastycznych metod 
prowadzenia wojny. 

 

2. OFENSYWA STRATEGICZNA W WOJNIE PARTYZANCKIEJ 

Okres, kiedy natarcie nieprzyjaciela zostało przełamane i nie Rozpoczął on 
jeszcze nowego natarcia — to okres, gdy nieprzyjaciel jest w obronie 
strategicznej, my zaś przechodzimy do ofensywy trategicznej. 

W takich okresach, jeżeli nie możemy z pewnością uzyskad Zwycięstwa nad 
nieprzyjacielem i jeżeli nieprzyjaciel mocno utrzymuje swoje pozycje obronne, 
powinniśmy w swych operacjach bojowych unikad ataków na niego i nastawiad 
się na planowe niszczenie i wypędzanie z określonych rejonów tych niewielkich 
sil nieprzyjaciela i zbrojnych oddziałów zdrajców, z którymi oddziały 
partyzanckie mogą się uporad, jak również na rozszerzenie zajętego przez nas 
terytorium, na mobilizowanie mas ludowych do walki przeciwko najeźdźcom 
japooskim, na uzupełnianie i szkolenie oddziałów partyzanckich oraz na 
organizowanie nowych oddziałów. Jeżeli po wykonaniu w pewnym stopniu tych 
zadao nieprzyjaciel wciąż jeszcze będzie się bronił, można przystąpid do dalszego 
rozszerzania zajętych przez nas rejonów, atakowad miasta i linie komunikacyjne, 
okupowane przez nieznaczne siły nieprzyjaciela, i zajmowad je na stale lub 
przejściowo w zależności od sytuacji. Wszystko to są zadania ofensywy 
strategicznej, której cel polega na tym, aby wyzyskując okres, kiedy nieprzyjaciel 
jest w obronie, skutecznie powiększad własne siły zbrojne i siły mas ludowych, 
skutecznie osłabiad siły nieprzyjaciela i przygotowywad się do tego, aby w razie 
podjęcia przez nieprzyjaciela nowego natarcia rozbid je za pomocą planowych i 
energicznych działao. 

Odpoczynek i szkolenie wojsk są to rzeczy konieczne. Okres, kiedy nieprzyjaciel 
przechodzi do obrony, jest najlepszą porą dla takiego odpoczynku i szkolenia. 
Nie oznacza to jednak, że możemy trwad w bezczynności i ograniczad się tylko 
do odpoczynku i szkolenia odgradzając się od wszystkich pozostałych spraw. 
Trzeba znajdowad czas na odpoczynek i szkolenie w toku rozszerzania zajętego 
przez nas terytorium, niszczenia drobnych grup nieprzyjaciela i pracy mającej na 
celu mobilizowanie mas ludowych. W tym też właśnie czasie rozwiązuje się 
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zazwyczaj nawet tak trudne zagadnienia, jak zaopatrywanie w żywnośd, 
umundurowanie itd. 

Jednocześnie oddziały partyzanckie prowadzą w szerokim zakresie akcję mającą 
na celu niszczenie linii komunikacyjnych nieprzyjaciela, dezorganizują jego 
transport, pomagając tym samym bezpośrednio operacjom armii regularnej. 

W tym okresie cała ludnośd bazy partyzanckiej i rejonów partyzanckich, 
wszystkie oddziały partyzanckie podnoszą się na duchu, rejony zaś zniszczone 
przez nieprzyjaciela stopniowo przychodzą do siebie, ożywają. Masy ludowe w 
rejonach zagarniętych przez nieprzyjaciela również podnoszą się na duchu, 
wszędzie rozbrzmiewa sława oddziałów partyzanckich. W środowisku 
nieprzyjaciela i jego pachołków — zdrajców narodu wzrastają paniczne nastroje, 
wzmaga się rozkład, z drugiej jednak strony pogłębia się również nienawiśd 
nieprzyjaciela do partyzantów i ich baz oporu, nieprzyjaciel coraz usilniej 
przygotowuje się do akcji przeciwko partyzantom. Toteż w okresie ofensywy 
strategicznej kierownicy partyzanccy nie powinni unosid się pychą, nie powinni 
nie doceniad sił nieprzyjaciela, zaniedbywad pracy nad zespalaniem swoich 
szeregów oraz wzmacnianiem baz oporu i oddziałów partyzanckich. 

