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Presentation 

Schrams klassiska Mao-biografi slutfördes 1966, när den kinesiska kulturrevolutionen just 

hade börjat, dvs den har över 50 år på nacken. Det betyder givetvis att den inte har något att 

säga om Maos sista år (han dog 1976) och den har heller inte kunnat dra nytta av den stora 

mängd ny information som har kommit fram sedan dess, vilket gjort det möjligt och nöd-

vändigt att omvärdera Mao i vissa avseenden. 

Följaktligen finns mycket i denna bok som man man kan ifrågasätta med utgångspunkt från 

dessa nya uppgifter. Även Schram själv uttryckte en vilja att skriva om boken, men andra 

uppgifter upptog hans tid, så det blev inget av detta (se Roderick MacFarquhars minnesruna 

över Schram: Till minne av Stuart Reynolds Schram, 1924-2012). Trots sina brister är dock 

Schrams Mao-biografi fortfarande läsvärd, men bör kompletteras med andra texter. 

Lästips om Mao 

Stuart Schram: Mao Tse-tungs tänkande 

Philip Short: Mao och kulturrevolutionen (utdrag ur en modern Mao-biografi) 

För en marxistisk analys av Maos politiska tänkande och praktik, se Maurice Meisner 

bok Mao Zedong, A Political and Intellectual Portrait (2007). Större delen av boken finns nu 

i svensk översättning på marxistarkivet: Mao Zedong – Ett politiskt och intellektuellt porträtt. 

Martin F 26/2 2017 
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Erkännanden 
Varje historiskt eller biografiskt arbete bär spår av kritik och uppslag från personer som har 

bedrivit specialstudier kring någon särskild aspekt av den behandlade perioden, men ämnets 

natur har gjort att detta arbete för sin tillkomst har varit mer beroende av mina kollegers 

hjälpsamhet än vad som vanligen är fallet. Mycket har uträttats sedan sådana banbrytande 

arbeten som A Documentary History of Chinese Communism av Brandt, Schwartz och Fair-

bank, samt Benjamin Schwartz' arbete Chinese Communism and the Rise of Mao utkom för 

ett och ett halvt decennium sedan, men mycket återstår att göra. Ett flertal viktiga monogra-

fier, som flitigt har utnyttjats i detta arbete, har publicerats under de senaste åren, men ännu 

flera håller på att utarbetas eller tryckas. Författarna till åtskilliga av dessa böcker har varit 

vänliga nog att gå igenom och kommentera texten, att rikta min uppmärksamhet på viktigt 

källmaterial, samt att i vissa fall rentav låta mig läsa delar av deras manuskript. Särskilt vill 

jag tacka Walter Gourlay och Roy Hofheinz, som för närvarande är sysselsatta med att lägga 

sista handen vid vissa monografiska studier vid Harvarduniversitetet (den ene rörande Kuo-

mintang under åren 1921-27, den andre rörande kommunistkinesisk agrarpolitik under åren 

1927-45); Donald L. Klein, som för närvarande vid Harvarduniversitetets östasiatiska forsk-

ningscentrum håller på att utarbeta ett biografiskt lexikon över kinesiska kommunistledare, 

har inte bara påpekat ett antal smärre felaktigheter utan också låtit mig ta del av huvudinne-

hållet i flertalet komprimerade biografier över de personer med sekundär betydelse för Maos 

egen historia vilka figurerar i denna bok; Sidney Liu, specialist på det Kinesiska kommunist-

partiets militära historia, har utförligt kommenterat avsnittet om Kiangsi-republiken; och Ezra 

Vogel, också han knuten till Harvarduniversitetets östasiatiska forskningscentrum, har gjort 

ett antal nyttiga påpekanden särskilt rörande det parti av denna bok som handlar om tiden 

efter år 1949. Mina kolleger i Paris, Claude Cadart och Jean Chesneaux, har också gett tips 

och lämnat mig upplysningar. Slutligen är jag mycken tack skyldig professor Pai Yü (med den 

vanliga transkriptionen, eller Yu Beh som han själv helst stavar sitt namn) vid Nationella 

Chengchi-universitetet i Taipei, som frikostigt har låtit mig få del av hans hågkomster från 

sammanträffanden med Mao allt ifrån den tid då de var klasskamrater i Changsha åren 1916-

18, fram till de år (1925-26) då Kuomintang och kommunister samarbetade. 

Jag vill här också betyga min tacksamhetsskuld till Jerome Ch'ens arbete Mao and the 

Chinese Revolution (Oxford University Press 1965), den första allvarligt menade och veder-

häftigt dokumenterade biografin av Mao. Jag måste reservera mig mot ett avsevärt antal 

punkter hos Ch'en både i vad avser sakframställning och interpretation. (På få undantag när 

har det synts mig överflödigt att här påpeka dessa punkter; en läsare som är tillräckligt intres-

serad av ämnet kan lätt ta reda på dem själv.) Men det kan inte råda något tvivel om att min 

bok, ifall jag inte hade kunnat jämföra min egen version av händelserna med hans och dra 

nytta av hans omfattande kunskaper om vissa sidor av bakgrunden till Maos liv, i än högre 

grad än vad som faktiskt är fallet skulle ha tagit skada av den rådande bristen på monografiska 

framställningar. 

Några ord är kanske på sin plats beträffande två aspekter på valet av de källpublikationer 

varur jag citerar Maos skrifter. Den vanliga kanoniska upplagan har, som jag flerstädes 

kommer att ha tillfälle att påpeka i det följande, i så hög grad skrivits om att den är en 

synnerligen opålitlig källa för vad Mao faktiskt skrev eller tänkte vid något visst tillfälle i 

hans liv. Alltid när den exakta ordalydelsen eller nyanserna i texten är betydelsefulla samt när 

ifrågavarande källställe ingår i mitt arbete The Political Thought of Mao Tse-tung, har jag 

citerat ur de där angivna versionerna, vilka i den mån så har varit möjligt har baserats på 

samtida kinesiska texter. Vidare har jag när det gäller de talrika urkunder som inte ingår i 

nyssnämnda antologi, genomgående citerat den engelska översättning som har publicerats i 

Peking (fyra volymer, Foreign Language Press 1960-65) och inte den i fem volymer som 
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redan tidigare publicerades i London av Lawrence och Wishart och i New York av 

International Publishers. Den sistnämnda utgåvan har nu förkastats av kineserna, och det 

förefaller därför lämpligare att citera den auktoriserade versionen. Volymerna 2 och 3 av 

pekingutgåvan blev tillgängliga först när denna bok förelåg i spaltkorrektur. Det tycktes 

knappast motiverat att komplicera boktryckarens arbete genom att man ersatte texten från 

londonöversättningen med pekingversionens i själva den löpande texten. Jag har därför nöjt 

mig med att ändra hänvisningarna i noterna. En läsare som vill slå upp något i Selected Works 

kan följaktligen råka ut för att finna en översättning som inte är identisk med den som jag har 

citerat, men han kommer inte att ha några svårigheter att lokalisera ifrågavarande källställe.  

Det gångna året har ett antal tolkningar av Mao Tse-tungs dikter kommit ut; Jerome Ch'ens 

tolkning av trettiosju dikter ingår i hans ovan nämnda Mao-biografi; tolkning och analys av 

tio dikter, av professor Paul Demiéville (Mercure de France april 1965); en artikel av C. N. 

Tay med titeln ”From Snow to Plum Blossoms” (Journal of Asian Studies februari 1966); 

samt den officiella tolkningen av de tio dikter som publicerades i januari 1964 (Chinese 

Literature nr 5 1966). Dessa tolkningar förmådde mig att se över somliga av de tolkningar 

som jag tidigare hade utfört eller omredigerat, samt att ändra dem på vissa punkter. Jag vill 

rikta ett tack till professor Donald Holzman i Paris för hans vänlighet att med sina djupa 

kunskaper om kinesiska språket och litteraturen bistå mig i detta arbete. 

Min tacksamhet riktar sig också till Edgar Snow och hans förläggare, Victor Gollanz, för att 

jag har fått tillstånd att använda ett antal korta citat ur hans oersättliga arbete Red Star over 

China. Maos egen historia sådan han framställde den för mr Snow år 1936 förblir en funda-

mental källa för hans liv fram till denna tidpunkt.
*
 Jag vill också tacka Stanford University 

Press för medgivandet att reproducera ett citat ur Soviet Russia and the East, av X. J. Eudin 

och R. C. North, samt University of Washington Press för medgivandet att använda ett avsnitt 

ur Mao's China, utgiven av Boyd Compton. 

Utöver de versioner som omnämnts av mr Snow, har åtskilliga andra editioner av Maos 

självbiografi, både på kinesiska och engelska, publicerats sedan år 1937. Fastän vissa av dessa 

innehåller nytillkommet intressant källmaterial, finns det inget belägg för att någon av dessa 

texter har blivit kontrollerad av Mao eller att de i något som helst avseende skulle vara mer 

                                                 
*
 År 1962 kommenterade Edgar Snow på följande sätt hur hans redogörelse för Maos levnadsöden hade 

utnyttjats: 

Det hade uppstått åtskillig förvirring kring den redogörelse för Mao Tse-tungs för mig avgivna berättelse om sin 

ungdom, som ingår i del fyra (”Genesis of a Communist”) i Red Star over China (London oktober 1937; New 

York januari 1938). För att uttrycka saken tydligare: Jag redigerade ut vissa partier av mina anteckningar från 

min resa till Nordvästkina i slutet av år 1936, och i början av år 1937 överlämnade jag exemplar av mina 

tidningsartiklar till vissa kinesiska professorer i Peking, vilka utarbetade en bok på kinesiska med titeln Chung 

Kuo Hsi-pei Yin-Hsiang Chi, eller Intryck från nordvästra Kina. I juli 1937 lämnade jag ett exemplar av det 

kompletterade manuskriptet av R.S.O.C. till en grupp kinesiska professorer och författare som var medlemmar i 

National Salvation Association (Förbundet för nationens räddning), som av mig gratis fick översättningsrätten på 

villkor att vinsten på boken skulle tillfalla Kinesiska röda korset. Den sålunda översatta volymen, benämnd Hsi-

Hsing Man-Chi, Travels in the West, utkom år 1937 och är den enda auktoriserade kinesiska versionen av 

R.S.O.C. Boken tjuvtrycktes omedelbart i Kina — på engelska, som fallet var med flertalet utländska böcker vid 

denna tid. Längre fram (1938) tjuvtrycktes del fyra av R.S.O.C. i en kinesisk version som utkom i Kanton med 

titeln Mao Tse-tungs självbiografi. Vissa västerländska forskare har översatt det kantonesiska tjuvtrycket tillbaka 

till engelska och på så vis skaffat sig ”en ny källa”. Så till exempel innehåller Mao Tse-tung and I Were Beggars 

av Siao-Yü (publicerad i Förenta staterna år 1959) en lång kommentar av Robert North som under det att han 

omväxlande citerar (icke auktoriserade) excerpter från R.S.O.C. och från den så kallade Mao Tse-tungs själv-

biografi påstår att den senare är en helt oberoende ”källa ... på kinesiska språket”. (Jag befann mig i den 

egenartade situationen att tyckas stjäla material från ett jag utan att erkänna detta för ett annat jag — eller att 

tjuvtrycka ett tjuvtryck av min egen bok.) Mao Tse-tung har aldrig skrivit någon ”självbiografi” och inte heller 

godkänt någon annan ”levnadsbeskrivning” utom min egen. Både auktoriserade och oauktoriserade versioner av 

R.S.O.C. är slut på förlaget i Kina, även om ett och annat exemplar kan påträffas i boklådorna. Edgar Snow: The 

Other Side of the River. Red China Today (Random House, New York 1962) s. 773-74. 
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autentiska än den engelska version som ingår i Red Star over China. Jag har följaktligen 

citerat Maos redogörelse för sitt liv uteslutande ur denna volym, som måste anses som den 

enda auktoritativa källan. 

Tack vare dessa ovan nämnda personer som så vänligt har bistått mig eller vilkas tryckta 

arbeten jag har utnyttjat, hoppas jag att denna bok ska vara någotsånär pålitlig. Jag har försökt 

att skriva opartiskt, men utan att frångå mina övertygelser. För de felaktigheter som 

tvivelsutan finns kvar samt för sådana ut-tolkningar och hypoteser som kan befinnas vara 

tvivelaktiga, måste jag ensam påtaga mig det fulla ansvaret. 
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Inledning 
På kvällen den 22 oktober 1911 stod Mao Tse-tung, då inte fullt arton år gammal, på en höjd i 

Changsha, huvudstaden i hans hemprovins Hunan. Det hade varit en dag av febrig upprymd-

het för honom. Revolutionen mot Manchu-dynastin, som hade börjat i Wuhan tolv dagar 

tidigare, hade brutit ut i Changsha just den morgonen och hade inom få timmar sopat undan 

den gamla kejserliga förvaltningen. Nu kunde Mao se hur en skog av vita flaggor hissades 

runt omkring i staden med inskriptionen ”Ta-Han Min-kuo Wan Sui!” (”Länge leve den stora 

Han-republiken!”) 

På ett sätt utgör dessa ord en förtätning både av Kinas läge vid detta ögonblick och av den 

riktning i vilken Mao Tse-tung under ett halvt århundrade har strävat att omdana sitt land. 

Min-kuo, den term som då brukade användas för att översätta det västerländska begreppet 

”republik”, betyder ordagrant ”folkets land”. Detta var för sin tid i sanning en revolutionär 

ide. Enligt den traditionella konfucianska åskådningen var folkets enda politiska funktion att 

lyda sin lagliga härskare. Det var först under 1800-talets sista årtionde som röster hade gjort 

sig hörda som hävdade att varje medborgares ansvarsmedvetna deltagande i samhällslivet 

skulle kunna frigöra krafter som vore i stånd att än en gång göra Kina rikt och mäktigt. Denna 

åsikt hade först framförts av Yen Fu, pionjären då det gällde att lansera västerländska idéer, 

vars översättningar av Mill, Spencer och Montesquieu Mao inom kort lystet skulle sluka. 

Dessa planer hade tagits upp av den som låg bakom reformförsöken år 1898 och därefter i 

radikalare form av Sun Yat-sen och hans revolutionskamrater i T'ung Meng Hui, vilka redan 

förut hade gjort en rad misslyckade resningsförsök för att störta den övermogna Manchu-

dynastin och upprätta en republik. Nu utropades då omsider ”folkets land”. 

Men detta ”folkets land” skulle på samma gång bli ”Det stora Han-folkets land”. Hur stort 

detta land skulle bli upptäckte Hans Brittiska Majestäts konsul i Changsha ett par dagar 

senare, då han tvangs att till de revolutionära myndigheterna i staden återlämna ett dokument 

som förkunnade den nya regimens upprättande och där orden ”Den stora Han-republiken” 

hade höjts upp två rader högre på sidan än orden som betydde ”Det stora engelska riket”. 

Genom hela sin politiska bana har Mao Tse-tung haft som sitt mål att radikalt omdana det 

kinesiska samhället i syfte att frigöra medborgarnas krafter, och han har i denna sin strävan 

letts av idéer av västerländskt ursprung, först artonhundratalsliberalism, sedan leninistisk 

kollektivism. Men på samma gång har han varit fast besluten att detta ”nya Kina”, detta 

”folkets Kina”, skulle återta sin rättmätiga plats bland nationerna — den främsta. 

Det höga värde som kineserna tillmäter sin egen kultur har vållat européerna mycken 

förtvivlan och förtret alltsedan dessa för ungefär hundra år sedan tog itu med att ”civilisera” 

Mittens rike med hjälp av en fyndig kombination av kanonbåtar, handel och missionärer. Det 

enkla faktum att Kinas egna invånare sedan gammalt har betraktat sitt land som ”det centrala 

landet” (för att nu översätta Chung-kuo med ord som är lite modernare än ”Mittens rike”) är 

inte ägnat att förvåna. De flesta stora och mäktiga nationer har, åtminstone i sin makts dagar, 

varit benägna att betrakta sig själva som världens mittpunkt. Men den traditionella kinesiska 

attityden, enligt vilken den kinesiska kulturen är den enda ursprungliga och riktiga och det 

kinesiska riket detsamma som den civiliserade världen, är avgjort mer betydelsefull och mer 

särpräglad. 

Dessa tankegångar var en naturlig produkt av en tretusenårig historisk utveckling under vilken 

det som vi i dag kallar Kina hade varit ömsom enat och ömsom splittrat, och vid vissa tillfäl-

len erövrat av andra folk, men nästan aldrig i kontakt med en jämbördig kultur, än mindre 

med någon överlägsen. De mongoliska erövrarna på 1200-talet, liksom de manchuriska på 

1600-talet, hade hastigt antagit kinesiskt levnadssätt. Det enda tillfälle före konfrontationen 

med Västerlandet då Kina på allvar hade påverkats av idéer från andra länder låg mer än tusen 
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år tillbaka i tiden, då buddhismen infördes från Indien. Och fastän denna främmande tro 

överlevde som religion för en minoritet och utövade ett visst inflytande på själva det 

konfucianska tänkandet, uppslukades den snart och omdanades ända till grunden av den 

inhemska traditionen. 

Bortsett från det förhållandet att den kinesiska traditionen i huvudsak hade vuxit fram 

isolerad, besatt den två drag som radikalt skilde den från traditionerna i södra och sydöstra 

Asien: historiskt sinne samt intresse för statslivet som en av det mänskliga livets viktigaste 

dimensioner. Visst såg den traditionella kinesiska historieuppfattningen på utvecklingen som 

cykliska processer av dynastisk uppbyggnad och förfall, och inte som något rätlinjigt 

framåtskridande mot framsteg och/eller återlösning, medan, som redan påpekats, den 

konfucianska synen på statslivet var hierarkisk och i huvudsak odemokratisk. Kinas möte med 

den moderna världen kunde därför inte undgå att skaka traditionen i dess grundvalar. Men på 

samma gång riktade denna tradition kinesernas uppmärksamhet på existensens historiska och 

politiska dimension och gjorde dem därigenom i utomordentligt hög grad förberedda för att 

kunna överleva i den moderna världen. Och just detta sinne för historia och för den statliga 

ödesgemenskapen gjorde det både lätt och oundvikligt för Mao och hans kolleger att på nytt 

framhäva kontinuiteten i dagens Kina från det gamla Han-riket, trots alla de omdaningar som 

har orsakats av en av de radikalaste sociala folkresningarna i världshistorien. 

Men om dagens Kina, så som det nu framträder efter ett halvsekel av omvälvningar som Mao 

Tse-tung själv i väsentlig mån har bidragit till både som teoretiker och som handlings-

människa, tycks vara på väg mot något slags sammansmältning av kommunistiska och 

traditionella element, så följer denna tendens till synes efter en lång period under vilken 

kinesiska och västerländska kulturmönster och idéer förde en alltigenom förvirrad kamp 

sinsemellan. Mot slutet av 1800-talet hade det blivit uppenbart att Kina måste lära av 

européerna för att få kraft att motstå deras intrång. Men samtidigt stod den känsla av 

förödmjukelse som detta tvång innebar i direkt proportion till den grundmurade känsla av 

överlägsenhet som kineserna alltid har hyst gentemot barbarerna. Det var till denna värld som 

Mao Tse-tung föddes, en värld av ängslan inför Kinas framtid och av oklarhet över vad av 

dess förflutna som kunde räddas. 
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I Maos barndomsvärld 
Mao Tse-tung föddes den 26 december 1893 i byn Shaoshan i hsienen Hsiangt'an

*
 i provinsen 

Hunan. Hans far hade börjat som fattigbonde, men så småningom hade han lyckats höja sig 

till en mer angenäm samhällsställning. Mao själv försäkrade i sin självbiografi, så som han 

framställde den för Edgar Snow år 1936, att när han var tio år hade fadern redan blivit 

”mellanbonde”, och spädde på sin inkomst med handel i liten skala. Ytterligare lite senare 

blev fadern storbonde samt spannmålshandlare. Han definierade dessa kategorier genom att 

familjen då hans far var ”mellanbonde” ägde en areal av 15 mou
**

, som avkastade 60 

pikuler
***

 ris per år. Då fadern var storbonde ägde de 22 mou som avkastade 84 pikuler.
****

 

Med tanke på att fattigdomen på den kinesiska landsbygden var så svår att en mycket måttlig 

grad av välstånd räckte till för att beteckna en man som ”medelstor” bonde eller till och med 

som ”rik” bonde, är det tänkbart att Mao har något överdrivit den samhällsställning hans 

familj uppnådde. Kanske förmåddes han härtill av kvardröjande sonlig vördnad för sin far, 

som han ofta hade våldsamma uppgörelser med, kanske ville han också, just år 1936, övertyga 

storbondesönerna, som var talrika bland studenterna, att deras klasstillhörighet inte behövde 

vara något hinder för revolutionär aktivitet. Vilket nu än det välstånd kan ha varit som Maos 

far nådde, är det i varje fall säkert att hans enkla bondehärkomst hade lämnat sina spår i 

familjen i form av brist på umgängeskonst och på strävan efter vare sig bekvämlighet eller 

ståt. Framför allt saknade hans far varje spår av intresse för studier när det inte rörde sig om 

rent praktiska syften. 

Maos far hade gått två år i skolan och kunde tillräckligt med skrivtecken för att kunna föra 

räkenskaper. Hans mor, som han var djupt fäst vid, var fullständig analfabet.
1
 Hon var from 

buddhist, och Mao förblev också buddhist upp till ynglingaåldern. Det är vanskligt att bedöma 

vilken betydelse detta hade för hans utveckling i framtiden. Det finns vissa dialektiska drag 

inom det buddhistiska tankelivet som kan förklara varför Mao, från och med sina studentår, 

gärna lät sina resonemang mynna ut i motsatsernas enhet. Å andra sidan är den folkliga 

buddhismen av den typ som Maos mor måste ha praktiserat en religion som mer rör fromhet 

än filosofi. 

Mao råkade ofta i våldsamma gräl med sin far. Stundom har man faktiskt trott sig ha funnit 

nyckeln till hans revolutionära kallelse i hans förhållande till föräldrarna. (Skribenter 

verksamma på Formosa skildrar i allmänhet hans uppstudsighet mot fadern som ett klart 

belägg på att han var genuint ond och att redan detta pekade fram mot ett öde som bandit eller 

upprorsman av något slag.) I verkligheten är sådana beteendemönster alldagliga, inte minst i 

en kultur där familjefadern härskar med så hård hand som han gjorde i Kina vid denna tid. Det 

är vidare klart, något som framgår redan av den självbiografi Mao delgav Snow, och än 

tydligare av vissa kompletterande källuppgifter som finns att tillgå, att hans inställning till sin 

far inte uteslutande var präglad av oresonligt hat. Härmed inte sagt att en som intresserar sig 

                                                 
*
 Hsien är en territoriell indelning, stundom översatt med ”county” (grevskap), som tidigare utgjorde den lägsta 

nivån inom den kejserliga lokalförvaltningen, under vilken nivå adeln hade frihet att sköta förvaltningen själv. 

Termen samt den geografiska enheten överlevde både i det republikanska och i det kommunistiska Kina. 
**

 Traditionellt kinesiskt ytmått, ungefär 5 ar. 
***

 En pikul eller tan = 61 kg. 
****

 Edgar Snow: Red Star over China (Gollancz 1938) s. 126127. Trots talrika detaljfel, av vilka några kommer 

att påpekas längre fram i boken, förblir Maos egen historia som han berättade den för mr Snow den i särklass 

viktigaste individuella källan rörande hans liv. Även när den inte är helt pålitlig, är den särdeles intressant som 

uttryck för Maos egen syn på sitt förflutna. För att undvika onödigt många fotnoter, kommer jag i fortsättningen 

att ge exakta hänvisningar till denna bok endast när jag vill jämföra den med någon annan källa, eller när jag 

citerar något särskilt långt eller betydelsefullt parti. Men det måste göras fullt klart att, såvitt inte annorlunda 

anges, alla uppgifter om vad Mao själv sagt om sitt liv fram till år 1936 hämtats ur Red Star over China. 
1
 Snow: Red Star over China s. 129 
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för Maos personlighetsstruktur inte skulle kunna dra några värdefulla slutsatser av vad vi vet 

om hans relationer till sin familj. Och han kan faktiskt ha fått lära sig, att döma av de exempel 

på revolt mot fadersauktoriteten som beskrivs i hans självbiografi, att överordnade i allmänhet 

blir mer benägna att respektera dem som vågar sätta sig upp mot dem. Men nyckeln till 

utformningen av hans politiska personlighet bör snarare sökas i hans kontakter med den 

vidare världen omkring honom. 

Från åtta års ålder gick Mao i en folkskola av traditionell typ, där eleverna fick lära sig att 

rabbla de konfucianska klassikerna utan att begripa dem. För att fylla ut denna torra kost 

brukade Mao, liksom alla kinesiska skolpojkar i hans generation, läsa folksagor som hade 

upptecknats några århundraden tidigare efter den muntliga traditionen, och täcka över dem 

med någon klassiker när läraren gick förbi. Det är ingen tvekan om att dessa berättelser 

utövade ett djupt inflytande på honom, i synnerhet den historiska Sagan om de tre rikena samt 

Vattenbrynet (översatt av Pearl Buck under titeln All Men Are Brothers) med deras historier 

om modiga rövare som gör uppror mot korrumperade hov och byråkratiska hierarkier. Även 

om Mao, enligt egen uppgift, tyckte illa om klassikerna, lärde han sig dem ordentligt, något 

som till fullo bevisas av hans senare skrifter som vimlar av klassiska citat. Det kan också vara 

värt att påpeka att Sagan om de tre rikena är fullkomligt impregnerad med konfucianska 

principer; dess huvudtema är motsatsen mellan å ena sidan Liu Pei, grundaren av den östra 

eller Mindre Han-dynastin (25-220 e. Kr.), som porträtteras som den idealiske konfucianske 

härskaren, och å andra sidan den hänsynslöse realisten Ts'ao Ts'ao (som i verkligheten inte 

var fullt så ond som han skildras i sagan). Även Vattenbrynet, som är den stora traditionella 

bonderevolts-romanen framför andra, kritiserar egentligen inte den kejserliga regimen som 

sådan utan blott dess missbruk. Målet för de ädla rövarna är att försvara den äkta konfu-

cianska vägen i en kaotisk tid, då kejsaren inte klarar av den roll som tillkommer honom. Hur 

revolutionära dessa sagor än kan ha tett sig för Maos lärare, uppmuntrade de honom på sin 

höjd till revolt inom traditionens ram. 

När Mao var tretton år tvingade fadern honom att avbryta sina studier av klassikerna i 

Shaoshans folkskola och i stället på heltid ägna sig åt jordbruksarbete samt åt att hjälpa fadern 

med räkenskaperna. (Han hade vid sidan av skolarbetet hjälpt till i jordbruket från sexårs-

åldern.) Han fortsatte emellertid att läsa inte bara sina favoritberättelser utan också böcker om 

aktuella politiska problem, som t. ex. Sheng-shih Wei-yen (Varningsord till en tid av över-

flöd) av compradoren
*
 Cheng Kuan-ying. I detta arbete talade han framför allt varmt för 

teknisk och ekonomisk modernisering samt för konstitutionell monarki, men han vände sig 

också med kraft mot utlänningarnas behandling av kineserna i Shanghai. Enligt Mao eggade 

denna bok ytterligare hans önskan att återuppta sina studier, och han smet iväg hemifrån för 

att studera för en arbetslös juris studerande, men ägnade sig senare åt att studera klassikerna 

under ledning av en lärd gubbe som bodde i byn. Men dessa halvdana utvägar tillfredsställde 

honom inte, och slutligen lät han mot sin faders vilja vid sexton års ålder skriva in sig i en 

modern folkskola i Tungshan, i hsienen Hsianghsiang, hans mors hemtrakt. 

I och med att Mao kom till denna skola och fick känning med de vidare horisonterna i en 

livlig handelsstad, kan man säga att hans egentliga intellektuella och politiska utveckling tar 

sin början, men grundvalarna härtill hade lagts redan under hans tidiga ungdom hemma i 

Shaoshan. År 1904 stimulerades hans fantasi av rykten från Shaoshan som hade att berätta om 

en viss Huang Hsings bedrifter. Denne hade flytt från Changsha efter att ha gjort ett miss-

lyckat försök att mörda de förnämsta kejserliga ämbetsmännen som var församlade där för att 

fira änkekejsarinnans födelsedag. Fastän Mao inte nämner något om det i sin självbiografi, 

fick han troligen också höra några rykten om den stora resning mot Manchu-dynastin i 

gränstrakterna mellan Hunan och Hupei vilken ägde rum vintern 1906-07 under ledning av 

                                                 
*
 Portugisiskt ord, betecknar i Kina generalagent för någon europeisk firma. Övers. anm. 



8 

 

Ko Lao Hui, en hemlig organisation som hade stort inflytande bland bönderna i denna trakt. 

Tre år senare, på våren 1910, då hungersnöden ledde till ett folkuppror i vars kölvatten följde 

förtryck och avrättningar, diskuterade Mao och hans skolkamrater i flera dagar dessa 

händelser. Mao säger att upprorsmännen var ”vanligt folk” precis som hans egen familj, och 

att han ”djupt harmades över den orättvisa behandling som de hade blivit utsatta för”. När 

några medlemmar i Ko Lao Hui kort därefter gjorde revolt mot en orättvis godsägare i själva 

Shaoshan och förskansade sig i bergen, sympatiserade Mao och alla hans klasskamrater med 

de upproriska och betraktade deras ledare, som slutligen blev avrättad, som en hjälte.
*
 

Fastän dessa händelser mycket väl, som Mao hävdar, kan ha kvarlämnat ett outplånligt intryck 

i hans sinne, var hans inställning till de sociala problemen vid denna tid inte entydig. Under 

hungersnöden år 1910 begärde de fattiga byborna i Shaoshan att få spannmål av sina mer 

gynnsamt lottade grannar, men Maos far fortsatte att föra spannmål till staden i vanlig 

ordning. När de hungriga byborna så lade beslag på hans båtlaster blev han rasande. ”Jag 

sympatiserade inte med honom”, förklarade Mao. ”På samma gång ansåg jag dock att även 

bybornas metod var felaktig.”
**

 

Även om Maos syn på de sociala problemen ännu inte hade tagit form, var emellertid hans 

åsikter om Kinas relationer med den övriga världen både klara och energiska. Sitt uppvak-

nande till ”ett visst mått av politisk medvetenhet” daterar Mao själv till den tid då han kort 

före sin avfärd från Hsianghsiang läste en stridsskrift som beklagade Kinas förlust av Korea, 

Formosa, Indokina och Burma samt av andra territorier och lydstater. Ännu år 1936 erinrade 

han sig klart inledningsorden: ”Ack, Kina kommer att underkuvas!” Efter att ha läst denna 

skrift, berättar han, kände han sig djupt nedstämd vid tanke på sitt lands framtid och ”började 

inse att det var hela folkets plikt att hjälpa till att rädda det”.
2
 

Att Mao hade en klarare bild av de yttre problemen än av de inre var betecknande för hela den 

kinesiska opinionen vid denna tid. De ideliga bittra förödmjukelserna som började med 

Opiumkriget år 1840 och fortsatte med att den engelsk-franska expeditionsstyrkan år 1860 

brände ned Sommarpalatset i Peking, med nederlaget mot japanerna (som kineserna alltid 

hade betraktat som ett obetydligt och barbariskt folk) år 1895, samt med under-tryckandet av 

boxarupproret år 1900 — för att nu bara nämna ett par av de mest betydelsefulla — hade gjort 

det alltmer uppenbart att drastiska åtgärder var av nöden ifall landet skulle kunna räddas från 

fullständigt beroende och hjälplöshet. Till en början hade till och med de modigaste bland de 

höga kejserliga ämbetsmännen tänkt sig att detta kunde ske genom att man från barbarerna 

lånade blott själva tekniken utan att på minsta sätt rubba de kinesiska idéerna och den 

kinesiska sociala och politiska strukturen. Men vid den tid då Mao var pojke hade det blivit 

alltmer uppenbart att nationerna i Västerlandet fick sin styrka inte bara från maskinerna utan 

också från vissa idéer och institutioner som gjorde det möjligt för dem att mobilisera folkets 

alla krafter. Det var denna idé som Yen Fu hade predikat i mer än tio års tid i sina artiklar och 

i företalen till sina översättningar.
*
 Denna läxa hade man lärt sig så pass att till och med den 

                                                 
*
 Snow s. 132-33. Maos kronologi över dessa händelser i självbiografin är ytterst oklar. Jag har försökt att datera 

dem med ledning av de historiska sammanhangen. 
**

 Denna episod erbjuder ett typiskt exempel på de metoder som har tillämpats av Mao Tse-tungs officiella 

biograf, Li Jui. Denne uppger att Mao ansåg sin faders beteende vara ”ytterligt inhumant” (ett uttryck som inte 

förekommer i den kinesiska översättningen av Snows bok, vilken är Li Juis enda källa), och han förtiger Maos 

ogillande av bybornas uppträdande. Li Jui: Mao Tsetung t'ung-chich ti ch'u-ch' i ko-ming huo-tung (Kamrat Mao 

Tsetungs tidiga revolutionära verksamhet) (Peking 1957) s. 7-8. Det får tydligen inte bli känt att ordförande Mao 

ens i sin ungdom var så till den grad förmörkad att han ogillade revolutionära aktioner från massornas sida. 
2
 Ibid. s. 133. 

