
Mao Tse-tung 

Przełomowy moment w przebiegu 
Drugiej Wojny Światowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

http://maopd.wordpress.com/ 

 

 

 

 

Artykuł wstępny jenańskiej gazety „Tsefangżypao” z 12 października 1942 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

Dzienniki angielskie i amerykaoskie porównują bitwę pod Stalingradem z bitwą 
pod Verdun. Sława „czerwonego Verdun” obiegła cały świat. Jednakże to 
porównanie nie jest zupełnie trafne. Obecna bitwa pod Stalingradem różni się 
swym charakterem od bitwy pod Verdun z okresu pierwszej wojny światowej. 
Mają one jednak również coś wspólnego: teraz jak i przedtem wiele ludzi, 
wprowadzonych w błąd ofensywnymi działaniami Niemiec, przypuszcza, że 
Niemcy jeszcze mogą odnieśd zwycięstwo. Pierwsza wojna światowa skooczyła 
się zimą 1918 roku, a jeszcze w 1916 roku armia niemiecka podjęła kilka natard 
na twierdzę francuską Verdun. Operacją tą dowodził niemiecki następca tronu, 
do walki rzucono najbardziej doborowe -oddziały armii niemieckiej. Bitwa pod 
Verdun była decydująca. Zaciekłe natarcie armii niemieckiej skooczyło się 
niepowodzeniem. Po tej bitwie cały obóz niemiecko- austriacko-turecko-
bułgarski znalazł się w położeniu bez wyjścia. Trudności, jakie napotykał, 
powiększały się z każdym dniem, w obozie tym zapanował chaos i rozkład, aż 
wreszcie nastąpił jego całkowity krach. Jednakże w 1916 roku obóz angielsko-
amerykaosko-francuski jeszcze nie zdawał sobie z tego sprawy; obóz ten nadal 
uważał armię niemiecką za potęgę i nie wiedział, że jego własne zwycięstwo jest 
już bliskie. W dziejach ludzkości zawsze bywa tak, że kiedy gasnące siły reakcji 
rzucają się w ostatni śmiertelny bój z siłami rewolucyjnymi, ułudna potęga 
reakcji, przesłaniająca jej wewnętrzną zgniliznę, często na pewien czas wprowa-
dza w błąd poszczególnych rewolucjonistów, którzy nie potrafią dostrzec 
prawdy, nie widzą, iż wróg wkrótce zostanie rozbity i że właśnie rewolucja 
zwycięży. Samo pojawienie się faszyzmu na widowni oraz prowadzone przezeo 
już od kilku lat agresywne wojny — to właśnie takie ostatnie podrygi gasnących 
sił reakcji; w obecnej zaś wojnie natarcie na Stalingrad jest właśnie ostatnim 
podrygiem faszyzmu. W tej przełomowej chwili historii również w światowym 
obozie antyfaszystowskim jest wiele ludzi wprowadzonych w błąd bestialskim 
obliczem faszyzmu i nie umiejących dojrzed rzeczywistego stanu jego sił. 

Czterdzieści osiem dni — poczynając od 23 sierpnia, kiedy to wojska niemieckie 
zakooczyły przeprawę przez łuk Donu i podjęły generalne natarcie na Stalingrad 
(15 września częśd tych wojsk już wdarła się do dzielnicy fabrycznej w północno-
zachodniej części miasta), aż po dzieo dzisiejszy — trwa ciężka bitwa, która nie 
miała równej sobie w dziejach ludzkości. Czterdzieści osiem dni dziesiątki i setki 
milionów ludzi żyje codziennymi komunikatami o przebiegu tej bitwy, 
komunikatami, które nadchodzą z tego miasta i bądź pogrążają w smutku, bądź 
napawają radością. Bitwa ta jest nie tylko przełomowym momentem w 
przebiegu wojny radziecko-niemieckiej i nie tylko przełomowym momentem w 
przebiegu obecnej wojny światowej przeciwko faszyzmowi — jest ona również 
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przełomowym momentem w całej historii ludzkości. Czterdzieści osiem dni 
uwaga narodów całego świata przykuta jest do Stalingradu jeszcze silniej, niż 
była przykuta do Moskwy w październiku ubiegłego roku. 