W takim okresie trzeba uważnie śledzid, co się dzieje u nieprzyjaciela, baczyd, 
czy nie ma oznak świadczących o tym, że nieprzyjaciel znowu zamierza przejśd 
do natarcia; należy to czynid po to, by w wypadku rozpoczęcia się tego natarcia 
można było od razu w sposób odpowiadający sytuacji zakooczyd własną 
ofensywę strategiczną i przeszedłszy do obrony strategicznej, rozbid w toku tej 
obrony nowe natarcie nieprzyjaciela. 

 

Rozdział VIII 

ROZWIJANIE WOJNY PARTYZANCKIEJ W DZIAŁANIA MANEWROWE 
WOJSK REGULARNYCH 

 

Piątym zagadnieniem strategii wojny partyzanckiej przeciwko Najeźdźcom 
japooskim jest zagadnienie rozwijania wojny partyzanckiej w działania 
manewrowe wojsk regularnych. Koniecznośd i możliwośd tego również wypływa 
stąd, że wojna ma charakter długotrwały i bezwzględny. Gdyby Chiny mogły 
szybko odnieśd zwycięstwo nad bandytami japooskimi i odzyskad utracone 
terytoria, a zatem gdyby nie było długotrwałej i bezwzględnej wojny, nie byłoby 
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też potrzeby rozwijania wojny partyzanckiej w działania manewrowe wojsk 
regularnych. Jednak sprawa przedstawia się wręcz przeciwnie: wojna ma 
charakter długotrwały i bezwzględny, toteż podoład zadaniom takiej wojny 
można tylko pod warunkiem rozwijania wojny partyzanckiej w działania 
manewrowe wojsk regularnych. Ponieważ wojna ma charakter długotrwały i 
bezwzględny, doprowadzi ona do tego, że oddziały partyzanckie zdobywając 
niezbędny hart będą stopniowo przekształcad się w oddziały regularne; dzięki 
temu stosowane przez nie metody walki również będą stopniowo upodabniad 
się do form walki oddziałów regularnych i w ten sposób wojna partyzancka 
będzie przekształcad się w działania manewrowe wojsk regularnych. Kierownicy 
wojny partyzanckiej powinni dokładnie zdawad sobie sprawę z tej konieczności i 
możliwości; tylko wówczas będą mogli zdecydowanie nastawid się na rozwijanie 
wojny partyzanckiej w działania manewrowe wojsk regularnych i planowo 
wcielad swe zamierzenia w życie. 

W wielu rejonach wojna partyzancka rozwija się teraz dzięki temu, że 
skierowano tam silne oddziały armii regularnej; przykładem tego może byd 
Wutaiszan i inne rejony. Aczkolwiek działania bojowe w tych rejonach mają na 
ogół charakter działao partyzanckich, jednak już od samego początku istnieją w 
nich również elementy działao manewrowych wojsk regularnych. Elementy tego 
rodzaju będą stopniowo narastad w miarę tego, jak wojna będzie się przeciągad. 
Na tym właśnie polega mocna strona obecnej wojny partyzanckiej przeciwko 
najeźdźcom japooskim, mocna strona, która nie tylko przyczynia się do 
szybkiego rozwijania tej wojny, lecz jednocześnie szybko podnosi ją na wyższy 
poziom i stwarza o wiele bardziej sprzyjające warunki od tych, w jakich działają 
partyzanci w Trzech Prowincjach Wschodnich. 