*
 I sitt märkliga arbete om Yen Fus bana, In Search of Wealth and Power, Yen Fu and the West (Harvard 

University Press, Cambridge, Mass., 1964) har Benjamin Schwartz påvisat hur Yen tolkade de västerländska 

liberala tänkarna på det sätt som bäst tjänade hans mål att göra Kina starkt, samt hur han mycket väl kan ha 

avslöjat de dolda tendenserna i 1800-talets drömda framtidsland, detta fastän han ytligt sett förvanskade 

meningen i sådana klassiska liberala texter som Adam Smiths, Herbert Spencers och John Stuart Mills arbeten. 
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reaktionära änkekejsarinnan, som hade låtit halshugga T'an Ssu-t'ung år 1898 för hans reform-

idéers skull, gick med på att vissa tafatta steg togs i riktning mot en mer konstitutionell typ av 

monarki. Ett par år senare höjdes inflytelserika röster som prisade demokratin och den 

individuella friheten för deras egen skull. Men för ögonblicket tenderade debatten om vad 

som borde lånas från Västerlandet att dra folkrepresentationer, fabriker och idéer över en kam 

enbart som medel att stärka och rädda nationen. Ett fåtal ultrakonservativa betraktade även 

nationens fortbestånd som mindre viktigt än bevarandet av det kinesiska sättet att leva, som de 

ansåg vara det enda som förmådde skänka livet mening och värdighet. Men denna ”kultura-

lism”, som hade varit förhärskande blott ett par decennier tidigare, fick nu hastigt lämna plats 

åt en modern nationalism vars främsta mål var att bevara den kinesiska staten.
**

 Det rådde vitt 

skilda meningar om vilka verkningar olika inrikes åtgärder kunde tänkas få för nationen. 

K'ang Yu-wei och Liang Ch'i-ch'ao, ledarna för 1898 års reformrörelse, var anhängare av 

konstitutionell monarki. Sun Yat-sen samt hans medarbetare Wang Ching-wei och Hu Han-

min agiterade för republik. Båda dessa grupper läste valda delar av Marx och förde polemik 

sinsemellan om ”socialismen”.
***

 Men när det gällde målsättningen att rädda nationen var de 

helt ense. 

I folkskolan i Tungshan kom Mao för första gången i direkt beröring med dessa tankeström-

ningar. En kusin till honom hade skickat honom ett nummer av Liang Ch'i-ch'aos organ Hsin-

min Ts'ung-pao och en annan bok om 1898 års reformrörelse. Mao läste dessa skrifter om och 

om igen och kom att hysa stor beundran för K'ang Yu-wei och Liang Ch'i-ch'ao. Han lärde sig 

också en del historia samt några fakta om den samtida världen. Det var först där, år 1910, som 

han fick reda på att kejsaren och änkekejsarinnan två år tidigare hade dött. Av sin lärare, som 

hade studerat i Japan, fick han höra talas om Japans makt och om detta lands stolthet över sin 

seger över Ryssland år 1905. I en bok med titeln De stora hjältarna i världen läste han om 

Katarina II och Peter den store, Wellington och Napoleon, Gladstone, Rousseau och Lincoln. 

Han slogs särskilt av kapitlet om George Washington, vilket han för sina klasskamrater 

sammanfattade på följande sätt: ”Washington segrade och byggde upp sin nation efter bara 

åtta långa, bittra krigsår.” Hans allmänna slutsats var att Kina behövde stora män av den 

sorten ifall landet skulle komma någon vart i sina ansträngningar att bli rikt och mäktigt och 

undvika Annams, Koreas och Indiens öde.
****

 

Bland härskarna i det gamla Kina var det särskilt de legendariska kejsarna Yao och Shun, 

liksom också de dådkraftiga Ch'in Shih Huang-ti och Han Wu-ti som fascinerade honom, och 

han läste många böcker om dem. Man kan konstatera att från Japan till Amerika och från det 

moderna Västerlandet till det gamla Kina var de gestalter som slog an på Maos fantasi och 

eldade hans entusiasm på en gång krigare och nationsbyggare. (Det var utan tvivel för den 

skull som han beundrade Ch'in Shih Huang-ti, skaparen av det enade kinesiska riket på 200-

talet före Kristus, och Han Wu-ti, ”den krigiske kejsaren” som vidgade rikets gränser i kamp 

mot hunnerna, och inte därför att den förre brände böcker och den senare införde tvångs-

arbetet, även om vissa händelser på senare tid ger rum åt vissa tvivel, särskilt i vad avser 

bokbålen.) Denna smak för det krigiska motsvaras otvivelaktigt av ett grundläggande drag i 

Maos personlighet som vi kommer att möta vid varje vändpunkt på hans bana. Men det är 

                                                                                                                                                         
Några reflexioner över Yen Fus inverkan på Mao återfinns i min recension av Schwartz' bok i Revue Française 

de science politique 1965, nr 1. 
**

 Denna opinionsförskjutning har blivit på ett lysande sätt kartlagd av Joseph Levenson i första bandet av hans 

arbete Confucian China and Its Modern Fate (Routlegde & Kegan Paul, London 1958). 
***

 Se R. Scalopino och H. Schiffrin: ”Early Socialist Currents in the Chinese Revolutionary Movement” i 

Journal of Asian Studies vol. 18 nr. 3 (maj 1959) s. 321-42. 
****

 Snow s. 135. Hsiao San: Mao Tse-tung t'ung chih ti ch'ingshao nien shih-tai (Kamrat Mao-Tse-tungs 

barndom och ungdom) s. 28. Hans beundran för Napoleon har levat kvar intill denna dag; år 1964 yttrade han till 

en fransk parlamentarisk delegation att Robespierre nog var en stor revolutionär, men att han personligen var 

mer imponerad av Napoleon. 
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också av vikt att notera att vid denna tid, när Kinas förödmjukelser framför allt berodde på 

Västerlandets militära överlägsenhet, och när å andra sidan Japan hade kunnat inregistrera den 

första segern för asiater över européer, då var de militära styrkeproblemen något som ständigt 

sysselsatte tankarna hos alla politiskt medvetna kineser. 

Maos år vid folkskolan i Tungshan skänkte honom inte bara en vidare kontakt med problemen 

i världen som helhet, utan också nya personliga erfarenheter av skiktningen i det kinesiska 

samhället. Flertalet av hans skolkamrater var söner till godsägare. De klädde sig påkostat och 

fick lära sig belevat uppträdande. 

Mao hade bara en enda hygglig kostym och gick i allmänhet omkring i luggslitna rockar och 

byxor. Eftersom han dessutom hade blivit tvingad att avbryta sina studier då hans far satte sig 

på tvären, och i bästa fall hade kunnat fullfölja dem under relativt ofördelaktiga omständlig-

heter, var han sex år äldre än de andra och överträffade dem vida i mognad. Den här långa, 

trasiga och underliga ”nya pojken” bemöttes med en blandning av hån och fientlighet av den 

stora majoriteten av klasskamraterna. Liksom Maos relationer med sin far får de psykiska 

konsekvenserna av vad han upplevde i Tungshan inte överdrivas som led i hans utveckling, 

men året där kan knappast ha gjort honom vänligare inställd mot godsägarklassen.
*
 

Under vintern därpå, i början av år 1911, började Mao ”längta efter att resa till Changsha”, 

som enligt vad han hade hört var ”en särdeles härlig plats”, och att komma in i mellanskolan 

där. Han skaffade sig en rekommendation från en lärare vid Tungshans folkskola och tog 

ångbåten till provinshuvudstaden, men hoppades knappast på att verkligen kunna ”bli elev vid 

denna storartade skola”. Men han blev faktiskt antagen utan några svårigheter. Hans vistelse i 

Changsha blev visserligen kortvarig, men den markerade ett viktigt stadium i hans politiska 

och intellektuella utveckling. 

Här läste han för första gången i sitt liv en tidning — ett organ utgivet av Sun Yat-sen där han 

kunde läsa om anfallet på residenset i Kanton under ledning av Suns kamrat hunanesen Huang 

Hsing, den viktigaste ledaren för T'ung Meng Hui näst efter Sun själv. Detta var det sista 

misslyckade revolutionsförsöket som var inspirerat av Sun och hans kamrater. Nästa försök 

skulle bli själva revolutionen år 1911, som bröt ut den 10 oktober i Wuhan. Under månaderna 

dessemellan steg den politiska febern alltmer i Changsha liksom överallt i landet. Mao blev så 

upprymd av allt detta, och av det han fick läsa i tidningen, att han skrev sin första artikel och 

klistrade upp den på skolväggen. Denna hans första politiska meningsyttring var, som han 

senare själv medgav ”något rörig”. I ett försök att förena sin gamla beundran för K'ang Yu-

wei och Liang Ch'i-ch'ao med sin nya entusiasm för Sun Yat-sen och revolutionärerna i T'ung 

Meng Hui, föreslog han att det skulle inrättas en republik med Sun som president, K'ang som 

premiärminister och Liang som utrikesminister.
3
 

Från att skriva om politik skred Mao vidare till politisk handling. Liksom så många andra 

unga kineser vid denna tid klippte han och hans vänner av sig sina hårpiskor (ett bruk som 

hade påtvingats kineserna av främmande härskare), och de klippte därefter med våld av hår-

piskorna på ett dussin elever som också hade lovat att göra det men som inte hade hållit sitt 

ord. 

Kort tid efter resningen i Wuhan kom en av revolutionärernas utsända till Maos skola i 

                                                 
*
 Maos skolkamrat och vän vid denna tid, liksom också senare på seminariet i Changsha, Hsiao Hsü-tung (Siao-

Yü) har avgivit en högeligen färglagd skildring av Maos vedermödor i Tungshans folkskola. Han bemödar sig 

här, liksom överallt annars i sina memoarer, att framställa Maos karaktär som en blandning av arrogans, 

brutalitet och halsstarrighet. Detta är tvivelsutan en karikatyr, men en karikatyr som innehåller vissa element av 

sanning. När det däremot gäller Maos relationer med de andra eleverna samt hans sinnesförfattning vid denna 

tid, lämnar Hsiao många nyttiga upplysningar som berikar Maos egen berättelse med en ny dimension. Se Mao 

Tse-tung and I Were Beggars (Syracuse University Press 1959). 
3
 Ibid. s. 136. 
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Changsha och höll ett passionerat politiskt tal. Mao blev så tagen att han blott ett par dagar 

senare beslöt sig för att bege sig till Wuhan för att gå med i den revolutionära armen. Innan 

han hann göra sig redo för resan, föregreps han av att revolution utbröt också i själva 

Changsha. Och så stod han då, som vi redan har sett, på en höjd i staden och beskådade 

upprorsmännens seger. Han kunde knappast ha föreställt sig, när han stod där och såg alla 

flaggorna som hyllade ”Den stora Han-republiken”, att det nästan på dagen trettioåtta år 

senare skulle bli honom förunnat att stå på Den Himmelska fridens port i Peking och utropa 

grundandet av den Kinesiska folkrepubliken. 
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II Studieåren i Changsha 
Att revolutionen bröt ut i Changsha mindre än fjorton dagar efter resningen i Wuhan var ingen 

tillfällighet utan resultatet av en i förväg träffad överenskommelse mellan ledarna för T'ung 

Meng Hui i de två provinserna (Hupei och Hunan). För att förstå hur det kunde komma sig att 

Maos hemprovins på detta sätt stod i förgrunden för revolutionen, måste man veta mer om 

förhållandena i Hunan vid denna tid och om provinsens politiska traditioner i slutet på 1800-

talet och i början av 1900-talet. 

Hunan hör till den subtropiska regionen i Sydkina, och dess höga bergskedjor, som genom-

skärs av fyra större floder, gjorde det från äldsta tider till ett omtyckt tillhåll för rövare. 

Hunaneserna, som älskar att äta rödpeppar, är kända för sina kraftfulla personligheter liksom 

också för sina politiska talanger. (Mao har rentav framkastat en teori om ett samband mellan 

rödpeppar och revolution.) ”Kina kan erövras”, säger ett ordspråk, ”först när alla hunaneser är 

döda”.
*
 Och faktum är att under de sista hundra åren invånarna i denna provins har utmärkt 

sig i de mest skilda sammanhang. Taiping-upproret krossades slutgiltigt till stor del tack vare 

den ”hunanesiska arméns” ansträngningar under den lärde och trogne tjänaren åt kejsarhuset 

Tseng Kuofan, som själv var bördig från provinsen. För att uppväga denne framstående för-

svarare av den bestående ordningen kan det erinras om gestalter som T'an Ssu-t'ung, den mest 

ryktbare bland 1898 års reformrörelses martyrer, och om Huang Hsing. Huang var inte bara 

Sun Yat-sens närmaste man och högste militär ledare inom T'ung Meng Hui, utan också själv 

en betydande revolutionär gestalt, vars erfarenheter sträckte sig tillbaka till år 1902. Han till-

hörde en kategori som var ytterst viktig i Kinas politiska liv under de första årtiondena av 

detta århundrade, nämligen de studenter som hade återvänt från studier i Japan. Det var inte 

förrän efter det första världskriget som kinesiska studenter i större antal började resa till 

Europa och Amerika. Innan dess kom de moderna idéerna in i landet via Japan, ett land som 

låg nära till och vars språk var relativt lätt för kineserna att bemästra. Särskilt hunaneserna var 

talrikt företrädda bland de studenter som for till Japan vid denna tid. Bland dem återfanns inte 

bara Huang Hsing utan också Ch'en T'ien-hua, som i sinom tid blev en av de främsta ideolo-

gerna inom T'ung Meng Hui alltifrån organisationens tillkomst år 1905 intill sitt självmord år 

1908. 

De två viktigaste instrument som Sun Yat-sen och Huang Hsing hade att lita till vid sina be-

mödanden att bygga upp en styrka mäktig nog att kasta manchu-kejsardömet över ända, var 

dels de hemliga sällskapen, dels ”den nya armén”, en militärstyrka uppbyggd enligt väster-

ländskt mönster av den kejserliga regeringen i syfte att fylla kraven på modern krigföring. 

Båda dessa grupper var särskilt betydelsefulla i Hunan. I synnerhet var de hemliga sällskapen 

påfallande talrika och handlingskraftiga. I det tal som Huang Hsing höll då Hua Hsing Hui 

(Sällskapet för Kinas pånyttfödelse) grundades i Changsha i december 1903, förklarade han 

bland annat: 

På tal om provinsen Hunan, så har det varit kraftig tillväxt på revolutionära idéer bland armén och 

bland studenterna ... De medlemmar i de hemliga sällskap som också hyser anti-manchuriska 

åsikter har också under lång tid vidgat och konsoliderat sitt inflytande, men de vågar inte sätta i 

gång. De är som en bomb full med krut färdig att springa i luften. Den väntar bara på att vi ska 

tända luntan.
**

 

                                                 
*
 År 1920 skrev Ch'en Tu-hsiu, som längre fram skulle bli generalsekreterare i det kinesiska kommunistpartiet, 

att detta inte bara var tomt skryt. Se utdrag ur hans artikel ”Salute to the Spirit of the Hunanese” (Hyllning till 

den hunanesiska andan) i H. Carrère d'Encausse och S. Schram: Le Marxisme et l’Asie 1953—1964 (Armand 

Colin, Paris 1965) s. 289 ff. 
**

 Chün-tu Hsüeh: Huang Hsing and the Chinese Revolution (Stanford University Press, Stanford, California, 

1961) s. 18. Hua Hsing Hui sammanslogs med Sun Yat-sens Hsing Chung Hui år 1905, varvid Tung Meng Hui 

uppstod. 
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Ett kvarts sekel senare var det Mao som tände på luntan och fick de hemliga sällskapens 

revolutionära potential att springa i luften. Innan dess, år 1904, slöt Huang Hsing en allians 

med Ma Fu-i, den främste ledaren för de hemliga sällskapen i Hunan, den man som senare 

skulle igångsätta resningar på landsbygden vilka var planerade att i tiden sammanfalla med 

mord, genom bombattentat, på de ledande provinsämbetsmännen, samt med stadens intagande 

genom Huang och hans partisaner bland militärkadetterna. Några hundratusen medlemmar av 

Ko Lao Hui och andra hemliga sällskap mobiliserades för detta företag. Till följd härav läckte 

kupplanerna ut, Ma Fu-i blev tillfångatagen och avrättad, och Huang Hsing blev tvungen att 

fly till Japan. Två år senare, i december 1906, ägde en stor folkresning, underblåst av de 

hemliga sällskapen, rum i gränstrakterna mellan Hunan och Kiangsi. 

Vi har redan hunnit konstatera vilka verkningar ekona av dessa händelser åstadkom i Maos 

tankeliv när de nådde Shaoshan. Resningen år 1906 hade inte planerats av T'ung Meng Hui, 

och den tog därför Sun Yat-sen och Huang Hsing på sängen. Förbindelsemän utskickades 

omgående från Tokyo, där T'ung Meng Hui hade sitt högkvarter, men trots insurgenternas 

heroiska motstånd, de höll ut nästan en månad, undertrycktes rörelsen av de kejserliga 

styrkorna. Den skoningslöshet varmed dessa resningar slogs ner medförde en avmattning i 

den revolutionära aktiviteten i Hunan, men denna domning varade bara i två à tre års tid. 

Det var under denna korta period av återuppbyggnad som de framtida ledarna för revolutionen 

i Changsha, Chiao Ta-feng och Ch'en Tso-hsin, blev färdiga med sina studier och begynte sin 

revolutionära verksamhet. Den förstnämnde arbetade i första hand bland de hemliga säll-

skapen, medan den sistnämnde var löjtnant i den nya armén. Båda gick med i T'ung Meng Hui 

åtskilliga år före revolutionen. Det är ett intressant belägg på Maos intresse för de traditionella 

revolterande och protesterande krafterna, att han år 1936 inte framställde dessa män som full-

fjädrade revolutionärer utan som representanter för Ko Lao Hui.
1
 (Men så var han ju också 

vid denna tid blott en passiv iakttagare och kände kanske inte till något närmare om deras 

bakgrund och karaktär.)
*
 

Dessa talrika hunanesiska revolutionsledares strävanden understöddes av det svåra ekono-

miska läget i provinsen vid denna tid. På grund av naturkatastrofer blev det år 1910 svår brist 

på ris, och priset steg till mer än det dubbla. Ändå vägrade myndigheterna att sälja spannmål 

ur de offentliga magasinen till ett mer rimligt pris. Allt medan guvernören, den 13 april, gav 

sken av att lyssna på klagomålen från en skara på över tiotusen personer som hade samlats, 

skickade han efter trupper. Dessa öppnade eld och dödade och sårade många. Människo-

massan råkade i raseri och trängde vapenlös in i palatset och brände ner det, militärens kulor 

till trots. 

Omständigheter och händelser i den stilen stegrade till oanad höjd det agg som låg och grodde 

bland bönderna på grund av de ohyggliga umbärandena. På våren 1911 väckte Huang Hsings 

misslyckade attack på residenset i Kanton känslor av att avgörande händelser var på gång. I 

detta läge trädde Chiao Ta-feng i kontakt med ledarna för T'ung Meng Hui i grannprovinsen 

Hupei, där Wuhan ligger, och slöt en överenskommelse med innebörd att närhelst en revolt 

bröt ut vare sig i Wuhan eller i Changsha, lovade revolutionärerna i den andra provinsen att 

inom tio dagar organisera en resning på sitt håll för att understödja sina kamraters initiativ. 

                                                 
1
 Snow: Red Star over China s. 137-38. 

*
 Alldenstund många episoder i Maos liv är och förblir dunkla, har jag i möjligaste mån försökt att i käll-

materialet belägga alla betydelsefulla data som berör hans egen karriär. Med början i kapitel tre blir texten därför 

tämligen tätt späckad med noter. I gengäld har jag helt och hållet avstått från att ge några litteraturhänvisningar 

för den mer allmänna bakgrundsskildring av situationen i Kina och Hunan som har framlagts i de två första 

kapitlen. De viktigaste källorna som jag har begagnat rörande Chiao Ta-feng, Ch'en Tso-hsin och 1911 års 

revolution i Hunan återfinns i volym 6 av dokumentsamlingen Hsin-hai ko-ming (Shanghai Jen-min Ch'upan-

she, Shanghai 1957) s. 132-71; Li Shih-yo: Hsin-hai ko-ming shih-ch'i liang-Hu ti-ch'ü ti ko-ming yün-tung 

(San-lien Shu-tien, Peking 1957); de samtida årgångarna av North China Herald; samt Chün-tu Hsüeh. 
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Denna överenskommelse var i kraft när revolutionen bröt ut den 10 oktober 1911, och Chiao-

Ta-feng var helt bestämd på att sätta den i verket. Men det moderata revolutionära partiet i 

Changsha, under ledning av T'an Yen-k'ai, ordförande i den rådgivande provinsförsamlingen, 

tvekade, vilket medförde ett par dagars uppskov. Men inom tolv dagar från revolutionens 

utbrott tog provinsen Hunan dock kraftfullt parti på revolutionens sida. 

I den berättelse om sitt liv som Mao delgav Edgar Snow, har han lämnat en pittoresk redo-

görelse för händelserna den 22 oktober 1911. Han talar om ett stort fältslag utanför Changshas 

murar, och om arbetare som stormade stadsportarna från insidan för att understödja de trupper 

som gick till storms mot staden.
2
 I verkligheten fanns det ingenting som i rimlig mån påminte 

om ett ”stort fältslag”. Vid den ena av de två stadsportar som angreps av de revolutionära 

förekom över huvud taget inget motstånd, och vid den andra, där Chiao Ta-feng själv ledde 

stormningen, lyckades han med sin nationalistiska vältalighet snabbt prata omkull försvararna 

så att de slöt sig till revolutionen efter en kort argumentering mer för syns skull. När de två 

ledarna Chiao Ta-feng och Ch'en Tso-hsin väl hade tagit sig in i själva staden, förenade de 

sina styrkor för att attackera guvernörens palats, men denne hade kommit på det klara med att 

hans livvakt inte var hågad att slåss, och flydde därför genom ett hål i palatsets bakvägg vilket 

han hade låtit hugga upp i förväg just för en sådan eventualitet. Ingenstans i det samtida 

källmaterialet förekommer heller några uppgifter om uppror av några arbetare eller av några 

civilister över huvud taget. Hela den korta och fullkomligt oblodiga kuppen genomfördes av 

den nya armén. Det är uppenbart att Mao (liksom så många andra äldre och mer erfarna 

bedömare av revolutionära händelser) hade bevarat endast förvirrade intryck av de spännande 

scener han hade fått bevittna, och att de rekonstruerade denna bild ett kvartssekel senare i 

belysning av sin föreställning om vad 1911 års revolution egentligen hade bort vara. 

Men fastän Maos beskrivning av själva den revolutionära resningen till stor del är en fiktion, 

och fastän han, som tidigare påpekats, misstog sig när han beskrev Chiao och Ch'en som blott 

och bart ledare för hemliga sällskap, finns det betydligt mer sanning i hans beskrivning av de 

politiska händelser som sedan följde. Chiao och Ch'en, sade han, ”var inte några onda männi-

skor och hade vissa revolutionära intentioner, men de var fattiga och före- trädde de för-

trycktas intressen. Godsägarna och köpmännen var missnöjda med dem”. Följden blev, för-

klarar Mao, att T'an Yenk'ai, som representerade de besuttnas intressen i provinsen, orga-

niserade en kupp mot dem och lyckades ta död på dem. Mao såg deras lik liggande på gatan 

en dag när han gick förbi. Detta är nästan precis vad som hände. De ”odisciplinerade element” 

bland soldaterna som dödade Chiao och Ch'en en vecka efter det dessa hade tagit makten, 

handlade med all sannolikhet på order av T'an Yen-k'ai, som klart understöddes av gods-

ägarna och köpmännen. Samtidigt måste man ha klart för sig att det inte fanns mycket plats 

för ”välmenande unga män” i Kina år 1911. Sun Yat-sen skulle snart nog få erfara hur 

hjälplös han var gentemot de generaler som innehade den verkliga makten, och han lyckades 

inte spela någon verkligt avgörande roll i kinesisk politik förrän han själv med hjälp av 

sovjetiska rådgivare och kinesiska kommunistiska organisatörer började bygga upp en armé. 

När nu revolutionen hade spritt sig till Changsha, vidhöll Mao Tse-tung sin ursprungliga 

avsikt att gå in i armén, men i stället för att i det syftet bege sig till Wuhan, kunde han nu 

ansluta sig till något förband i Hunan. Han kom därmed att i sista hand lyda under T'an Yen-

k'ai, som efter mordet på sina rivaler övertog det högsta militära och civila ledarskapet, och 

kom under befäl av överste Chao Heng-t'i. Det är högst otroligt att någon av dessa män lade 

märke till den menige soldaten Maos existens, fastän båda två under de år som följde kom att 

lära känna honom väl, Chao som motståndare och T'an Yen-k'ai, underligt nog, som bunds-

förvant vid den tid då T'an räknades till vänsterflygeln inom Kuomintang. 

Maos avsikt då han gick in i armén var att ”hjälpa till med att fullborda revolutionen”. Han 

                                                 
2
 Ibid. 
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tycks inte ha deltagit i några krigshandlingar. Ty just när en väpnad konflikt tycktes vara 

oundviklig mellan Sun Yat-sens anhängare och Yüan Shih-k'ais (en förutvarande högre 

kejserlig officer som hade gått över på republikanernas sida), lyckades de två männen nå en 

överenskommelse. Sun upplöste sin regering i Nanking, och enheten och harmonin hade 

teoretiskt sett återställts. I verkligheten samlade Yüan all makt i sina händer, och ledarna för 

det verkliga republikanska partiet fann sig snart nog samt och synnerligen drivna i landsflykt 

eller dömda till tystnad — när de inte fängslades eller mördades. På våren 1912 fick emeller-

tid Mao, efter ett halvt år som soldat, klart för sig att revolutionen var över, och beslöt sig för 

att återvända till sina böcker. 

Även om Mao således inte i någon större mån tog direkt del i 1911 års revolution, betydde de 

sex månaderna i armén ett nytt stadium i hans mognad. Det är tvivelaktigt huruvida, som hans 

vän Emi Hsiao hävdar, hans korta erfarenhet av militärlivet redan vid denna tid ledde honom 

till slutsatsen att det i Kina var armén som var nyckeln till den politiska makten. En sådan be-

dömning kunde i verkligheten endast växa fram ur den utdragna anarkin och splittringen 

under ”krigsherrarnas” tid. Men Mao vidgade sina kontakter, och blev särskilt god vän med 

en gruvarbetare och en smed. På samma gång hade han insupit så pass mycket av student-

mentaliteten att han gjorde av med en stor del av sin månadslön av sju dollar på att köpa 

vatten av vattenbärare. Det var meningen att soldaterna skulle hämta vatten åt sig själva från 

brunnar utanför staden, men Mao ansåg det vara under hans värdighet som intellektuell att 

bära på saker.
3
 

Den tid han på detta sätt sparade använde han till att läsa tidningar, och till att köpa sådana 

använde han resten av sin lön. En av dessa tidningar innehöll artiklar om socialismen, en term 

som han här stötte på för första gången. Han läste också en rad pamfletter av Chiang K'ang-

hu, en från Japan återvänd student som i november 1911 hade grundat ett kinesiskt socialis-

tiskt parti. Inspirerad av allt det här började Mao diskutera socialism och sociala reformer med 

de andra soldaterna, och han tog också upp detta motiv i sin brevväxling med några student-

kamrater, men något större gensvar mötte han inte. 

Man kan alldeles givet inte av vad Mao berättar om sin ”entusiasm” för socialismen år 1912 

dra den slutsatsen att han redan vid denna tid hade börjat ivra för någon social revolution. 

Fem år senare, som vi ska se, innehöll hans första publicerade artikel knappast något spår av 

radikala idéer. Men de tankar som inympades i honom vid detta första möte med socialismens 

idé kanske inte var helt utan inflytande på hans senare utveckling. 

När Mao lämnade armén var han fast besluten att återvända till skolan, men i övrigt var han 

osäker på vilken typ av utbildning han skulle välja. Häri var han synnerligen typisk för sin tids 

Kina. Den gamla lärdomen hade i stor utsträckning diskredi terats. Även om de klassiska 

arbetena i historia och filosofi alltjämt studerades, även i de modernaste skolorna, var det bara 

en handfull konservativa som ansåg dem vara någon lämplig andlig utrustning i en modern 

värld. Dessutom hade det gamla examenssystemet avskaffats år 1905, alltså före kejsardömets 

fall, så det fanns inte längre någon karriär öppen för dem som hade en rent klassisk utbild-

ning. Men fastän modern utbildning i västerländsk stil ansågs väsentlig och fastän ett antal 

moderna skolor hade upprättats, hade man å andra sidan ingen klarhet över vare sig vilken 

plats akademikerna i allmänhet skulle kunna få i nationens liv, eller vilka av de två 

utbildningstyperna som passade bäst för begåvade unga män som ville göra karriär. 

Mao var därför ingalunda ensam om att ha svårt för att välja bana. Han nappade på tidnings-

annonser och sökte och vann inträde först i polisen och sedan på en kurs i tvåltillverkning. En 

vän till honom som hade blivit juris studerande riktade Maos uppmärksamhet på en annons 

från hans egen skola vari man utfäste sig att på tre år lära ut allt om lagstiftning, varefter ele-

verna omgående kunde bli ”mandariner”. Mao blev intresserad av dessa framtidsutsikter, 

                                                 
3
 Ibid. s. 139. 
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skrev ett brev till sin familj, och bad om penningunderstöd under utbildningstiden. Sin framtid 

som ”jurist och mandarin” utmålade han i ljusa färger. Därefter fick honom en annan annons 

att slå om och försöka bli affärsexpert, och han lät faktiskt skriva in sig i en handelsskola. Den 

här gången deltog han också i undervisningen under en månads tid, men sedan lämnade han 

skolan eftersom de flesta kurserna hölls på engelska språket, som han förstod mycket lite av. 

Efter att ha försökt sig på ytterligare ett halvårs studier vid Changshas mellanskola, där han 

fick lära sig mer traditionell historia, fann Mao att det lönade sig bättre att läsa och studera på 

egen hand. Han lämnade därför skolan, och tillbringade det därpå följande halvåret med 

studier från morgon till kväll i Hunans provinsbibliotek. Det var under denna period som han 

läste Yen Fus översättningar av sådana klassiska verk inom den västerländska liberala tanke-

skolan som Nationernas välstånd och Lagarnas anda, liksom också översättningar av Darwin, 

John Stuart Mill, Rousseau och Spencer. Han fick också för första gången se en världskarta 

och studerade Rysslands, USA:s, Englands, Frankrikes och andra länders historia och 

geografi.
4
 

Fastän Mao fann denna period av sitt liv ytterst fruktbringande, kunde han inte fortsätta på det 

sättet eftersom hans familj vägrade att understödja sådana synbarligen planlösa studier. Dess-

utom hade han allvarligt funderat över vilken bana han skulle välja, och hade stannat för att 

han var mest lämpad att bli lärare. Än en gång stannade han för en annons, denna gång en från 

Fjärde provinsseminariet i Changsha. Mao blev elev här på våren 1913. Följande höst slogs 

det fjärde seminariet ihop med det första, och Mao och hans studentkamrater överfördes till 

den senare skolan, vid vilken han avlade sin slutexamen på våren 1918. 

Det vore svårt att överdriva betydelsen av dessa fem år i Maos liv. I första hand var det under 

dessa år som han förvärvade en stor del av sin lärdom, både klassisk och modern, både 

kinesisk och västerländsk. Men dessa år betydde mycket mer än så. De förde för en kort tid in 

Mao på lärarbanan, som blev till en karriärstege mot vidare uppgifter. Ännu viktigare var 

kanske att den intellektuellt vakna och politiskt medvetna elevkåren vid Första seminariet och 

vid de andra skolorna för pojkar och flickor i Changsha gav Mao idealiska tillfällen att träna 

upp de färdigheter han måste behärska som politiker. Här tillägnade han sig de idéer och de 

tekniska färdigheter som han skulle komma att tillämpa längre fram. Här fick han vänner och 

kamrater av vilka några stod under hans ledning ända fram till slutsegern år 1949. 

Ingen av Maos två mest intima vänner på seminariet skulle emellertid stå vid hans sida i 

triumfens timme. Den ena av dem, Ts'ai Ho-sen hade stupat under revolutionsstriderna många 

år innan dess; den andra, Hsiao Hsü-tung, hade fått annan politisk inriktning och blivit Maos 

bittre fiende. 

Ts'ai Ho-sen, som i likhet med Maos mor härstammade från hsienen Hsianghsiang, var äldst 

bland sex barn. Hans far hade tidigare varit lägre tjänsteman vid Chiangnanarsenalen i Shang-

hai. Genom sin mor var han avlägset släkt med Tseng Kuo-fan. 

Han, Mao och Hsiao Hsü-tung ansågs vara de tre mest lysande eleverna vid skolan och var 

själva i hög grad medvetna härom. 

De älskade att kalla sig ”san-ko hao-chieh” — de tre hjältarna eller de tre högvördigheterna 

— d. v. s. en formulering som är vanlig i Maos favoritroman Sagan om de tre rikena och som 

betecknar inte bara styrka och mod utan också intellektuella och moraliska förtjänster. 

Fysisk styrka var för övrigt något som Mao ständigt sysslade med under sina år i Changsha. 

Han och hans vänner gick medvetet in för att utveckla sin fysiska motståndskraft genom långa 

vandringsturer och genom att härda sig. 