Przed odniesieniem zwycięstw na zachodzie Hitler był jak gdyby ostrożny. 
Podczas ofensywy na Polskę, na Norwegię, na Holandię, Belgię i Francję, 
podczas ofensywy na Bałkany koncentrował wszystkie swoje siły, nie odważał 
się na ich dekoncentrację. Po zwycięstwach odniesionych na zachodzie dostał 
zawrotu głowy, uroił sobie, że rozgromi Związek Radziecki w ciągu trzech 
miesięcy. Rozpoczął ofensywę na ogromne, potężne mocarstwo socjalistyczne 
na całym froncie, od Murmaoska na północy po Krym na południu, 
rozdrabniając w ten sposób swoje siły. Pierwszy etap wojny radziecko-
niemieckiej zakooczył się fiaskiem ofensywy na Moskwę podjętej przez niego w 
październiku ubiegłego roku; pierwszy strategiczny plan Hitlera załamał się. W 
ubiegłym roku Armia Czerwona powstrzymała ofensywę wojsk niemieckich i 
zimą podjęła kontrofensywę na całym froncie; był to drugi etap wojny 
radziecko-niemieckiej; Hitler cofnął się i przeszedł do obrony. W tym czasie 
Hitler usunął swego głównodowodzącego, Brauchitscha, sam objął naczelne 
dowództwo na froncie, zrezygnował z planu ofensywy na całym froncie i 
ściągnąwszy siły z całej Europy przygotował swoją ostatnią ofensywę. 
Aczkolwiek ofensywa ta miała byd tylko częściowa i miała byd prowadzona na 
jednym tylko południowym froncie, niemniej jednak według zamierzeo Hitlera 
miała ona byd uderzeniem w niezwykle ważne ośrodki Związku Radzieckiego. 
Ponieważ od tej decydującej ofensywy zależało istnienie faszyzmu, Hitler 
skoncentrował do natarcia ogromne siły i nawet przerzucił częśd samolotów i 
czołgów z terenu Afryki północnej. Ofensywa faszystów na Kercz i Sewastopol w 
maju bieżącego roku zapoczątkowała trzeci etap wojny. Zgromadzona przez 
Hitlera półtoramilionowa armia zasilona potężnym lotnictwem i czołgami 
podjęła niezwykle gwałtowną ofensywę na Stalingrad i Kaukaz. Hitler dążył do 
szybkiego zagarnięcia Stalingradu i Kaukazu, mając na względzie dwa cele: 
przeciąd Wołgę i zająd Baku, aby potem na północy rozpocząd ofensywę na Mo-
skwę, na południu zaś osiągnąd wybrzeże Zatoki Perskiej. Faszyści japooscy mieli 
w tym czasie skoncentrowad swoje siły w Mandżurii i przygotowad się do 
ofensywy na Syberię po upadku Stalingradu. Hitlera opętała szaleocza idea: 
osłabid Związek Radziecki do takiego stopnia, aby móc wycofad główne siły armii 
niemieckiej z frontu radzieckiego i przerzucid je na front zachodni na wypadek 
ofensywy anglo-amerykaoskiej; zagarnąd Bliski Wschód z jego zasobami i 
dokonad tam wyłomu w celu połączenia się z wojskami japooskimi; główne siły 
armii japooskiej mogłyby wówczas wycofad się z północy i, mając już 
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zabezpieczone tyły, skierowad się na zachód i na południe przeciwko naszemu 
krajowi, Anglii i Stanom Zjednoczonymi. Oto w jaki sposób Hitler zamierza 
osiągnąd zwycięstwo obozu faszystowskiego. 