Po to, by przekształcid oddziały partyzanckie, prowadzące teraz wojnę 
partyzancką, w oddziały regularne, które będą prowadziły wojnę manewrową, 
niezbędne są dwa warunki: wzrost ich szeregów pod względem liczebnym i 
jakościowym. Aby uczynid zadośd pierwszemu warunkowi, można — poza 
bezpośrednim powoływaniem ludności do oddziałów — stosowad również 
metodę łączenia małych oddziałów; drugi warunek wymaga podniesienia hartu 
żołnierzy i jakości ich uzbrojenia w toku wojny. 

W akcji łączenia małych oddziałów trzeba, z jednej strony, podejmowad środki 
zapobiegawcze przeciwko patriotyzmowi lokalnemu, który liczy się wyłącznie z 
potrzebami lokalnymi, a więc przeciwstawia się takiemu łączeniu, z drugiej zaś 
strony — również przeciwko „ciasno wojskowemu” ujmowaniu tej sprawy, która 
w ogóle nie uwzględnia potrzeb lokalnych. 
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Lokalny patriotyzm istnieje w lokalnych oddziałach partyzanckich i w lokalnych 
organach władzy. Troszcząc się wyłącznie o lokalne sprawy nosiciele tej 
tendencji zazwyczaj ignorują sprawy ogólne i starają się działad w pojedynkę; nie 
przywykli oni do działao kolektywnych. Kierownicy głównych partyzanckich 
oddziałów i związków taktycznych powinni brad to pod uwagę i stosowad me-
todę stopniowego i częściowego łączenia w ten sposób, aby przy tym w terenie 
pozostawało dośd sił do dalszego rozwijania działao Partyzanckich; należy łączyd 
małe oddziały w duże przede wszystkim poprzez organizowanie współdziałania 
między oddziałami, następnie zaś poprzez ich jednoczenie, nie naruszając jednak 
organizacyjnej struktury oddziałów i zachowując ich kadry dowódców. 

„Ciasno wojskowe” ujmowanie tej sprawy, w przeciwieostwie do lokalnego 
patriotyzmu, stanowi błędny punkt widzenia kierowników głównych 
partyzanckich związków taktycznych, którzy starają się jedynie o powiększenie 
swoich związków taktycznych nie troszcząc się o udzielanie pomocy lokalnym 
siłom zbrojnym. Nie rozumieją oni, że rozwijanie wojny partyzanckiej w działania 
manewrowe wojsk regularnych wcale nie oznacza likwidacji wojny Partyzanckiej 
jako takiej, że w warunkach rozwijającej się na szeroką skalę wojny partyzanckiej 
stopniowo kształtują się główne siły, zdolne do prowadzenia działao 
manewrowych, lecz że dokoła tych głównych sił powinny po dawnemu istnied 
liczne oddziały partyzanckie prowadzące w szerokiej skali wojnę partyzancką. Te 
liczne oddziały partyzanckie stanowią gęstą osłonę dokoła wojsk regularnych i 
jednocześnie będą niewyczerpanym źródłem sił dla ich dalszego wzrostu. Toteż 
jeżeli ktokolwiek z kierowników głównych partyzanckich związków taktycznych 
będzie ujmował tę sprawę w sposób „ciasno wojskowy”, nie uwzględniając 
interesów mas ludowych i lokalnych organów władzy, trzeba ten błąd naprawid 
w ten sposób, aby obydwu stronom zagadnienia — wzrostowi armii regularnej i 
zwiększeniu liczby lokalnych oddziałów zbrojnych — przypadło należne miejsce. 