Medan Mao var elev vid seminariet, stiftade han också bekantskap med en annan samtida som 

                                                 
4
 Ibid. s. 141-42. 
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skulle komma att spela en viktig roll i hans senare liv, Li Li-san. En gång satte Mao in en 

annons i tidningen, undertecknad med hans pseudonym ”Tjugoåttastrecksstudenten” (det 

behövs tjugoåtta streck för att skriva de tre tecken som bildar hans namn), och uttryckte en 

önskan att få träffa unga män som var ivriga att göra en insats för sitt lands framtid. Han fick, 

som han själv uttryckte det, ”tre och ett halvt svar”. Det ”halva svaret” var det från Li Li-san, 

som noga lyssnade på allt som Mao hade att säga, och sedan gick i väg utan att tala om vad 

han själv tyckte. ”Det blev aldrig något bevänt med vår vänskap”, var Maos stillsamt ironiska 

kommentar år 1936. De två männen kom i själva verket i våldsam motsättning till varandra 

ungefär tolv år senare över frågan vilken strategi som var den säkraste vägen mot 

revolutionens seger i ett agrarland som Kina. 

Första seminariet ansågs officiellt som en skola på gymnasiestadiet och räknades inte till det 

högre skolväsendet. Man kan därför säga att Mao aldrig fick någon universitetsutbildning. 

Men skolans standard var hög, och i verkligheten lärde han sig lika mycket som han skulle ha 

kunnat göra på ett provinsuniversitet. Det var särskilt två lärare som gjorde djupt intryck på 

Mao på seminariet. Den ene var hans lärare i kinesiska med öknamnet Yüan med stora 

skägget. Denne hånade Maos stil, som då var kopierad efter Liang Ch'i-ch'ao, och lärde 

honom att i stället ta till förebild Han Yü, den frejdade essäförfattaren under T'angdynastin. 

”Tack vare Yüan med stora skägget”, förklarade Mao år 1936, ”kan jag än i denna dag svarva 

till en hygglig klassisk essä om så skulle behövas.”
5
 

Den andre läraren var Yang Ch'ang-chi, professorn i etik. Yang undervisade bara i de högre 

klasserna, och Mao blev därför inte elev till honom förrän år 1915 eller 1916. Vid denna tid 

var det intellektuella livet i Kina redan i full jäsning av ”fjärde-majrörelsetyp”. I striktare 

bemärkelse betecknar fjärdemajrörelsen de studentdemonstrationer som bröt ut den 4 maj 

1919 i Peking och som riktades mot beslutet vid fredskonferensen i Paris att skänka de 

tidigare tyska koncessionerna i Shantung åt Japan i stället för att återge dem till Kina. Men 

uttrycket brukar användas rätt allmänt som benämning på de radikala idéer som under åren 

från 1915 till 1921 genomströmmade Kina. Under tiden närmast före 1911 års revolution 

fanns det knappast någon i Kina som öppet talade för att man i stor stil skulle gå in för att 

efterlikna västerländska vanor och idéer för deras egen skull; det gällde i stället att för Kinas 

behov anpassa vissa aspekter av vad Västern hade att ge. T'an Ssu-t'ung, som vid tiden för re-

formrörelsen år 1898 hade ivrat för total ”westernization”, var ett av de få undantagen, och 

varken K'ang eller Liang hade gått tillnärmelsevis så långt. Men under åren efter 1911 

inträffade en djupgående förändring, som symboliserades av tillkomsten av tidskriften Ch'ing-

nien (Ungdom), inom kort omdöpt till Hsin Ch’ing-nien (Ny Ungdom). Själen i Hsin Ch’ing-

nien var Ch'en Tu-hsiu, som var dekanus vid den humanistiska fakulteten vid Pekings 

universitet, landets främsta intellektuella centrum, och som senare skulle bli den förste 

generalsekreteraren i det kinesiska kommunistpartiet. Ch'en rekommenderade fullständig och 

radikal ”westernization”. Kinas räddning låg, hävdade han, i händerna på ”herr Demokrati” 

och ”herr Vetenskap” som borde få sopa undan all okunnighet och vidskepelse och allt 

barbari från det förgångna och lägga grunden till en ny, modern, sekulariserad stat av 

västerländskt snitt. 

Ch'ens förakt för nästan allting i Kinas förgångna betydde inte att han var oengagerad för sitt 

lands framtid. Hans ofta citerade uttalande: ”Jag skulle hellre se vår nationella särart förfalla 

än att vårt folk skulle gå under i nuet och framtiden på grund av sin oförmåga att överleva”
*
, 

                                                 
5
 Ibid. s. 143-44. 

*
 Citerat ur hans ledare i första numret av Ch'ing-nien. För fler utdrag, se Chow Tse-tsung: The May Fourth 

Movement, Intellectual Revolution in Modern China (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1960) s. 45-

47. (Chows bok är det grundläggande och oumbärliga arbetet om fjärdemajrörelsen som helhet.) Rörande en 

annan diskussion om Ch'en Tu-hsius idéer, se Benjamin Schwartz: Chinese Communism and the Rise of Mao 

(Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1958) s. 12-27. 
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ger vid handen att hans mål just var att rädda nationen genom att sätta realismen framför stolt-

heten över det förgångna. Men det kan inte råda något tvivel om att en så generell förkastelse-

dom över det kinesiska kulturarvet som den som ingick i vad Ch'en skrev under åren 1915-18 

inte kunde undgå att utmana nationalstoltheten i en grad som knappast kunde tolereras på 

längre sikt. Vidare kvarstod ju frågan huruvida ett helt folk, och i synnerhet ett folk av huvud-

sakligen analfabetiska bönder, kunde förmås att lämpa hela sitt kulturarv över bord och i 

stället anamma en i grunden väsensskild tradition. När man bedömer Ch'en Tu-hsius 

historiska betydelse är det dock på samma gång väsentligt att man håller i minnet hur hårt 

man i Kina i början av 1900-talet kände tyngden av traditionen och auktoriteten. Utan den 

våldsamma och förödande effektiva kampanj mot det förflutna som fördes av Ch'en och hans 

vänner, skulle det knappast ha varit möjligt att längre fram rädda så pass mycket av 

traditionen som man gjorde utan att på nytt bli helt beroende av den.
6
 

Yang Ch'ang-chi, Maos lärare i etik, blev nästan från första stunden en entusiastisk läsare av 

och sympatisör med Hsin Ch'ingnien. Han rekommenderade alla studenterna att läsa tid-

skriften, och det var tack vare honom som Mao snart nog kom i kontakt med huvudström-

ningen i Kinas intellektuella liv. Men på samma gång fick Mao av Yang under dennes 

lektioner en undervisning där kinesiska och västerländska idéer var intimt sammanflätade. 

Yang var särdeles väl kvalificerad för sådan undervisning, ty sin solida klassiska lärdom hade 

han byggt ut med ett tiotal års utomlandsstudier i Japan, England och Tyskland. Där hade han 

blivit anhängare till Immanuel Kant och Thomas Hill Green (1836-82), liksom också 

beundrare av Samuel Smiles (1812— 1904), utan att för den skull upphöra att bekänna sig till 

den frejdade 1100-talsfilosofen Chu Hsis nykonfucianism. I en artikel som publicerades i 

Changsha kort innan Mao började delta i hans undervisning, gjorde Yang Ch'ang-chi ett 

uttalande som klart sammanfattar andan i hans undervisning: 

Varje land har sin egen nationella anda, precis som varje person har sin egen personlighet. Kulturen 

i ett land kan inte i sin helhet transplanteras till ett annat land. En nation är ett organiskt helt, precis 

som den mänskliga kroppen är ett organiskt helt. Den är inte som en maskin som man kan ta isär 

och sätta ihop igen. Om man tar isär den så dör den. 

Samtidigt som han ivrade för studium av alla aspekter av västerländskt tankeliv och väster-

ländska institutioner, samt för att västerländsk vetenskap och teknologi helhjärtat skulle 

tillämpas, manade han också studenterna att inte förgäta sitt eget nationella kulturarv. Nyttan 

med Västerns lärdom bestod i hans ögon inte i att finna en ny kultur som bokstavligen kunde 

ersätta den kinesiska, utan att återigen sätta den kinesiska kulturutvecklingen i rörelse. 

Yang Ch'ang-chis inflytande på Mao var utan tvivel synnerligen djupgående. När Mao talade 

om honom år 1936, kunde han väl inte undgå att vara påverkad av att han längre fram hade 

gift sig med Yangs dotter, som han djupt älskade och som hade blivit avrättad av nationalis-

terna år 1930. Men det finns all anledning att tro honom på hans ord när han beskriver Yang 

som ”en man av hög moralisk resning”, som ”sökte inge sina studenter en fast beslutsamhet 

att bli moraliska, dygdiga och samhällsnyttiga människor”.
7
 Mao hyste inte bara en djup 

tillgivenhet för sin svärfar, utan också en uppriktig beundran för sin lärare. 

Yang förde Mao i kontakt inte bara med den radikalt västerländskt bildstormande kretsen 

kring Hsin Ch’ing-nien, utan också med en annan grupp vars medlemmar sökte inspiration för 

en pånyttfödelse av sitt land inom själva det kinesiska kulturarvet, närmare bestämt från 

Wang Fu-chih, en stor hunanesisk humanist från början av 1600-talet. Denna grupp kallades 

Ch'uanshan Hsüeh-she, eller Sällskapet för studiet av Wang Fu-chih,
 *
 som hade grundats 

                                                 
6
 An Exhortation to Study” i Kung Yen vol. 1 nr 1 

7
 Snow s. 143. 

*
 Från Wangs hederstitel Wang Ch'uan-shan; Ch'uan-shan är namnet på ett berg dit han drog sig tillbaka efter 

den manchuriska erövringen. 



19 

 

nästan på samma gång som Hsin Ch’ing-nien av en grupp framstående lärda i Changsha. 

Wang Fu-chih var en av de mest radikala bland den grupp framstående personer som vid tiden 

för den manchuriska erövringen vägrade att tjäna Kinas nya herrar. Dessa män hade vänt sig 

mot den idealistiska förvanskning av klassikerna som Chu Hsi och de andra nykonfucianerna 

under Sung- och Ming-dynastierna hade åstadkommit och som, i deras ögon, hade bidragit till 

att nationen hade förloratsitt oberoende genom att de lärdas uppmärksamhet länkades im-dan 

från praktiska syften, mot egocentrisk levnadskonst och mystik. De betonade också, tvärt 

emot de traditionella attityderna, om också inte mot klassikerna själva, värdigheten i soldatens 

kall. Ur allt detta öste medlemmarna i Ch'uan-chan Hsüeh-she inspiration för strävanden i 

nuet. På Yang Ch'ang-shis förslag började Mao besöka deras möten och anammade snart 

deras åsikter. (Yüan med stora skägget uppmuntrade honom likaså härtill.) 

Att döma av Maos första i tryck utkomna alster, en artikel som i april 1917 publicerades i 

Hsin Ch’ing-nien, tycks han ha tillgodogjort sig avsevärt mer av dessa nytraditionalister än av 

den tidskrift där hans artikel trycktes. I artikeln, som hade rubriken ”En studie över kropps-

kulturen”, rekommenderade han för sina landsmän ett träningssystem som han hade utarbetat 

som ett medel att i lika mån stärka både kropp och karaktär. Mao var redan då, och har senare 

förblivit, en energisk förkämpe för fysisk fostran, och ämnet för artikeln är följaktligen 

betecknande. Men vida mer intressant är de synpunkter varmed han motiverade betydelsen av 

robust hälsa och viljestyrka när det gällde att hjälpa kineserna att motstå det utländska trycket 

och rädda nationen. Detta syfte framstår fullt klart redan i de inledande meningarna: 

Vår nation lider brist på styrka. Den militära andan har inte rönt någon uppmuntran. Folkets fysiska 

kondition försämras dag från dag. Detta är ett utomordentligt oroande tecken ... Om detta tillstånd 

fortsätter, kommer vår svaghet att ytterligare förvärras. Att uppnå våra mål och göra vårt inflytande 

gällande är yttre angelägenheter, yttre resultat. Att utveckla vårt folks fysiska styrka är en inre 

angelägenhet, en orsak. Om våra kroppar inte är starka, blir vi rädda så snart vi ser fiendesoldater, 

och hur kan vi då uppnå våra mål och göra vårt inflytande gällande?
*
 

Och i det stycke som handlar om nyttan av fysisk fostran påpekar Mao uttryckligen: ”Det 

viktigaste syftet med fysisk fostran är militärt hjältemod.”
8
 

I denna artikel återfinner vi i fullt utbildat skick två av de mest karakteristiska dragen i Maos 

personlighet: engagemanget för Kinas öde samt framhävandet av mod, styrka och militära 

dygder som medel att rädda nationen. Däremot uppträder ”självkänslan” (den term som Mao 

använde år 1917) ännu så länge blott i rudimentär form. ”När vi talar om fysisk fostran”, 

skriver Mao, ”måste vi börja med det individuella initiativet.” Han hade redan fått höra av de 

kinesiska beundrarna av 1800-talets liberala europeiska tradition (inklusive Yang Ch'ang-chi) 

att de krafter som gör en nation rik och mäktig ligger gömda i varje individuell samhälls-

medlem och kan utlösas endast genom att det individuella initiativet stimuleras. Men han har 

ännu ej nått fram till slutsatsen att man, för att kunna frigöra dessa krafter, måste krossa de 

traditionella tanke- och beteendemönster som inskränker individens självbestämmanderätt. 

Tvärtom andrar han som stöd för självförtroendet ett konfucianskt citat, ”Vad den överlägsna 

människan söker, finns inom henne själv”, och som exempel på karaktärsstyrka Tseng Kuo-

fan, Taipingupprorets besegrare. Men ehuru Mao Tse-tungs intellektuella värld år 1917 fort-

farande förefaller ha varit i första hand kinesisk och traditionalistisk, betyder detta inte att 

hans läsning av Hsin Ch’ing-nien och i allmänhet hans kontakter med radikala västerländska 

idéer inte hade satt sina spår. Även för en kines som levde i Peking eller Shanghai och som 

kunde ett eller annat av de västerländska språken, var det på 1910-talet ingalunda någon lätt 

sak att förstå begrepp som var så djupt främmande för hans egna traditioner. För en ung 

                                                 
*
 S. Schram: The Political Thought of Mao Tse-tung (F. A. Praeger, New York 1963), s. 94-95. En fullständig 

översättning och en mer ingående analys av Maos tankegång år 1917 återfinns i Mao Ze-dong: Une ètude de 

l'éducation physique (Mouton, Paris 1963). 
8
 Schram: Political Thought of Mao s. 99. 
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hunanes som inte kunde något främmande språk alls och som aldrig hade varit utom sin 

hemprovins, var denna uppgift än svårare. Icke dess mindre gjorde Mao vissa framsteg i 

denna riktning. 

Maos utveckling mot en mer framstegsvänlig attityd påskyndades utan tvivel av en annan 

bland hans lärare, som längre fram kom att bli hans trogna politiska lärjunge. Det var Hsü T'e-

li, en hunanes av bondesläkt som hade studerat i Japan och som där hade blivit medlem i Sun-

Yat-sens organisation T'ung Meng Hui. Hsü var bildstormare både i ord och handling. Han 

var en av de lärare som väckte uppmärksamhet genom att gå till fots till skolan. (De flesta av 

de övriga lärarna brukade åka rickshaw; ett fåtal särskilt välställda, bland dem Yang Ch'ang-

chi, bars i bärstol.) 

Den moderna sidan av Maos personlighet under studieåren i Changsha kommer bättre i dagen 

i vad han hade för sig i övrigt än i denna hans enda bevarade artikel. Detta är helt naturligt, ty 

det är lättare att bilda en förening för att diskutera nya idéer än att argumentera samman-

hängande och utförligt inom en föga bekant tankebyggnad. Redan år 1915 hade Mao blivit 

vald till sekreterare i seminariets studentkår, och både i detta och i andra sammanhang visade 

han sig oförtrutet verksam för att främja studiet av de nya idéerna och för att bekämpa 

stelbenta och gammalmodiga disciplinbegrepp. Ett av hans första och mest typiska initiativ 

var bildandet av ”Föreningen för studenternas självstyrelse”, vars syfte i första hand var att 

organisera studenterna till kollektivt motstånd mot sådana krav från skolmyndigheterna som 

föreföll omotiverade. 

Även när Mao vidtog dessa första åtgärder för att motarbeta traditionella missbruk, förblev 

han djupt präglad av sin lantliga barndomsmiljö. Han fick tillfälle att ådagalägga detta då han 

på våren 1917 förde befälet över dem som försvarade Första seminariet under de förödande 

strider mellan olika militära grupper som ständigt drog fram över provinsen. Mao, som då 

stod i spetsen för studenternas ”frivilliga armé”, begagnade sig av en list som är välkänd på 

den hunanesiska landsbygden. Han lät studenterna skära av unga bambuskott på ett sådant sätt 

att de fick en vass spets som kunde användas för att peta ut ögonen på den soldat som försökte 

klättra över skolmuren. (Ingen gav sig på försöket!) 

Vid månkaksfesten på hösten 1917 gav Mao en ny och ännu mer slående uppvisning av sitt 

traditionalistiska sinnelag. En grupp studenter samlades på en höjd bakom seminariet för att 

diskutera hur man skulle kunna rädda landet. Somliga föreslog att man skulle ge sig in i 

politiken. Härpå svarade Mao att man behövde pengar och förbindelser för att bli vald. Andra 

föreslog att man skulle utnyttja de utexaminerades framtida lärartjänster till att öva inverkan 

på den kommande generationen, men Mao invände att denna metod skulle dra för långt ut på 

tiden. När någon frågade honom vilken lösning han själv rekommenderade, svarade han: ”Gör 

som hjältarna på Liang Shan P'o.”
*
 

Liang Shan P'o hette den bergsfästning där rövarna i Maos favoritroman Vattenbrynet hade 

satt sig fast för att kämpa för rättvisa och ordning i en kaotisk värld. Exakt tio år senare skulle 

Mao själv bestiga Chingkangshan och börja med ett äventyr som inte stod sagan efter. Men 

just vid denna tid, i slutet av år 1917, stod han i begrepp att ta ett nytt steg framåt mot att till-

godogöra sig de moderna och västerländska idéerna. Det viktigaste konkreta utslaget härav 

var den ledande roll han spelade vid tillkomsten av Hsin-min Hsüeh-hui, eller Det nya folkets 

studieförbund, som begynte sin verksamhet på hösten 1917 och formellt konstituerades på 

våren 1918. Det var en av de allra radikalaste studentorganisationerna i hela Kina vid denna 

tid. Hela medlemskadern gick i sinom tid mangrant in i kommunistiska partiet. 

                                                 
*
 Upplysningar om denna episod samt en stor mängd andra data rörande Maos ungdom, har jag fått genom 

intervjuer med professor Pai Yü (eller Yu Beh, som han transkriberar det) vid Nationella Chengchiuniversitetet i 

Taipei, som var vänlig nog att tillåta mig att här göra bruk av hans hågkomster. Professor Pai studerade vid 

Första seminariet i Changsha två årskurser under Mao. 
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Andra uppgifter bekräftar att det just var under vintern 1917—18 som de idéer och intryck 

som Mao under mer än tolv år hade insupit från skilda former av modernt och västerländskt 

tänkande började koagulera till en världsåskådning som var oändligt mycket radikalare än den 

som han hade gett uttryck åt i sin artikel ett fåtal månader tidigare i Hsin Ch’ing-nien. Vid 

denna tid skrev han i marginalen på sin kursbok i etik: 

Vi måste i fullt mått utveckla våra fysiska och psykiska förmågor ... Var helst individen förtrycks, 

var helst åtgärder vidtas som går stick i stäv mot individens natur, där kan brottet inte bli större. Det 

är därför som vårt lands tre band måste avlägsnas vilka, tillsammans med religionen, kapitalisterna 

och autokratin, utgör rikets fyra onda andar.
*
 

Här finner vi inte bara en hänsyftning på ”kapitalisterna” utan också en kategorisk 

förkastelsedom över ”de tre banden”, nämligen dem mellan furste och undersåte, mellan far 

och son samt mellan man och hustru, vilka tillsammans utgör själva kärnpunkten i den 

konfucianska moralläran. Samtidigt uppvisar den nya personlighetsbild som vid denna tid 

framträder en djupgående kontinuitet i förhållande till Maos traditionalistiska period. Be-

undran för klassikerna fick maka åt sig för entusiasmen för revolution och radikala 

förändringar, men de två dragen nationalism och tonvikten på krigiska dygder levde kvar i 

hjärtat av Maos personlighet. 

Om nu Mao under åren 1917-18 begynte förändras i riktning mot en modernare uppfattning, 

berodde detta i första hand säkerligen på att han hade nått ett härtill avpassat stadium i sin per-

sonliga utveckling. Men detta motsvarades också av de allt snabbare sociala och intellektuella 

förändringar i Kina som helhet vilka kom i gång i och med att fjärdemajrörelsen började få 

luft under vingarna. Och i och med att dessa händelser utvecklade sig skulle de rycka Mao 

med sig mot hans slutliga öde. När han på våren 1918 avlade sin slutexamen vid Första 

seminariet, var han en vanlig bondestudent bland andra, om ock en politiskt medveten sådan. 

Men på sommaren 1919, då han återvände till Hunan efter ett halvårs vistelse i Peking och 

kastade sig in i den politiska aktivitet av de mest skilda slag som följde i kölvattnet på 

studentdemonstrationerna den fjärde maj, då hade han redan tagit de första stegen på den stig 

som inom kort skulle leda honom till hans bana som yrkesrevolutionär.

                                                 
*
 Schram s. 13. Ifrågavarande kursbok var en kinesisk översättning av ett arbete av en andra rangens nykantian, 

Friedrich Paulsen. 
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III Mao Tse-tung vid tiden för fjärdemajrörelsen 
Fram till denna tid hade radikalerna inom den kinesiska intelligentsian under sitt sökande efter 

en förebild för omdaningen av sederna och mentaliteten i sitt land, väsentligen fäst sina 

blickar på Västeuropa. Somliga, såsom Ch'en Tu-hsiu, beundrade den franska demokratiska 

traditionen, andra hade mer öga för England. Andra åter tog intryck av centralmakternas 

styrka under det första världskrigets tidigare år, och skrev artiklar i Hsin Ch'ingnien vari man 

prisade ”den tyska militarismen”. Just nu när Mao Tse-tung beredde sig att lämna Peking var 

en omsvängning just på väg; först ett år efter sitt utbrott började nämligen bolsjevik-

revolutionen i Ryssland tilldra sig mer allvarligt intresse i Kina. 

Mao Tse-tung har själv skrivit att ”oktoberrevolutionens gevärssalvor” bragte marxismen till 

Kina.
1
 Detta innebär en överdriven förenkling, men påståendet innehåller dock en hel del san-

ning. Marxismen var inte helt okänd i Kina ens före oktoberrevolutionen; ett fragment av det 

kommunistiska manifestet hade blivit översatt redan år 1906, och vi har redan berört den pole-

mik rörande ”socialismen” som ägde rum vid seklets början. Men sanningen är dock den att 

marxismen kom till Kina som en betydelsefull politisk faktor först en tid efter den ryska 

revolutionen. Den kom alltså inte med detsamma, vilket Mao också menade då han upprepade 

gånger framhöll att fjärdemajepisoden markerar vattendelaren mellan å ena sidan den 

borgerliga dominansen, å andra sidan det ”proletära” ledarskapet, i Kinas politiska och 

intellektuella liv.
2
 Men marxismens inflytande tilltog så hastigt, att debatten rörande Kinas 

framtid inom loppet av blott ett eller ett par år fullständigt ändrade gestalt. 

Det är betecknande för hur denna förändring kom till stånd att Li Ta-chao som (tillsammans 

med Ch'en Tu-hsiu) i sinom tid skulle bli det kinesiska kommunistpartiets viktigaste grundare 

betonade den historiska och filosofiska betydelsen av den ryska revolutionen långt innan han 

själv hade nått någon djupare insikt rörande dess ideologiska grundvalar. Hans första artikel i 

detta ämne stod i Hsin Ch’ing-nien i juli 1918, och en betydligt rykt-barare artikel ”Bolsjevis-

mens seger” i oktober samma år, nästan samtidigt med Maos ankomst till Peking. Oktober-

revolutionens triumf var enligt Li inte blott och bart en rysk angelägenhet utan ”en seger för 

mänsklighetens ande” i striden mot militarism och autokrati. Vi kan vara fullkomligt över-

tygade om att Mao med stort intresse läste den artikeln, ty tack vare en rekommendations-

skrivelse från Yang Ch'ang-chi (som just hade antagit utnämningen till en professur vid 

Pekings universitet) fick han anställning som biblioteksbiträde under Li, som var chef för 

universitetsbiblioteket, och f. ö. senare blev professor i historia. Maos lön på åtta dollar i 

månaden medgav honom blott ett ytterst torftigt uppehälle — han delade rum med sju andra 

hunanesiska studenter — men den gamla huvudstadens skönhet erbjöd, för att använda hans 

egna ord, ”en livlig och levande kompensation”. Han var också ofta inbjuden till Yang 

Ch'ang-chis hem, där han nu blev närmare bekant med sin blivande hustru, Yang K'ai-hui. 

Maos arbetsuppgifter på biblioteket var ytterst enkla, och själva tjänsten var en ren födkrok 

men skänkte honom dock en del kontakter med människor och idéer. Han försökte nog få i 

gång samtal med några ledande intellektuella, men för det mesta måste han konstatera att de 

inte hade ”tid att lyssna till ett biblioteksbiträde som talade sydkinesisk dialekt”.
3
 Men så 

småningom lyckades han på andra vägar få tillfälle att delta i det intellektuella livet på 

universitetet. Å ena sidan gick han med i de filosofiska och journalistiska studentföreningarna 

och förvärvade därmed rätten att delta i undervisningen. (Detta betydde ingalunda att han i 

den alltjämt högeligen statusmedvetna universitetsmiljön tilläts delta som fullvärdig student. 

När han en gång efter en föreläsning av Hu Shih försökte ställa en fråga till denne, vägrade 

                                                 
1
 ”On the People's Democratic Dictatorship” i Selected Works (Peking) vol. 4 s. 413. 

2
 Se särskilt ”On New Democracy” i Selected Works (Peking) vol. 2 s. 339-84. 

3
 Snow: Red Star over China s. 148. 
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Hu att tala till honom sedan han hade underrättats om att Mao inte var någon riktig student 

utan bara ett simpelt biblioteksbiträde.) Viktigare, både som ett medel att träffa folk och som 

ett steg mot hans slutliga politiska ställningstagande, var hans medlemskap i den ”Marxistiska 

studiegruppen”, som hade grundats av Li Ta-chao på våren samma år.
*
 

Li Ta-chao var själv vid denna tidpunkt mycket långt ifrån att helt godta marxismen eller att 

ens ha ett grepp om den. I Lis artikel ”Min syn på marxismen”, som han publicerade i maj 

1919 i ett specialnummer av Hsin Ch’ing-nien ägnat åt detta ämne, ger han en smalspårigt 

deterministisk och alltigenom odialektisk redogörelse för den marxistiska historiesynen, och 

tillägger att en sådan samhällsfilosofi nog kan vara nyttig på sitt sätt men måste kompletteras 

med andra idéer som lägger större vikt vid människoandens skapande funktioner. Det är inte 

att förundra sig över att Mao med en sådan läromästare under sin pekingtid inte i någon påvis-

bar form blev anhängare till marxismen, än mindre till leninismen. Tvärtom medger han i sin 

självbiografi att han vid denna tid visserligen blev ”mer och mer radikal” men också ”för-

virrad i sitt sökande efter en väg”, samt att han i hög grad var påverkad av anarkismen. Dock 

förklarar han att han vintern 1918-19 ”under Li Ta-chao hastigt utvecklades i marxistisk rikt-

ning”. Till råga på förvirringen tillägger han att, under denna hans första vistelse i Peking, 

Ch'en Tu-hsiu påverkade honom ”kanske mer än någon annan”.
4
 Och Ch'en lutade vid denna 

tid varken mot marxismen eller mot anarkismen, utan fortsatte att ivra för den parlamentariska 

demokratin och den vetenskapliga andan som lösningen på Kinas problem. 

Motsägelsen mellan dessa skilda uttalanden är kanske mer sken än verklighet. Vi rör oss här i 

en tid av de mest hisnande omkastningar inom Kinas intellektuella och politiska liv, då till 

och med lärda och mogna kulturpersonligheter ej sällan fullständigt ändrade uppfattning inom 

loppet av ett par månader. Det är sålunda knappast ägnat att överraska oss att en ung man som 

nu för första gången hade lämnat sin hemprovins och kommit i beröring med livet i huvud-

staden, mycket väl kunde ändra sig hastigt i flera riktningar på en och samma gång. Han drogs 

till anarkismen eftersom han, med hela sin generation, kände sig manad att bryta de bojor som 

det traditionella samhällsskicket lade på individen. Han var djupt påverkad av Ch'en Tu-hsiu, 

därför att Ch'en hade varit hans litterära idol, och även på grund av Ch'ens oförbehållsamma 

ja till allt som var ungt och ohämmat och livfyllt passade samman med denna längtan efter be-

frielse. Och han utvecklades i marxistisk riktning ”under Li Tachao”, inte bara därför att Li 

var arkitekten bakom den studiegrupp inom vilken Maos egna kunskaper i ämnet växte fram, 

utan därför att han i sitt lidelsefulla engagemang för Kinas storhet mycket nära påminte om 

Li. 

Betydelsen av detta drag i Lis personlighet kan knappast framhävas för mycket. Det var ju 

först på hösten år 1918 som han blev medlem i redaktionen för Hsin Ch’ing-nien. Ända till 

dess hade han hållit sig på visst avstånd från ”Nya kulturrörelsen” just därför att den saknade 

intresse för de nationella värden som föreföll honom typiska för Ch'en Tu-hsius inställning.
**

 

Att han nu dök upp som en av de ledande i den kulturella revolutionen kan tas som ett tecken 

på den tvåfaldiga omdaning som denna rörelse just var stadd i, inte bara i marxistisk riktning 

utan också, som redan nämnts, i nationalistisk. Det var givetvis just Lenins tolkning av 

marxismen med dess tonvikt på nationella befrielserörelser inom världsrevolutionens ram som 

                                                 
*
 Det är något tvivelaktigt huruvida gruppen verkligen var formellt konstituerad före 1919, men den synes ha 

fungerat på informell basis under vintern 1918-19. Se Chow Tse-tsung: The May Fourth Movement s. 244. 
4
 Ibid. s. 149, 151, 154. 

**
 Redan åren 1914-15 förde dessa två män en ryktbar litterär fejd med varandra över frågan huruvida folkets 

frihet och upplysning eller statens överlevande vore viktigast. Li hade vid detta tillfälle med stor iver gjort 

gällande att även lidandena under den mest tyranniska stat vore att föredra framför att inte ha någon stat alls och 

bli ”slavar utan land”. Utdrag ur Lis och Ch'ens artiklar i detta sammanhang samt en jämförelse mellan deras 

utveckling från 1914 fram till Li Ta-chaos död år 1927 återfinnes i Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme 

et l’Asie s. 72-82, 280-314. För mer ingående studier av Li Ta-chaos intellektuella utveckling hänvisas till 

Maurice Meisners biografi. 
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medgav sammansmältningen av dessa båda tendenser. Men den uttolkning av marxismen som 

slutligen arbetades fram av Li Ta-chao, och efter honom av Mao Tse-tung, hade sitt särmärke 

däri att dessa män, i motsats till Lenin, betraktade den kinesiska nationens värdighet och stor-

heten i dess insatser i världen inte blott som teman för den anti-imperialistiska propagandan, 

utan som värden i sig själva. 

Men då Mao på våren år 1919 redde sig att lämna Peking, propagerade han ännu så länge inte 

för någon som helst typ av marxism. Till ”den säregna blandning av idéer om liberalism, de-

mokratisk reformism och utopisk socialism” som hade präglat hans sinne då han avlade sin 

examen vid seminariet i Changsha
5
, hade nu fogats ett antal marxistiska och anarkistiska 

föreställningar, men det hela hade ännu inte kondenserats till något enhetligt. Härtill kommer 

att även traditionalistiska ingredienser ingick, och alltjämt ingår, i blandningen, trots Maos 

successiva anammande av marxismen-leninismen. Vid mötena med Li Tachaos marxistiska 

studiegrupp utmärkte sig Mao genom sina strävanden att kombinera socialismen med skilda 

skolor inom det gammalkinesiska tänkandet. Han uppges även ha beundrat Tseng Kuo-fan vid 

denna tid, och det till den grad att han uppställde honom som sitt ideal. När Mao identifierade 

sig med Tseng tänkte han säkert inte på dennes specifikt konservativa drag, utan på honom 

som ett exempel på en statsman som förstod sig på att handskas med politisk och militär makt. 

Och han var säkerligen inte okänslig för att Tseng och han själv båda var hunaneser. 