Jaka jest jednak realna sytuacja w obecnym etapie wojny? Zamierzeniom Hitlera 
stanął na przeszkodzie zgubny dla niego radziecki plan prowadzenia wojny, który 
polega na tym, aby w miarę przesuwania się wroga w głąb terytorium ZSRR 
stawid mu coraz bardziej druzgocący opór. W ciągu pięciu miesięcy walk Hitler 
mimo wszystko nie potrafił ani przebid się do naftowych terenów Kaukazu, ani 
zająd Stalingradu. Utknął pod wysokimi górami i pod murami niedostępnego 
miasta, nie może posunąd się ani naprzód, ani w tył i ponosi olbrzymie straty; 
znalazł się w ślepym zaułku. Mamy już październik, zbliża się zima, trzeci etap 
wojny wkrótce się skooczy i zacznie się czwarty etap. Wszystkie bez wyjątku 
strategiczne plany Hitlera w wojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu poniosły 
fiasko. W obecnym etapie Hitler, mając na względzie niepowodzenie, jakiego 
doznał ubiegłego lata w wyniku dekoncentracji swoich wojsk, skoncentrował siły 
na południowym kierunku. Wobec tego jednak, że wciąż jeszcze chciałby jednym 
uderzeniem osiągnąd dwa cele, to jest na wschodzie przeciąd Wołgę, a na 
południu zagarnąd Kaukaz — znowu w pewnym stopniu dekoncentruje swoje 
siły. Nie zdaje on sobie jeszcze sprawy, że jego apetyt jest niewspółmiernie 
wielki w porównaniu z realnymi siłami, jakimi dysponuje, toteż w rezultacie, 
wziąwszy na siebie zadanie, któremu nie może podoład, znalazł się teraz w 
sytuacji bez wyjścia. Natomiast Związek Radziecki, na odwrót, staje się w toku 
wojny coraz silniejszy. Dzięki mądremu kierownictwu strategicznemu Związek 
Radziecki ma w swym ręku inicjatywę i na każdym kroku gotuje Hitlerowi zgubę. 
Czwarty etap wojny, który rozpocznie się tej zimy, doprowadzi Hitlera do 
ostatecznej klęski. 

Porównując sytuację Hitlera w pierwszym i trzecim etapie wojny, dochodzimy 
do wniosku, że stoi on u progu ostatecznej klęski. W chwili obecnej Armia 
Czerwona na froncie stalingradzkim i kaukaskim w istocie rzeczy już 
powstrzymała ofensywę armii niemieckiej, siły Hitlera są już na wyczerpaniu, 
jego ofensywa na Stalingrad i Kaukaz skooczyła się niepowodzeniem. Te 
nieznaczne siły wojskowe, jakie udało mu się zmobilizowad w ciągu całego 
okresu zimowego, od grudnia ubiegłego roku do maja bieżącego roku, zostały 
już zużyte. Na froncie radziecko-niemieckim Hitler będzie musiał wkrótce przejśd 
do obrony, i to w momencie, kiedy za parę tygodni nastąpi zima. Cały teren na 
zachód i na południe od Donu jest dla niego niezmiernie niebezpieczny, tutaj 
bowiem Armia Czerwona przejdzie do kontrofensywy. Gnany strachem przed 
zgubą, Hitler tej zimy znów będzie usiłował uzupełnid swą armię. Uda mu się, 
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byd może, wyskrobad znowu jakieś nędzne resztki swoich sił i sformowad jeszcze 
kilka nowych dywizji oraz wycisnąd jeszcze pewną ilośd mięsa armatniego od 
swoich faszystowskich partnerów — Włoch, Rumunii i Węgier — aby spróbowad 
wydostad się z tej niebezpiecznej sytuacji, jaka kształtuje się na froncie 
wschodnim i zachodnim. Hitler musi jednak byd przygotowany na ogromne 
straty w zimowej kampanii na wschodnim froncie oraz na utworzenie drugiego 
frontu na zachodzie; Włochy zaś, Rumunia i Węgry, ogarnięte depresją w 
związku z nieuniknionym krachem Hitlera, z każdym dniem będą coraz bardziej 
odsuwad się od niego. Krótko mówiąc, przed Hitlerem stoi otworem tylko jedna 
droga — droga do grobu. 

