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1. SYTUACJA POLITYCZNA W KRAJU 

 

Obecne panowanie nowych, kuomintangowskich militarystów stanowi, jak i 
uprzednio, panowanie burżuazji kompradorskiej w mieście oraz tuhao i 
lieszenów na wsi; w polityce zagranicznej oznacza to kapitulację wobec 
imperializmu, w wewnętrznej — zastąpienie dawnych militarystów nowymi i 
jeszcze większe wzmożenie wyzysku ekonomicznego i ucisku politycznego 
robotników i chłopów. Kompradorzy, tuhao i lieszenowie przejęli w półdrodze 
kierownictwo rewolucją burżuazyjno-demokratyczną, która wybuchła w 
prowincji kantooskiej, i natychmiast zawrócili ją na tory kontrrewolucji; 
robotnicy i chłopi, cały prosty lud Chin, a nawet burżuazja1 po dawnemu są pod 
uciskiem reżimu kontrrewolucyjnego, nie osiągnąwszy w najmniejszym stopniu 
ani politycznego, ani ekonomicznego wyzwolenia. 

Przed zdobyciem Pekinu i Tientsinu cztery kliki nowych, kuomintangowskich 
militarystów — Czang Kai-szeka, militarystów prowincji Kuangsi, Feng Ju-sianga i 
Jen Si-szana2 — były związane tymczasowym sojuszem przeciwko Czang Tso-
linowi3. Po zdobyciu Pekinu i Tientsinu sojusz ich od razu rozpadł się i między 
tymi czterema klikami rozpoczęła się zaciekła walka, przy czym zanosi się nawet 
na wojnę między kliką Czang Kai-szeka a kliką kuangsioską. Sprzeczności i walka 
między rozmaitymi klikami militarystów w Chinach są odbiciem sprzeczności i 
walki między rozmaitymi paostwami imperialistycznymi. Toteż dopóki w 
rezultacie walki między imperialistami różnych krajów Chiny będą rozbite, 
możliwośd porozumienia między klikami militarystycznymi jest całkowicie 
wykluczona, a wszelkie kompromisy między nimi będą miały jedynie chwilowy 
charakter. Osiągnięty teraz chwilowy kompromis brzemienny jest w nową i 
jeszcze większą wojnę. 

Rewolucja burżuazyjno-demokratyczna jest dla Chin palącą koniecznością, a 
zrealizowad ją można jedynie pod kierownictwem proletariatu. Wskutek tego, że 
proletariat nie przejawiał stanowczości w realizowaniu swej hegemonii, 
kierownictwo rewolucją, rozszerzającą się w latach 1926 —1927 z prowincji 
kantooskiej na dorzecze Jangtsekiangu, zagarnęli kompradorzy, tuhao i 
lieszenowie, a rewolucja ustąpiła miejsca kontrrewolucji. Re-wolucja 
burżuazyjno-demokratyczna poniosła chwilową klęskę. Klęska ta była poważnym 
ciosem dla proletariatu i chłopstwa chioskiego; cios ten dotknął również 
burżuazję chioską (ale nie kompradorów, tuhao i lieszenów). Jednakże w 
ostatnich miesiącach pod kierownictwem partii komunistycznej wybuchły w 
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Chinach południowych i północnych zorganizowane strajki robotnicze w 
miastach oraz powstania chłopskie na wsi. Wśród żołnierzy armii militarystów 
zanosi się na poważne zaburzenia głodowe. Jednocześnie burżuazja, 
inspirowana przez ugrupowanie Wang Cing- weia i Czen Kung-po, szerzy ruch na 
rzecz reform w rejonach nadmorskich i w dorzeczu Jangtsekiangu4. Rozwój tego 
ruchu jest nowym zjawiskiem. 

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodówki Komunistycznej i Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Chin istotą rewolucji demokratycznej w Chinach jest 
obalenie panowania imperializmu i jego narzędzia — militarystów, 
doprowadzenie do kooca rewolucji narodowej i przeprowadzenie rewolucji 
agrarnej, która likwiduje feudalny wyzysk chłopstwa ze strony tuhao i iieszenów. 
W praktyce ruch rewolucyjny tego rodzaju zaczął rozszerzad się z każdym dniem 
po krwawych wypadkach w maju 1928 roku w Tsinanie5. 