De politiska händelserna under sommaren 1919 hjälpte Mao att göra sina idéer klarare och 

började omsider ge honom en slutgiltig politisk åskådning och en egen politisk stil. Han 

lämnade Peking i slutet av februari eller början av mars, och begav sig först till Shanghai för 

att följa av några av sina vänner som skulle fara till Frankrike. De skulle resa dit tack vare en 

plan för understöd åt ”flitigt arbete och frugala studier” som hade satts i verket år 1917 av en 

grupp ledande kulturpersonligheter. Det var meningen att studenterna skulle ha halvtids-

anställningar för att betala för sin undervisning och sitt uppehälle. Maos ”Det nya folkets 

studieförbund” i Changsha hade börjat intressera sig för detta program under våren och 

sommaren 1918, och antalet hunanesiska studenter som reste till Peking för att förbereda sig 

för sin vistelse i Frankrike var påfallande stort. Efter sin ankomst till huvudstaden hade Mao 

fortsatt att verksamt understödja projektet, och bidrog med att göra upp en utbildningsplan för 

stipendiaterna under dessas vistelse i Peking.
6
 

Bland dem som passade på detta tillfälle befann sig Chou En-lai, liksom också Maos vän Ts'ai 

Ho-sen. I sin självbiografi understryker Mao att han själv aldrig övervägde att fara till 

Frankrike, eftersom han inte kände tillräckligt väl till sitt eget land. Andra uppgifter från 

sådana som kände honom väl vid denna tid, antyder att han i själva verket var allvarligt 

betänkt på att resa, men att han i sista hand beslöt sig för att inte göra det, alldenstund han inte 

var särskilt bevandrad i språk och fruktade att han skulle bli alldeles bortkommen i ett 

främmande land. Hur som helst bestämde han sig definitivt för att stanna kvar i Kina, och 

nöjde sig med att följa av några bland sina vänner till båten i Shanghai. Därifrån återvände 

han till Changsha. Betecknande nog var det hans besök vid vissa minnesrika platser ur Kinas 

förflutna som sexton år senare stod klarast för hans minne, t. ex. Konfucius grav samt en 

muromgärdad stad som vunnit ryktbarhet genom Sagan om de tre rikena. 

Vid sin återkomst till Hunan fann Mao Tse-tung att provinsen befann sig i full jäsning. 

Guvernören, general Chang Ching-yao, var särdeles brutal
*
, den förbittring som hans 

undertrycknings-politik väckte ökades ytterligare av att han var med i den japanvänliga Anfu-

klicken, som leddes av general Tuan Ch'i-jui, den dåvarande starke mannen i peking-

                                                 
5
 Ibid. s. 146. 

6
 Li Jui: Mao Tse-tung t'ung-chih ti ch'u-ch'i ko-ming huo-tung s. 83-86. 

*
 Hans efterträdare, general Chao Heng-t'i (Maos tidigare militäre chef åren 1911-12 och hans motståndare i 

många politiska strider under fjärdemajperioden) uppgav för mig i en intervju i Taipei i juni 1963 att Chang var 

”inte en människa utan ett vilddjur”. 
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regeringen. Alltsedan år 1915, då Japan hade ställt sina tjugoen krav på Kina, hade 

förbittringen mot detta land bara växt och växt i Kina, och det utbrott som framkallades av 

nyheterna från Paris om att den kinesiska delegationen helt undergivet hade gått med på 

fredskonferensens beslut rörande Shantung, blev bara än värre av att det var Tokyo som var 

förmånstagaren i denna ohöljt imperialistiska stympning av landet. De överväldigande 

studentdemonstrationerna den 4 maj 1919 skedde till ackompanjemang av antijapanska 

slagord, och den minister vars hus studenterna brände ner var i särskilt hög grad samman-

kopplad med den kinesiska regeringens godkännande av de tjugoen kraven fyra år tidigare. 

Trots alla mått och steg som Chang Ching-yao vidtog för att undertrycka all antijapansk 

verksamhet, väckte nyheterna från Peking omedelbart gensvar i Hunan. I Changsha, liksom i 

Peking, var det studenterna som var den drivande kraften i rörelsen under dess inledande 

stadium. Mao Tse-tung spelade en aktiv roll vid tillkomsten, den 3 juni, av ”Förenade 

studentkåren” i provinsen Hunan. Denna organisation utfärdade samma dag en proklamation 

vari man begärde att den japanvänlige politiker, vars hus studenterna i Peking hade bränt ner 

den fjärde maj, skulle halshuggas.
*
 

Den tredje juni ägde också massarresteringar rum bland studenterna i Peking, vilket två dagar 

senare ledde till proteststrejker av både köpmän och arbetare i Shanghai och inom kort också i 

flertalet större städer i landet. För första gången i det moderna Kinas historia hade vänsterns 

intellektuella lyckats inspirera och organisera en massrörelse inom andra sociala grupper. 

(Rörelsen var emellertid genomgående inskränkt till städerna; bondebefolkningen var helt 

oberörd av densamma.) Under de närmast följande veckorna sköt nya organisationer av alla 

de slag upp som svampar ur jorden. I Hunan spelade Mao Tse-tung hela tiden en synnerligen 

aktiv roll, både när det gällde att få nya organisationer på fötter och att sätta i gång demonstra-

tioner mot pekingregeringens och Chang Ching-yaos japanvänliga politik. Två av de mest 

betydelsefulla organisationerna var ”Förbundet till förmån för nationella produkter” (d. v. s. 

för bojkott av japanska varor) samt ”Hunans förbund av alla kretsar” (d. v. s. sociala grupper). 

Det sistnämnda, som hämtade sin inspiration från motsvarigheter i Peking, Tientsin och 

Shanghai, bildades den 9 juli 1919 på initiativ av Förenade studentkåren, och omfattade både 

arbetare och köpmän. Detta är synnerligen symptomatiskt som utslag av den solidaritet som 

vid den tiden rådde mellan stora och vitt skilda skikt i det kinesiska samhället. Det är också 

betydelsefullt som bakgrund för Mao Tse-tungs mest inflytelserika artikel under fjärdemaj-

perioden, ”Den stora sammanslutningen av de folkliga massorna”, vars första avsnitt utkom 

den 21 juli.
**

 

Den artikeln publicerades i numren 2, 3 och 4 av Hsiang-flodens revy (Hsiang-chiang P'ing-

lun), en veckotidning utgiven av Förenade studentkåren. Tidningen grundades den 14 juli 

1919 med Mao som redaktör. Li Jui försöker, som ett led i sina systematiska bemödanden att 

påvisa att Mao redan under sin studenttid hade byggt upp de grundidéer som lyser igenom 

hans senare tänkande och verksamhet, att fastslå att denna ”stora sammanslutning av de 

folkliga massorna” i själva verket var ett slags kusin till den ”folkets demokratiska diktatur” 

som Mao framlade principerna för år 1949, och inom vilken arbetare och bönder förutsattes 

komma att spela en ledande roll.
7
 Denna uppfattning är helt ohistorisk. Mao omnämner 

faktiskt bönderna (fastän de inte alls deltog i fjärdemajrörelsen) och arbetarna, liksom också 

studenterna, kvinnorna och vissa andra grupper, som deltagare i denna ”stora sammanslut-

ning”. Han frammanar också bilden av den segerrika ryska revolutionen och välkomnar ”den 

                                                 
*
 Den sistnämnda uppgiften, som finns medtagen hos Li Jui (Mao Tse-tung t'ung-chih ti ch'u-ch'i ko-ming huo-

tung, s. 95), förekommer däremot inte i manifestet i det skick detta publicerades vid denna tid (Hsüeh-sheng 

chiu-kuo ch'üan-shih, Shanghai oktober 1919), men kan mycket väl ha uteslutits av försiktighetsskäl i denna bok 

som ju utgavs under Tuan Ch'i-juis regim. 
**

 Utdrag ur artikeln i Schram: Political Thought of Mao, texterna IA och IVA. 
7
 Ibid. s. 103-04. 
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röda fanans armé” i dess segerrika tåg genom världen. Men han gör ingen distinktion mellan 

bolsjevikernas röda fana och fjärde-majrörelsens, som i lika hög grad var Deweys
*
 fana som 

Marx', och inte heller finns det minsta spår av marxistiska begrepp i hans analys. Ja, i en 

annan artikel i Hsiangflodens revy, som citeras av Li Jui själv, förklarade Mao att Ch'en Tu-

hsius budskap om vetenskap och demokrati var just det som Kina behövde. Även om denna 

artikel alltså inte förebådar Maos senare tänkande efter marxistiska linjer, markerar den dock 

början på en ytterst betydelsefull sida av hans tankevärld, nämligen det som skulle kunna 

kallas hans ”populistiska” tendens. 

Maos läromästare Li Ta-chao hade redan tidigare börjat göra sig till tolk för idéerna om 

böndernas överväldigande betydelse och moraliska överlägsenhet, idéer som inte så lite 

påminner om de ryska narodnikernas.
**

 Men Mao var ännu så länge inte ”populist” i denna 

bemärkelse; han var över huvud taget inte särskilt intresserad av bönderna. Men han var redan 

nu, och har alltjämt förblivit, ”populist” i vidare bemärkelse, nämligen i sin känsla för att det 

kinesiska folket som helhet inte bara är en viktig historisk företeelse, utan en mäktig fram-

stegsskapande kraft. Denna idé kan rentav betraktas som den förbindelseled som ledde honom 

från hans relativt konservativa och traditionsbundna nationalism år 1917, över till ett äkta 

marxistiskt betraktelsesätt. Han var till en början, som vi har sett, mest mån om att kineserna 

skulle överleva som nation. Ur denna odifferentierade massa hade han nu skurit ut två block, å 

ena sidan ”de folkliga massorna”, å andra sidan en liten minoritet av militarister och profitörer 

som tog parti för utlänningarna. Under de följande årtiondena skulle man få bevittna många 

förändringar i Maos definitioner på olika sociala gruppers progressiva respektive reaktionära 

karaktär, men han har aldrig övergivit sin tro på det kinesiska ”folkets” revolutionära kallelse. 

Maos uppgift som redaktör för Hsiangflodens revy, och som författare till en stor del av tid-

skriftens innehåll, innebar inte blott och bart att han som intellektuell utvecklade sina tankar 

för andra intellektuella. Tvärtom fick hans tidskrift ett utomordentligt stort inflytande i vida 

kretsar. Tvåtusen exemplar av det första numret slutsåldes på en enda dag, och därefter gavs 

varje nummer ut i en upplaga på femtusen exemplar.
8
 Fastän den stora majoriteten av det 

kinesiska folket, särskilt på landsbygden, ju var analfabeter, hade dock den potentiella läse-

kretsen i hög grad ökats ut genom att tidskriften använde en så enkel och lättbegriplig stil, en 

av den Nya kulturrörelsens viktigaste vinningar under denna sin första tid. Tanken att man 

skulle göra sig kvitt det svårtydda och artificiella litterära språket och ersätta det med folk-

språket hade framförts av Hu Shih i en artikel i Hsin Ch’ing-nien i januari 1917, och från och 

med sommaren 1919 användes både i politisk och litterär framställning vanligen en stil som 

relativt nära anslöt sig till det talade språket!
***

 Denna litterära revolution genomfördes av de 

intellektuella inom deras egen begränsade krets men var en nödvändig förutsättning för att 

man skulle kunna bryta sig ur denna krets och komma till tals med det kinesiska folket som 

helhet. 

I likhet med de äldre och bättre kända kulturpersonligheterna och intellektuella i Peking, hade 

Mao för avsikt att till fullo utnyttja det redskap som sålunda hade satts i hans hand för att 

påverka den allmänna opinionen. Detta nya inslag i kulturbilden och vad det kunde föra med 

sig gick inte myndigheternas ögon förbi, och det är därför föga förvånande att guvernören 

Chang Ching-yao drog in Hsiangflodens revy sedan dennas femte nummer hade kommit ut, 

och i samma veva också upplöste Förenade studentkåren. Men Mao lät sig ingalunda nedslås 

av detta utan övertog ledningen av en annan studentveckotidning i Changsha, Hsin Hunan 

                                                 
*
 Den amerikanske filosofen John Dewey befann sig i Peking under fjärdemajoroligheterna. Övers. anm. 

**
 En grupp ryska författare på 1860- och 70-talen som studerade det ryska bondelivet och proletariatet och härur 

fick ämnen för sina berättelser. Jfr det revolutionära partiet Naro'dnaja vo'lja (Folkviljan) omkr. 1880, vars 

bonderevolutionära idéer delvis övergick i det senare socialrevolutionära partiet. Övers. anm. 
8
 Ibid. s. 100. 

***
 Rörande införandet av folkspråkets stil eller pai-hua-stilen, se Chow Tse-tsung s. 26-28, 271-83. 
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(Nya Hunan). Chang Ching-yao drog emellertid snart in också denna publikation, så Mao fick 

nöja sig med att skriva artiklar i den ledande dagliga tidningen i Changsha, Ta Kung Pao. 

Några av de intressantaste bland dessa ägnades ett ämne som alltid hade legat honom varmt 

om hjärtat, nämligen kvinnans rättigheter. Kort efter det en ung changshaflicka, vars föräldrar 

hade tvingat henne att gifta sig mot sin vilja, hade begått självmord, skrev han inom loppet av 

tretton dagar inte mindre än nio artiklar där han gick till storms mot de hämskor det gamla 

samhället lade på individens frihet och hyllade ”den mäktiga vågen av frihet att älska”.
*
 

Hindren som lades i vägen för Maos skriftställarverksamhet fick honom att i stället ägna desto 

mer tid åt praktiskt politiskt arbete. I november återupprättade han Förenade studentkåren, 

och i december organiserade han en mot Chang Ching-yao riktad strejk bland eleverna i alla 

läroverk samt i en del folkskolor i Changsha.
9
 Denna strejk var ingenting att skratta åt, ty 

Chang var inte den som lade fingrarna emellan när han hade med oppositionen att göra. Ett 

par veckor innan dess hade Chang sammankallat ett möte av representanter för studenterna 

där Mao var med fastän han själv inte längre drev några studier. Där gick Chang till bred 

attack mot studenterna för att de lade sig i politiken och inte överlät handhavandet av för-

bindelserna med Japan åt regeringen. Han avslutade sitt anförande med att vråla till studen-

terna: ”Om ni inte lyder mig ska jag låta halshugga er!” Nu började en av studentskorna gråta, 

men Mao rådde henne att inte bry sig mer om Chang än om en skällande hund.
10

 

Skolstrejken i december 1919 ledde faktiskt till vissa eftergifter, men situationen i Hunan blev 

snart nog alltför farlig för folksom i likhet med Mao genom sin politiska verksamhet hade 

dragit myndigheternas uppmärksamhet på sig. Dessutom kom alltfler att hysa den uppfatt-

ningen att man inte kunde bli av med Chang annat än med hjälp utifrån. Följaktligen sändes 

ett antal representanter från Changsha till de viktigaste städerna i landet, och Mao befann sig 

snart än en gång i Peking. 

Men nu var han inte längre någon okänd student som han hade varit ett år tidigare. Hans 

artiklar i Hsiangflodens revy och i Hsin Hunan hade väckt stort gillande i de tre viktigaste 

tidskrifterna vid denna tid, både i Hsin Ch’ing-nien och i Hsin Ch’ao (Nytt tidvatten) samt i 

Li Ta-chaos organ Mei-chou P’ing-lun (Veckorevyn).
**

 Hans vistelse i Peking blev relativt 

kortvarig, men den markerar dock en väsentlig etapp i hans utveckling. Vid denna tid höll 

fullständiga eller partiella översättningar av åtskilliga grundläggande marxistiska skrifter just 

på att komma ut. I november 1919 hade det första avsnittet av det kommunistiska manifestet 

utkommit av trycket (en fullständig översättning utkom i april 1920), liksom även huvuddelen 

av Kautskys Karl Marx' ökonomische Lehren.
***

 Mao läste båda dessa översättningar, liksom 

också Kirkups bok om socialismens historia. 

Dessa tre arbeten, säger han, ”inristades särskilt djupt i mitt sinne och byggde upp en tro på 

marxismen, en tro som jag, sedan jag en gång hade accepterat den som den korrekta historie-

tolkningen, senare inte har vacklat i.”
11

 Det fanns kanske också personliga skäl för Mao att 

fara till Peking just vid denna tidpunkt. Yang Ch'ang-chi dog i slutet av januari, och Mao 

kände sig kanske manad att möta och att trösta Yang K'ai-hui. 

Från Peking begav sig Mao än en gång till Shanghai, där han sammanträffade med Ch'en Tu-

                                                 
*
 Utdrag återfinnes i Schram s. 226-28. Yang Ch'ang-chis, Maos blivande svärfars, åsikter rörande sexualmoral 

var utomordentligt radikala. I en artikel år 1915 prisade han engelsmännen därför att de, till skillnad från 

kineserna, inte lade sig i änkornas sexualliv. ”CZY Sheng” (pseudonym) i Chia-yin Tsa-chih 1:6. 
9
 Ibid. s. 115-17. 

10
 Muntliga uppgifter av professor Pai Yü. 

**
 Han prisades entusiastiskt i Hsin Ch’ao av Lo Chia-lun, som nu är högt uppsatt politiker på Taiwan, se Schram 

s. 104. Se också Hsin Ch’ing-nien vol. 7 nr. 1 s. 104, samt Mei-chou P’ing-lun nr 36 s. 4. 
***

 För detaljer rörande tid och form för publikationen av skilda marxistiska skrifter vid denna tid, se Chow Tse-

tung s. 299. 
11

 Snow s. 153. 
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hsiu och med honom diskuterade de böcker han just hade läst. Ch'en hade suttit häktad i sex 

månader på grund av det stöd som han i egenskap av dekanus för den humanistiska fakulteten 

hade givit åt studentdemonstrationerna den fjärde maj. Då han frigavs i december 1919, hade 

han sökt sin tillflykt i Shanghai. Under sin fängelsetid hade han mer och mer kommit att luta 

åt marxismen. ”Ch'ens egen trosbekännelse”, sade Mao år 1936, ”gjorde ett djupt intryck på 

mig då jag av allt att döma befann mig i en kritisk period av mitt liv.”
12

 

I Shanghai försörjde sig Mao på arbete för ett tvätteri.
13

 Men hans situation skulle snabbt 

komma att förändras. I P'ei-chi, en framstående medlem i Kuomintang som hade varit lärare 

vid Första seminariet i Changsha, befann sig i Hengyang under beskydd av T'an Yen-kai, och 

han lyckades utverka dennes stöd för att delta i en aktion för att fördriva Chang Ching-yao. 

Där råkade Mao tack vare sysslolösheten under sin påtvingade bortovaro träffa I P'ei-chi och 

bli närmare bekant med honom. När I P'ei-chi i kölvattnet på T'an Yen-k'ais och Chao Heng-

t'is trupper i triumf kunde återvända till Changsha i juni 1920, och snart kom att inta en rad 

inflytelserika nyckelposter, inklusive rektoratet över Första seminariet, utsåg han Mao till 

rektor för den folkskola som var ansluten till seminariet. Denna post gav Mao en rätt hög 

ställning i Changsha och gjorde det lättare för honom att göra sitt inflytande gällande på den 

allmänna opinionen i provinsen. Den gav honom också för första gången ett tryggt materiellt 

underlag för hans liv och till och med ett visst mått av välstånd. Denna kombination av social 

status och säkrade inkomster inverkade inte bara på hans verksamhet i yrke och politik utan 

också på hans personliga liv, ty det var säkerligen detta som gjorde det möjligt för honom att 

under den följande vintern gifta sig med Yang K'ai-hui. Yang Ch'ang-chi hade varit en 

förmögen man, och familjen skulle näppeligen ha kunnat gå med på att hans dotter gifte sig 

med en ung man som inte bara var radikal och oppositionell samt därtill påfallande ovårdad i 

sitt yttre, utan som dessutom saknade varje tillstymmelse till levebröd. 

”Under sommaren 1920”, förklarade Mao i sin självbiografi, ”hade jag, i teorin och i någon 

mån i praktiken, blivit marxist, och alltsedan dess har jag också själv ansett mig vara 

marxist.”
14

 Utan att för den skull överge sitt politiska arbete bland studenterna, kom Mao 

också mycket riktigt att inom kort avancera till mera specifikt marxistisk verksamhet, såsom 

att grunda fackföreningar. Än en gång råkade en ny fas i hans liv tidsmässigt överensstämma 

med en ny etapp i den allmänna utvecklingen i Kina, ty Maos verksamhet under vintern 1920-

21 är nära förbunden med förberedelserna för tillkomsten av det Kinesiska kommunistpartiet, 

som skulle komma att hålla sin första kongress i juli 1921. 

                                                 
12

 Ibid. s. 154. 
13

 Li Jui s. 120. 
14

 Snow s. 153. 
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IV Det Kinesiska kommunistiska partiets begynnelse 
Det Kinesiska kommunistpartiet var alltifrån sin begynnelse en inhemsk rörelse. Det bestod 

av människor som redan innan de fick handledning genom utsända från Tredje internationalen 

i stort sett hade övertygats av värdet i de sovjetiska teorierna och metoderna när det gällde att 

lösa Kinas problem. Men deras trevande försök att finna ett effektivt revolutionärt handlings-

program skulle inte ha kunnat kristalliseras ut till någon konkret organisation vare sig så snart 

eller på samma sätt om någon effektiv påverkan från Moskva inte hade satts in. Denna ryska 

mellankomst erbjöd de kinesiska revolutionärerna vissa fördelar, nämligen teoretisk och 

organisatorisk handledning från mer erfarna kamraters sida samt materiell hjälp. Men den 

hade också två negativa aspekter. De sovjetiska ledarna var inte bara revolutionärer som 

längtade efter att kasta kapitalismen över ända i hela världen, de hade också sitt ansvar för den 

ryska statens framtid att tänka på. Och erfarenheten skulle visa att de, när de ställdes inför ett 

val, satte Rysslands intressen framför världsrevolutionens. Härtill kommer att de flesta bland 

bolsjevikledarna till bakgrund och sinnelag var fullblodseuropéer, och även i de fall då deras 

enda diktan och traktan var att på det mest oegennyttiga sätt bistå sina kinesiska kamrater, 

kunde det inte hjälpas att den bild de gjorde sig av de kinesiska förhållandena ofta var så 

förvriden att de råd de gav inte var mycket att ha. 

Dessa två faktorer verkade på det hela taget jämsides och i samma riktning. Den överväldi-

gande vikt man i Moskva lade vid arbetarklassen i städerna ledde till slutsatsen att man, när 

nu proletariatet i Asien var så svagt och omoget, tills vidare fick lov att nöja sig med en 

”nationell revolution” under ledning av borgarklassen. Om en sådan revolution kunde spelas 

ut direkt mot Västerns imperialistiska inflytande och inte åstadkom alltför mycket social oro i 

de kringliggande länderna, skulle den passa förträffligt för Sovjets utrikespolitiska intressen, 

vilka främst av allt fordrade en stabil och vänligt sinnad buffertstat i öster till värn mot nya 

interventionsförsök. Detta betyder nu inte att den sovjetiska rådgivningen till de kinesiska 

kommunisterna alltid var kortsiktig och självisk. Tvärtom var den till en början med all säker-

het till stor hjälp genom att skydda dem från att till sitt eget fördärv isolera sig från övriga 

partier. Men i längden kunde den prioritet man gav Sovjetunionens utrikespolitiska intressen, 

jämte Stalins naiva tro på att han helt fattade den kinesiska situationen och hade allting full-

ständigt i sin hand, inte undgå att föra den kinesiska revolutionen från den ena katastrofen till 

den andra. 

Lenin var en av de första europeiska revolutionärer som hade fattat den fulla betydelsen av 

koloniernas frihetsrörelser. Hans föreställningar om vilken taktik som vore den lämpligaste 

för att utnyttja den nationella revolutionen i Asien till förmån för hans allt annat överskuggan-

de mål, världsrevolutionen, hade efter hand tagit form allt sedan Japans seger över Ryssland 

år 1905 i hela Orienten hade tänt nya förhoppningar och upprorsplaner. Men det var först på 

Kominterns andra kongress, i juli 1920, som denna syn på ”den nationella och koloniala 

frågan” formulerades ut i en serie teser som formellt antogs av Internationalen. 

Ar 1920 var Internationalen ingalunda det väldisciplinerade instrument för Sovjetunionens 

politik som den blev längre fram, och Lenin fick lov att försvara de slutsatser han hade nått 

fram till mot en synnerligen livlig kritik. Hans främsta motståndare var den indiske kommu-

nisten M. N. Roy. Den debatt som utspann sig mellan de två männen förebådar i mångt och 

mycket den nuvarande rysk-kinesiska konflikten. I likhet med dagens kinesiska ledare, ansåg 

Roy å ena sidan att de sovjetiska ledarna var beredda att gå alldeles för långt i sin strävan att 

försona sig med bourgeoisin och inte i tillräcklig grad insisterade på att ledarskapet för den 

asiatiska revolutionen borde ligga hos proletariatet. Å andra sidan underströk han kategoriskt 

att nyckeln till världsrevolutionen fanns i Asien, och att det europeiska proletariatet aldrig 

skulle kunna åstadkomma något av värde i denna riktning förrän en omfattande resning i 

kolonierna hade ryckt undan grunden för den kapitalistiska samhällsordningen och berett 
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vägen för dennas likvidering. Lenin hade ju under lång tid bekämpat tendenserna bland de 

europeiska socialdemokraterna, inklusive även Rosa Luxemburg, att underskatta de utom-

europeiska folkens revolutionära kapacitet och att betrakta dessa folk blott som passiva 

statister som kunde vänta sig att bli befriade endast med det europeiska proletariatets hjälp. 

Lenin var emellertid inte heller beredd att göra Roy sällskap vid den motsatta ståndpunkten, 

och klargjorde för indiern i rätt skarpa ordalag att han gick för långt. Slutet blev att kong-

ressen i allt väsentligt godtog Lenins ståndpunkt, med vissa begränsade och huvudsakligen 

formella eftergifter åt Roy. Vad taktiken beträffar fastslog man nu att Internationalen (samt de 

lokala kommunistiska grupperna där sådana fanns) inte skulle samarbeta med ”borgerligt 

demokratiska” rörelser (som Lenin hade skrivit i sitt första resolutionsutkast) utan endast med 

”nationellt revolutionära” rörelser. I sin redogörelse för kongressen gjorde Lenin det fullt klart 

att denna ändring var rent formell, alldenstund alla nationella rörelser i kolonierna helt natur-

ligt skulle få borgerligt demokratisk karaktär. Han underströk de europeiska och asiatiska 

revolutionernas ömsesidiga beroende, men undvek att klart uttala sig rörande deras relativa 

betydelse.
*
 

Fastän detta ställningstagande fastslogs i juli 1920, hade det över huvud taget ingen inverkan 

på läget i Kina förrän i januari 1922. De kinesiska kommunisterna hade ännu så länge nätt och 

jämnt börjat tillgodogöra sig marxismens första grunder, och de hade dittills knappast någon 

aning om motsättningarna bland Marx' lärjungar och uttolkare. För ögonblicket påverkades de 

kinesiska kommunisterna inte av Lenins idéer, utan av den ortodoxa marxismens lära, som ju 

lade hela ansvaret för revolutionen på proletariatet i städerna och inte på minsta sätt förbered-

de någon allians med bourgeoisin i kampen för det gemensamma målet att nå nationellt 

oberoende. 

Även om den viktigaste förklaringen till denna eftersläpning måste vara svårigheterna att 

smälta en i så hög grad främmande ideologi, finns det också en annan förklaring, nämligen de 

sovjetiska ledarnas söl med att sprida sin lära i Kina. Redan år 1918 hade Lenin och utrikes-

kommissarie Tjitjerin börjat vinnlägga sig om att upprätta förbindelser både med den konser-

vativa pekingregeringen (som ju leddes av den s. k. Anfu-klicken under Tuan Ch'i-jui) samt 

med Sun Yat-sen i Sydkina
**

, men det dröjde ända till början av år 1920 innan den första 

emissarien från Internationalen, Georgij Voitinskij, anlände till Kina. Med bistånd av de 

sovjetiska diplomater som då uppehöll sig i Peking, lyckades han nå en överenskommelse 

med Li Ta-chao, som försåg honom med ett rekommendationsbrev till Ch'en Tu-hsiu i Shang-

hai. Resultatet av detta blev upprättandet i mars i Peking av ett sällskap för studium av 

marxistisk teori, samt därefter grundan-det av ett verkligt kommunistiskt parti, i Shanghai i 

maj och i Peking i september.
***

 

I september eller oktober 1920, kort efter det att Mao Tsetung hade fått uppgifter om att en 

kommunistisk grupp hade upprättats i Peking, tog han initiativet till att bilda en avdelning 

också i Changsha. På samma gång sökte han upprätta en lokalavdelning av Socialistiska 

ungdomskåren, en strävan som omsider bar frukt i december samma år. (Ungdomskåren hade 

                                                 
*
 För fler uppgifter om diskussionerna på Kominterns andra kongress, se Carrre d'Encausse och Schram: Le 

Marxisme et l’Asie s. 40-48. 
**

 Rörande denna aspekt på utvecklingen, se särskilt Allen S. Whiting: Soviet Policies in China (Columbia 

University Press, New York 1954) s. 25-41, ett arbete som innehåller en uttömmande redovisning av de olika 

versionerna av ställföreträdande utrikeskommissarien Karachans ryktbara deklaration i juli 1919, enligt vilken 

ryssarna bl. a. utlovade att den östmanchuriska järnvägen skulle återställas till Kina utan något vederlag. 
***

 Det råder delade meningar huruvida Shanghai-gruppen blott var en grupp bland andra (det fanns inalles sju 

sådana i början av år 1921) eller själva embryot till det kinesiska kommunistpartiet, samt följaktligen huruvida 

grundandet av partiet bör tidfästas till maj 1920 eller till juli 1921, då den första partikongressen ägde rum, se 

Chow Tse-tung s. 248-49. Jag föredrar för min del den senare tidpunkten, men de konkreta åtgärder som syftade 

till att upprätta detta parti förefaller mig vara av större betydelse än den värdighet av högre rang som man 

tillmäter den ena eller den andra av dessa tidpunkter som själva det ögonblick då partiet grundades. 
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gjort sin debut i Shanghai i augusti.) I Hunan rekryterades bägge organisationerna till stor del 

bland medlemmarna i Det nya folkets studieförbund (Hsin-min Hsüeh-hui, ovan s. 42.)
1
 

Dessa två nytillkomna organisationer, liksom också det samfund för studiet av marxismen 

som han grundade i september, skapades av Mao efter förebild av vad som på andra håll hade 

åstadkommits av hans läromästare Li Ta-chao och Ch'en Tu-hsiu. I vissa andra saker han 

företog sig visade han prov på större originalitet. Ett av dessa initiativ var tillkomsten, i juli 

1920, av ”Kulturella boksamfundet” med uppgift att göra åtkomliga i Hunan de radikala 

böcker och tidskrifter som i allt större mängder utkom i Peking och Shanghai. I detta goda 

syfte övertalade Mao den nye provinsguvernören T'an Yen-k'ai, som tidigare hade varit 

medlem i den kejserliga Hanlin-akademin och var mycket stolt över sin piktur, att texta 

skylten över porten till denna organisations försäljningslokal.
2
 Än mer originellt av Mao var 

att han också förde en livlig kampanj för att provinsen Hunan skulle få autonomi. Medan Kina 

var sönderslitet av inre strider fanns det en hel del folk av skiftande politiska åsiktsriktningar 

som propagerade för provinsautonomi, och när T'an Yen-k'ai kom tillbaka till Changsha hyste 

också han sådana tankar. Enligt den officiella kinesiska historieskrivningen började Mao 

verka för provinsens autonomi i syfte att dra nytta av situationen i dubbel bemärkelse. Å ena 

sidan var det alldeles givet att T'an Yen-k'ais avsikt ingalunda var att upprätta någon verklig 

folklig självstyrelse, utan i stället att bygga ut sin egen inflytelsesfär på bekostnad av Anfu-

generalerna i Peking. I och med att Mao vidtog anstalter för att organisera en kampanj för att 

folket skulle få delta i utarbetandet av den nya provinsförfattningen, skulle man kunna avslöja 

hur ihålig den demokrati var som T'an hade tänkt sig. I den mån den nya konstitutionen kunde 

komma att innehålla garantier för de medborgerliga friheterna, skulle dock härigenom klima-

tet bli gynnsammare för revolutionärt arbete i allmänhet. Det ligger väl en viss sanning i detta, 

men det är tvivelaktigt om det är hela sanningen. I augusti 1921 hade Chao Heng-ti, som i 

november föregående år hade efterträtt sin tidigare chef som provinsguvernör i Hunan, lyckats 

genomdriva en provinsförfattning som trädde i kraft den 1 januari 1922. Sommaren året därpå 

hade Mao fullständigt glömt bort att han någonsin hade verkat för provinsiell autonomi ens 

som ett taktiskt drag, och förklarade, i en artikel där han gick till rätta med Chaos hårda styre i 

Hunan, att han ”ständigt hade motsatt sig” provinsiell självstyrelse.
*
 Att han på detta sätt 

förnekade sin tidigare ståndpunkt berodde nog till stor del på den kritik som under mellan-

tiden hade riktats mot hans hunanesiska partikularism. 

Under vintern 1920-21 var Mao under en kortare period verksam som organisatör av fackföre-

ningar. (Det rörde sig blott om ett arbete på deltid och han behöll hela tiden sin tjänst som rek-

tor för övningsskolan vid seminariet i Changsha.) Medan han sysslade med detta, växte inom 

honom fram en ”ortodox marxistisk” åskådning av den typ som vi redan tidigare har angivit 

som karakteristisk för hela det kinesiska kommunistpartiet vid denna tid. I ett brev till sin vän 

Ts'ai Ho-sen i Frankrike målade han upp en värld som till en tredjedel bestod av ”kapitalister” 

och till två tredjedelar av ”proletärer”, utan att med ett ord beröra de nationella skiljelinjerna.
3
 

På våren 1921 fanns det redan sex ”små grupper” av kommunister i själva Kina (nämligen i 

Shanghai, Peking, Changsha, Wuhan, Kanton och Tsinan) jämte en som hade bildats av ett 

antal kinesiska studenter i Paris. Efter en del förberedande överläggningar
**

 sammanträdde i 

                                                 
1
 Li Jui: Mao Tse-tung t'ung-chih ti ch'u-ch'i ko-ming huo-tung s. 146-53. 

2
 Li Jui s. 138-43; Chow Tse-tsung: The May Fourth Movement s. 249. 

*
 Hsiang-tao chou-pao nr 36 (15 augusti) 1923 s. 270-71. Rörande Maos autonomistiska verksamhet i allmänhet 

hänvisas till Li Jui s. 121-31. 
3
 Schram: Political Thought of Mao s. 25, 214-16. 