Istnieje pewne podobieostwo między obroną Stalingradu, którego Czerwona 
Armia broni już czterdzieści osiem dni, a obroną Moskwy w ubiegłym roku. 
Podobieostwo polega na tym, że obrona Stalingradu udaremniła plany Hitlera 
na bieżący rok, podobnie jak obrona Moskwy udaremniła jego zeszłoroczne 
plany. Różnica zaś między nimi polega na tym, że poza zimową kontrofensywą, 
podjętą natychmiast po obronie Moskwy, Armia Czerwona musiała w bieżącym 
roku stawid czoło jeszcze jednej, letniej ofensywie wojsk niemieckich (stało się 
tak, po pierwsze, dlatego, iż Niemcy i ich europejscy partnerzy czuli się jeszcze 
dostatecznie silni, po drugie zaś dlatego, iż Anglia i Stany Zjednoczone ociągały 
sięz utworzeniem drugiego frontu), natomiast po obronie Stalingradu sytuacja 
będzie zupełnie inna. Z jednej strony, Związek Radziecki podejmie na ogromną 
skalę drugą kontrofensywę zimową, Anglia i Stany Zjednoczone nie będą mogły 
dłużej ociągad się z utworzeniem drugiego frontu (chociaż wciąż jeszcze nie 
można konkretnie określid, kiedy zostanie on utworzony), narody zaś Europy 
zareagują na to powstaniem. Z drugiej strony, Niemcy i ich europejscy partnerzy 
nie mają już sił do wielkiej ofensywy, toteż Hitlerowi pozostaje tylko całkowite 
przestawienie się na strategiczną obronę. Gdy tylko zaś Hitler będzie zmuszony 
przejśd do strategicznej obrony, będzie można uważad, że nastąpił kres 
faszyzmu. Cała polityczna i wojenna egzystencja paostwa faszystowskiego, jakim 
są hitlerowskie Niemcy, od pierwszego dnia swego przyjścia na świat opiera się 
na ofensywie, z koocem zaś ofensywy skooczy się i jego egzystencja. Bitwa 
stalingradzka powstrzyma ofensywę faszystowską; bitwa ta ma rozstrzygający 
charakter. Ten jej rozstrzygający charakter zadecyduje o losie całej wojny 
światowej. 

Hitler ma przed sobą trzech potężnych wrogów: Związek Radziecki, Anglię i 
Stany Zjednoczone oraz masy ludowe na terenach okupowanych przez 
hitlerowców. Na wschodzie stoi przed nim niezwyciężona twierdza — Armia 
Czerwona, czeka go jeszcze druga zimowa i wszystkie kolejne kontrofensywy 
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Armii Czerwonej, a to są czynniki o decydującym znaczeniu dla całej wojny i dla 
losów ludzkości. Nic to, że na zachodzie Anglia i Stany Zjednoczone wciąż jeszcze 
wyczekują i zwlekają; kiedy nastąpi pora i dostrzegą one możliwośd „zabicia” już 
zabitego tygrysa, mimo wszystko utworzą drugi front. Hitler ma jeszcze przed 
sobą także wewnętrzny front, a mianowicie — wielkie powstanie ludowe, 
narastające w Niemczech, we Francji i w innych krajach Europy. Gdy tylko 
zacznie się generalna kontrofensywa Związku Radzieckiego i zagrzmią działa 
drugiego frontu, narody Europy odpowiedzą na to utworzeniem trzeciego 
frontu. Koncentryczna ofensywa na hitlerowców na tych trzech frontach — oto 
wydarzenia o wielkim historycznym znaczeniu, jakie nastąpią po bitwie pod 
Stalingradem. 

Polityczne życie Napoleona skooczyło się pod Waterloo, lecz zadecydowała o 
tym jego porażka pod Moskwą1. Teraz Hitler kroczy drogą Napoleona, a bitwa 
pod Stalingradem zadecyduje o jego zgubie. 

Taki stan rzeczy odbije się bezpośrednio na Dalekim Wschodzie. Przyszły rok nie 
rokuje nic dobrego również faszyzmowi japooskiemu. Z każdym dniem będzie 
mu coraz ciężej, aż wreszcie nastąpi jego całkowita klęska. 

Ci wszyscy, którzy pesymistycznie oceniają sytuację międzynarodową, powinni 
zmienid swój punkt widzenia. 

 

Przypisy: 

1. W czerwcu 1815 roku pod Waterloo, w południowej Belgii, rozegrała się bitwa 
między armią Napoleona a zjednoczonymi wojskami angielsko-pruskimi. 
Napoleon poniósł porażkę i został zesłany na wyspę ¿w. Heleny w południowej 
części Oceanu Atlantyckiego, gdzie też zmarł w 1821 roku. W ciągu swego życia 
Napoleon podbił szereg paostw, jednak w 1812 roku, podczas wyprawy na 
Rosję, poniósł ciężką porażkę. Doborowe oddziały jego armii zostały prawie 
całkowicie zniszczone. Po tym ciosie Napoleon nie mógł już przyjśd do siebie. O 
porażce Napoleona w wyprawie na Rosję patrz przypis 22 do pracy „O prze-
wlekłej wojnie” w drugim tomie niniejszego wydania.  

 

 