 

2. PRZYCZYNY POWSTANIA I ISTNIENIA CZERWONEJ WŁADZY6 W CHINACH 

 

Długotrwałe istnienie w kraju jednego lub kilku niewielkich rejonów czerwonej 
władzy, otoczonych ze wszystkich stron terenami, na których panuje biała 
władza, jest zjawiskiem bez precedensu w dziejach świata. Na powstanie takiego 
niezwykłego zjawiska muszą się złożyd specjalne przyczyny, a istnied i rozwijad 
się w dalszym ciągu może ono tylko w odpowiednich warunkach. 

1. Nie może ono powstad w żadnym paostwie imperialistycznym ani w żadnym 
kraju kolonialnym7, znajdującym się pod bezpośrednim panowaniem tego czy 
innego mocarstwa imperialistycznego. Może ono powstad tylko w takim kraju, 
jak zacofane pod względem gospodarczym, półkolonialne Chiny, znajdujące się 
pod pośrednim panowaniem imperializmu, ponieważ tego rodzaju niezwykłe 
zjawisko może powstad jedynie wespół z innym nie-zwykłym zjawiskiem — 
wojną pomiędzy rozmaitymi ugrupowaniami przedstawicieli białej władzy. Jedną 
z osobliwości półkolonialnych Chin są wojny toczące się bez przerwy już od 
pierwszego roku istnienia republiki między rozmaitymi klikami nowych i 
dawnych militarystów, które popierane są przez imperialistów, jak również 
przez kompradorów, tuhao i lieszenów. Z podobnym zjawiskiem nie spotkamy 
się nie tylko w żadnym imperialistycznym paostwie świata, lecz nawet w żadnej 
kolonii, znajdującej się pod bezpośrednim panowaniem imperializmu; można je 
obserwowad tylko w takim kraju jak Chiny, które znajdują się pod pośrednim 
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panowaniem imperializmu. Zjawisko to zrodziło się z dwóch przyczyn: po 
pierwsze, z powodu rozczłonkowania kraju na odosobnione rejony o ekonomice 
rolnej (nie ma u nas ekonomiki kapitalistycznej jednolitej dla całego kraju) i po 
drugie, z powodu imperialistycznej polityki rozbijania i eksploatacji Chin za 
pomocą podziału kraju na sfery wpływów. Długa niezgoda i wojny w obozie 
białej władzy wytworzyły warunki, w których jeden lub kilka niewielkich 
czerwonych rejonów, kierowanych przez partię komunistyczną, mogą 
powstawad i istnied, mimo iż ze wszystkich stron otaczają je terytoria białej 
władzy. Oderwany Rejon na pograniczu prowincji Hunan i Kiangsi jest jednym z 
wielu takich niewielkich rejonów. W ciężkich i niebezpiecznych chwilach 
nierzadko rodzi się u niektórych towarzyszy zwątpienie co do możliwości 
istnienia takiej czerwonej władzy i popadają oni w przygnębienie. Dzieje się tak 
dlatego, że nie potrafili oni znaleźd prawidłowego wyjaśnienia przyczyn 
powstania i istnienia tej czerwonej władzy. Wystarczy uświadomid sobie, że 
niezgoda i wojny w obozie białej władzy w Chinach mają charakter chroniczny, a 
wtedy możliwośd powstania, istnienia i nieustannego rozwoju czerwonej władzy 
nie będzie wzbudzad żadnych wątpliwości. 