Wzrost oddziałów partyzanckich pod względem jakościowym wymaga 
polepszenia prowadzonej w nich pracy politycznej, ich organizacji, 
wyekwipowania, podniesienia poziomu wyszkolenia, taktyki i dyscypliny, 
stopniowego przejmowania systemu armii regularnej i wykorzeniania nawyków 
partyzanckich. W dziedzinie wychowania politycznego należy dążyd do tego, aby 
dowódcy i żołnierze zrozumieli koniecznośd przejścia oddziałów partyzanckich 
na wyższy szczebel — przekształcenia tych oddziałów w wojska regularne, 
trzeba pobudzad wszystkich do walki o to i zapewniad osiągnięcie tego celu za 
pomocą pracy politycznej. W dziedzinie organizacyjnej należy stopniowo 
tworzyd aparat wojskowy i polityczny, niezbędny dla regularnych wojskowych 
związków taktycznych, przygotowywad dla tego aparatu odpowiednie kadry, 



37 
 

przejmowad odpowiednie metody pracy, jak również tworzyd stałe organa 
zaopatrzenia i pomocy lekarskiej. Co się tyczy wyekwipowania, trzeba zapewnid 
wojsku uzbrojenie lepsze pod względem jakościowym i bardziej urozmaicone, 
zwiększad zaopatrzenie w niezbędne środki łączności. W dziedzinie wyszkolenia 
bojowego i taktyki należy podnosid oddziały partyzanckie do poziomu 
regularnych oddziałów wojskowych. W dziedzinie dyscypliny należy dążyd do 
takiego stanu, aby wszędzie obowiązywały jednolite przepisy, aby rozkazy i 
zarządzenia były wykonywane bezapelacyjnie, trzeba tępid niezdyscyplinowanie 
i samowolę. Aby wykonad wszystkie te zadania, trzeba będzie długotrwałych 
wysiłków, nie jest to sprawa jednego dnia, należy jednak działad właśnie w tym 
kierunku. Tylko w ten sposób można w partyzanckiej bazie oporu osiągnąd 
połączenie głównych sił i tylko w ten sposób można dojśd do form manewrowej 
wojny wojsk regularnych, form, które są jeszcze bardziej skuteczne w dziele 
rozgromienia wroga. Cel ten może byd osiągnięty stosunkowo łatwo tam, gdzie 
działają oddziały lub kierownicy wydzieleni z armii regularnej. Stąd wynika, że na 
wszystkich oddziałach armii regularnej spoczywa obowiązek pomagania 
oddziałom partyzanckim w dziele rozwijania ich w oddziały regularne. 

 

Rozdział IX 

NALEŻYTE STOSUNKI WZAJEMNE W DOWÓDZTWIE 

 

Ostatnim zagadnieniem strategii wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom 
japooskim jest zagadnienie ustanowienia należytych stosunków wzajemnych w 
dowództwie. Rozwiązanie tego zagadnienia jest jednym z warunków 
pomyślnego rozwijania wojny partyzanckiej. 

Ponieważ oddziały partyzanckie stanowią niższą formę organizacji sił zbrojnych, 
a ich charakterystyczną cechą szczególną jest działanie siłami 
zdekoncentrowanymi, wojna partyzancka nie pozwala na ścisłą centralizację 
dowództwa, właściwą armii regularnej. Próby rozciągnięcia metod dowodzenia 
wojskami regularnymi na Wojnę partyzancką na pewno ograniczyłyby niezwykle 
ruchomy charakter działao partyzanckich i doprowadziłyby do tego, że wojna 
Partyzancka utraciłaby tę swoją najistotniejszą cechę. Ścisła centralizacja 
dowodzenia nie daje się pogodzid z niezwykle ruchomym charakterem wojny 
partyzanckiej. W wojnie partyzanckiej, posiadającej siłą rzeczy charakter 
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niezwykle ruchomy, wprowadzenie systemu ściśle scentralizowanego 
dowództwa jest nie tylko nie pożądane, ale i niemożliwe. 