**
 I Boris Sjumiatskijs redogörelse för dessa i Kominterns Fjärran-Östern-sekretariats organ (Narodij Dalnogo 

Vostoka nr 1 1921) uppges att en konferens ”nyligen” hade ägt rum i det centrala Kina, med deltagande av repre-

sentanter för skilda kommunistiska grupper. Man hade där kommit fram till att ”ett det revolutionära proletaria-

tets enhetsparti, det vill säga ett kommunistiskt parti”, måste upprättas. Sjumiatskij tillade att dessa ord nu hade 

blivit verklighet, alldenstund det kinesiska kommunistpartiets första kongress led mot sitt slut vid den tidpunkt 
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juli 1921 den första partikongressen i Shanghai. De som deltog i densamma var två delegater 

från var och en av de sex kommunistiska grupper som vid denna tid existerade i Kina, jämte 

en representant för kineserna i Japan, inalles tretton personer. Bland dem som sedermera blev 

mest kända märks, förutom Mao själv, Chang Kuo-t'ao från Peking, Tung Pi-wu från Wuhan 

samt Ch'en Kung-po (år 1944 Wang Ching-weis efterträdare som chef för den japanvänliga 

marionettregeringen) från Kanton. Både Li Ta-chao och Ch'en Tu-hsiu var förhindrade att 

närvara; Li stannade kvar i Peking, och Ch'en hade i december föregående år kallats till 

Kanton för att leda skoldepartementet inom den regering som Sun Yat-sen just hade upprättat 

under beskydd av ”krigsherren” Ch'en Chiung-ming. Kongressen bevistades även av två 

delegater från Komintern. Voitinskij hade helt nyligen fått sällskap med en holländare, Hen-

ricus Sneevliet, som uppträdde under täcknamnet Maring. Denne skulle komma att spela en 

avgörande roll för den framtida kinesiska revolutionens orientering i det följande. 

Kongressen arbetade under dramatiska omständigheter, som ofta har blivit skildrade.
*
 Den 

första sessionen hölls i en flickskola, som hade stängt för sommarlov, i den franska kon-

cessionen i Shanghai, utom räckhåll för de kinesiska myndigheterna. Så småningom tilldrog 

sig trafiken av delegater polisens uppmärksamhet. Men delegaterna förvarnades av att en 

misstänkt figur dök upp (av allt att döma en polisspion), och samtliga utom två av dem kunde 

sätta sig i säkerhet i tid; de båda övriga släpptes inom kort efter att ha förhörts. För att kunna 

arbeta i större säkerhet beslöt man sig då för att lämna staden och förlägga slutsammanträdet 

till en båt på Södra sjön, nära Chiahsing i Chekiang-provinsen, under sken av att göra en 

semesterutflykt. 

De grundsatser som antogs av den första kongressen gav på ett påfallande skarpt sätt uttryck 

åt den ”ortodoxa marxistiska” mentaliteten. Det mål man satte upp för sig i det antagna pro-

grammet var att ”kasta de kapitalistiska klasserna över ända” med hjälp av ”den revolutionära 

armén och proletariatet”, samt att ”upprätta en proletariatets diktatur” i syfte att avskaffa alla 

klasser. Ett annat beslut om partiets målsättning rörde uteslutande frågorna kring upprättandet 

av fackföreningar. Ingenstans återfinns någon antydan om sådant samarbete med de borger-

liga nationella krafterna som Lenin hade rekommenderat, eller ens om några nationella mål-

sättningar som skilde sig från klassmålsättningarna. Tvärtom slog man fast: ”Gentemot de 

befintliga politiska partierna bör iakttas en attityd av oberoende, aggressivitet och avgräns-

ning. Vårt parti tar ställning till förmån för proletariatet och bör inte tillåta något som helst 

samröre med andra partier eller grupper.”
4
 

Man beslöt också att regelbundna månadsrapporter skulle delges Tredje internationalen, samt 

att om så påfordrades en representant skulle sändas till Internationalens Fjärranösternsekre-

tariat i Irkutsk.
**

 Med hänsyn till denna nära anslutning till Komintern samt till det faktum att 

representanter från Moskva ju deltog i kongressen, är det förvånande att partiets kurs inte 

lades mer i anslutning till Lenins. Det förefaller emellertid som om Maring och Voitinskij inte 

deltog i det avslutande sammanträdet, då ju resolutionerna antogs, och hur som helst kan 

                                                                                                                                                         
då han skrev sin artikel. Den åsyftade konferensen i ”det centrala Kina” kan vara det sammanträde i Shanghai i 

maj 1921 som omnämns av Tung Pi-wu (i Red Dust, Autobiographies of Chinese Communists, utg. av Nym 

Wales, s. 39) och som enligt honom bevistades både av Li Ta-chao och av Ch'en Tu-hsiu. 
*
 Den mest fullständiga och detaljerade redogörelsen för den första kongressen, inberäknat också en diskussion 

om källmaterialet på sådana punkter som namnen på dem som var närvarande samt exakt datum för samman-

trädena (den officiella dagen för partiets grundande, den första juli, är högst tvivelaktig; kongressen ägde 

sannolikt rum längre fram i månaden) återfinnes i Ch'en Kung-po: The Communist Movement in China, en 

uppsats som skrevs år 1924 och som utgivits och försetts med inledning av C. Martin Wilbur (Columbia 

University Press, New York 1960; tryckt för privat distribuering av East Asian Institute). 
4
 Ch'en Kung-po: The Communist Movement in China s. 106 -09. 

**
 Åtskilliga källor uppger att man inte ens fattade något regelrätt beslut att ansluta partiet till Tredje 

internationalen, men på denna punkt måste jag instämma med C. Martin Wilbur, som framlägger bevis för 

anslutningen i sin inledning till Ch'en Kung-pos arbete (s. 25-26). 
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Internationalens representanter ha känt med sig att det viktigaste målet var att en parti-

organisation verkligen kom till stånd. Även om denna organisation nu bestod av folk med 

skiftande och från den ortodoxa marxismen avvikande ideologiska tendenser, skulle det väl 

alltid ges tillfälle att tillrättaföra dem vid en senare tidpunkt. 

Det förefaller emellertid klart att man diskuterade en del om hur relationerna till de andra 

partierna skulle utformas, om inte i allmänna ordalag så åtminstone i vad gäller samarbetet 

med Sun Yat-sen. Oenigheten i denna fråga var emellertid bevisligen så stor att ett ”anti-

imperialistiskt, anti-militaristiskt” manifest som hade utarbetats inför kongressen aldrig 

utfärdades, eftersom många av de närvarande ansåg att Sun inte var ett dugg bättre än 

krigsherrarna i norr.
*
 

Det finns ingen fullt vittnesgill uppgift om på vilken sida Mao stod i dessa överläggningar. 

Hans officiella biograf, Li Jui, hävdar att Mao motsatte sig dels uppfattningen att partiet 

omedelbart borde ta itu med uppgiften att upprätta proletariatets diktatur, dels också ”den 

felaktiga vänsterextremistiska uppfattningen som riktade sig mot insläppande av intellektuella 

i partiet”.
**

 Detta kan tolkas som att han ställde sig på deras sida som bejakade samarbete med 

andra partier, och således även på deras sida som godtog samarbete med nationalisterna. 

Ehuru detta passar väl in på de långsiktiga tendenserna i Maos tänkande och verksamhet, som 

ju inriktades på ”den stora sammanslutningen av de folkliga massorna” i Kina, tycks hans 

brev under den föregående vintern till T'sai Ho-sen göra det vida mer sannolikt att Mao vid 

denna tid var inne i ett stadium då han motsatte sig samarbete med andra partier och synbar-

ligen gillade den allt annat uteslutande tonvikten på arbetet bland proletariatet, ett drag som 

över huvud taget är betecknande för de bevarade urkunderna från den första kongressen. 

Vilken nu än Maos inställning kan ha varit på sommaren 1921, så kom den snart nog, i likhet 

med själva partiets, att modifieras i riktning mot ett godtagande av, eller rentav entusiasm för, 

samarbete med de ”borgerliga nationalisterna”. Men innan man kunde arbeta fram någon mer 

slutgiltig politik efter dessa linjer, var det oundgängligen nödvändigt att Moskva gjorde klart 

för sig vilka nationalister man önskade understödja. I december 1921 besökte Maring inte 

bara Wu P'ei-fu, den engelskvänlige krigsherre som hade hegemonin i Centralkina, utan 

också, då han var på väg till Sun Yat-sens högkvarter i Kweilin, nära Kanton, Chao Heng-t'i, 

guvernören i Hunan.
5
 Denna tveksamhet från Ma-rings sida förestavades utan tvivel inte av 

utrikespolitiska hänsyn eller av någon önskan att komma i kontakt med de verkliga herrarna i 

landet, utan av den förvirring och brist på system som karakteriserade Sun Yat-sens politiska 

handlande över huvud taget samt av att Sun saknade bärkraftigt organisatoriskt underlag. 

Överläggningarna mellan Maring och Sun i Kweilin i december 1921 övertygade dem båda 

om att de hade åtskilligt att vinna på samarbete sinsemellan, och marken var nu beredd för de 

fortsatta överläggningar som andra sovjetemissarier skulle komma att föra med Sun under 

loppet av följande år. Men Moskva tvekade ändå mellan Sun och hans militäre skyddspatron 

Ch'en Chiungming. 

Under tiden hade Mao Tse-tung återvänt till Changsha som sekreterare för Kinesiska 

kommunistpartiet i provinsen Hunan. Partiet hade inalles endast omkring sextio eller sjuttio 

medlemmar i hela Kina, så det fanns åtskilligt att uträtta för en som ville skapa en allvarligt 

                                                 
*
 Se härom Wilburs inledning till Ch'en Kung-po s. 22-23, liksom också Ch'ens egen uppsats. Bland de 

hågkomster som Ch'en nedtecknade år 1943, då han samarbetade med japanerna, påpekar han vidare att 

Internationalens representanter försökte få beslutet mot samarbete med andra partier utformat i motsatt riktning 

mot vad som skedde, se Ch'en Kung-po s. 53. 
**

 Li Jui: Mao Tse-tung t'ung-chih ti ch'u-ch'i ko-ming huo-tung s. 150. Det program som den första kongressen 

antog innehöll en passus att partiet ”slutgiltigt avbryter alla förbindelser med den gula intellektuella klassen”, se 

Ch'en Kung-po s. 106. 
5
 Brev daterat den 19 december 1921 från Chao Heng-t'i till T'an Yen-k'ai, i Institute of Modern History, 

Academica Sinica, Taiwan. 
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menad och effektivt arbetande organisation. Trots detta hann Mao, vid sidan av sitt arbete för 

partiet och för fackföreningarna, ändå med en rad nya initiativ på det kulturella området. Det 

kanske mest karakteristiska var tillkomsten, i augusti 1921, av ”Självstudieuniversitetet”, en 

institution som syftade till att ge de studerande möjlighet att läsa och fundera på egen hand, 

precis som Mao själv hade gjort, i en miljö som stimulerades av enstaka föreläsningar liksom 

även av diskussioner med lärare och de studerande emellan. Universitetet inhystes i den bygg-

nad som Ch'uan-shan Hsüeh-she (Samfundet för studium av Wang Fu-chih)
*
 innehade. Detta 

var ingen tillfällighet. Tvärtom kan det betraktas som ett förebud på hela den inriktning som 

den kinesiska revolutionen under de följande åren skulle få under Maos ledning. Ty även om 

Självstudieuniversitetet kraftigt betonade studiet av moderna idéer, och särskilt av marxismen, 

så lades dock även stor vikt vid den traditionella kinesiska kulturen, inberäknat sådana skep-

tiska, materialistiska och nationalistiska tänkare som Wang Fu-chih själv. Många framtida 

ledande gestalter inom det Kinesiska kommunistpartiet studerade vid denna skola, och allt 

medan Mao Tse-tung tog del i de diskussioner som här ägde rum, arbetade han vidare på 

grundvalarna för den ”kinesifiering av marxismen” som kom att bli hans största teoretiska och 

praktiska insats. 

Ett annat av Maos initiativ, som i likhet med Kulturella boksamfundet
**

 belyser hans geniala 

förmåga att utnyttja allmänt respekterade människor och institutioner för radikala ändamål, 

var startandet i Hunan i slutet av år 1922 av den ”rörelse för massornas fostran”, som först, 

med amerikanskt stöd, år 1921 hade lancerats i stor skala av ledarna för Kinas K.F.U.M. 

Liksom i den ursprungliga rörelsen hade denna aktion, under Maos ledning, till mål att lära 

vuxna analfabeter ett grundläggande förråd av ettusen skrivtecken. Men i stället för att 

använda samma läseböcker som brukades på andra håll, lät Mao iordningställa en special-

serie. I dessa böcker fastslogs till en början att alla rikedomar i samhället hade frambragts av 

arbetarna och bönderna. Därefter övergick man till att redogöra för kommunismen, den ryska 

revolutionen, och förbundet mellan arbetare och bönder. Mao instruerade dem som i de olika 

bygderna hade hand om denna verksamhet att i varje by söka kontakt med adeln på platsen för 

att på så sätt skaffa sig respektabelt stöd för aktionen.
6
 

Hur intressanta och karakteristiska dessa initiativ av Mao på undervisningens område än må 

vara, var det självfallet partiarbetet, framför allt det inom fackföreningarna, som Mao huvud-

sakligen ägnade sig åt. År 1922 drog en våg av arbetaroroligheter genom landet. Till följd av 

att guvernören Chao Heng-t'i hade låtit avrätta två anarkistiska arbetarledare i Changsha, satte 

Mao i gång en kampanj mot Chao. Tillsammans med Li Li-san och Liu Shao-ch'i, två andra 

hunaneser som i sinom tid skulle komma att spela nyckelroller inom Kinesiska kommunist-

partiet, hjälpte han också till med att leda en rad strejker spridda över hela provinsen, bland 

vilka de mest betydelsefulla var gruvarbetarstrejken i Anyüan (i Hunan) samt strejken vid 

järnvägen KantonHankow i september. Mao var också verksam bland stenarbetarna och 

typograferna samt bland olika andra yrkesgrupper.
***

 

Allt medan Mao sysslade med dessa ting, stod det politiska ramverk inom vilket han var 

verksam inför genomgripande förändringar. I januari 1922 bevistade en kinesisk delegation, 

vari ingick representanter både för kommunistpartiet och Kuomintang, den Första arbetar-

kongressen för Fjärran Östern i Moskva och Petrograd. Där fick de lyssna till ordrika utlägg-

ningar av Zinoviev, som besvor sina kinesiska kamrater att inte alltför mycket se ner på dessa 

”publikaner och syndare”, nämligen de borgerliga nationalisterna, utan i stället göra gemen-

                                                 
*
 Se ovan kap. 2. 

**
 Se ovan s. 31 

6
 Rörande Självstudieuniversitetet, se Li Jui s. 153-59; rörande folkbildningsrörelsen i Hunan, se ibid. s. 166-68, 

181-82. 
***

 Li Jui s. 160-211. Beträffande den kinesiska arbetarrörelsens historia i allmänhet hänvisas till Jean 

Chesneaux: Le Mouvement ouvrier chinois 1919-1927 (Mouton, Paris 1963). 
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sam sak med dem.
7
 Försett med dessa instruktioner beredde sig det Kinesiska kommunist-

partiet, vid sin andra kongress i juli 1922, att överge sin sekteriska (gentemot övriga partier 

avvisande) attityd från föregående år, och antog i stället en resolution vari man accepterade 

samarbete med nationalisterna. Mao uppger att han visserligen begav sig till Shanghai för att 

vara med på kongressen, men att han tappade bort adressen, varför han inte kunde hitta sina 

kamrater och tvangs att återvända till Changsha.
8
 

Vid denna tidpunkt inträffade emellertid vissa dramatiska händelser som omsider tvingade 

sovjetregeringen att bestämma sig för vilka ”nationalister” som den var villig att stödja i Kina. 

Ch'en Chiung-ming bröt med Sun Yat-sen, och denne lyckades med nöd och näppe undvika 

att bli arresterad, och återvände till Shanghai som flykting på nytt, utan underlag för 

operationer av något slag. Där fick han besök först av Dalin, som var utsänd av Ungdoms-

internationalen, samt därefter av Maring. Men trots sin vanskliga situation vägrade Sun att 

acceptera deras förslag att upprätta en enad front av gängse typ mellan Kommunistpartiet och 

Kuomintang; han befarade tydligen att hans nya allierade i längden skulle bli svåra att 

behärska. Han var emellertid redo att släppa in kommunister som enskilda medlemmar i 

Kuomintang, och på så vis kunde samarbete etableras mellan de båda partierna. 

Detta förslag bör ha verkat betydligt mindre stötande för Maring än för de övriga emissarierna 

från Internationalen, ty han hade medarbetat i ett i stort sett likadant ”block inifrån” i Neder-

ländska Indien, där han hade spelat en ledande roll i den socialdemokratiska rörelsens 

utveckling. Här hade socialisterna intimt samarbetat med Sarekat Islam, en nationalistisk 

revolutionär organisation med religiös anstrykning, och detta samarbete hade avbrutits just 

när det såg ut att bära frukt. Här hade man nu en chans att göra ett nytt försök med samma 

taktik. Maring grep girigt detta tillfälle, och sammankallade det Kinesiska kommunistpartiets 

centralkommittétill ett urtima plenarsammanträde, där han tillbakavisade invändningarna från 

majoriteten av hans kinesiska kamrater och utverkade ett uttryckligt beslut i den riktning han 

önskade.
*
 

På detta sätt gav sig Kinesiska kommunistpartiet in på det äventyrliga spelet att samarbeta 

med Kuomintang i syfte att åstadkomma ”nationell revolution” i Kina, ett äventyr som sken-

bart skulle föra partiet triumfen så nära, men som skulle sluta i nederlag samt i total 

undergång för de krafter partiet hade organiserat upp i städerna. 

                                                 
7
 Se Allen Whiting: Soviet Policies in China kapitel 5, samt Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et 

l’Asie s. 79, 296-97. 
8
 Snow: Red Star over China s. 156. 

*
 Beträffande den mycket svårutredda frågan huruvida Maring här handlade på eget initiativ eller på direkta 

instruktioner från Moskva, se Conrad Brandt: Stalin’s Failure in China (Harvard University Press, Cambridge, 

Mass., 1958) s. 30-32; E. H. Carr: A History of Soviet Russia, Socialism in One Country vol. III del II 

(Macmillan 1964). Min egen åsikt, som framgår av texten, är densamma som Brandts och Carrs, nämligen att 

Maring handlade på eget bevåg och utverkade Moskvas godkännande först i efterhand. Men källmaterialet räcker 

inte till för att fullt entydigt bevisa detta. 
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V Samarbete med Kuomintang 
Vare sig nu de sovjetiska ledarna i förväg hade givit sin välsignelse åt den säregna form av 

samarbete som Maring hade fått till stånd mellan Kinesiska kommunistpartiet och Kuomin-

tang eller om de inte hade gjort det, kan det inte vara något tvivel underkastat att själva 

substansen i denna politik stod i samklang med det politiska klimat som vid denna tid rådde i 

Moskva. Den brist på tilltro till de asiatiska folkens revolutionära förmåga som var beteck-

nande för så gott som alla de ledande bolsjevikerna, kom särskilt grällt till uttryck vid 

Kominterns fjärde kongress år 1922. Sedan Karl Radek hade gått till rätta med de kinesiska 

kommunisterna för deras brist på inflytande bland arbetarna och tråkat dem för deras 

”konfucianska” mentalitet, vädjade han till dem att inse, att det vad Kina beträffar för dagen 

varken kunde vara aktuellt att upprätta någon socialistisk samhällsordning eller att ena landet 

under demokratiskt republikanskt styre.
1
 De skulle med andra ord nöja sig med att hjälpa till 

att bygga upp Sun Yat-sens ställning i Sydkina, medan Moskva skulle fortsätta att bevaka 

Sovjets diplomatiska intressen genom förhandlingar med Wu P'ei-fu i Peking och med Chang 

Tso-lin i Manchuriet. 

Fastän alla kinesiska kommunister var tvungna att lyda order från Moskva, var det vissa av 

deras ledare som rättade sig efter denna ledning mer godvilligt än andra. Ch'en Tu-hsiu, som i 

marxismen framför allt hade sökt en ny och effektivare metod för att modernisera landet, var 

en av de mest motvilliga, och fann sig i att nödgas samarbeta med de borgerliga först när Wu 

P'ei-fus massaker på de strejkande järnvägsarbetarna den 7 februari 1923 övertygade honom 

om att proletariatet inte kunde kämpa ensamma mot ”militaristernas” väpnade styrkor.
*
 

Li Ta-chao hade ju aldrig uppgivit sitt glödande engagemang för Kinas oberoende och storhet, 

och han välkomnade entusiastiskt, i likhet med Mao Tse-tung, samarbetspolitiken med Sun 

Yat-sen. I själva verket kunde den nya politiken knappast ha undgått att få stöd av Mao, all-

denstund den anti-imperialistiska målsättningen för alliansen med Sun slog an en sträng som 

hade djup resonans i hans personlighet. 

Det skulle vara en överdriven förenkling och en orättvisa att anklaga Mao för regelrätt 

främlingshat. Men det är fullt klart att han inte kunde förlåta utlänningarna att de hade brutit 

sig in i hans land och förödmjukat dess inbyggare. En episod som inträffade någon tid senare, 

år 1924, illustrerar denna sida av hans åskådning. En före detta skolkamrat, som i flera år hade 

drivit studier utomlands, stötte en dag ihop med honom i Shanghai. Mao, som var iförd slitna 

kinesiska kläder, betraktade föraktfullt sin väns kavajkostym av västerländskt snitt och sade 

till honom: ”Jag tycker du ska ta och byta kläder.” ”Varför det?” undrade den andre. ”Det ska 

jag visa dej”, svarade Mao och förde honom till en beryktad skylt vid ingången till en 

kommunal park i Shanghai: ”Kineser och hundar äga ej tillträde.”
**

 

Det bittra agg som avlades av sådana nedrigheter fick mångfaldiga uttryck i vad Mao skrev 

                                                 
1
 Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et l’Asie s. 265. 

*
 Denna kuvningsaktion, som kostade tjugotre människoliv, blev kulmen på en episod som hade varat nästan ett 

år, då de kine-siska kommunisterna hade understött Wu P'ei-fu mot hans medtävlare bland krigsherrarna, mot att 

de i gengäld fick fria händer att organisera arbetarna inom de områden som stod under hans kontroll. Denna 

politik, som stundom har avfärdats som opportunistisk, synes ha varit ett påfund av Maring och Li Ta-chao i 

förening. Se Brandt: Stalin’s Failure in China s. 24-25. Brandt lägger hela ansvaret för denna politik på Maring 

och Komintern, medan Chesneaux, i Le Mouvement ouvrier chinois s. 277, håller före att initiativet till 

densamma kom från Li Ta-chao. 
**

 Hågkomster av professor Pai Yü. Professor Pai har också återgivit en händelse från Maos tid i Changsha, 

vilken väl illustrerar dennes grundmurade nationalism. Under en fotbollsmatch mellan Första seminariet och 

”Yale in China”, en förberedande skola vars elever var söner till kineser med nära anknytning till västern, stack 

Maos högresta gestalt plötsligt upp mitt i åskådarmassan, och han skrek: ”Klå främlingarnas slavar!” — yang-nu, 

ett öknamn på dem som ansågs alltför ivriga att tjäna västerländska intressen. 
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under år 1923. Han utmålade pekingregeringens kryperi i en stil som påminner om Rabelais,
*
 

och förebrådde sina landsmän att de inte avskydde anglosaxarna lika mycket som de avskydde 

japanerna. ”Förstår sig det kinesiska folket bara på att hata Japan, och förstår det sig inte på 

att hata England?” utropade han föraktfullt. ”Vet man då inte att de engelska imperialisternas 

aggression mot Kina är ännu mer fasansfull än de japanska imperialisternas?”
2
 Vad USA 

beträffar så var denna nation ”den mest mordiska bland bödlar”.
3
 

Vid första ögonkastet kan Maos fientlighet mot de arroganta ”främmande herrarna”, mot vilka 

den anti-imperialistiska alliansen med Sun skulle rikta sin udd, väcka mer förvåning än hans 

försäkran, i juli 1923, att köpmännen var de ledande inom den nationella revolutionen: 

Det nuvarande politiska problemet i Kina är inget annat än den nationella revolutionens problem. 

Att begagna folkets styrka för att störta militaristerna och den främmande imperialism med vilken 

de driver sitt spel för att fullfölja sina förrädiska handlingar, det är det kinesiska folkets stora 

historiska mission. Denna revolution är en uppgift för folket som helhet. Köpmännen, arbetarna, 

bönderna, studenterna och lärarna måste alla träda fram och ta ansvar för sin del av det 

revolutionära verket. Men på grund av historisk nödvändighet och på grund av tidsutvecklingen, är 

den uppgift som köpmännen bör ta ansvar för inom den nationella revolutionen både mer trängande 

och mer betydande än de uppgifter som återstoden av folket bör ta på sig.
4
 

Om kampen mot imperialismen motsvarar det nationalistiska draget i Maos karaktär, vädjade 

idén om hela folkets samfällda kamp mot ”militaristerna” till de ”populistiska” tendenser som 

hade framträtt redan år 1919. Det var bara själva ordvalet som hade förändrats. I stället för att 

orda om ”den stora sammanslutningen av de folkliga massorna” manade han nu till ”en enad 

front”.
5
 Om han också samtidigt insåg att ledarskapet för en sådan front måste ligga hos 

bourgeoisin, bestod nog hans attityd av en blandning av övertygelse och opportunism. På det 

Kinesiska kommunistpartiets tredje kongress i juni 1923 hade man fastslagit en liknande kurs. 

”Kuomintang måste vara den centrala styrkan inom den nationella revolutionen och påta sig 

ledarskapet för revolutionen”, förklarade ett manifest som antogs vid detta tillfälle.
6
 Vid den 

tredje kongressen fattades också beslut om att kommunisterna skulle överlåta makten över 

arbetarrörelsen till Kuomintang. Chang Kuo-t'ao påstår att Mao vid detta tillfälle från början 

höll på fackföreningsrörelsens oberoende, men att han slog om och röstade på det motsatta 

förslaget så snart dettas seger stod klar, allt i syfte att främja sin karriär inom partiet.
**

 

Som vittne är Chang Kuo-t'ao allt annat än ojävig och fullt i stånd att förvrida fakta till att 

passa sina egna syften,
***

 och han är genomgående fientligt inställd mot Mao. Det är alldeles 

klart att Mao på det Kinesiska kommunistpartiets tredje kongress var synnerligen angelägen 

att förbättra sin ställning inom partiet, liksom också hans artikel där han erkände köpmännens 

ledande roll inom den nationella revolutionen var ägnad att göra honom väl anskriven inom 

Kuomintang. (Han hade framgång i båda dessa syften; kort efter Kinesiska kommunistpartiets 

tredje kongress, där han hade blivit invald i centralkommittén, blev han utnämnd till chef för 

Kommunistpartiets Organisationsbyrå, där han ersatte Chang Kuo-t'ao, och i januari 1924, på 

Kuomintangs första kongress, valdes han till alternativ medlem i detta partis Centrala 

exekutivkommitté.) Men på samma gång lydde nog Mao inte bara ett begär att få spela en 

roll, utan en djupt rotad övertygelse att det var både möjligt och nödvändigt att förena den 

överväldigande majoriteten av det kinesiska folket till försvar för dess gemensamma 

                                                 
*
 ”Om någon av våra främmande herrar släpper av en fjärt”. skrev han i augusti 1923, ”är det en ljuvlig vällukt.” 

2
 Hsiang-tao Chou-pao nr 38 (29 augusti) 1923 s. 286-87. 

3
 Schram: Political Thought of Mao s. 266. 

4
 Ibid. s. 140. 

5
 Ibid. s. 142; ovan s. 31, 33. 

6
 Hsiang-tao Chou-pao nr 30 (20 juni) 1923 s. 228. 

**
 Brandt s. 36-37. Beslutet att inordna fackföreningarna under Kuomintang fattades uppenbarligen under 

påtryckning från Moskva. Detta beslut upprevs f. ö. två månader senare. 
***

 Se kapitel 6 rörande debatten om hans version av resningen i Nanchang år 1927. 
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intressen. Och han kan inte ha varit annat än medveten om det Kinesiska kommunistpartiets 

svaghet; detta räknade alltjämt inte fler än omkring fyrahundra medlemmar. 

Stalins utsände, Borodin, blev ledare för den reorganisation av Kuomintang som nu 

igångsattes, ett i sanning paradoxalt företag. I det enda tidigare kända exemplet på sådant 

”samarbete inifrån”, nämligen Marings erfarenheter från Indonesien, hade 

Sarekat Islam varit en löst organiserad massrörelse som med lätthet hade kunnat domineras av 

en målmedveten minoritet. Likaså kunde Kuomintang under åren före 1924 knappast alls göra 

skäl för benämningen parti, något som Borodin, vars uppgift det ju var att göra ett parti av 

rörelsen, inte försummade att ideligen påpeka,
*
 

Nu gällde att tvärtom göra om själva Kuomintang till en högeffektiv organisation baserad på 

leninistiska principer och demokratisk centralisering. Dessutom skulle Sun Yat-sen förses 

med en modern armé övad av sovjetiska instruktörer.
**

 Fastän Sun så sent som i slutet av år 

1923 hade insett att det inte fanns något annat alternativ än att förlita sig på Sovjetunionen, 

hade han dock inte den ringaste lust att gå i Moskvas ledband. För Sovjets utrikespolitiska 

syften var denna förstärkning av Kuomintangs organisation högeligen önskvärd, ty Moskva 

vann härigenom en effektivare bundsförvant. Men ur den kinesiska revolutionens synpunkt 

var företaget laddat med faror för bägge parter. Om kommunisterna lyckades vinna kontroll 

över Kuomintangs organisation på medelhög och låg nivå, skulle de kunna manövrera hela 

Kuomintang för sina egna syften. Om de misslyckades häri, skulle de kanske bli krossade av 

den apparat som de själva hade bidragit till att sätta på fötter. 

För ögonblicket gick Mao Tse-tung med sådan entusiasm in för sin uppgift att organisera 

samarbetet med Kuomintang att man inom hans eget parti snart nog började kasta misstänk-

samma blickar på honom. Sedan han i juni 1923 hade invalts i Centralkommittén hade han 

bosatt sig i Shanghai, där ju Kinesiska kommunistpartiets högkvarter var förlagt. I januari och 

februari 1924 gjorde han ett kort besök i Kanton för att närvara vid Kuomintangs första kong-

ress. Här framträdde han för första gången, kort efter sin trettioårsdag, inför en församling av 

nationalistledare från hela Kina som en betydelsefull politisk gestalt. Den plats han redan 

hade vunnit åt sig inom Kommunistpartiets hierarki framgår tydligt av att han var en bland de 

tre kommunistdelegater som valdes till ledamöter i den nittonmannakommitté som skulle 

granska Kuomintangpartiets nya konstitution.
***

 Han deltog också livligt i debatterna och 

underströk därvid kommunisternas helhjärtade stöd åt Sun Yat-sens principer.
****

 

Som redan har påpekats, valdes Mao av Kuomintangs första partikongress till alternativ 

medlem i detta partis Centrala exekutivkommitté. I denna egenskap deltog han i de centrala 

partiorganens sammanträden till dess han avreste till Shanghai den sjunde eller åttonde 

februari 1924. Han lämnade efter sig synnerligen klargörande uppgifter om sitt politiska 

tänkesätt vid denna tid, i form av fyra resolutionsförslag, vilka i hans frånvaro debatterades 

vid Centralkommitténs fjärde sammanträde den nionde februari 1924. 

Dessa resolutionsförslag röjer till fullo det utomordentliga grepp om de organisatoriska 

                                                 
*
 Enligt uppgifter från Vera Vladimirovna Visjnyakova-Akimova, som tjänstgjorde som Borodins sekreterare 

och tolk under mer än ett år mot slutet av dennes uppdrag i Kina. Se hennes memoarer Dva Goda v Vosstavshem 

Kitaye 1925-1927 (Izdatelstvo ”Nauka”, Moskva 1965) s. 179. Mme Visjnyakova-Akimovas bok är ett utom-

ordentligt viktigt bidrag till de ryska missionernas historia i Kina på 1920-talet. Särskilt värdefullt är att den 

innehåller helt nya uppgifter rörande vissa militära rådgivares identitet, något som vi får tillfälle att notera nedan. 
**

 Militärakademin i Whampoa öppnades inofficiellt den 1 maj 1924, och invigdes högtidligen av Sun Yat-sen 

den 16 juni. Rektor för skolan blev Chiang Kai-shek. Chou En-lai ledde akademins politiska avdelning. 
***

 Ko-ming wen-hsien vol. 8 (Taipei 1955) s. 1152. Det var professor C. Martin Wilbur vid 

Columbiauniversitetet som var vänlig nog att fästa min uppmärksamhet på denna uppgift om Mao. De två övriga 

kommunistrepresentanterna var Li Ta-chao och T'an P'ing-shan. 
****

 Suns ”tre folkprinciper” var Min tsu = ungefär nationell sammanhållning, Min chüan = ungefär demokrati, 

samt Min sheng = ungefär folkförsörjning. 
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frågorna som har varit en av Maos främsta meriter under hela hans politiska bana. Å ena sidan 

protesterade han mot den påfallande överbemanningen inom den högre partiledningen i 

Kanton. Kuomintangs partiorgan både på riks- och provinsplanet var enligt Mao ”ihåliga 

organisationer”. De ”verkliga organisationerna”, vilka utgör ”de organ som fattar de av-

görande besluten rörande partimedlemmarnas verksamhet” är i stället partibyråerna i städerna 

och på mellannivå på landsbygden (hsien-byråerna eller de regionala byråerna). Men sam-

tidigt framhåller Mao att Kuomintang inte borde sprida ut sina mänskliga och finansiella 

resurser alltför tunt. För nästkommande år föreslog han att sjuttio procent av partiets resurser 

skulle sättas in på åtta eller nio viktiga orter där rörelsen redan var väl utvecklad, och att de 

återstående trettio procenten skulle fördelas på elva eller tolv andra platser där det fanns 

verkligt goda utsikter att partiet inom kort skulle få vind i seglen. Återstoden av landet skulle 

man för ögonblicket inte bry sig om ”i syfte att undvika att splittra våra krafter”. 