2. Czerwona władza w Chinach powstaje przede wszystkim i może długo istnied 
nie w tych rejonach, które nie doświadczyły na sobie wpływu rewolucji 
demokratycznej, na przykład w prowincjach Sseczuan, Kueiczou, Junnan lub w 
prowincjach północnych, lecz tam, gdzie w latach 1926—1927 w toku rewolucji 
burżuazyjno-demokratycznej miał miejsce potężny zryw szerokich mas 
robotników, chłopów i żołnierzy, jak na przykład w prowincjach Hunan, 
Kuangtung, Hupei, Kiangsi i in. W wielu rejonach tych prowincji istniała w swoim 
czasie rozległa sied organizacji związków zawodowych i związków chłopskich, 
szerzyła się walka polityczna i ekonomiczna robotników i chłopów przeciwko 
obszarnikom, tuhao, lieszenom i burżuazji8. Dlatego w Kantonie powstała i 
przetrwała trzy dni władza ludowa, a w powiatach Haifeng i Lufeng prowincji 
Kuangtung, we wschodnich i południowych rejonach prowincji Hunan, na styku 
prowincji Hunan i Kiangsi, w powiecie Huangan prowincji Hupei istniały bazy 
rewolucyjne, utworzone przez chłopów. Co się tyczy Armii Czerwonej, to 
wyodrębniła się ona z armii narodowo-rewolucyjnej, która otrzymała polityczne 
przeszkolenie w duchu demokratycznym i znajdowała się pod wpływem mas 
robotniczych i chłopskich. Takie wojska, jak armie Jen Si-szana i Czang Tso-lina, 
które wcale nie otrzymały podobnego wychowania politycznego w duchu 
demokratycznym i nie pozostawały pod wpływem mas robotniczo-chłopskich, w 
obecnej chwili nie mogą dad żadnego materiału ludzkiego do formowania 
oddziałów Armii Czerwonej.  
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3. Zagadnienie, czy władza mas ludowych w niewielkich rejonach zdoła istnied 
przez długi czas, daje się rozstrzygnąd w zależności od tego, czy sytuacja 
rewolucyjna rozwija się w całym kraju. Jeżeli sytuacja rewolucyjna rozwija się w 
całym kraju, możliwośd długotrwałego istnienia niewielkich czerwonych rejonów 
nie wzbudza wątpliwości; co więcej, na pewno staną się one jedną z wielu sił, 
zapewniających zdobycie władzy w całym kraju. Jeżeli zaś sytuacja rewolucyjna 
nie rozwija się w całym kraju, lecz przeciwnie, następuje stosunkowo długi okres 
zastoju, wtedy długotrwałe istnienie niewielkich czerwonych rejonów staje się 
nie-możliwe. Obecnie, w związku z trwającą niezgodą oraz wojnami w obozie 
kompradorów, tuhao i lieszenów, jak również w obozie międzynarodowej 
burżuazji, sytuacja rewolucyjna w Chinach nadal się rozwija. Dlatego możliwośd 
długotrwałego istnienia niewielkich czerwonych rejonów nie wzbudza 
wątpliwości; co więcej, będą one rozszerzad się, stopniowo zbliżając dzieo, w 
którym zdobędziemy władzę w całym kraju. 

4. Nieodzownym warunkiem istnienia czerwonej władzy jest dostatecznie silna 
regularna Armia Czerwona. Z pomocą samych lokalnych oddziałów Gwardii 
Czerwonej9, bez regularnej Armii Czerwonej, można poradzid sobie tylko z 
obszarniczymi drużynami zagrodowymi, lecz nie z regularnymi wojskami białych. 
Toteż nawet kiedy istnieją aktywne masy robotniczo-chłopskie, a nie ma 
dostatecznie silnych regularnych sił zbrojnych, stanowczo nie można stworzyd 
baz rewolucyjnych, a tym bardziej nie można im zapewnid długotrwałego 
istnienia i nieustannego rozwoju. Dlatego idea utworzenia poszczególnych baz 
rewolucyjnych i umocnienia ich zbrojnymi silami robotników i chłopów ma 
bardzo ważne znaczenie i powinna dotrzed do wszystkich komunistów, jak 
również mas robotniczych i chłopskich na terytorium baz rewolucyjnych. 

5. Możliwośd długotrwałego istnienia i rozwoju czerwonej władzy zależy, poza 
wskazanymi wyżej warunkami, jeszcze od jednego ważnego warunku: jest rzeczą 
konieczna, by organizacja partii komunistycznej była silna, a jej polityka — 
prawidłowa. 