Nie znaczy to jednak, że wojna partyzancka może pomyślnie się rozwijad bez 
wszelkiej centralizacji dowodzenia. W sytuacji, kiedy równocześnie z 
zakrojonymi na szeroką skalę działaniami bojowymi wojsk regularnych prowadzi 
się również zakrojone na szeroką skalę działania partyzanckie, konieczne jest ich 
rozumne współdziałanie. Właśnie w tym wypadku potrzebne jest jednolite 
dowództwo, które zapewniałoby współdziałanie między armią regularną a siłami 
partyzanckimi, innymi słowy, potrzebne jest jednolite strategiczne 
kierownictwo, sprawowane przez sztab generalny i dowódców frontów. Kiedy w 
rejonie partyzanckim lub partyzanckiej bazie oporu jest dużo oddziałów 
partyzanckich, wśród których zazwyczaj istnieje jeden lub kilka związków 
taktycznych, stanowiących główne siły (czasem działa tu również związek 
taktyczny wojsk regularnych), oraz znaczna liczba dużych i małych oddziałów 
partyzanckich, odgrywających rolę pomocniczą, jak również liczne zbrojne 
oddziały ludowe, nie zrywające łączności z produkcją — wówczas nieprzyjaciel 
zazwyczaj koncentruje przeciwko nim swoje siły starając się zdusid ruch 
partyzancki. Dlatego w takim rejonie partyzanckim lub partyzanckiej bazie oporu 
wyłania się właśnie zagadnienie jednolitego dowództwa, to jest centralizacji 
dowodzenia. 

Jak z tego wynika, zasady dowodzenia w wojnie partyzanckiej polegają na 
zwalczaniu, z jednej strony, absolutnej centralizacji, z drugiej zaś strony — 
absolutnej decentralizacji, a więc na organizowaniu scentralizowanego 
dowodzenia strategicznego i zdecentralizowanego dowodzenia operacyjnego i 
taktycznego. 

Scentralizowane dowodzenie strategiczne obejmuje: w skali ogólnopaostwowej 
— planowanie działao partyzanckich w całokształcie wojny, na każdym zaś 
poszczególnym froncie — koordynację działao partyzantów i armii regularnej, 
oraz wreszcie w każdym partyzanckim rejonie i bazie oporu — jednolite 
kierownictwo wszystkimi siłami zbrojnymi rejonu, prowadzącymi wojnę 
przeciwko najeźdźcom japooskim. Tutaj brak zgodności i jedności, brak 
centralizacji przynosi szkodę i dlatego należy za wszelką cenę dążyd do 
zgodności, jedności i centralizacji. We wszystkich zagadnieniach natury ogólnej, 
to jest w zagadnieniach o znaczeniu strategicznym, niższe instancje muszą 
zwracad się do wyższych instancji i podporządkowywad się ich zarządzeniom, a 
to celem zapewnienia skutecznego współdziałania. To jednak powinno stanowid 
granicę centralizacji dowodzenia; przekraczanie tej granicy, mieszanie się do 
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konkretnych działao niższych instancji, na przykład do konkretnego 
kierownictwa operacyjnego i taktycznego itd. — wszystko to jest w jednakowym 
stopniu szkodliwe. Przecież konkretne działania trzeba realizowad w konkretnej, 
niejednakowej, stale zmieniającej się sytuacji, a ta konkretna sytuacja nie może 
byd znana wyższym instancjom, które znajdują się bardzo daleko. To właśnie 
sprawia, że konieczna jest decentralizacja dowodzenia operacyjnego i 
taktycznego. Na ogół zasada ta dotyczy również działao armii regularnej, 
zwłaszcza w warunkach, kiedy brak dostatecznej ilości środków łączności. 
Słowem, opowiadamy się za samodzielnymi, niezależnymi działaniami 
partyzanckimi w ramach jednolitego dowództwa strategicznego. 