Maos önskan att decentralisera Kuomintangs arbete återspeglade inte något intresse för 

bönderna. De platser där han föreslog att partiet skulle sätta in sina resurser i första hand var 

de stora städerna. Changsha är inte med på listan. Den rimligaste förklaringen till att denna 

stad uteslöts är att Mao ville undvika att ge intryck av att gynna sin hemprovins. Texten i den 

antagna resolutionen omnämner endast tio av de tjugo orter där Mao föreslog att man skulle 

sätta in sina ansträngningar år 1924; de övriga var representerade av den kinesiska motsvarig-

heten till ”etcetera”. Man kan anta att för Mao Changsha inkluderades bland de städer som på 

detta sätt ej direkt omnämndes. Att han ingalunda var likgiltig för revolutionens framgång i 

Hunan bevisas av att han i april 1924 skickade sin vän Hsia Hsi, som tidigare hade varit 

medlem i Det nya folkets studieförbund (Hsin-min Hsüehhui) som Mao hade organiserat upp 

under sin studenttid, för att han skulle grunda en kuomintangavdelning i Changsha.
*
 

Då Mao återvände till Shanghai kort efter att ha framlagt dessa resolutionsförslag, förenade 

han alltså i sin person sin höga post i Kinesiska kommunistpartiet med ledamotskap i 

Kuomintangs byrå i Shanghai. Hans kolleger där var Wang Ching-wei och Hu Han-min, som 

inom kort skulle träda fram som ledare för vänstra respektive högra flygeln inom Kuomin-

tang. Mot slutet av året blev han emellertid, enligt sin självbiografi, sjuk och måste återvända 

till Hunan för att vila upp sig.
7
 Det är ju mycket möjligt att han var trött av överansträngning, 

men man kan knappast betvivla att hans ohälsa åtminstone delvis var av diplomatisk natur. 

Han utsattes vid denna tid för hårda attacker från dem inom Kommunistpartiet som motsatte 

sig att man lade alltför stor vikt vid samarbetet med Kuomintang till förfång för det egna 

partiets oberoende, och hans hunanesiska kamrater drev med honom som ”Hu Han-mins 

sekreterare”.
8
 Den dubbla påfrestningen av det hårda arbetet och den fientliga kritiken blev 

för mycket för Mao, som därför tog sin tillflykt till sin födelseby Shaoshan. 

Genast vid sin ankomst dit märkte han att läget på landsbygden inte längre var tillnärmelsevis 

så rofyllt som det hade varit förr i tiden. Bönderna hade ju inte på minsta sätt deltagit i fjärde-

majoroligheterna, men nu höll de omsider på att vakna upp till politisk aktivitet. Hittills hade 

denna utveckling mer uppmärksammats av Kuomintang än av Kinesiska kommunistpartiet, 

även om enstaka kommunister inom Kuomintangs partiapparat hade spelat en viktig roll i 

densamma. Redan år 1922 hade P'eng P'ai, en godsägarson som hade gått med i Kommunist-

                                                 
*
 Texten på Maos tre resolutionsförslag återfinnes i protokollen från den centrala partiorganisationens fjärde 

session, Chung-kuo Kuo-min-tang Chou-k'an nr 9 (24 februari 1924) s. 11. Rörande Hsia Hsis mission, se Hsias 

brev, som överlämnades av Exekutivbyrån i Shanghai till Centrala exekutivkommittén den 21 april, ibid. nr 31 

(18 maj 1924) s. 5. Det var mr Roy Hofheinz som vänligen fäste min uppmärksamhet på detta källmaterial och 

lät ordna med mikrofilmning av detsamma. Jag hänvisar till Hofheinz' arbete om de kinesiska kommunisternas 

agrarpolitik i avsnittet ”Erkännanden” ovan. Mr Hofheinz framlade också ovan nämnda förklaring till att Mao 

inte omnämnde Changsha i sin aktionsplan för år 1924, och bidrog under diskussionen om dessa dokument i hög 

grad till min tolkning av Maos position år 1924. 
7
 Snow: Red Star over China s. 156. 

8
 Brandt: Stalin’s Failure in China s. 37. 

http://ibid.nr/
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partiet, begynt organisera bönderna i Haifeng och Lufeng i sin hemprovins Kwantung.
*
 När 

Kuomintang i februari 1924 inrättade ett särskilt bondedepartement inom partiets central-

kommitté, var det P'eng som blev den första chefen för detsamma, och som också fick hand 

om ledningen för det Institut för utbildning av ledare inom bonderörelsen som tillkom i juli 

1924. P'eng P'ai lämnade inom kort Kanton för att återuppta sin verksamhet bland bönderna i 

Kwangtung, men andra kommunister fortsatte att utöva ett avgörande inflytande i Kuomin-

tangs bondedepartement.
**

 De kommunistiska partiledarna visade emellertid ringa intresse för 

bönderna. I augusti 1923 hade Ch'en Tu-hsiu hävdat att i ett småbrukarland som Kina ”över 

hälften av bönderna är småborgerliga besuttna jordägare som håller styvt på den privata 

äganderätten. Hur skulle de kunna godta kommunismen?” Och i december 1924 var Ch'en 

alltjämt av den uppfattningen att proletariatet inte bara var ”den viktigaste kraften i den 

sociala revolutionen inom de kapitalistiska och imperialistiska länderna”, utan att det också 

”måste spela den ledande rollen i den nationella revolutionen inom de länder som förtrycks av 

den kapitalistiska imperialismen”. Vad bönderna beträffar, var de bara en bland åtskilliga 

allierade till proletariatet, vilka alla var mer eller mindre ”benägna att kompromissa”.
9
 

Förakt för bönderna var emellertid inte något karakteristiskt för Komintern under denna 

period. Tvärtom hade man grundat Bondeinternationalen, eller Krestintern, i oktober 1923, 

och anordnat dess första kongress år 1924. Och i de direktiv som Internationalen i maj 1923 

utfärdade för Kinesiska kommunistpartiet, försäkrade man att bönderna utgjorde ”det centrala 

problemet i hela vår politik”.
10

 Denna skillnad mellan Moskva och de kinesiska kommunis-

terna rörande böndernas förmåga som revolutionärer var ett utslag av deras ständiga inbördes 

oenighet rörande samarbetet med andra klasser och partier i allmänhet. Moskva hade tvingat 

kineserna att alliera sig med Sun Yat-sen, men många bland dem framhärdade med att 

betrakta honom med misstänksamhet. Deras oro var heller inte helt ogrundad. Sun hade en 

egenartad och flyktig karaktär. Efter att först ha bett Borodin att skriva texten till ett manifest 

för Kuomintangs första kongress vari man skulle uppfordra till en ”nationell revolution” mot 

imperialismen, blev han ängslig över hur man reagerade häremot på partiets konservativa 

flygel, och mitt under de pågående diskussionerna med sin sovjetiske rådgivare föreslog han 

denne att man skulle ta tillbaka denna urkund och ersätta den med en programförklaring som 

han själv hade satt ihop. Den senare avfattningen karakteriserades av vad som Borodin 

kallade för sådan ”tom fraseologi” som karakteriserade Kuomintang före år 1924. Det tog 

Borodin sju timmar att övertala Sun att ge upp sin plötsligt påkomna nyck och fortsätta med 

arbetet på det program som enligt tidigare överenskommelse skulle utgöra den ideologiska 

grunden för det kinesisk-sovjetiska samarbetet.
***

 

I slutet av 1924 accepterade Sun en inbjudan från Tuan Ch'ijui, den pro-japanske Anfu-

klickens ledare, som nyligen åter hade kommit till makten i Peking, att komma till Nordkina 

och diskutera villkoren för en fredlig återförening av landet. På vägen dit gjorde han ett 

uppehåll i Japan och höll där några tal i vilka han höjde den kinesisk-japanska vänskapen till 

skyarna. Inför dessa manövrer publicerade det Kinesiska kommunistpartiets officiella organ i 

januari 1925 en artikel där man förklarade att Sun hade ”mist sina landsmäns förtroende” 

                                                 
*
 Haifeng och Lufeng (ofta sammankopplade under den gemensamma beteckningen Hailufeng) är belägna vid 

kusten nordöst om Kanton. 
**

 Rörande P'eng Pai's verksamhet, både i bondedepartementet samt bland bönderna i Hailufeng och annorstädes, 

se två artiklar av Eto Shinkichi i The China Quarterly nr 8 och 9 (oktoberdecember 1961 samt januari—mars 

1962) s. 160-83 resp. 149-81. 
9
 Ch'en Tu-hsiu i Hsiang-tao Chou-pao nr 34 (l augusti) 1923, samt Hsin Ch'ing Nien nr 4 1924 s. 22. 

10
 Strategiya i taktika Kominterna v natsionalno-kolonialnoi revolutsiyi na primere Kitaya (Moskva 1934) s. 

114-16. 
***

 Se Borodins egen samtida not rörande sina överläggningar med Sun Yat-sen den 23 januari 1924, publicerad i 

A. I. Cherpanovs arbete Zapiski Voyennogo, Sovjetika v Kitaye. Iz istoriye pervoy grazjdanskoy revolutsionnoy 

voiny 1924-1927 vol. 1 (Izdatelstvo ”Nauka”, Moskva 1964) s. 67-72. 
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samt att hans inställning utgjorde ”ett hinder för den nationella revolutionen”.
11

 

Alla dessa förebråelser grävdes förstås ner när Sun avled i Peking i mars 1925, och hans namn 

blev symbolen för en fast samarbetspolitik med kommunisterna till Kinas fromma. Men 

spänningen bestod mellan å ena sidan Stalin, för vilken Kuomintang bara var en abstrakt stor-

het som man kunde ha en fördelaktig allians med, å andra sidan de kinesiska kommunisterna, 

som fick lov att leva tillsammans med denne bundsförvant och med oro konstaterade dennes 

växande politiska och militära makt. 

I detta triangeldrama mellan Moskva, Kuomintang och det Kinesiska kommunistpartiet, låg 

Mao Tse-tungs position under de kritiska åren 1925-27 på det hela taget närmare Kuomintang 

än vare sig Stalins eller Ch'en Tu-hsius. Detta förhållande har självfallet satt myror i huvudet 

både på Mao och på de nutida historikerna i Peking, vilka också, som vi strax ska se, har för-

vanskat redovisningen av hans verksamhet under denna period. I verkligheten finns det ingen-

ting på minsta sätt vanärande i hans handlingssätt, försåvitt man inte anser det som vanärande 

för en asiatisk revolutionär att mer bekymra sig för sitt lands öde än för den sociala 

revolutionen för dess egen skull. Mao höll med Stalin i alla de fall då de kinesiska och ryska 

intressena tycktes sammanfalla. När de inte gjorde det, följde han en oberoende linje. Han 

understödde Chiang Kai-sheks plan på en expedition till Nordkina i syfte att ena landet, och 

det långt innan Stalin godkände denna plan, helt enkelt därför att den nationella enheten var 

en fråga av vital betydelse för honom. I det följande förordade han att man skulle bryta med 

Kuomintang och i stället lita till den radikala agrarrevolution som kommunisterna ledde, och 

det innan Stalin hade funnit för gott att medge en sådan brytning, ty huvudsaken för Mao var 

inte att säkra Rysslands sibiriska gräns utan att rädda den kinesiska revolutionen. 

Maos upptäckt av bondebefolkningens revolutionära förmåga går, som redan antytts, tillbaka 

till den tid då han hade dragit sig tillbaka till Shaoshan under vintern och våren 1925. Vid 

denna tidpunkt hade bonderörelsen i provinsen Kwangtung redan nått ansenliga proportioner. 

Under Chiang Kai-sheks ”första östexpedition” mot Ch'en Chiung-ming, Suns tidigare 

skyddsherre, i februari och mars 1925, välkomnade bönderna i Hailufeng inte bara hans 

trupper utan lämnade dem också värdefull hjälp i form av spejare, bärare etc. Uppgifter om 

hur bönderna på detta sätt hade sällat sig till revolutionen hade snart nått Hunan, så att 

bönderna också där började att sluta sig samman. 

Denna embryonala bonderörelse i Hunan fick en mäktig stöt framåt genom de händelser som 

följde i spåren på intermezzot den 30 maj 1925, som i sig själv är en av de stora vattendelarna 

inom den kinesiska revolutionen. På eftermiddagen denna dag demonstrerade en skara 

arbetare och studenter mot att en japansk förman hade dödat en kinesisk arbetare. Polisen i 

den internationella sektorn i Shanghai gav, under befäl av en brittisk officer, eld mot 

demonstrationståget, varvid tio av demonstranterna dödades och femtio sårades. Följande 

kväll fattade man vid ett sammanträde på Handelskammaren beslut om en generalstrejk av 

alla studenter och affärsidkare, liksom även av alla arbetare i de av utlänningar ägda 

fabrikerna. Polisens fortsatta skjutande under de närmast följande dagarna gjorde förbittringen 

bland befolkningen än värre, och vid mitten av juni månad hade oroligheterna spritt sig till 

Kanton. Där upprepades den 23 juni samma händelseförlopp: Den brittiska och den franska 

polisen gav eld rakt in i folkmassan och dödade femtitvå personer. Följden blev en total 

bojkott mot all trafik mellan Kwangtung och Hongkong som kom att vara i sexton månader.
*
 

Blott sex år tidigare hade bönderna förblivit helt oberörda av den mäktiga anti-japanska 

                                                 
11

 Artikel av P'eng Shu-chih, en nära vän till Ch'en Tu-hsiu, i Hsiang-tao Chou-pao nr 98 (7 januari) 1925 s. 817-

18. 
*
 Rörande denna period se Chesneaux s. 371-444. Den demonstration den 30 maj som utlöste hela denna kedja 

av händelser, hade till stor del organiserats av Kinesiska kommunistpartiet. En av dem som var mest aktiv 

härvidlag var Ts'ai Ho-sen, Mao Tse-tungs förtrogne vän från Changsha-tiden. 
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rörelsen som drog fram i kuststäderna. Men nu dröjde de inte med att ge uttryck åt sin 

fientliga inställning mot de skändligheter som utlänningarna tillfogade kineserna, och denna 

tilltagande politiska medvetenhet återspeglades i bondesammanslutningarnas framsteg. 

”Dessförinnan hade jag inte till fullo insett klasskampens viktiga roll bland bondebefolk-

ningen”, förklarade Mao för Edgar Snow, ”men efter intermezzot den 30 maj ... och under den 

stora våg av politisk aktivitet som följde i dess kölvatten, blev de hunanesiska bönderna med 

ens synnerligen stridsvilliga. Jag lämnade mitt hem, där jag hade tagit igen mig, och satte i 

gång en kampanj för att organisera bönderna.”
12

 

En av de sovjetiska officerare som tjänstgjorde som rådgivare i Kina vid denna tid har nyligen 

i sina memoarer uppgivit att Mao kom till Borodins bostad en gång i början av år 1924 ”för 

att rådfråga honom före sin hemresa till Hunan, där han skulle organisera upp sammanslut-

ningar bland bönderna”.
13

 Detta innebär ett uppenbart försök att betona vikten av Sovjets roll i 

den kinesiska revolutionen, men fakta kan inte riktigt ligga till på detta sätt. Mao reste inte 

hem till Hunan förrän längre fram på året 1924, och han hade inga planer på att organisera 

bondesammanslutningar när han begav sig dit. Men det kan tänkas att Mao dock hade tagit 

vara på vissa tips från Borodin, som i några tal till medlemmar i Kuomintang år 1925 framhöll 

att den kinesiska revolutionens framgång helt och hållet skulle komma att bero på om man 

förmådde organisera bönderna för att lösa jordreformsproblemet.
14

 

Varifrån han nu än kan ha fått sin inspiration, så ådagalade Mao, så snart som han på 

sommaren 1925 hade kommit i gång med sitt arbete, samma karakteristiska genialitet att 

förena slagorden för dagen med mentaliteten hos de bönder som hörde på honom. ”Ner med 

militaristerna” var ett slagord vars innebörd ögonblickligen stod klar och övertygande; de 

kinesiska bönderna hade alltför länge lidit under utplundringen av arméer av alla tänkbara 

schatteringar för att ha några svårigheter att fatta detta slagord. ”Ner med imperialisterna” var 

det lite knepigare med. Det kinesiska ordet för ”imperialism” betyder bokstavligen ”kejsar-

ländskhet” och hade knappast någon mening för en bonde som hörde det för första gången. 

Mao förklarade därför att det betydde ”Ner med de rika utlänningarna!”
15

 

Maos verksamhet som organisatör av sammanslutningar bland bönderna uppmärksammades 

omsider av hans gamla bekanting Chao Heng-t'i,, vilket tvingade honom att än en gång fly till 

Kanton. Han tycks ha anlänt dit någon gång i oktober eller november, efter nästan ett helt års 

bortovaro.
*
 

Det var en spänd och komplicerad situation som mötte Mao vid hans återkomst till Kanton. 

Det Kinesiska kommunistpartiets fjärde kongress i januari 1925, vilken han på grund av sin 

                                                 
12

 Snow s. 157. 
13

 Cherpanov: Zapisky Voyennogo Sovietika v Kitaye s. 84. 
14

 Borodin: Kuo-chi cheng-chih chi Chung-kuo ko-ming ti ken-pen wen-t'i, tredje upplagan (Kanton januari 

1927). 
15

 Artikel av Li Jui i Ti-i-tz'u kuo-nei ko-ming chan-cheng shih-ch'i ti nung-min yün-tung (Jen-min Ch'u-pan-she, 

Peking 1953) s. 264. 
*
 Tidpunkten för Maos ankomst till Kanton markerar begynnelsen av en period på över ett år, vars kronologi i 

Maos liv den officiella historieskrivningen grovt har förvanskat i syfte att skyla över att Mao var den bland de 

mer framträdande kommunistledarna som under längst tid samarbetade med Chiang Kai-sheks Kuomintang. 

Omskrivningen av historien påbörjades av Mao själv år 1936 då han berättade sin historia för Edgar Snow, men 

Mao var själv avsevärt hederligare än många av dem som nu skriver om honom i Peking. Vad nu beträffar den 

exakta tidpunkten det här gäller, uppger han i sin självbiografi att hans verksamhet bland de hunanesiska 

bönderna (vilken, som vi har sett ovan, begynte på allvar först efter den 30 maj) varade ”några månader” innan 

Chao Heng-t'i gjorde slut på den (Snow: Red Star over China s. 157). Denna uppgift stämmer med den ovan 

angivna tidpunkten för hans återkomst till Kanton. Vidare skrev Mao sin dikt ”Changsha” uppenbarligen på 

hösten, och den tidfästs i den senaste upplagan av hans dikter till år 1925, vilket skulle ge vid handen att han 

stannade i Hunan åtminstone till september. Slutligen uppger en källa som visserligen inte alltid är att lita på men 

som då och då innehåller nyttiga upplysningar, att Mao anlände till Kanton i november (Hsien-tai shihliao vol. 4 

del 3, Shanghai 1934, s. 343, citerat av Jerome Ch'en i Mao and the Chinese Revolution s. 100). 
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sjukdom inte hade kunnat bevista, antog ett relativt ”sekteriskt” (d. v. s. snävt isolationistiskt) 

program när det gällde relationerna med Kuomintang, vilket uppenbarligen var en återklang 

av de misstankar som Sun Yat-sen väckte under den sista tiden före sin död. Trettionde-maj-

intermezzot medförde en tillfällig förbättring i relationerna mellan alla sociala grupper och 

politiska riktningar i Kina, i och med att man slöt leden gentemot utlänningarnas grymheter, 

men på längre sikt alstrade intermezzot djupgående splittring. Den strejk vid de av utländska 

intressenter ägda fabrikerna vilken följde i intermezzots spår understöddes av utlänningarnas 

kinesiska konkurrenter, ja de kinesiska köpmännen och industrimännen lämnade till och med 

bidrag till en understödsfond till förmån för de strejkande och deras familjer. De utländska 

intressenterna såg emellertid snart nog till att även de av kineser ägda företagen lade ner 

driften, så att de kinesiska kapitalisterna kom att betala ut strejkunderstöd samtidigt som de 

själva stod utan inkomster. över lag kände sig de välställda kineserna inte väl till mods i ett 

läge där de befann sig i akut konflikt med sina utländska kolleger samt med alla de 

främmande makternas diplomatiska och militära representanter, allt medan fackföreningarnas 

och Kommunistpartiets inflytande uppenbarligen växte nära nog timme för timme. Ett resultat 

av detta var att Kuomintang under loppet av sommaren och hösten 1925 fick ”en ny höger-

flygel” som var fientligt inställd mot kommunisternas splittrande verksamhet. Högerflygeln 

yrkade på att kommunisterna skulle uteslutas ur Kuomintang och att samarbetet mellan de två 

partierna skulle ske i lösare och mindre riskabla former. I augusti mördades Liao Chung-k'ai, 

som var den starke mannen inom Kuomintangs vänsterflygel, och Hu Han-min, en av ledarna 

för ”den nya högern” var så pass misstänkt att man fick lov att skicka iväg honom till 

Moskva.
*
 Situationen blev så pass allvarlig att Ch'en Tu-hsiu, enligt vad han själv senare 

uppgav, på Kinesiska kommunistpartiets plenarmöte i oktober 1925 yrkade på att 

kommunisterna skulle dra sig ur Kuomintang, men Internationalens representant lyckades få 

mötet att förkasta detta förslag. I vilket fall som helst är det alldeles klart att mötet intog en 

synnerligen fientlig attityd mot Kuomintang.
16

 

Vid sin återkomst till Kanton tycks Mao Tse-tung inte ha känt sig särskilt besvärad av all 

denna spänning. Tvärtom var det just vid denna tidpunkt som han började spela en verkligt 

viktig roll inom Kuomintangs partiapparat. Häri återspeglade han troget Stalins inställning; 

denne delade nämligen ingalunda den fientlighet och misstänksamhet som Ch'en Tu-hsiu och 

många andra kommunistledare hyste gentemot Chiang Kai-shek och mot de nya tendenserna 

inom Kuomintang. Mao var också angelägen att få disponera en lämplig organisatorisk 

stomme varigenom han skulle kunna tillämpa sina nya idéer rörande böndernas revolutionära 

kapacitet, och Kuomintang visade alltjämt oändligt mycket större intresse för bönderna än vad 

Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté visade. 

Det var Institutet för utbildning av organisatörer inom bonderörelsen, grundat år 1924, som i 

huvudsak gav Mao möjlighet att påverka den agrara revolutionens förlopp. När institutet den 

1 oktober 1925 tog emot sin femte omgång elever, steg plötsligt den procentuella andelen av 

elever från Hunan till nära fyrtio procent,
17

 och Mao hade sannolikt sin del i att denna utveck-

ling drevs fram. Detta antagande får kraftigt stöd av att hans egen bror, Mao Tse-min, som 

längre fram kom att nära samarbeta med honom, återfanns bland institutets hunanesiska 

elever.
18

 Mao synes inte ha lett denna kursomgång, men det är mycket möjligt att han höll 

                                                 
*
 Rörande Tai Chi-t'ao och den nya högerflygeln, se Brandt s. 56-61; C. Martin Wilbur och Julie How: 

Documents on Communism, Nationalism and Soviet Advisers in China (Columbia University Press, New York 

1953) s. 206-12. Rörelsen kallades ”Nya högern” till skillnad från ”Gamla högern”, vilken bestod av de obotliga 

nejsägarna, som från första början år 1923 hade motsatt sig kommunisternas inträde i Kuomintang. Samtidigt 

som Hu Han-min otvivelaktigt var misstänksam mot kommunisterna, kan anklagelserna mot honom för 

delaktighet i mordet på Liao Chung-k'ai i verkligheten mycket väl ha varit orättvisa. 
16

 Wilbur och How: Documents on Communism s. 92, 234-36; Brandt s. 60. 
17

 Li Jui i Ti-i-tz'u kuo-nei ko-ming chan-cheng shih-ch'i ti nung-min yün-tung s. 265. 
18

 Mao Tse-mins namn finns med på den fullständiga förteckning över de 113 eleverna i den femte kursen vilken 
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några föreläsningar, och han hade förvisso stort intresse för den. Han tjänstgjorde emellertid 

som föreståndare för den sjätte utbildningskursen, vilken påbörjades i maj följande år, men 

vid den tiden hade avgörande saker inträffat inom det triangeldrama som utspann sig mellan 

Moskva, Chiang Kai-shek och det Kinesiska kommunistpartiet. 

Den första akten i detta komplicerade drama utspelades på Kuomintangs andra kongress, 

vilken ägde rum i januari 1926. Förutom sitt engagemang för bonderörelsen hade Mao efter 

sin återkomst till Kanton åtagit sig huvudansvaret för Kuomintangs centralkommittés propa-

gandaverksamhet. Hans titel var från början sekreterare, senare ställföreträdande departe-

mentschef, men alldenstund den nominelle chefen, Wang Ching-wei, helt måste gå upp i sina 

plikter som regeringschef, var det i verkligheten Mao som ledde detta departement.
*
 Det var 

följaktligen han som framlade rapporten rörande propagandan inför den andra Kuo-

mintangkongressen. 

I den resolution rörande propagandan som kongressen antog sammanfattades huvudinnehållet 

i Maos rapport. I resolutionen ingick bl. a. följande passus: 

Ett partis framgång är med nödvändighet beroende av det förhållandet att det har ett gravitations-

centrum. Kuomintangs gravitationscentrum är dolt bland de oräkneliga skarorna av utsugna bönder. 

Propagandadepartementet måste oupphörligen fästa partimedlemmarnas uppmärksamhet på detta 

förhållande, samt förmå dem att i högre grad förlita sig på detta gravitationscentrum.
19

 

Ehuru Maos intresse för bondefrågan vid denna tidpunkt inte är att ta miste på, återspeglade 

hans talrika debattinlägg vid kongressen framför allt ett stort engagemang för de organisa-

toriska och de disciplinära problemen, vilka under de närmast följande månaderna också kom 

att ligga i händelsernas centrum. Det allvarligaste problem som kongressen stod inför härvid-

lag var vad man skulle ta sig till med den s. k. ”Västra-bergen-fraktionen”, vars medlemmar 

hade sammankommit i slutet av november och början av december vid Sun Yat-sens grav i 

distriktet Västra bergen i Peking och där antagit några resolutioner vari man yrkade på att 

kommunisterna skulle drivas ut ur Kuomintang. Mao förordade mildhet. Högerelementen, 

hävdade han, borde inte straffas för själva ”Västra-bergen-mötet”, endast för varje insubordi-

nationsbrott i det följande. Han framlade också ett förslag till konstitutionsändring (som 

sedermera antogs av kongressen) varigenom tre av dem som hade förbrutit sig värst fick det 

uppskov fördubblat inom vilket de fick lov att göra bot och bättring, ”alldenstund vi alltjämt 

hoppas att de kommer att återvända till den revolutionära vägen”.
20

 

Vare sig Mao blott uttryckte sina personliga åsikter eller han yttrade sig som talesman för 

åtminstone en avsevärd grupp inom Kinesiska kommunistpartiet, så var hans ingripande på 

denna punkt både betydelsefullt och karakteristiskt. Genom att på detta sätt kamratligt betona 

sin solidaritet med personer som visserligen var konservativa men som Mao dock betraktade 

som allvarligt engagerade i kampen för Kinas oberoende, ådagalade han i klara ord att han 

(åtminstone för ögonblicket) lade större vikt vid den nationella revolutionen än vid den 

sociala. 

Lika betecknande var diskussionen kring resolutionen rörande partiets inre förhållanden. En 

av Chiang Kai-sheks medarbetare vid militärakademin i Whampoa framlade nämligen ett tre-

punktsprogram för att dämpa den oro man på sina håll kände inför kommunisternas avsikter 

inom Kuomintang. Han föreslog därför att alla kommunister som blev medlemmar i 

                                                                                                                                                         
publicerades i Chung-kuo Nung-min nr 2 1926. 
*
 Påståendet i hans självbiografi att han blev ”chef för Agitpropdepartementet” (Snow s. 157) är sålunda i sak 

korrekt ehuru till formen felaktigt. Maos ställning var en motsvarighet till Chou Enlais vid krigsakademin i 

Whampoa, där han ju ledde akademins politiska avdelning fastän han formellt blott var dess ställföreträdande 

chef. 
19

 Chung-kuo Kuomintang ti-erh-tz'u ch'üan-kuo tai-piao ta-hui hui-i chi-lu april 1926, publicerad av 

Kuomintangs centrala exekutivkommitté, s. 136. 
20

 Ibid. s. 179. 



45 

 

Kuomintang skulle vara tvungna att deklarera sitt medlemskap i Kinesiska kommunistiska 

partiet. Deras verksamhet inom Kuomintang skulle vara helt öppen, och ingen kuomintang-

medlem skulle få gå in i kommunistpartiet utan medgivande av vederbörande lokalavdelning 

inom Kuomintang. Först svarade Chang Kuo-t'ao och därefter Mao Tse-tung på kommunis-

ternas vägnar, och för en gångs skull tog de båda männen ställning på exakt samma sätt. De 

framlagda förslagen var utomordentliga i teorin, men inom större delen av Kina var det ju 

omöjligt att öppet deklarera att man var kommunist utan att bli arresterad och avrättad. Att 

tvinga en del av de revolutionära krafterna att utsätta sig för sådant, sade Mao, ”skulle inte 

vara gynnsamt för den framtida nationella revolutionen”.
21

 

Slutligen antog kongressen en kompromiss som hade framlagts av Ch'en Kung-po. Man 

beslöt att ett möte skulle anordnas mellan de två partiernas exekutiva organ, varvid man skulle 

söka nå fram till metoder som kunde garantera att det gick rätt till vid kommunisternas 

verksamhet. Mao hade under tiden förlorat sitt säte i Kinesiska kommunistpartiets central-

kommitté, då han ju inte hade varit närvarande vid den fjärde partikongressen, men han 

omvaldes nu till alternativ medlem i Kuomintangs centrala exekutivkommitté. Han fick 173 

röster, varmed kan jämföras maximalt 248 för Wang Ching-wei, T'an Yen-kai, Hu Han-min 

och Chiang Kai-shek, samt 192 för Li Ta-chao.
22

 Kort efter kongressens slut utsågs Mao till 

redaktör för det nya kuomintangorganet Politisk veckotidning (Cheng-shih chou-pao), som 

började utkomma i början av mars 1926. 

Även om kommunistinflytandet inom Kuomintangs ledande organ kom att bli ett viktigt 

problem inom den dragkamp som höll på att utspinna sig mellan Chiang Kai-shek och 

Moskva, var den svåraste frågan dock expeditionen till Nordkina. Att få sända en militär 

expedition norrut för att störta krigsherrarna i Peking och upprätta ett enhetligt nationellt styre 

hade varit Sun Yat-sens käraste dröm under de sista åren av hans liv. Han hade gått med på 

hjälp från Sovjet väsentligen endast därför att han hade blivit övertygad om att detta var det 

enda sättet att upprätta en stark militärmakt under hans eget befäl som vore i stånd att fullfölja 

denna stora uppgift. Nu var det inte bara Chiang Kai-sheks ärelystnad, utan också hans 

engagemang för landets framtid, som drev honom att söka fullfölja Suns planer. 