 

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

 

Niezgoda i wojny pomiędzy militarystami doprowadziły do osłabienia białej 
władzy. Wskutek tego zrodziła się możliwośd powstania czerwonej władzy w 
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niewielkich rejonach w sprzyjającym temu okresie. Jednakże w wojnach 
pomiędzy militarystami bywają również przerwy. Za każdym razem, kiedy w 
jednej lub kilku prowincjach następuje chwilowa stabilizacja białej władzy, klasy 
panujące tej prowincji łub tych prowincji niezmiennie jednoczą się i rzucają 
wszystkie swoje siły przeciwko czerwonej władzy. Toteż tam, gdzie jeszcze nie 
ma wszystkich nieodzownych warunków do stworzenia i umocnienia czerwonej 
władzy, powstaje niebezpieczeostwo obalenia jej przez wrogów. Właśnie na 
skutek tego siły białej władzy obaliły czerwoną władzę, która powstała w 
sprzyjającym temu czasie przed kwietniem bieżącego roku w takich 
miejscowościach, jak Kanton, Haifeng i Lufeng, styk prowincyj Hunan i Kiangsi, 
południowa częśd Hunanu, powiaty Liling i Huangan. Utworzenie po kwietniu 
bazy rewolucyjnej na styku prowincyj Hunan i Kiangsi miało miejsce w okresie 
chwilowej stabilizacji władzy klas panujących na południu; ekspedycje, 
kierowane z prowincyj Hunan i Kiangsi na „karne operacje”, liczyły z reguły co 
najmniej 8 — 9 pułków, a czasami nawet 18 pułków. Jednakże nasze siły 
zbrojne, które nie liczyły nawet 4 pułków, walczyły z nieprzyjacielem w ciągu 4 
miesięcy, z dnia na dzieo rozszerzając terytorium bazy rewolucyjnej, pogłębiając 
rewolucję agrarną, rozszerzając organizację władzy mas ludowych oraz 
zwiększając stan liczebny Armii Czerwonej i Gwardii Czerwonej ; wszystko to 
było rezultatem słusznej polityki organizacji partyjnych (terenowych i 
wojskowych) w rejonie pogranicznym Hunan—Kiangsi. Polityka specjalnego 
komitetu partii i wojskowego komitetu partii polegała wtedy: na zdecydowanej 
walce z wrogiem; na utworzeniu organów władzy w środkowej części grzbietu 
górskiego Losiaoszan10; na walce z panikarstwem; na pogłębianiu rewolucji 
agrarnej na terytorium bazy rewolucyjnej; na udzielaniu przez armijne 
organizacje partyjne pomocy w rozszerzaniu terenowych organizacji partyjnych; 
na udzielaniu pomocy przez regularne wojska w powiększaniu miejscowych sił 
zbrojnych; na koncentrowaniu oddziałów Armii Czerwonej celem zadania 
atakującemu nieprzyjacielowi ciosu w odpowiednim momencie; na walce z 
rozproszeniem wojsk, aby nieprzyjaciel nie rozbił nam oddziału po oddziale; na 
zastosowaniu taktyki przesuwania się falami celem rozszerzenia bazy oporu; na 
walce przeciwko taktyce ofensywy przebojem itd. Jedynie słusznośd tych 
taktycznych dyrektyw w połączeniu z dogodnym do walki ukształtowaniem 
terenu miejscowości oraz brakiem całkowitej jedności w wojskach 
nieprzyjaciela, atakujących od strony prowincji Hunan i Kiangsi, spowodowała 
to, że w okresie czterech miesięcy — od kwietnia do lipca — odnieśliśmy szereg 
militarnych zwycięstw. Chociaż siły nieprzyjaciela były kilkakrotnie wyższe od 
naszych sił, nie tylko nie zdołał on zniszczyd bazy rewolucyjnej, ale nie mógł 
również zapobiec jej dalszemu rozszerzaniu się i wpływ tej bazy na prowincje 
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Hunan i Kiangsi wzrastał z każdym dniem. Jedyną przyczyną sierpniowej porażki 
było to, że częśd towarzyszy nie zrozumiawszy, iż w tym okresie nastąpiła 
chwilowa stabilizacja w obozie klas panujących, stosowała strategię, którą 
należy stosowad w okresach politycznego rozłamu w łonie klas panujących, i 
podjęła ofensywę przebojem siłami zdekoncentrowanymi; doprowadziło to do 
porażki zarówno w Rejonie Pogranicznym, jak i na południu prowincji Hunan. 
Przedstawiciel Hunaoskiego Komitetu Prowincjonalnego partii tow. Tu Siu-king, 
nie wnikając w istniejącą wtedy sytuację i ignorując uchwalę połączonego 
posiedzenia komitetu specjalnego, komitetu wojskowego i Jungsioskiego 
Komitetu Powiatowego partii, nie chciał słyszed o niczym innym poza 
dosłownym wykonaniem dyrektyw Hunaoskiego Komitetu Prowincjonalnego i 
uległ nastrojom 29 pułku Armii Czerwonej, który pragnął uchylid się od walki i 
wrócid w strony rodzinne; był to bardzo poważny błąd. Niebezpieczeostwo, 
które powstało w rezultacie porażki, zostało zażegnane jedynie dzięki krokom 
podjętym po wrześniu przez komitet specjalny i wojskowy komitet partyjny 
celem naprawienia popełnionego błędu. 