W partyzanckiej bazie oporu tworzy się okręg wojskowy, który dzieli się na kilka 
„podokręgów” wojskowych; w skład każdego „podokręgu” wojskowego wchodzi 
kilka powiatów, a każdy powiat dzieli się na kilka rejonów. W ramach takiego 
podziału istnieje system, w którym władze rejonowe podporządkowane są 
powiatowym, władze powiatowe — sztabowi „podokręgu” wojskowego, sztab 
„podokręgu” wojskowego — sztabowi okręgu wojskowego, siły zbrojne zaś w 
zależności od swego charakteru podlegają różnym instancjom. Wzajemne 
stosunki między wymienionymi instancjami kształtują się, w zależności od 
wyłuszczonych wyżej zasad, w ten sposób, że wyższa instancja wytycza ogólną 
linię, konkretne zaś działania podejmowane są w zależności od konkretnej 
sytuacji 1 w tym zakresie niższe instancje mają prawo działad niezależnie i 
samodzielnie. Jeżeli wyższe instancje mają jakieś zastrzeżenia odnośnie do 
konkretnych działao niższych instancji, mogą i powinny nadawad swym opiniom 
formę instrukcji, nigdy jednak formę kategorycznych rozkazów. Im obszerniejszy 
jest rejon, im bardziej skomplikowana sytuacja, im dalej znajdują się wyższe 
instancje, tym większe prawo do niezależności i samodzielności w konkretnych 
działaniach powinno przypadad miejscowemu dowództwu, tym większa jest 
koniecznośd, aby działania te ściśle wiązały się z miejscowymi warunkami i 
odpowiadały wymogom miejscowej sytuacji. Potrzebne to jest w tym celu, aby 
rozwijad w niższych instancjach i wśród miejscowych aktywistów zdolnośd do sa-
modzielnej pracy, umiejętnośd radzenia sobie w zawiłej sytuacji i prowadzenia 
skutecznych działao partyzanckich. Jeżeli chodzi o jakiś jeden oddział lub 
związek taktyczny, działający siłami skoncentrowanymi, to stosunki wzajemne w 
dowództwie kształtują się w nich na zasadzie centralizacji, gdyż w tym wypadku 
sytuacja jest wyraźna; jeżeli jednak dany oddział lub związek taktyczny przecho-
dzi do działao siłami zdekoncentrowanymi, to stosuje się zasadę centralizacji 
dowodzenia w ogólnych sprawach i jego decentralizacji w odniesieniu do 
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konkretnych działao, gdyż wyższe dowództwo nie może znad konkretnej 
sytuacji. 

Niecentralizowanie tego, co wymaga centralizacji, prowadzi do zaniedbywania 
obowiązków przez przełożonych i samowoli podwładnych. Jest to 
niedopuszczalne w stosunkach wzajemnych między jakimikolwiek wyższymi i 
niższymi instancjami, a tym bardziej między instancjami wojskowymi. 
Niedecentralizowanie tego, co wymaga decentralizacji, prowadzi do 
monopolizowania władzy przez przełożonych i braku inicjatywy u podwładnych. 
Jest to również niedopuszczalne zarówno w stosunkach wzajemnych między 
jakimikolwiek wyższymi i niższymi instancjami, jak, i to tym bardziej, w 
stosunkach wzajemnych w dowództwie w wojnie partyzanckiej. Zagadnienie 
ustanowienia należytych stosunków wzajemnych w dowództwie można 
rozwiązad jedynie na gruncie wyżej wyłuszczonych zasad. 

 

Przypisy: 

 

a) Dynastia Sung panowała w Chinach od 960 do 1279 roku i upadła w wyniku 
podbicia Chin przez Mongołów. 

b) Dynastia Ming panowała od 1368 do 1643 roku, kiedy to Chiny zostały 
podbite przez Mandżurów. 

c) Prowincje Liaoning, Kirin i Heilungkiang 

d) Półwysep Kiaotung znajduje się we wschodniej części prowincji Szantung. W 
literaturze geograficznej przyjęła się nazwa Półwyspu Szantungskiego. 

 

1. Czangposzan — łaocuch górski na północno-wschodniej granicy Chin. Po 
wypadkach 18 września 193 I roku rejon Czangposzanu przekształcił się w bazę 
oporu oddziałów partyzanckich, wałczących pod kierownictwem Komunistycznej 
Partii Chin przeciwko najeźdźcom japooskim.  