Den sovjetiska ståndpunkten var en helt annan. I mars 1926, just då detta avgörande styrke-

prov höll på att ta form, sammanträdde det Sovjetiska kommunistpartiet i Moskva för att 

diskutera en rapport rörande fjärranösternpolitiken som hade förberetts av en special-

kommission under Trotskijs ordförandeskap. Under ledning av denne apostel för ”permanent 

revolution”, hade man redigerat ut en skrivelse som nästan uteslutande handlade om möjlig-

heterna till diplomatiska manövrer. Vissa intermezzon nyligen vid den kinesiska östmanchu-

riska järnvägen hade väckt oro i Moskva. Sovjet föreslog nu att man skulle köpa sig säkerhet 

på kinesernas bekostnad genom att de facto erkänna Chang Tso-lins projapanska regering i 

Manchuriet. Man frångick heller inte planerna på att återuppta överläggningarna med Wu 

P'ei-fu i centrala Kina, trots massakern på järnvägsarbetarna tre år tidigare. Vad den 

revolutionära regeringen i Kanton anbelangar skulle Rakovskij, sovjetambassadören i Paris, 

sondera möjligheterna att vinna erkännande även för dennas autonomi, för att motbalansera 

Chang Tso-lin. Till den passus i rapporten som handlade om kantonregeringen, tillades på 

Stalins förslag följande klausul:   

Kantonregeringen bör under den nuvarande perioden klart avvisa tanken på militära expeditioner 

av offensiv natur, samt över lag avstå från sådana förehavanden som skulle kunna uppmuntra im-

perialisterna att gå till militär aktion.
23

 

Dessa överväganden ägde rum den 25 mars, fem dagar efter Chiang Kai-sheks kupp den 20 
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23

 Carr: Socialism in One Country s. 769-72. 
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mars, men innan nyheten om denna ännu hade nått Moskva. Mao kan inte gärna ha gillat 

Chiangs tilltag att arrestera ett stort antal kommunister bland de politiska kommissarierna i 

armén och att sätta de sovjetiska rådgivarna i rumsarrest. Men i den mån Chiangs motiv var 

att utöva påtryckningar på Moskva för att få stöd därifrån till hans projekterade nordkinesiska 

expedition, var han och Mao väsentligen på samma linje. Den 30 mars 1926, tio dagar efter 

Chiangs kupp, deltog Mao i ett sammanträde med Kuomintangs kommitté för bonderörelsen, 

där han var ledamot, och framlade där en motion som sammanfattas på följande sätt i proto-

kollet:   

Alldenstund det finns ett nära samband mellan politiken i allmänhet och rörelsen bland de folkliga 

massorna, och med hänsyn till att bonderörelsen nu växer sig stark i många provinser, bör vi noga 

uppmärksamma bonderörelsen i de provinser ... vilka i en framtid kommer att genomtågas av den 

nordkinesiska expeditionen.
24

 

Mao Tse-tungs ställningstagande vid detta tillfälle är påfallande i dubbel bemärkelse, näm-

ligen dels som ett uttryck för hans förmåga att i sin fantasi förutse de stimulerande verkningar 

som den nordkinesiska expeditionen i verkligheten skulle komma att få på bonderörelsen, dels 

som belägg på hur föga beroende han var av Moskva, som vid denna tidpunkt med all kraft 

motsatte sig varje sådan offensiv från Kanton. Det är därför inte överraskande att Mao faktiskt 

gick med på fortsatt samarbete med Chiang, så snart denne hade gjort upp med Sovjet genom 

att på deras poster återinsätta alla de militära rådgivarna utom ett par som han tyckte särskilt 

illa om,
*
 samt genom att företa en symbolisk offensiv mot Kuomintangs högerflygel för att 

uppväga kuppen mot vänstern. Vad som är mer förvånande är att han kunde fortsätta att 

inneha en så betydelsefull post som rektoratet vid Institutet för utbildning av organisatörer 

inom bonderörelsen under hela tidsperioden från maj till oktober 1926. Ty en del av det pris 

som Chiang krävde som ersättning för att gå med på att återupprätta goda förbindelser med 

Moskva, förutom Stalins understöd av expeditionen till Nordkina, var en ”omorganisation” av 

Kuomintang uppgjord enkom för att begränsa kommunistinflytandet inom partiet. Antalet 

kommunister som fick vara ledamöter i varje ledande organ begränsades till en tredjedel, och 

kommunisterna avstängdes helt från att inneha sådana topposter som chefskap för departe-

ment. På grund härav nödgades T'an P'ingshan lämna chefskapet för Organisationsdeparte-

mentet, och Lin Tsu-•han att släppa ifrån sig ledarskapet för bondedepartementet. 

Mao själv miste sin post som ställföreträdande chef för propagandadepartementet. Trots detta 

stannade han alltså kvar som rektor för Institutet för utbildning av organisatörer inom bonde-

rörelsen. Vare sig nu förklaringen härtill ligger i opportunistiska hänsyn, eller nyckelfaktorn i 

stället var Maos och Chiangs gemensamma nationalistiska engagemang, så kvarstår faktum i 

alla fall.
**

 

                                                 
24

 Chung-kuo Nung-min nr 5 1926. 
*
 En bland de senare var Nikolai Vladimirovitj Kuibysjev (bror till den välkände sovjetledaren Valerian Vladi-

mirovitj Kuibysjev, den dåvarande kommissarien för ekonomiska frågor), som arbetade under täcknamnet 

Kisanka (vanligen felstavat Kisanko i västerländska källor). Kuibysjev hade efterträtt Vasilij Konstantinovitj 

Blücher, som arbetade under täcknamnet Galin (vanligen felstavat Galen) som chef för den sovjetiska militär-

beskickningen i Kanton under sommaren 1925. På Chiangs begäran återkallades nu Kuibysjev till Ryssland och 

ersattes i sin tur av Blücher, som Chiang hade mer förtroende för. Det är troligt att Kuibysjev väckte Chiangs 

misshag genom att insistera på att hela nationalistarmén skulle stå under centraliserad förvaltning, en politik som 

öppet syftade till att göra det ryska inflytandet så stort som möjligt. Det uppges också att Kuibysjev var inblan-

dad i en plan som hade framlagts av Wang Ching-wei att man skulle bilda en allians mot Chiang i syfte att tvinga 

denne att inte ge efter för kraven från Kuomintangs antikommunistiska fraktion. I sin dagbok beklagar sig också 

Chiang över att ”Kisanka” hade ”drivit med” honom. Det fanns därför sannolikt både personliga och politiska 

skäl till hans brytning med Kuibysjev. Se Wilbur och How s. 212-17, 267-68 etc.; Visjnyakova—Akimova s. 

190, 207, 236-37 etc. Blücher blev sedermera ett offer för Stalins utrensningar år 1938. 
**

 Belägg finns i en urkund publicerad i Peking år 1953 (Ti-i-tz'u kuo-nei ko-ming chan-cheng shih-ch'i ti nung-

min yün-tung s. 2032), även om detta inte hindrar Li Jui från att försöka dölja tidpunkten för den sjätte 

sessionen, i en artikel publicerad i samma volym. Rörande Maos utnämning till rektor på ett sammanträde med 
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Det är rätt klart att Maos verksamhet vid Institutet för utbildning av organisatörer inom 

bonderörelsen inte kunde vara till gagn för Chiang och Kuomintang. De unga män som Mao 

övade upp till fullfjädrade bondeagitatorer skulle inom kort förskaffa Kinesiska kommunist-

partiet kontroll över den revolutionära processen bland de breda folklagren; efter brytningen 

med Chiang år 1927 skulle många av dem komma att slå följe med Mao när han ledde sin 

första lilla gerillastyrka upp i bergen. Men förutsåg Mao detta resultat? En person som hade 

känt Mao väl ända sen Changsha-tiden erinrar sig hur Mao på våren år 1926 talade om för 

honom att han ”hade ett sätt” att råda bot för kommunisternas underläge i deras mellan-

havanden med Chiang Kai-shek, och han antydde att detta sätt innebar att inom detta institut 

utbilda en stamtrupp för en framtida gerilla.
25

 Det är troligt att Mao, som ju efter Chiangs 

marskupp knappast kan ha hyst något odelat förtroende för dennes målsättning på längre sikt, 

faktiskt började arbeta på att upprätta en självständig maktposition för Kommunistpartiet på 

landsbygden för att motväga Chiangs militära maktmedel. Men det är lika troligt att han ännu 

på sommaren 1926 såg fram mot en lång period av samarbete, om inte med Chiang Kai-shek 

så med andra krafter inom Kuomintang. 

Uppläggningen av institutets sjätte kurs, som varade från den 3 maj till den 5 oktober 1926, 

var i stort sett likadan som uppläggningen av de föregående kurserna. Liksom sina företrädare 

lade Mao alltjämt stor vikt vid den militära träningen (128 timmar av sammanlagt 380), vilket 

motsvarade både situationens krav och hans egen personliga böjelse. Utöver sin vanliga 

tjänstgöring höll han själv föreläsningar över bondefrågan i Kina (tjugotre timmar) och över 

de undervisningsmetoder man kunde tillämpa på landsbygden (nio timmar). Han deltog också 

personligen i ett för honom högeligen karakteristiskt kursmoment som han nu införde för 

första gången, nämligen att eleven självständigt skulle studera vissa böcker och artiklar och 

därefter skriftligen avge svar på vissa frågor; svaren rättades av Mao och av en annan lärare.
26

 

Den sjätte kursen på Institutet för utbildning av organisatörer inom bonderörelsen startade 

nästan samtidigt som den sjätte nationella arbetarkongressen och den Andra provinsiella 

bondekongressen, vilka började sin verksamhet den 1 respektive den 2 maj. Chiang Kai-shek 

framlade en rapport inför ett sammanlyst möte av båda kongresserna, med titeln ”Det stora 

förbundet av arbetare, bönder och soldater”. Efter att ha erinrat om det bistånd som hans 

arméer under Östexpeditionen hade fått av P'eng P'ais bönder framhöll han följande: ”De 

väpnade arbetarna och bönderna spelar en viktigare roll inom revolutionen än armén.”
27

 Hans 

ord gjorde troligen ett bättre intryck på de närvarande bönderna än Liu Shao-ch'is, som tre 

dagar senare förklarade att arbetarna måste ”ta bönderna vid handen” och leda dem framåt.
*
 

Lius ställningstagande, som stämde överens med Kinesiska kommunistpartiets central-

kommittés, bidrar till att förklara varför Mao i vissa avseenden kände sig mer hemma inom 

Kuomintang än inom sitt eget parti. Bland de kuomintangmedlemmar han samarbetade med 

fanns emellertid ett antal kommunister som delade hans tro på bönderna. Li Fu-ch'un, som var 

svåger till Ts'ai Ho-sen och chef för Kuomintangs politiska utbildningsinstitut, inbjöd Mao att 

inför hans elever föreläsa över bondefrågan,
**

 och i september tog Mao med sig hela 

                                                                                                                                                         
Bonderörelsekommitten den 16 mars, se Chung-kuo Nung-min nr 4 1926. 
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 Professor Pai Yüs hågkomster, mer detaljerat återgivna i S. Schram: ”The Military Deviation” i Problems of 

Communism nr 1 1964 s. 50-51. 
26

 Berättelse över sessionen i Chung-kuo Nung-min nr 9, omtryckt i Ti-i-tz'u kuo-nei ko-ming chan-cheng shih-

ch'i ti nung-min yün-tung s. 20-32. 
27

 Chung-kuo Nung-min nr 6/7 1926. 
*
 Det uttryck han använde, ”t'i-hsi”, betyder också ”att bära i famnen som ett barn”. Jag har tagit för givet att den 

artikel som den 5 juni 1926 publicerades i Cheng-chih shou-pao (nr 14) i sak motsvarar Lius rapport till 

kongresserna. Datum för rapporten har jag fått från Hsin Ch’ing-nien nr 5 s. 778. 
**

 Li Jui: Mao Tse-tung t'ung chih ti ch'u-ch'i ko-ming huo-tung s. 249. Helt i linje med sin systematiska för-

vrängning av kronologin för Maos verksamhet, gör Li Jui här gällande att detta samarbete ägde rum under 

Institutets för utbildning av organisatörer inom bonderörelsen sjätte kurs, alltså på hösten 1925. Som jag redan 
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elevkåren vid sitt institut till ett tvådagarsbesök i Haifeng, där de fick åhöra föreläsningar av 

P'eng P'ai och fick se den agrara revolutionen i verksamhet.
28

 

Trots sitt fortsatta intima samarbete med Kuomintang var Mao inte helt i onåd hos Kinesiska 

kommunistpartiet. Ja, Ch'en Tuhsius och hans kollegers reaktion på Chiangs ”omorgani-

sation” på sommaren 1926 gav faktiskt Mao en ny roll inom partihierarkin. Vid central-

kommitténs andra sammanträde i juli 1926 antogs en resolution att man skulle i någon mån 

lossa de band som höll samman de två partierna dock utan att gå så långt som till att upplösa 

vare sig ”blocket inifrån” eller det dubbla medlemskapets princip.
29

 En naturlig följd av denna 

politik var att man intensifierade själva Kommunistpartiets arbete bland bönderna. (Dittills 

hade man betraktat bönderna som småborgare som med fördel kunde överlåtas åt Kuomin-

tang.) Därför upprättades nu ett bondedepartement inom Kinesiska kommunistpartiets central-

kommitté, och Mao utsågs till dess chef.
30

 Men resolutionen varigenom man gick in för större 

oberoende gentemot Kuomintang upphävdes inom kort av Moskva, där tilliten till Chiang 

Kai-shek alltjämt utgjorde hörnstenen i Stalins politik, och det är inte ens klart om Kinesiska 

kommunistpartiets separata bondedepartement någonsin lämnade pappersstadiet. I vilket fall 

som helst uträttade Mao fram till juli 1927 allt väsentligt arbete bland bönderna under 

Kuomintangs auspicier. 

Under sommaren 1926, medan Mao som bäst höll på att utbilda sina bondeagitatorer i 

Kanton, gick Chiangs nordkinesiska expedition från framgång till framgång. Före augusti 

månads slut var hela Hunan i revolutionsarméns händer, och i Changsha deklarerade Chiang: 

Först sedan imperialismen har kastats över ända kan Kina få sin frihet ... Inom den nuvarande 

revolutionen kan Tredje internationalen kallas revolutionens generalstab ... Ifall vi vill att vår revo-

lution ska ha framgång, måste vi samarbeta med Ryssland för att störta imperialismen ... Om nu 

Ryssland understöder den kinesiska revolutionen, betyder det att Ryssland också kommer att 

påtvinga Kina kommunismen? Nej, Ryssland vill att vi ska genomföra den nationella revolutionen. 

Om kommunisterna går med i Kuomintang, betyder det att de önskar införa kommunismen? Nej, 

de önskar inte heller göra detta, vad de önskar är att tillämpa De tre folkprinciperna.. Jag är 

övertygad om att de kommunister som har gått med i vårt parti för närvarande inte önskar införa 

kommunismen, utan i stället önskar genomföra den nationella revolutionen ... Den kinesiska 

revolutionen är en del av världsrevolutionen. Vi vill förena anhängarna av världsrevolution i syfte 

att kasta imperialismen över ända ...
31

 

Det är lätt att se hur en kommunist som Mao, som ju i och med sitt stöd till den nordkinesiska 

expeditionen hade ådagalagt sitt engagemang för den nationella revolutionen, kunde få ett 

fördelaktigare intryck av dessa uttalanden än vad flertalet av hans partikamrater fick. Det 

råkar vara en slående överensstämmelse mellan Chiang Kai-sheks nyss citerade ord och Maos 

uttalanden i en artikel i februari 1926, en artikel som har fått bli första trosartikeln i den 

allmänt accepterade versionen av hans Samlade verk. Också Mao deltog i diskussionen om 

hur Kuomintang skulle leda den nationella revolutionen. Och när han ställde mot varandra ”de 

två väldiga baneren”, nämligen Tredje internationalen och kontrarevolutionen, lade han inte 

rena klassynpunkter på detta och ansåg inte heller att proletariatet och/eller de kinesiska 

kommunisterna skulle stå i ledningen för revolutionen,
*
 han upprepade bara de slagord som 

                                                                                                                                                         
har förklarat, är dessa båda uppgifter oförenliga. Ifrågavarande händelser måste antingen ha ägt rum under den 

femte kursen, alltså på hösten 1925, eller under den sjätte kursen, men i detta fall under sommaren 1926. Den 

senare hypotesen förefaller mer sannolik. Ifall detta är korrekt, fortsatte också Liu att bekläda en hög post inom 

Kuomintang även efter ”omorganisationen” i maj 1926.  
28

 Ti-i-tz'u kuo-nei ko-ming chan-cheng shih-ch'i ti nung-min yün-tung s. 23. 
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*
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Chiang själv inte skulle dra sig för att använda ett halvår senare. Detta har givetvis inte 

hindrat pekinghistorikerna från att framställa hans artikel år 1926 som ”den tidigaste och mest 

klart utarbetade marxistisk-leninistiska urkunden i Kina” vilken ”erbjöd en korrekt lösning till 

alla fundamentala problem” inom den kinesiska revolutionen.
32

 Sanningen var i själva verket 

den att Mao i sina marxistisk-leninistiska studier alltjämt befann sig på lärlingsstadiet, och i 

sin ursprungliga version innehåller artikeln också en rad teoretiska felaktigheter.
33

 Det var 

först tio år senare som han fick något verkligt grepp om den marxistiska teorin, d. v. s. då 

mönstret i hans väg till makten hade tagit form i praktiskt handlande. 

Bland de praktiska erfarenheter som skulle komma att forma Maos senare teoretiska be-

greppsbyggnad, är få episoder viktigare än dem som inträffade under vintern 1926-27. Efter 

kursavslutningen vid sitt institut i oktober 1926, begav sig Mao tydligen till Shanghai på ett 

kort besök för att tillträda sin post som chef för Kommunistpartiets bondedepartement.
*
 Men 

han skulle snart bli tvungen att flytta igen. Det är tänkbart att han under sin vistelse i Shanghai 

i november hann med att inspektera bonderörelsen inom provinserna omedelbart norr och 

söder om staden.
**

 I december befann han sig således i Changsha, där han höll ett tal inför 

bonderörelsens första provinskongress i Hunan.
34

 Därefter gav han sig in på den utforskning 

av bonderörelsen i provinsen som helhet som skulle komma att bilda grundvalen för hans 

ryktbara rapport. 

Frågan om denna urkunds ideologiska renlärighet, som så mycket bläck har ödslats på
***

 kan 

sammanfattas i få ord. Den vikt som Mao lade vid bönderna var inte i och för sig kättersk, all-

denstund Lenin själv på Kominterns andra kongress hade talat om bondesovjeter och om en 

på bönder baserad revolution i Orienten.
†
 Ur ortodox synpunkt begick han ett misstag när han 

undvek att nämna proletariatets ledande roll,
††

 men alldenstund rapporten var ställd till 

Kuomintang hade det varit taktlöst att göra så. Hur som helst ligger rapporens betydelse inte i 

dess marxistiska innehåll, vilket är primitivt, utan i den revolutionära passion som 

genomströmmar den samt i de historiska strömningar som den skildrar. 

Vid tiden för Fjärdemajrörelsen hade Mao Tse-tung både i tal och skrift med stor vältalighet 

framhållit behovet av en kulturell revolution som det enda sättet att frigöra den energi som 

erfordrades för att man skulle kunna uppnå Kinas nationella mål. Under åtskilliga år därefter 

hade han varit så till den grad sysselsatt med sitt arbete i Kuomintangs partiapparat till förmån 

för den nationella revolutionen, att han i stor omfattning hade försummat sitt intresse för att 

förändra det kinesiska samhällets beskaffenhet. Men på den hunanesiska landsbygden befann 

han sig plötsligt ansikte mot ansikte med framvällande revolutionär energi i en omfattning 

som han knappast hade gjort sig en föreställning om: 

Inom mycket kort tid kommer flera hundra millioner bönder i Kinas centrala, södra och nordliga 

provinser att resa sig som ett skydrag eller en stormvind — en kraft av sådan utomordentlig 

snabbhet och våldsamhet att ingen makt, den må vara aldrig så stor, kommer att kunna undertrycka 
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den. Bönderna kommer att bryta sönder alla bojor som nu binder dem och jaga fram längs vägen 

till befrielse.
35

 

Den frigörelse som Mao nu såg vara på gång var av två slag: kulturell och social frigörelse. 

Den kulturella frigörelsen, som i första hand innebar att man avskaffade vidskepelse och vissa 

sedvanor — från dyrkan av förfäderna till mannens makt över sin hustru — skulle i stort sett 

ha kunnat accepteras av en stor del av Kuomintang. Den sociala frigörelsen skulle Kuomin-

tang däremot alldeles avgjort inte ha kunnat godta. Det är visserligen sant att Mao i sin 

rapport ofta talade om angrepp som uteslutande riktades mot ”lokala storpampar och dålig 

adel”, och inte mot godsägarna som sådana. Men på andra ställen i hans rapport var hans 

ordalag desto klarare och desto mer besvärande: ”En revolution”, skrev han, ”är ... en 

våldshandling varigenom en klass kastar en annan klass' maktställning över ända. En bonde-

revolution är en revolution där bönderna kastar den feodala godsägarklassen över ända.”
36

 

Ifall Kuomintang hade varit ett ”bondeparti”, såsom både Stalin och Trotskij trodde,
*
 borde 

partiets ledare ha välkomnat en seger för sin klass över dess förtryckare. Dessvärre härstam-

made flertalet av officerarna i ”den revolutionära armén” antingen från godsägarklassen eller 

från välbärgade borgarfamiljer som med släktskapsband var bundna vid godsägarklassen. Den 

påtagligt vänliga inställningen från Kuomintangs sida mot bonderörelsen under åren 1924-26 

hade till stor del berott på att de godsägare vars intressen bönderna hotade var de som stödde 

Ch'en Chiung-ming, Sun Yat-sens förutvarande skyddsherre i provinsen Kwangtung. Men den 

revolutionära stormvind som nu utlöstes av den nordkinesiska expeditionen drog fram över 

just de områden från vilka de framryckande arméerna hade rekryterat huvudparten av sina 

officerare. En kollision var oundviklig, försåvitt inte kommunisterna, vilka (om ock i 

Kuomintangpartiets namn) ju hade utbildat de flesta bondeagitatorerna, gick med på att 

avblåsa bonderevolutionen. 

Det var just detta som Stalin befallde dem att göra. Redan i oktober 1926, då problemet först 

började bli akut, hade han skickat ett telegram till de kinesiska kommunisterna och manat dem 

att bromsa bonderörelsen.
**

 Två månader senare försökte han, på Internationalens exekutiv-

kommittés sjunde plenarmöte, finna en formel för att kunna sitta på båda stolarna på samma 

gång. 

Kärnpunkten i Stalins inställning vid detta tillfälle var hans förlitan på Chiang-Kai-sheks 

”revolutionära arme'. Från sin överdrivna skepticism gentemot den nordkinesiska 

expeditionen som hade kännetecknat hans attityd innan denna expedition sattes i gång, 

svängde han om till en lika överdriven optimism när det gäller beskaffenheten av och 

syftemålet med Kuomintangs maktmedel. Dem som ansåg att ”en viss besvikelse” hade tagit 

överhanden inom de områden där den revolutionära armén hade tagit makten, svarade han att 

”samma sak” hade inträffat i Sovjetunionen under inbördeskriget. På så vis jämställdes 

uttryckligen Chiangs armé med Röda armén år 1919. När väl denna förutsättning var fast-

slagen, tycktes det vara en lätt sak att förena nödvändigheten att vinna böndernas sympatier 

med den icke mindre tvingande nödvändigheten att undvika att oroa Kuomintang med någon 

radikal agrarpolitik. Det borde räcka med att man med hjälp av den revolutionära armén 

tillfredsställde böndernas ”mest trängande behov”, liksom också med hjälp av ”den 

revolutionära folkregeringens” förvaltningsapparat. (Kommunisterna uppmanades att gå med i 

denna regering och vrida dess kurs åt vänster.) Hur som helst stod ingen annan rimlig 

möjlighet till buds, ty ”några tiotusental” kinesiska revolutionärer (Kinesiska kommunist-

partiet hade nu vuxit till denna numerär) kunde inte rimligen vara i stånd att organisera ”en 
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ocean av bönder” utom genom Kuomintangs administrativa och militära resurser.
37

 

Kan denna grova missuppfattning av kuomintangstyrkornas beskaffenhet och av 

kommunisternas möjligheter att behärska dem i första hand ha varit ett utflöde av okunnighet, 

eller av en extrem cynism gentemot den kinesiska revolutionens öde, en cynism som blott såg 

till att Rysslands egna intressen blev tillgodosedda? Det rätta svaret måste bli en blandning av 

bådadera. Själva kärnan i Stalins politik framträder ytterst klart i ett tal han höll i januari 

1925, där han analyserade de bidrag som fyra olika ”allierade till Sovjetmakten” skulle kunna 

ge ”vår regim, vår stat”. Den första och viktigaste bundsförvanten var proletariatet i de 

utvecklade kapitalistiska länderna, men olyckligtvis gav ”den revolutionära rörelsens 

tillstånd” i Europa inte mycket hopp härvidlag för den närmaste framtiden. Den andra bunds-

förvanten, ”de förtryckta folken i de underutvecklade länderna”, utgjorde ”en väldig reserv för 

vår revolution”, men ”var ytterst tröga att få igång”. Följaktligen var det nödvändigt att man 

förlitade sig på en tredje ”allierad”, nämligen motsättningarna de kapitalistiska länderna 

emellan (d. v. s. på diplomatiska manövrer) samt framför allt på det stöd man kunde få från 

den fjärde allierade, de ryska bönderna.
38

 

I denna egoism, samt i den bornerade självtillräckligheten hos en man som fullt och fast 

trodde att han som väktare och profet för den ortodoxa marxistiska tron begrep hur det stod 

till med allt och alla i ett vidsträckt och mångskiftande land, ligger en hel del av förklaringen 

till att Sovjets politik i Kina under denna tid utmynnade i fullständigt nederlag. Detta betyder 

nu inte att det med en mer realistisk politik hade varit enkelt, eller ens möjligt, att beröva 

Chiang Kai-shek frukterna av hans triumf och upprätta en regim under kommunistisk kontroll. 

Ett ytterligare belägg på hur svårt ett sådant företag skulle ha varit utgör det som hände de 

män inom Kuomintangs vänsterflygel, vilka kort härefter sökte skaffa sig kontroll över 

Chiang och hans arméer. 

Chiangs kupp den 20 mars 1926 hade givit ny näring åt Kuomintangs polarisation i vänster- 

och högerfraktioner. Under de sista månaderna av år 1926, medan ännu både partiet och de 

revolutionära regeringsmyndigheterna var på marsch norrut i arméns kölvatten och höll på 

med planer på att upprätta revolutionärt styre i det centrala Kina, började spänningen mellan 

Chiang och Kuomintangs vänsterflygel att snabbt tillta. Denna utveckling understöddes 

tvivelsutan av kommunisterna, som inte delade Stalins tilltro till Chiang Kai-shek, men den 

fick också näring av personlig rivalitet mellan Chiang och vänsterns ledande män, och av den 

naturliga oron hos civila myndigheter som får att göra med en allsmäktig militär ledare som 

fattar sina strategiska beslut utan att rådfråga dem. I januari 1927 hade spänningen mellan å 

ena sidan Vänsterkuomintang i Wuhan å andra sidan Chiang och hans anhängare, som hade 

etablerat sig i Nanchang, utvecklat sig till öppen brytning. Härtill kom att Borodin och de 

andra sovjetrådgivarna hade lagt om sin taktik och nu öppet sökte samla krafter mot Chiang, 

eftersom denne klart uttalade sitt uppsåt att dra österut mot Shanghai i stället för att omedel-

bart fortsätta framryckningen mot Peking. I mitten av mars 1927 beslöts på Kuoinintangs 

centralkommittés tredje plenarmöte, som sammanträdde i Wuhan, att partiets militära och 

civila hierarki skulle omorganiseras så att Chiang skulle bli underordnad partimyndigheterna. 

Wang Ching-wei, som befann sig i landsflykt i Frankrike sedan våren 1926, utsågs till 

ordförande både i partiet och i regeringen. Under hans frånvaro kom ledningen i händerna på 

T'an Yen-k'ai. 

Bortsett från dessa organisatoriska åtgärder, tog centralkommitténs tredje plenarmöte också 

viktiga steg i riktning mot att äntligen åtlyda Stalins råd från november föregående år och 

släppa in en kommunistisk minoritet i regeringen. Man upprättade således fem nya 

ministerier, och i två av dem utsågs kommunister till chefer. T'an P'ing-shan utsågs till 
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jordbruksminister och Su Chao-cheng till arbetsminister. Mao Tse-tung, som just hade åter-

vänt från sin inspektionsresa i Hunan, deltog i sessionen i egenskap av alternativ ledamot i 

Kuomintangs exekutiva centralkommitté.
39

 

Fastän Mao inte var bland dem som fick någon ministerpost, spelade han en viktig roll i 

debatten om bondefrågan på centralkommitténs tredje session. Den 15 mars försvarade han en 

rad ”Förordningar syftande till att undertrycka lokala storpampar och dålig adel” vilka 

stipulerade dödsstraff eller livstids fängelse för dem som beträddes med kontrarevolutionär 

verksamhet. I en revolutionär situation, framhöll han, ”kan fredliga metoder inte räcka till för 

att störta de lokala storpamparna och den dåliga adeln”. Sånt folk skulle man behandla med 

revolutionära metoder, ”helst genom direktaktion av bönderna själva”.
*
 

Det är uppenbart att Mao alltjämt levde i de intryck han hade fått av den revolutionära 

stormen i Hunan, och hans ståndpunkt i jordfrågan under de närmast följande veckorna var 

alltjämt präglad av dessa erfarenheter. Den 2 april 1927 upprättade Kuomintangs exekutiva 

centralkommitté under sin session i Wuhan en Central jordkommitté på fem ledamöter, bland 

dem Mao och T'an P'ing-shan.
40

 Denna kommitté höll till en början en rad interna samman-

komster, och vid en av dessa sammanfattade Mao i dessa ord själva kärnan i vad han hade fått 

lära sig i Hunan: 

Det som vi kallar jordkonfiskation består i att inte betala arrende; det finns inte behov av 

någon annan metod. Just för närvarande är det högvatten inom bonderörelsen i Hunan och 

Hupei, bönderna har på eget bevåg vägrat att betala arrende och har gripit den politiska 

makten. När vi går till att lösa jordfrågan i Kina, måste vi först hålla oss till verkligheten, och 

man får nöja sig med att låta det legala erkännandet av denna verklighet komma först i efter-

hand.
41

 

Den 19 april höll Jordkommittén det första i en serie ”utökade sammanträden”, i vilka deltog 

ett antal politiska ledare inom bonderörelsen liksom också representanter för Wuhan-

regeringen. Här motiverade Mao närmare konfiskationen av godsägarnas jord som ett led i 

den nationella revolutionen. De revolutionära styrkorna, sade han, kunde inte rycka fram 

annat än om en ”produktionsarmé” försedde dem med livsmedel, och jordreformen erbjöd den 

bästa vägen att tillförsäkra sig böndernas stöd i detta hänseende.
42

 

I syfte att nå fram till en definitiv politisk ståndpunkt i jordfrågan, tillsatte Jordkommittén en 

grupp på fem personer, bland vilka Mao var den ledande gestalten, för att utarbeta ett ”reso-

lutionsutkast i jordfrågan”. Denna urkund förutsatte att all jord skulle konfiskeras från ”lokala 

storpampar och dålig adel, korrumperade ämbetsmän och militarister samt från alla kontra-

revolutionära element i byarna”.
43

 Dessa kriterier var väl i mångtydigaste laget, men var dock 

relativt moderata. Men en ”Jordöversikt” som också utarbetades av Mao och hans femmanna-

grupp innehöll bl. a. följande mycket radikalare uttalande: ”Alla rika bönder, och alla små, 

mindre och stora godsägare, som besitter mer än trettio mou (1,82 hektar) jord och vilka till-

sammans motsvarar tretton procent av befolkningen, är utan undantag kontrarevolutionärer.”
44
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Jag erinrar om att Maos egen far hade ägt 22 mou jord; man måste säga att Mao fixerade 

kriteriet på kontrarevolutionär inställning vid en synnerligen låg nivå. 

På följande sätt förklarade Mao sitt utkast inför kommittén; hans framställning illustrerar väl 

hans syn på den revolutionära verksamheten med dess karakteristiska blandning av nationella 

och sociala målsättningar: 

Vad vi nu håller på att lägga grunden till (framhöll han) är politisk konfiskation, dvs. konfiskation 

av den jord som tillhör lokala pampar och dålig adel, militarister m. fl. Detta är det första steget. 

Om vi går ett steg vidare och talar om konfiskation av den jord som tillhör alla dem som inte själva 

brukar den utan som arrenderar ut den åt andra, så måste detta betraktas som en ekonomisk åtgärd.
*
 

Sådan ekonomisk konfiskation är inte längre något problem i Hunan; där har bönderna själva redan 

delat upp jorden sinsemellan ... Militaristerna i Hunan exploaterar bönderna. Den nationella 

regeringen (d. v. s. Wuhan-regeringen) har efter sitt maktövertagande i Hunan heller icke varit i 

stånd att helt omintetgöra denna exploatering. 

Här förklarade Mao alltså tämligen omständligt att det var behovet att pressa ut de resurser 

från bönderna som var erforderliga för ett fullföljande av kriget som hade gjort denna exploa-

tering permanent, och att man med mindre möda skulle kunna få ut mycket större summor av 

befolkningen ifall jorden konfiskerades, alldenstund bönderna då inte behövde betala några 

arrenden och följaktligen med lätthet skulle kunna betala avsevärt högre skatter. Han drog 

också uttryckligen den slutsats som fanns underförstådd i ”Jordöversikten” men inte fanns 

öppet redovisad i ”Resolutionsutkastet i jordfrågan”, nämligen att de rika böndernas jord, 

liksom också godsägarnas, skulle konfiskeras. Slutligen undervärderade han i högsta grad de 

stora lokala skillnaderna och det därav följande behovet av en flexibel politik. I Hunan, där 

bönderna redan hade börjat dela upp jorden, skulle ”politisk konfiskation” inte vara till fyllest. 

I andra provinser, åter, där bonderörelsen inte hade kommit så långt, skulle ”ekonomisk kon-

fiskation” vara en förhastad åtgärd.
45

 

Vid sammanträdet med den utvidgade jordkommittén den 22 april då Mao framlade sitt 

resolutionsförslag, uttryckte Wang Ching-wei sin oro över förslagets lydelse, eftersom den 

efterlyste ”politisk konfiskation till namnet, men ekonomisk konfiskation till gagnet”. Enligt 

Wangs mening skulle den politiska konfiskationen omfatta endast de större godsägarna. 