 

4. ZNACZENIE BAZY REWOLUCYJNEJ HUNAN— KIANGSI DLA PROWINCYJ 
HUNAN, HUPEI I KIANGSI 

 

Utworzenie i utrwalenie rejonu pogranicznego Hunan—Kiangsi z ośrodkiem w 
Ningkangu dokonane siłą zbrojną robotników i chłopów ma doniosłe znaczenie 
nie tylko dla kilku powiatów pogranicznych. Fakt ten ma olbrzymie znaczenie 
również dla rozszerzania powstania robotników i chłopów prowincyj Hunan, 
Hupei i Kiangsi w celu zdobycia władzy w tych trzech prowincjach. Należy 
rozszerzyd wpływ rewolucji agrarnej i władzy ludowej Rejonu Pogranicznego na 
północne rejony prowincyj Hunan i Kiangsi, a nawet na prowincję Hupei, 
nieustannie zwiększad liczebnośd Armii Czerwonej i doskonalid ją pod względem 
jakościowym w toku walk, aby mogła ona spełnid poruczone jej zadanie w 
przyszłym ogólnym powstaniu we wskazanych trzech prowincjach; zwiększad 
liczebnośd i doskonalid pod względem jakościowym miejscowe siły zbrojne w 
powiatach — Gwardię Czerwoną i oddziały powstaocze robotników i chłopów — 
aby teraz mogły walczyd z obszarniczymi drużynami zagrodowymi i niewielkimi 
oddziałami wojskowymi, a w przyszłości -— bronid władzy w Rejonie 
Pogranicznym; stopniowo zmniejszad zależnośd miejscowych kadr od pomocy 
działaczy Armii Czerwonej, aby kadry te mogły działad całkowicie samodzielnie, 
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aby same prowadziły akcję w Rejonie Pogranicznym, a w przyszłości — 
uzupełniad kadry Armii Czerwonej i wyłaniad działaczy dla nowych terytoriów 
bazy rewolucyjnej. Takie są najważniejsze zadania organizacji partyjnej Rejonu 
Pogranicznego w zakresie rozszerzania powstania w prowincjach Hunan, Hupei i 
Kiangsi. 

 

5. PROBLEM EKONOMICZNY 

 

Bardzo poważnym problemem w warunkach całkowitego otoczenia przez białe 
siły stał się brak artykułów pierwszej potrzeby i gotówki w armii i u ludności. W 
Rejonie Pogranicznym czerwonej władzy — w rezultacie wzmocnienia 
nieprzyjacielskiej blokady w ostatnim roku — stały dotkliwy niedobór i znaczne 
podrożenie takich artykułów pierwszej potrzeby, jak sól, tkaniny i lekarstwa, 
doprowadziły do tego, że. zaspokojenie minimalnych nawet potrzeb mas 
robotników, chłopów i drobnej burżuazji11, jak również żołnierzy Armii 
Czerwonej było czasem niezwykle trudne. Armia Czerwona musi staczad boje i 
jednocześnie zdobywad dla siebie żywnośd. Brak nawet funduszów na codzienne 
wydawanie żołnierzom po 5 fenów na przyprawy jako uzupełnienie do ryżu; 
odżywianie jest niewystarczające, w armii jest dużo chorych; szczególnie cierpią 
ranni żołnierze w szpitalach. Dopóki nie zdobyliśmy władzy w całym kraju, 
trudności te są oczywiście nieuniknione, jednak trzeba jak najusilniej dążyd do 
tego, by w miarę możliwości zwalczad je i polepszad warunki życia, zwłaszcza 
polepszad możliwie jak najbardziej zaopatrzenie Armii Czerwonej. Jeżeli 
organizacja partyjna Rejonu Pogranicznego nie znajdzie właściwego rozwiązania 
problemu ekonomicznego i jeżeli okres stabilizacji sił nieprzyjacielskich potrwa 
stosunkowo długo, to sprawa umocnienia tego rejonu natrafi na bardzo duże 
trudności. Każdy komunista powinien skierowad swoją największą uwagę na 
należyte rozstrzygnięcie tego ekonomicznego problemu. 

