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Towarzysze! Dziś rozpoczyna obrady VII Zjazd Komunistycznej Partii Chin. 

Na czym polega szczególne znaczenie naszego zjazdu? Mamy prawo powiedzied, 
że zjazd nasz jest zjazdem, od którego zależy los całego 450-milionowego 
narodu chioskiego. Chinom może przypaśd w udziale dwojaki los: o jednym z 
nich napisana już została książka1, zjazd nasz uosabia inny los Chin, i o nim 
napiszemy inną książkę2. Zjazd nasz będzie poświęcony zadaniom rozgromienia 
imperialistów japooskich i wyzwolenia całego narodu chioskiego; będzie to zjazd 
rozgromienia agresorów japooskich i zbudowania nowych Chin, zjazd 
zjednoczenia całego narodu chioskiego, zjednoczenia narodu Chin z narodami 
całego świata, zjazd osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. 

Obecny moment jest nader pomyślny. W Europie Hitler wkrótce będzie rozbity. 
Główny front wojny światowej przeciwko faszyzmowi znajduje się na Zachodzie; 
tam zwycięstwo jest już bliskie, a zwycięstwo to jest rezultatem wysiłków Armii 
Czerwonej Związku Radzieckiego. Berlin już słyszy huk dział Armii Czerwonej i 
prawdopodobnie wkrótce padnie. Na Wschodzie wojna o rozgromienie 
imperializmu japooskiego również zbliża się ku zwycięskiemu koocowi. Zjazd 
nasz odbywa się w przededniu ostatecznego zwycięstwa w wojnie z faszyzmem. 

Przed narodem chioskim stoją dwie drogi — droga światła i droga mroku. 
Istnieje również dwojaki los Chin — świetlany i mroczny. Imperializm japooski 
nie jest jeszcze rozgromiony. 

Lecz nawet wtedy, kiedy zostanie rozgromiony, będą jeszcze nadal istniały te 
dwie perspektywy: albo Chiny niezawisłe, wolne, demokratyczne, jednolite, 
bogate i potężne, to jest Chiny świetlane, nowe Chiny wyzwolonego narodu; 
albo inne Chiny — półkolonialne i półfeudalne, rozdrobnione, biedne i słabe, to 
jest dawne Chiny. Nowe Chiny lub dawne Chiny — wobec tych dwóch 
perspektyw w dalszym ciągu stoi naród chioski, Komunistyczna Partia Chin, nasz 
zjazd. 

Jakżeż mamy planowad naszą działalnośd teraz, zanim Japonia jeszcze nie 
została rozbita, biorąc pod uwagę, że i po klęsce Japonii te dwie perspektywy 
wciąż jeszcze będą istniały? Na czym polegają nasze zadania? Nasze zadania 
polegają właśnie na tym, aby śmiało mobilizowad masy, umacniad i pomnażad 
siły narodu, zespalad wszystkie siły kraju, jakie tylko dadzą się zespolid, i pod 
kierunkiem naszej partii walczyd o rozgromienie najeźdźców japooskich, o 
zbudowanie świetlanych, nowych Chin, o zbudowanie niezawisłych, wolnych, 
demokratycznych, jednolitych, bogatych i potężnych nowych Chin. Musimy 
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poświęcid wszystkie siły walce o zdobycie świetlanej perspektywy i świetlanego 
losu, przeciw drugiej, mrocznej perspektywie i mrocznemu losowi. Takie jest 
właśnie nasze zadanie! Takie jest zadanie naszego zjazdu, zadanie całej naszej 
partii, zadanie całego narodu chioskiego. 

Czy nasze marzenia mogą się ziścid? Uważamy, że tak. Mogą się ziścid, istnieją 
bowiem następujące warunki: 

po pierwsze, mamy potężną partię komunistyczną, posiadającą bogate 
doświadczenie i jednoczącą w swych szeregach 1 210 tysięcy członków; 

po drugie, mamy potężne rejony wyzwolone z ludnością 95 .500 tysięcy ludzi, z 
armią w sile 910 tysięcy ludzi i pospolitym ruszeniem w sile 2 200 tysięcy ludzi; 

po trzecie, mamy poparcie szerokich mas ludowych całego kraju; 

po czwarte, mamy poparcie narodów całego świata, zwłaszcza zaś Związku 
Radzieckiego. 

Tak więc, potężna Komunistyczna Partia Chin, potężne rejony wyzwolone, 
poparcie całego narodu chioskiego, poparcie narodów całego świata — czy w 
tych warunkach mogą się ziścid nasze marzenia? Uważamy, że tak. Takich 
warunków Chiny jeszcze nigdy nie miały. Chociaż przez szereg lat niektóre z tych 
warunki’» w istniały, nigdy jednak nie odgrywały one tak dominującej mli, jak 
teraz; rewolucyjne bazy oporu nigdy nie miały tak licznej ludności i tak dużej 
armii, jak teraz; autorytet Komunistycznej Partii Chin wśród ludności rejonów 
znajdujących się pod okupacją najeźdźców japooskich i rejonów 
kuomintangowskich stoi teraz wyżej niż kiedykolwiek dotychczas; rewolucyjne 
siły Związku Radzieckiego i innych narodów są teraz tak wielkie, jak nigdy 
przedtem. Trzeba powiedzied, że w tych warunkach całkiem możliwe jest 
rozgromienie agresorów i zbudowanie nowych Chin. 

Musimy prowadzid słuszną politykę. Podstawy tej polityki to śmiałe 
mobilizowanie mas, umacnianie i pomnażanie sił narodu, aby pod kierunkiem 
naszej partii rozgromid agresorów i zbudowad nowe Chiny. 

Od czasu utworzenia Komunistycznej Partii Chin w 1921 roku minęło już 
dwadzieścia cztery lata; przez ten czas partia przebyła trzy historyczne okresy 
bohaterskiej walki — Marsz Północny, rewolucyjną wojnę agrarną i wojnę z 
najeźdźcami japooskimi — i nagromadziła bogate doświadczenie. Obecnie partia 
nasza stała się już ośrodkiem walki narodu chioskiego przeciw najeźdźcom 
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japooskim, walki o ocalenie ojczyzny, ośrodkiem walki o wyzwolenie narodu 
chioskiego, o zwycięstwo nad najeźdźcami i zbudowanie nowych Chin. Takim 
ośrodkiem dla Chin jest właśnie nasza partia, i nikt inny. 

Musimy służyd narodowi chioskiemu w sposób skromny, przemyślany, bez 
zarozumialstwa, bez zbytniej popędliwości, całym sercem i wszystkimi myślami; 
w chwili obecnej — w imię zespolenia całego narodu dla zwycięstwa nad 
najeźdźcami japooskimi, w przyszłości — w imię zespolenia całego narodu dla 
zbudowania paostwa nowej demokracji. Jeśli będziemy postępowad właśnie w 
ten sposób, jeśli będziemy prowadzid słuszną politykę, jeśli oddamy temu 
wszystkie nasze siły, nasze zadanie będzie spełnione.  

Precz z imperializmem japooskim!  

Niech żyje wyzwolenie narodu chioskiego!  

Niech żyje Komunistyczna Partia Chin!  

Niech żyje VII Zjazd Komunistycznej Partii Chin! 

 

Przypisy: 

1. Mowa o książce Czang Kai-szeka pt „Losy Chin”, wydanej w 1943 roku. 

2. Towarzysz Mao Tse-tung ma na myśli swój referat „O rządzie koalicyjnym”, 
wygłoszony na VII Zjeździe Komunistycznej Partii Chin. 

 