2. Wutaiszan — łaocuch górski na granicy prowincji Szansi, Czahar i Hopei. W 
październiku 1937 roku 8 Armia, kierowana przez Komunistyczna Partię Chin, 
przystąpiła tam do tworzenia bazy oporu przeciwko najeźdźcom japooskim z 
ośrodkiem w górach Wutaiszan.  
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3. Taihangszan — łaocuch górski na granicy prowincji Szansi, Hopei i 
Pingjuan. W listopadzie 1937 roku ten rejon górski stał się ośrodkiem bazy 
oporu przeciwko najeźdźcom japooskim, utworzonej przez 8 Armię w 
południowo-wschodniej części prowincji Szansi.  

4. Góra Taiszan znajduje się w środkowej części prowincji Szantung i stanowi 
jeden z głównych szczytów łaocucha górskiego Taiiszan. Zimą 1937 roku 
oddziały partyzanckie, kierowane przez Komunistyczną Partię Chin, przystąpiły 
do tworzenia tam bazy oporu z ośrodkiem w rejonie górskim Taiiszan.  

5. Jenszan — łaocuch górski na granicy prowincji Hopei i Dżehol. Latem 1938 
roku 8 Armia przystąpiła tam do tworzenia bazy oporu przeciwko najeźdźcom 
japooskim z ośrodkiem w rejonie górskim Jenszan. — 131 

6. Góry Maoszan znajdują się w południowej części prowincji Kiangsu. W 
czerwcu 1938 roku Nowa 4 Armia, kierowana przez Komunistyczną Partię Chin, 
przystąpiła do tworzenia w południowej części Kiangsu bazy oporu przeciwko 
najeźdźcom japooskim z ośrodkiem w rejonie górskim Maoszan.  

7. Dalsze doświadczenie wojny przeciwko najeźdźcom japooskim dowiodło, że w 
rejonach równinnych można tworzyd trwałe, a w wielu miejscach nawet stale 
bazy oporu. Udało się to osiągnąd dzięki rozległości terytorium i znacznemu 
zaludnieniu tych rejonów, dzięki słusznej polityce partii komunistycznej, 
powszechnej mobilizacji ludu, szczupłości sił wroga i wielu innym 
okolicznościom. W późniejszym okresie w swoich konkretnych wskazówkach 
towarzysz Mao Tse-tung dał wyraźnie potwierdzającą odpowiedź w tej kwestii.  

8. „Weici” — starodawna gra chioska. Każdy z dwóch graczy stara się okrążyd 
swoimi bierkami bierki przeciwnika. Jeżeli bierki jednego gracza okrążają bierkę 
lub grupę bierek drugiego, to ta bierka lub grupa zostaje „zjedzona”. Jednak 
dopóki wewnątrz grupy okrążonych bierek pozostaje jeszcze wolna kratka 
(„okienko”), okrążone bierki nie mogą byd „zjedzone” i nadal „żyją”.  

9. W 353 roku przed n.e. wojska księstwa Wei obiegły stolicę księstwa Czao — 
miasto Hantan. Władca księstwa Tsi rozkazał swoim dowódcom Tien Ci i Sun 
Pinowi wyruszyd na pomoc księstwu Czao. Sun Pin, licząc, że doborowe wojska 
księstwa Wei walczą w księstwie Czao i że księstwo Wei pozostało bez obrony, 
obiegł stolicę Wei. Wówczas armia Wei zawróciła, aby ratowad swoje księstwo; 
wojska księstwa Tsi, wyzyskując zmęczenie armii nieprzyjaciela, w bitwie pod 
Kueilingiem (w północno-wschodniej części obecnego powiatu Kotse w 
prowincji Pingjuan) zadały jej dotkliwą klęskę i w ten sposób oblężenie stolicy 
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księstwa Czao zakooczyło się fiaskiem. Od tego czasu słowa „obiegłszy Wei, 
uratowad Czao” są używane przez chioskich specjalistów wojskowych dla 
oznaczenia tego rodzaju manewru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