 

6. ZAGADNIENIE BAZ WOJENNYCH 

 

Organizacja partyjna Rejonu Pogranicznego ma przed sobą jeszcze jedno 
zadanie — umocnid bazy wojenne w rejonach Wutsing12 i Kiulung. Górzysty 
rejon Wutsing na styku powiatów Jungsin, Lingsien, Ningkang i Suiczuan, jak 
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również górzysty rejon Kiulung na styku powiatów Jungsin, Ningkang, Czaling i 
Lienhua posiadają wspaniałe ukształtowanie terenu, zwłaszcza Wutsing, gdzie 
teren jest bardzo trudny do przebycia i gdzie ponadto armia ma zapewnione 
poparcie mas ludowych. Miejscowości te są nie tylko ważnymi bazami 
wojennymi w chwili obecnej, kiedy chodzi o Rejon Pograniczny, ale pozostaną 
ważnymi bazami wojennymi również w przyszłości, kiedy wybuchnie powstanie 
w trzech prowincjach — Hunan, Hu-pei i Kiangsi. Dla umocnienia tych baz 
trzeba: 

1) zbudowad niezawodne fortyfikacje obronne;  

2) przygotowad dostateczny zapas żywności;  

3) zorganizowad dobrze urządzony szpital dla Armii Czerwonej. 

Organizacja partyjna Rejonu Pogranicznego powinna dołożyd wszelkich starao, 
by należycie wykonad te trzy zadania. 

 

Przypisy: 

1. Towarzysz Mao Tse-tung ma tu na myśli burżuazję narodowa. Różnicę 
pomiędzy burżuazja narodową a wielka burżuazja kompradorska dokładnie 
wyjaśnił towarzysz Muo Tse-tung w swoich pracach „O taktyce walki przeciwko 
imperializmowi japooskiemu” (grudzieo 1935 roku) i „Rewolucja chioska a 
Komunistyczna Partia Chin”„ (grudzieo 1939 roku). 

2. Kliki — Czang Kai-szeka. klika kuangsioska (z militarystami Li Tsung-żenem i 
Pai Czung-si na czele), klika Fengj Ju- sianga i militarysty Jen Si-szona z prowincji 
Szunsi prowadziły razem wojnę przeciwko Czang Tso-Iinowi i w czerwcu 1928 
roku zdobyły Pekin i Tientsin.  

3. Czang Tso-lin — przywódca fengtieoskiej (mukdeoskiej) kliki militarystów — 
był powolnym narzędziem w rękach imperialistów japooskich. Po porażce Wu 
Pei-fu w drugiej wojnie między militarystami z Fengtienu a militarystami z 
prowincji Czyli (1924 rok) Czang Tso-lin stal się najsilniejszym spośród 
militarystów Chin północnych. W sojuszu z Wu Pei-fu zdobył w 1926 roku Pekin. 
W czerwcu 1928 roku zmuszony był opuścid Pekin i znów wyruszył na północny- 
wschód, ale po drodze poniósł śmierd z rak imperialistów japooskich, którzy 
wysadzili w powietrze jego pociąg.  
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4. Po okupacji miasta Tsinanu przez japooskich najeźdźców (3 maja 1928 roku), 
kiedy Czang Kai-szek jawnie i bezwstydnie wszedł na drogę ugody z 
Japooczykami, częśd burżuazji narodowej, która w swoim czasie popierała 
kontrrewolucyjny zamach stanu 1927 roku. zaczęła stopniowo tworzyd oficjalna 
opozycję przeciwko rządom Czang Kai-szeka. mając na względzie jedynie swoje 
egoistyczne interesy. W tej kompanii występowała kontrrewolucyjna grupa 
politycznych spekulantów Wang Cing-weia. Czen Kung-po i tym podobnych, 
która utworzyła wewnątrz Kuomintangu klikę „reorganizacjonistów”.  

5. W 1928 roku Czang Kai-szek, popierany przez imperialistów anglo-
amerykaoskich, wkroczył do Chin północnych, aby uderzyd na Czang Tso-lina. 
Chcąc przeciwdziaład rozszerzaniu się anglo-amerykaoskich wpływów na Chiny 
północne, imperialiści japooscy zajęli zbrojnie stolicę prowincji Szantung — 
miasto Tsinan — i przecięli linię kolejową Tientsin—Pukou. 3 maja okupanci 
japooscy dokonali w Tsinanie straszliwej masakry, której ofiarą padło wielu 
obywateli chioskich. Masakra ta otrzymała nazwę „krwawych wypadków w 
Tsinanie”.  

6. Pod względem form organizacyjnych czerwona władza w Chinach zbliżona 
była do Władzy Radzieckiej. Rady, to jest zgromadzenia delegatów, jako forma 
władzy politycznej zostały po raz pierwszy utworzone przez klasę robotniczą 
Rosji podczas rewolucji 1905 roku. Opierając się na teorii marksistowskiej Lenin i 
Stalin doszli do wniosku, że republika radziecka jest najlepszą formą politycznej 
organizacji społeczeostwa w okresie przechodzenia od kapitalizmu do 
socjalizmu. W 1917 roku w wyniku Październikowej Rewolucji Socjalistycznej w 
Rosji pod przewodem bolszewickiej partii Lenina—Stalina ustanowiono po raz 
pierwszy w świecie dyktaturę proletariatu — Socjalistyczną Republikę Rad. Od 
czasu klęski rewolucji chioskiej w 1927 roku. kiedy w rozmaitych 
miejscowościach wybuchały rewolucyjne powstania mas ludowych pod 
przewodem Komunistycznej Partii Chin z towarzyszem Mao Tse-tungiem na 
czele, władza polityczna mas ludowych przybrała formę zgromadzeo delegatów. 
Jednak na danym etapie rewolucji w Chinach władza ta jest w swojej treści 
demokratyczną dyktaturą ludu, rcalizującą7antyimperialistyczną i antyfeudalną 
rewolucję nowej demokracji, kierowaną przez proletariat; tym różni się ona od 
władzy w ZSRR, która jest w swojej treści dyktaturą proletariatu.  

7. Podczas drugiej wojny światowej wiele krajów kolonialnych Dalekiego 
Wschodu, które przedtem znajdowały się pod panowaniem imperializmu 
angielskiego, amerykaoskiego, francuskiego i holenderskiego, okupowali 
imperialiści japooscy. Robotnicy, chłopi, drobna burżuazja miast i częśd burżuazji 
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narodowej tych krajów pod kierownictwem partii komunistycznych, 
wykorzystując sprzeczności pomiędzy imperializmem angielskim, amerykaoskim, 
francuskim i holenderskim, z jednej strony, a imperializmem japooskim — z 
drugiej, zorganizowali szeroki jednolity front walki przeciwko agresji 
faszystowskiej, utworzyli bazy antyjapooskie i wszczęli zaciętą partyzancką 
wojnę antyjapooską. Zapoczątkowało to zmianę w sytuacji politycznej istniejącej 
przed drugą wojną światowa. Po zakooczeniu drugiej wojny światowej 
imperialiści japooscy zostali wypędzeni z tych kolonii, ale imperialiści 
amerykaoscy, angielscy, francuscy i holenderscy usiłują zachowad tam swoje 
dawne panowanie kolonialne. Jednak narody kolonii już zorganizowały w toku 
wojny antyjapooskiej dośd znaczne siły zbrojne i nie chcą żyd nadal po staremu. 
Jednocześnie w rezultacie wzmocnienia potęgi Związku Radzieckiego i klęski lub 
osłabienia w wojnie wszystkich paostw imperialistycznych, poza Stanami 
Zjednoczonymi, jak również w rezultacie zwycięstwa rewolucji chioskiej, która 
dokonała wyłomu we froncie imperialistycznym w Chinach, cały światowy 
system imperialistyczny został poważnie ' zachwiany. W ten sposób | narody 
krajów kolonialnych Wschodu, a przynajmniej niektóre z nich, mogły prawie tak 
samo. jak to było w Chinach, zachowad przez długi czas większe czy mniejsze 
bazy rewolucyjne i władzę rewolucyjna, wytrwale prowadzid długotrwałą wojnę 
rewolucyjną, otaczad miasta zbuntowanymi wsiami i stopniowo przechodzid do 
zdobywania miast i wywalczania całkowitego zwycięstwa w swoich krajach. W 
związku z tą nową sytuacją dana przez towarzysza Mao Tse-tunga w 1928 r. 
ocena możliwości powstania władzy rewolucyjnej w koloniach, znajdujących się 
pod bezpośrednim panowaniem imperialistów, uległa zmianie.  

8. Mowa o kontrakcji, podjętej w różnych miejscowościach przez masy ludowe 
pod kierownictwem partii komunistycznej przeciwko siłom kontrrewolucyjnym 
w pierwszym okresie po zdradzie Czang Kai-szeka w 1927 roku, z kolei zaś i 
Wang Cing-weia. 11 grudnia 1927 roku robotnicy t rewolucyjni żołnierze 
wszczęli powstanie w Kantonie, utworzyli władze ludową i rozpoczęli zaciekle 
walki z wojskami kontrrewolucyjnymi, które korzystały z bezpośredniego 
poparcia imperialistów. Jednakże wskutek zbyt wielkiej nierówności sił to 
powstanie ludowe poniosło kieskę. Jeszcze w okresie łat 1923—1925 chłopi 
powiatów Haifeng i Lufeng w nadmorskiej strefie wschodniej części prowincji 
kantooskiej rozwinęli pod kierownictwem komunisty tow, Peng Paia potężny 
ruch, który okazał narodowo-rewolucyjnej armii kantooskiej bardzo istotną 
pomoc podczas jej dwóch wypraw przeciwko kontrrewolucyjnej klice Czen 
Tsiung-minga. Po kontrrewolucyjnym zamachu stanu Czang Kai-szeka w dniu 12 
kwietnia 1927 roku chłopi tych rejonów trzykrotnie wszczynali powstanie— w 
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kwietniu, wrześniu i październiku — i utworzyli w powiatach Haifeng i Lufeng 
władzę rewolucyjną, która przetrwała do kwietnia 1928 roku. Chłopi wschodniej 
części prowincji Hunan, którzy powstali we wrześniu 1927 roku. zajęli powiaty 
Liujang, Pingkiang, Liling i Czuczou. Jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy chłopów 
wszczęło powstanie zbrojne w powiatach Siaokan, Maczeng i Huangan w 
północno-wschodniej części prowincji Hupei i utrzymało w swoim ręku miasto 
powiatowe Huangan przez przeszło 30 dni. W południowej części prowincji 
Hunan powstali chłopi powiatów Iczang, Czcnczou, Leijang, Jungsing i Tsysing. W 
styczniu 1928 r. ustanowili oni władzę rewolucyjną, która przetrwała trzy 
miesiące.  

9. Gwardia Czerwona — ludowe siły zbrojne na terenie baz rewolucyjnych. 
Czerwonogwardziści pełnili służbę nie zaniedbując swojej pracy w 
gospodarstwie.  

10. Losiaoszan — wielkie pasmo gór na pograniczu prowincyj Kiangsi i Hunan; 
jego środkowa częśd stanowią góry Tsicgkang.  

11. Drobna burżuazja, o której mówi towarzysz Mao Tse-tung, obejmuje, oprócz 
chłopstwa, również rzemieślników, drobnych kupców, wolne zawody oraz 
przedstawicieli inteligencji, pochodzących z drobnej burżuazji. W Chinach 
przedstawiciele tych warstw społecznych żyją głównie w miastach, ale i na wsi 
przebywa ich dośd duża ilośd. Patrz pracę „O klasach społeczeostwa chioskiego”.  

12. Górzysty rejon Wutsing—Tsingkangszan — to rejon Tatsing—Siaotsing—
Szangtsing— Czungtsing—Siatsing, leżący pomiędzy czterema powiatami: 
Jungsin, Ningkang i Suiczuan w zachodniej części prowincji Kiangsi a Lingsieii we 
wschodniej częśd prowincji Hunan.  

 