Denna kritik från Wangs sida kan knappast ha förvånat Mao. Ett mycket hårdare hugg kom 

från Hsia Hsi, som inte bara var kommunist utan som också hade varit Maos intime vän och 

politiske förtrogne ända sedan den tid då Mao som student i Changsha bildade Det nya folkets 

studieförbund och andra grupper. Hsia inskärpte att resolutionsförslaget var ”fullt av mot-

sägelser”, att det skulle leda till ”omedelbar strid mellan fattiga och rika bönder” samt att det 

var oantagbart i största allmänhet.
46

 

En annan kommunist, P'eng Tse-hsiang, angrep förslaget som otillräckligt, och yrkade på 

”ovillkorlig konfiskation” av all jord omedelbart. I sitt genmäle till dessa kritiker som klagade 

på att han antingen gick för långt eller också inte långt nog, fastslog Mao till en början att om 

det bara gick likadant som i Hunan i ytterligare tre à fyra provinser, skulle man omgående 

kunna ta itu med en fullständig lösning av jordfrågan. Men under nuvarande omständigheter 

vore detta att gå händelserna i förväg. Han fortsatte sedan att åter inskärpa sin grundläggande 

idé, enligt vilken verkligheten var betydelsefullare än de legala formerna: ”Det räcker med att 

folk inte betalar arrende till godsägarna, för då får man ju ett system där jordfrågan är löst; 

                                                 
*
 Termerna ”ekonomisk” och ”politisk” konfiskation användes vid denna tid i två skilda bemärkelser, nämligen 

för att beteckna antingen metoden eller syftet för konfiskationen; d. v. s. ”ekonomisk konfiskation” betydde 

antingen konfiskation med ”ekonomiska” medel, t. ex. vägran att betala arrende, eller konfiskation i syfte att 

förändra den agrara strukturen, i motsats till det politiska syftet att konsolidera de revolutionära maktresurserna. 

Här begagnar Mao termen ”ekonomisk konfiskation” i den senare bemärkelsen. 
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legalt erkännande kan komma efter fait accompli.” När tiden en gång bleve mogen för 

”ekonomisk konfiskation” i hela landet kunde man utarbeta en annan resolution, om en 

slutgiltig lösning av jordfrågan.
47

 

Den 20 april 1927 antogs på ett utvidgat sammanträde med joommittén en rad »regleringar till 

skydd för revolutionära rdkmilitärers jordegendom», varigenom från konfiskationerna undan-

togs även de största godsägarnas jordegendom, försåvitt de hade släktingar i armén. I övrigt 

var man allmänt ense om att Maos system med »ekonomisk konfiskation» — d. v. s. för att 

bönderna själva skulle gå till direktaktion och vägra betala sina arrenden inte var någon 

lämplig metod, samt att ”politisk konfiskation” — inom de snäva gränser som drogs upp av 

dispenserna för militärerna — var den bästa lösningen. Det beslöts också att man skulle 

inbjuda Ch'en Tu-hsiu, Ch'ü Ch'iu-pai och Chang Kuo-t'ao att närvara vid sammanträdena.
48

 

Den 26 april deltog också Borodin i sammanträdet, och rekommenderade en differentierad 

politik. Inom de områden som kontrollerades av Wuhan-regeringen borde blott förekomma 

begränsad konfiskation i ordnade former; i andra områden, däremot, skulle man med hjälp av 

våldsam, radikal agitation söka hetsa upp bönderna. Ch'en Tu-hsiu uttryckte sig i stort sett 

positivt om Borodins åsikter. Den resolution i jordfrågan som omsider antogs den 6 maj be-

stämde endast om konfiskation av de större godsägarnas jord, och undantog uttryckligen både 

de mindre godsägarna och ”revolutionära” militärer. Resolutionen innehöll också, på Maos 

och Borodins förslag, bestämmelser om införande av lokal självstyrelse bland bönderna.
49

 

Så förlöpte alltså diskussionerna i april. I sin självbiografi uppger Mao att han ”diskuterade 

förslagen” i sin ”tes” (sannolikt det resolutionsutkast som hade utarbetats under hans ledning), 

vari han ”framförde rekommendationer för en vidsträckt omfördelning av jorden”.
50

 Men på 

samma gång ger han intryck av att de antagna besluten nära anslöt sig till hans egen 

ståndpunkt, medan vi ju har sett att detta alls inte var fallet.
*
 

Problemet kompliceras ytterligare av att Mao, under april månads lopp, också utsågs till en av 

de fem ledamöterna i den ”Stående kommittén inom den allkinesiska bondefederationens 

provisoriska exekutivkommitté”. Tre av de fem ledamöterna i denna stående kommitté var 

även ledamöter i Jordkommittén, nämligen Mao själv, T'an P'ing-shan (jordbruksministern i 

Wuhan-regeringen) samt Teng Yen-ta (en betydelsefull ledare inom Kuomintangs vänster-

flygel). Ordförande i den nyssnämnda Stående kommittén var T'an Yen-k'ai, en nära politisk 

anförvant till Wang Ching-wei och som, i likhet med Wang själv, hitintills hade betraktats 

som tillhörig Kuomintangs vänsterflygel, men som ställde sig alltmer motsträvig inför 

böndernas revolutionära aktioner. Mao gör själv gällande att detta organ inrättades under 

Kinesiska kommunistpartiets ledning, men det är givet att ett organ som ens nominellt står 

under ordförandeskap av en ledande gestalt inom Kuomintang knappast kan ha skapats av 

kommunisterna.
**

 I vilket fall som helst blev detta organs funktion i första hand att hålla 

bönderna tillbaka i syfte att förebygga en brytning mellan Kommunistpartiet och 

Kuomintangs vänsterflygel. Detta brådskade desto mer som Wuhan-regeringen för sitt 
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 Snow s. 158. 
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 Andra redogörelser för aprildiskussionerna återfinns i Robert C. North och Xenia J. Eudin: M. N. Roy's Mission 

to China. The Communist-Kuomintang Split of 1927 (University of California Press, Berkeley 1963) s. 74, 

liksom också i Visjnyakova—Akimova s. 349-50. 
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 Ovanstående uppräkning av ledare är baserad på signaturerna i slutet av ett handskrivet dokument från Isaacs 

Collection vid Hoover Institution. (Direktiven är daterade den 13 juni 1927.) Eto Shinkichi citerar en japansk 
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inrättades under aprildiskussionernas lopp, kanske som ett medel att tillse att den praktiska tillämpningen av 

resolutionerna inte förvred dem i radikal riktning. 
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militära stöd var beroende av den hunanesiske krigsherren T'ang Sheng-chih, som vid tiden 

för den nordkinesiska expeditionen hade sällat sig till Kuomintang. T'ang försökte ge sken av 

att vara ytterst liberal, och hade redan i oktober 1926 börjat arbeta för goda relationer med 

kommunisterna.
51

 Men detta ändrade inte det faktum att hans officerskår till stor del 

härstammade från hunanesiska godsägare, och således på det allra närmaste berördes av de 

händelser som Mao med sådan entusiasm hade noterat några veckor tidigare. Ho Chien, som 

var befälhavare för den trettiofemte armén under T'ang Sheng-chih, förklarade öppet och 

uppriktigt under aprildiskussionerna rörande jordfrågan att en massa officerare och manskap, 

särskilt inom hans egen armé, ägde jord, samt att detta faktum måste tas med i räkningen när 

man fattade beslut rörande jordbrukspolitiken.
52

 

Trots alla dessa varningssignaler envisades Moskva med att kommunisterna skulle samarbeta 

inte bara med Kuomintangs vänsterflygel i Wuhan, utan också med Chiang Kai-shek. Chiang 

löste inom kort problemet på egen hand genom den beryktade massakern på Shanghais arbeta-

re i april 1927, sedan dessa hade gjort uppror och överlämnat staden i hans händer. I skuggan 

av denna katastrof höll Kinesiska kommunistpartiet sin femte kongress i Wuhan i slutet av 

april, och sökte där tänka ut en politik som skulle göra det möjligt att arbeta i skydd av T'ang 

Shengchihs militära makt men ändå driva fram den agrara revolutionen. Det är inte så för-

vånande att dessa bemödanden slog fel, och kommunisterna fick varken något skydd eller 

någon revolution. Men de vann erfarenhet, och ur denna erfarenhet skulle några bland dem nå 

fram till den slutsatsen att de kunde sköta sina egna angelägenheter minst lika bra som Stalin. 

                                                 
51

 Wilbur och How s. 394, 417 etc. 
52

 Chiang Yung-ching s. 294. 



56 

 

VI Åren i ödemarken 
Chiang Kai-sheks brytning med kommunisterna och hans skoningslösa undertryckande av 

arbetarrörelsen i Shanghai satte punkt för samarbetspolitiken mellan Kinesiska kommunist-

partiet och Kuomintang. Men det skulle dröja ännu fem månader innan Stalin fann sig i att 

slopa denna princip, och ännu längre tid innan vissa grupper inom Kinesiska kommunist-

partiet fullständigt bröt med det förflutna. I Stalins fall var det viktigaste motivet att bevara 

myten om hans allvetenhet. På våren 1927 höll skiljelinjerna på att ta form inför den 

avgörande kraftmätningen med Trotskijs och Zinovjevs opposition inom partiet. Om det 

kunde påvisas att Stalin bar ansvaret för att den kinesiska revolutionen hade gått om intet, 

skulle det betyda ett hårt slag för hans prestige. Oppositionen, som dessförinnan aldrig hade 

betraktat kinafrågan som särskilt viktig, gick därför till attack på bred front. Stalins försvar 

bestod i att han förklarade att han alltid hade förutsett Chiang Kai-sheks avfall, men att det 

faktiskt inte spelade någon roll, eftersom samma politik som man förut hade fört från ryskt 

håll nu med framgång skulle kunna tillämpas i mellanhavandena med myndigheterna i 

Wuhan. 

Reaktionen från de kinesiska kommunisternas sida var annorlunda och mer komplicerad. De 

gjorde sig mindre illusioner än Stalin rörande Vänster-Kuomintangs regering i Wuhan, även 

om några av dem förblev förvånansvärt optimistiska för dennas del. Men samtidigt måste de 

räkna med att bli utsatta för förtryck-maskineriets hela raseri ifall de beslöt sig för att helt 

bryta med Kuomintang. De som i likhet med Mao hade förmånen att få leva i lugn och ro 

under Wang Ching-weis och T'ang Sheng-chihs regim, kunde av vad som hade vederfarits 

deras kamrater i Shanghai och annorstädes blott alltför väl se vad som sannolikt skulle bli 

deras öde ifall en kraftmätning blev aktuell. Nästan samtidigt med att Chiang slog till i 

Shanghai, hade Chang Tso-lin, den japanvänlige makthavaren i Manchuriet, iscensatt en raid 

mot sovjetambassaden, och ett antal kommunister, bland dem Li Tachao, vilka arresterades 

vid detta tillfälle, avrättades kort tid därefter genom kvävning. Undertryckningsåtgärder 

vidtogs också i Kanton. I en sådan situation fanns två naturliga utvägar till hands: Antingen 

att till varje pris hålla fast vid Kuomintangs Wuhan-regering, vilka kompromisser detta än 

kunde komma att medföra, eller att göra en förtvivlad ansträngning för att få igång en 

revolutionär resning som skulle kunna störta Kuomintangs maktposition och göra det möjligt 

för kommunisterna att hämnas sina fallna kamrater. Partiet kom att i tur och ordning pröva 

båda dessa utvägar. När båda hade slagit fel, begynte Mao Tsetung sitt långa och skiftelse-

digra arbete på att tänka ut och tilllämpa en metod som kunde kombinera revolutionärt våld 

med taktisk smidighet, en metod som omsider öppnade vägen till seger. 

Den fullständiga brytningen av alliansen mellan Kinesiska kommunistpartiet och Kuomintang 

löpte genom tre stadier: Den paus som inträdde medan Stalin funderade över vad man skulle 

ta sig till härnäst, fylldes av frenetiska ansträngningar att komma överens med kuomintang-

ledarna i Wuhan; därefter följde ett försök att fortsätta samarbetet med Wang Ching-wei och 

T'ang Shengchih och samtidigt etablera kommunistisk kontroll över de breda folklagren vilket 

i juli 1927 ledde till den definitiva brytningen med Wuhan; slutligen kom ett dödfött försök att 

”under Kuomintangs flagg” komma till en överenskommelse med den obetydliga rest av 

vänsterkuomintangledare som alltjämt var redo att samarbeta med kommunisterna. 

Kinesiska kommunistpartiets femte kongress samlades i Wuhan två veckor efter Chiang Kai-

sheks kupp i Shanghai. Debatterna karakteriserades av en höggradig förvirring, som inte bara 

berodde på de inre motsägelserna i Stalins politik utan också på att de två sovjetrepresentan-

terna på platsen tolkade Moskvas politiska handlingslinje på alldeles olika sätt. Borodin, vars 

officiella titel var rådgivare åt kuomintangregeringen, var fortfarande den mäktigaste bland 

Moskvas emissarier i Kina, men han hade nyligen fått sällskap med en officiell komintern-

delegat, den indiske kommunisten M. N. Roy. I stil med vad Roy ständigt hade gjort alltsedan 
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Kominterns andra kongress år 1920, försvarade han ytligt sett den rådande ortodoxin, men i 

verkligheten förvred han den i riktning mot större sekterism och till en oresonligare inställ-

ning mot kommunisternas borgerliga bundsförvanter. Borodin var å andra sidan beredd att gå 

ännu längre än Stalin själv för att uppnå en försoning med ledarna inom Vänsterkuomintang, 

och Ch'en Tu-hsiu stödde honom härvidlag. 

Ett av de mest egenartade och intressanta utslagen av meningsskiljaktigheterna mellan de två 

männen var Borodins ”nordvästteori” och Roys avvisande av densamma. Denna teori föror-

dade att Kommunistpartiet temporärt skulle dra sig tillbaka till inlandet, där de reaktionära 

krafterna inte var så starka som de var i de stora kuststäderna. Teorin kan vid första påseendet 

i hög grad tyckas påminna om vad Mao senare gjorde, men i verkligheten åsyftades någonting 

helt annat, inte skapandet av en oberoende militärmakt under kommunistisk ledning, utan 

blott att man skulle byta ut en beskyddande krigsherre mot en annan. Man blev också alltmer 

ängslig inför vilken ställning som krigsherren i Hunan T'ang Sheng-chih skulle komma att 

inta. Det skulle därför vara bättre att ta sig utom räckhåll för honom och i stället ty sig till 

välviljan hos den ”kristne generalen” Feng Yü-hsiang. En av Borodin och Ch'en Tu-hsiu 

föreslagen tillsats till denna handlingslinje var att kommunisterna skulle understödja de planer 

som Kuomintangs Wuhan-regering hade att ta Peking, för att därigenom också vidga Fengs 

inflytelsesfär i Nordkina. 

Roy höll på motsatt ståndpunkt. I stället för att ”bredda” revolutionen på detta sätt (vilket i 

verkligheten vore detsamma som att försvaga den), borde kommunisterna ”fördjupa” den 

genom att återvända till sitt ursprungliga basområde i Kwangtung, där den revolutionära 

jäsningen var längst framskriden, samt genom att underblåsa revolutionen bland bönderna.
*
 

Agrarreformen blev uppenbarligen prövostenen på vilken riktning Wuhan-regeringens politik 

skulle ta, ty vilken agrarreform som helst kunde ju rubba relationerna mellan samhälls-

klasserna på landsbygden och i sista hand erbjuda ett verkligt underlag för ”proletär 

hegemoni”. I denna fråga, liksom i alla sina överväganden, bemödade sig kongressen att följa 

de direktiv som hade utfärdats av Kominterns sjunde plenarmöte i november-december 1926, 

och detta trots den totala scenförändring som hade inträffat. Vad nu den agrara frågan 

beträffar, var riktlinjerna föga klara. Stalin rådde de kinesiska kommunisterna att arbeta 

vidare på jordreformen, men endast i den omfattning detta kunde godtas av Kuomintang. Rent 

konkret hade man i de vid sjunde plenarmötet fastställda huvudpunkterna fastslagit att endast 

jord som tillhörde sådana reaktionära militarister och godsägare som deltog i inbördeskriget 

mot kuomintangregeringen skulle konfiskeras. I denna fråga utkristalliserade sig under 

debatterna på Kinesiska kommunistpartiets femte kongress följande tre huvudströmningar 

bland meningsyttringarna: 

1. Kongressen borde rätt och slätt överta sjunde Kominternplenarmötets formuleringar, vilka 

ju bestämde att endast jord tillhörig ”kontrarevolutionärer” skulle konfiskeras. 

2. Man borde bibehålla principen om ”politisk” konfiskation, men spegelvända formuleringen 

såtillvida att bevisbördan skulle åvila godsägarna. D. v. s. i stället för att konfiskera blott 

”reaktionärernas” jord, borde man konfiskera all jord tillhörig större godsägare, undan-

tagandes de fall där dessa var ”revolutionära”, vilket kunde ådagaläggas genom deras 

släktskap med officerare i revolutionsarmén. 

3. All jord skulle konfiskeras omedelbart.
1
 

Vilken var Maos roll i denna debatt? I sin självbiografi påstår Mao att hans förslag om ”en ny 

                                                 
*
 North and Eudin: M. N. Roy’s Mission to China, passim; även Brandt: Stalins Failure in China s. 121-22. När 

man från kinakommunistiskt håll telegrafiskt förhörde sig i Moskva hur man skulle göra, fick man det 

förbindliga svaret att de kinesiska kamraterna skulle göra bådadera på en gång. 
1
 Eto Shinkichi i China Quarterly nr 9 1962 s. 162. 
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linje inom bonderörelsen”, vilka ju ingick i hans rapport rörande bonderörelsen i Hunan, inte 

ens togs upp till diskussion på den femte kongressen på grund av Ch'en Tu-hsius opportu-

nism.
2
 Men i själva verket innehöll den ursprungliga lydelsen av Maos rapport inga 

uttryckliga rekommendationer beträffande jordreformen
*
, men, som vi såg i föregående 

kapitel, utarbetade ju Mao, på grundval av sina erfarenheter i Hunan, de utpräglat radikala 

förslag som han, kort före den kommunistiska partikongressen, framlade inför Kuomintangs 

jordkommitté. Men hänsyn till att han hävdade att alla de som ägde mer än 30 mou var 

kontrarevolutionärer, låg han åsiktsmässigt betydligt närmare det tredje än det andra av de 

ovan angivna ställningstagandena. (Det blev alternativ två, vilket ju i stort sett motsvarade den 

politik med ”politisk konfiskation” Kuomintang hade antagit, som slutligen antogs av 

kongressen.) 

Mao hörde således i april 1927 till vänstern inom Kinesiska kommunistpartiet — om också 

inte till den extrema vänstern, ty han hade under sammanträdena i april med Kuomintangs 

jordkommitté kritiserats av andra kommunister för att han inte gick långt nog. Men om vi ska 

kunna förstå originaliteten i hans ställningstagande vid denna tid samt vad det förebådade för 

framtiden, måste vi beakta inte bara vilkas jord han ämnade konfiskera, utan också hans 

förslag om hur man skulle gå till väga. På Kuomintangs jordkommittés sammanträden i april 

hade han förordat direktaktion av bönderna själva, antingen i form av ”ekonomisk konfiska-

tion” — d. v. s. helt enkelt genom vägran att betala arrende — eller i form av en regelrätt 

omfördelning av jorden under ledning av bondeorganisationernas lokalavdelningar. Av allt att 

döma försvarade han inför kommunistpartikongressen en liknande handlingslinje, vilket dock 

blott tycks ha resulterat i att han fann att Ch'en Tu-hsiu och majoriteten av partiledarna inte 

var mer beredda än Wang Ching-wei och T'an Yen-k'ai att lägga sitt öde i händerna på 

böndernas ”oordnade” aktioner. Mao var tydligen klok nog att inte fortsätta i det oändliga 

med att förorda en politik som hade fördömts både av Kinesiska kommunistpartiets central-

kommitté utan också av Internationalens representanter; t. o. m. Roy hade sent omsider skänkt 

sitt stöd åt kompromisslösningen att låta de smärre godsägarna samt de revolutionära 

officerarna slippa konfiskation. Mao frångick därför temporärt sitt stöd för direktaktion från 

böndernas sida. Men att med hjälp av aktion från de breda massornas sida genomföra 

fundamentala sociala och ekonomiska förändringar var och förblev det omkring vilket hans 

tankar kretsade. 

Efter några dagar gjorde andan vid kongressen Mao alldeles modstulen, och han höll sig 

undan från sammanträdena under förevändning att han var sjuk. Pekinghistorikerna påstår att 

Mao gjorde så därför att Ch'en Tu-hsiu hindrade honom att komma till tals.
3
 Det kan också ha 

berott på sårad stolthet; han hade ju ersatts med Ch'ü Ch'iu-pai som chef för Kinesiska 

kommunistpartiets jordbruksdepartement.
4
 

Den femte kongressen karakteriserades till det yttre av stor hjärtlighet mellan kommunisterna 

och ledarna för Kuomintang. I själva verket framlade kominternrepresentanten, Roy, kommu-

nisternas syftemål på ett så trubbigt och taktlöst sätt att man måste fråga sig om inte nationa-

listledarna omgående måste ha fått klart för sig att en brytning mellan Kuomintang och 

kommunisterna var oundviklig. Den 4 maj framlade Roy inför kongressen en rapport rörande 

de vid Kominterns sjunde plenarmöte fastställda huvudpunkterna för den kinesiska 

revolutionen. Wang Ching-wei, minister-presidenten i Wuhan-regeringen, infann sig vid detta 

sammanträde enkom för att höra vad Roy hade att säga. Inför en publik varibland märktes 

Wang och andra kuomintangpampar, framförde Roy påståenden i den här stilen: 

Kommunistpartiet inträder i denna regering därför att den är en revolutionär regering. På 

                                                 
2
 Snow: Red Star over China s. 158-59. 

*
 Där fanns emellertid en hänsyftning på jordreformen, se Schram: Political Thought of Mao s. 184-85. 

3
 Se till exempel Ho Kan-chih: A History of the Modern Chinese Revolution s. 158. 

4
 Brandt: Stalin’s Failure in China s. 158. 
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revolutionens nuvarande ståndpunkt ligger hegemonin i den revolutionära kampen hos 

proletariatet, och proletariatet deltar i den nationellt revolutionära regeringens arbete i syfte att 

utnyttja statsmaskineriet som ett hjälpmedel att uppnå hegemoni.
*
 

I klartext betydde detta: ”Vi går med i er regering i akt och mening att överta den helt och 

hållet.” Omedelbart efter detta anförande reste sig Wang Ching-wei och sade att han var av 

alldeles samma mening som Roy att småborgarna (som kuomintangledarna förutsattes 

representera) måste verka för socialismen sida vid sida med proletariatet.
5
 Det finns goda skäl 

att tvivla på att Wang var alltigenom uppriktig. 

Fastän Roy var särdeles taktlös när han yttrade sig på detta sätt inför Wang och de andra 

”småborgerliga” ledarna inom Kuomintang, överensstämde hans ställningstagande mycket 

nära med Stalins, såsom detta framgår av en resolution vid Kominterns åttonde plenarmöte, 

vilken antogs den 30 maj. I syfte att underlätta omdaningen av det befintliga ”treklass-

blocket”
**

 till arbetarnas och böndernas diktatur samt upprättandet av ”proletär”, d. v. s. 

kommunistisk, hegemoni inom Wuhan-regeringen, manade Komintern de kinesiska 

kommunisterna att underlätta omorganiseringen av Kuomintang till en lös federation av 

massorganisationer som man lättare skulle kunna få dit man ville. Den agrara revolutionen 

skulle föras vidare och armén omdanas, genom samtidigt handlande ”uppifrån” av regeringen 

och ”nerifrån” av massorna.
6
 

Råd av detta slag, som ju innebar varken mer eller mindre än att man öppet föreslog 

Kuomintangs politiker och generaler att de skulle gräva sin egen massgrav så att deras 

kommunistiska bundsförvanter skulle kunna knuffa ner dem i den, var visserligen ägnade att 

förvåna, men de framstår närmast som försiktiga i jämförelse med de uttryckliga instruktioner 

som Stalin samtidigt skickade till de kinesiska kommunisterna: 

Utan en agrar revolution är segern inte möjlig. Utan den kommer Kuomintangs 

centralkommitté att förvandlas till en ömklig leksak för opålitliga generaler. överdrifter måste 

bekämpas — men inte med hjälp av trupper utan genom böndernas organisationer ... 

Vissa av de äldre ledarna inom Kuomintangs centralkommitté är ängsliga inför vad som 

kommer att äga rum. De tvekar och kompromissar. Ett stort antal nya bönder och arbetar-

klassledare måste underifrån insättas i Kuomintangs centralkommitté. Deras modiga röster 

kommer att ge de äldre ledarna mer kurage eller kommer att se till att de blir fockade ... 

Det är nödvändigt att man omedelbart undanröjer beroendet av opålitliga generaler. 

Mobilisera omkring 20.000 kommunister och omkring 50.000 revolutionära arbetare och 

bönder från Hunan och Hupei, bilda därav ett flertal nya armékårer, och organisera upp er 

egen pålitliga armé innan det är för sent ... Det är en vansklig uppgift, men det finns ingen 

annan väg ...
7
 

Hela måttet av ironi i denna urkund kan uppskattas blott ljuset av den konkreta situationen i 

Kina vid denna tid. Allt medan T'ang Sheng-chih själv framhärdade i att posera som en 

”revolutionär militär”, hade vissa av hans underordnade redan genom sina åtgärder börjat röja 

                                                 
*
 North och Eudin s. 227. Roys anföranden vid kongressen är späckade med liknande påpekanden. Den 30 april, 

till exempel, förklarade han att den kommunistiska hegemonin skulle upprättas genom att man skapade 

kommunistiska grupper inom Kuomintangs hela statsapparat och partiorganisation, så att dessa grupper reellt 

skulle komma att kontrollera allting. Ibid. s. 205-06. 
5
 Citatet hämtat ur en artikel av Roy där denne sammanfattar kongressens arbete, se North och Eudin: M. N. 

Roy's Mission to China s. 281. 
**

 Enligt Stalin hade det ”fyrklassblock” (av arbetare, bönder, småborgare och nationell bourgeoisi) som hade 

existerat ända till Chiang Kai-sheks och den nationella bourgeoisins förräderi, hädanefter omdanats till ett 

”treklassblock”. Se hans intervju med studenterna vid Sun Yat-sen-universitetet. Stalin: Works vol. 9 s. 249-55. 
6
 Resolutionens fullständiga lydelse i Strategiya i taktika s. 167 -79; utdrag på engelska i Eudin och North: Soviet 

Russia and the East 1920-27 (Stanford University Press 1957) s. 369 -76. 
7
 Eudin och North s. 379-80; samt Stalin: Works vol. 10 s. 34-35. 
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sin oro inför följdverkningarna av jäsningen bland bönderna, en oro som bl. a. hade framförts, 

under aprildebatterna i bondefrågan, av general Ho Chien. I mitten av maj hade general Hsia 

Tou-yin, befälhavare för fjortonde fristående divisionen stationerad i Ich'ang, i västra Hupei, 

mottagit order från Chiang Kai-shek i Nanking att tåga mot Wuhan. Fastän Hsia från början 

hade stått under befäl av T'ang Sheng chih, vidtog han den 18 maj de första åtgärderna för att 

göra revolt mot Wuhan-regeringen. Situationen räddades med nöd och näppe av att en hastigt 

hoprafsad styrka militärkadetter och andra, under kommando av den kommunistiske 

generalen Yeh T'ing, lyckades stoppa angriparna när dessa redan stod blott omkring 40 km 

från Wuhan. Under tiden hade spänningen blivit allt värre mellan arbetarnas och böndernas 

organisationer i Hunan, en spänning som i hög grad hade underblåsts av vissa lokala kuomin-

tangledare som också var medlemmar i Kommunistpartiet samt av de lokala militära 

styrkorna. Så med ens, den 21 maj, vände överste Hsü K'e-hsiang, befälhavare för det 

trettiotredje regementet i Ho Chiens trettiofemte armé och stationerad i Changsha, på general 

Hos uttryckliga order, sina vapen mot kommunisterna och deras medhållare. Flera hundra 

man ur bondemilisen mejades ner med kulsprutor utanför Changsha, ledande kommunister 

arresterades, och provinsens fackförbund och bondeorganisationer upplöstes. Denna aktion 

var direkt samordnad med Hsia Tou-yins; dennes framryckning hade nämligen avskurit 

järnvägsförbindelsen mellan Wuhan och Changsha och påskyndade händelsernas gång genom 

att släppa ut rykten av alla de slag. Hsü och Ho uppsade nu T'ang Sheng-chih och 

”Vänsterkuomintang” tro och lydnad och ställde sig i stället under befäl av Chiang Kai-shek, 

som belönade överste Hsü härför genom att ge honom befälet över en division. 

Inför dessa ohöljda angreppshandlingar mot kommunisterna och mot den politik de represen-

terade, var det bästa som Borodin efter långdragna överläggningar kunde utverka att man 

tillsatte en undersökningskommission, vari, förutom han själv, ingick T'ang Sheng-chih, Ch'en 

Kung-poh) samt två av T'angs stabsofficerare. Men halvvägs till Changsha blev de tvungna att 

vända, de stötte nämligen ihop med Hsü K'e-hsiang, som hotade med att avrätta dem, och det 

var bara Ch'en Kung-po som fick tillåtelse att fortsätta resan. T'ang Sheng-chih fördömde 

visserligen — i avmätta ordalag — sina förutvarande underordnades förehavanden i Hunan, 

men hans protester var och förblev alltigenom av platonisk natur.
*
 

Hur skulle man nu kunna tillämpa Stalins order? När ledamöterna i Kinesiska kommunist-

partiets centralkommitté mottog hans telegram, var de fullkomligt eniga om att alla överlägg-

ningar med Kuomintang rörande jordreform var som ”att spela luta för att roa en ko”.
8
 De 

beslöt sig följaktligen för att tillämpa blott den andra halvan av instruktionerna, nämligen att 

hålla tillbaka ”excesserna” bland bönderna. Denna uppgift tillföll Mao, som ju var den 

aktivaste kommunistiska ledamoten i All-kinesiska bondefederationens exekutivkommitté. 

Han utförde troget detta uppdrag, men tvivelsutan med stor inre motvilja.
**

 Ett par dagar 

innan man fick Stalins ovan citerade beryktade telegram, hade Bondefederationen, under 

                                                 
*
 Den fullständigaste och grundligast dokumenterade framställningen av Hsia Tou-yins och Hsü K'e-hsiangs 

offensiv mot kommunisterna är den som görs av Chiang Yung-ching i Borodin and the Wuhan Government s. 

311-54. Chiang kunde här utnyttja både det arkivmaterial som var tillgängligt för honom samt Hsü K'e-hsiangs 

och Ho Chiens hågkomster, som nyligen publicerades i Taipei. En del detaljer i de två närmaste styckena ovan 

härrör från denna källa. Se också North och Eudin s. 96-100. 

  Genom ett egendomligt sammanträffande var det just i detta ögonblick som kuomintangledarna äntligen 

verkställde principbeslutet två månader tidigare att överlämna två ministerier till kommunisterna. Nu 

installerades sålunda högtidligen T'an P'ing-shan som jordbruksminister. Se den ironiska redogörelsen härför hos 

Visjnyakova—Akimova: Dva Goda v Vosstavsjem Kitaye s. 354-55. 
8
 Frasen citerades några månader senare av Chang Kuo-t'ao. Översättning av hans vittnesbörd i C. Martin 

Wilbur: ”The Ashes of Defeat” i China Quarterly nr 18 (april-juni 1964) s. 47. 
**

 Maos vän Ts'ai Ho-sen har sedermera hävdat att Mao i slutet av maj och i början av juni 1927 helt öppet drev 

propaganda för en sammanslutning av alla verkliga vänsterelement mot Kuomintangs ledande ställning i Wuhan, 

se North och Eudin s. 114. Men det förefaller högst tvivelaktigt att Mao verkligen öppet motarbetade Kuomin-

tang vid denna tid. Först i slutet av augusti svängde han avgjort över åt vänster, se nedan. 
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intryck av massakern den 21 maj, manat bönderna till tålamod. Hela juni månad ut fortsatte 

Mao och hans kolleger att utöva ett visst återhållande inflytande, även om de också i skarpa 

ordalag vände sig mot den kritik som från godsägarhåll riktades mot bondeorganisationerna, 

och försäkrade att den ”nationella regeringen” i Wuhan inte skulle kunna konsolideras 

försåvitt inte ”de reaktionära och feodala krafterna” på landsbygden förintades.
9
 

När nu Mao Tse-tung alltfort deltog i denna kuomintangdominerade organisation och likaså 

kvarstod som chef för Institutet för utbildning av organisatörer inom bonderörelsen, som f. ö. 

hade fått en filial inrättad i Wuhan
10

, gjorde han i själva verket ingenting annat än fullföljde 

det Kinesiska kommunistpartiets politik. Den 4 juni hade partiets centralkommitté utfärdat en 

proklamation vari man varnade de hunanesiska bönderna för alla ”intrång” hos revolutionära 

soldaters familjemedlemmar. ”Alla sådana barnsliga tilltag”, framhöll centralkommittén, 

”skänker de reaktionära militaristerna och byråkraterna osökta tillfällen att hetsa upp soldater-

na mot bonderörelsen.
*
 Att förbjuda sådana barnsliga tilltag är en betydelsefull uppgift för 

bondeföreningarna.” Bönderna måste därför ”hjälpa folkets regering att återupprätta sin 

politiska makt i Changsha”.
11

 Dessvärre hade, tvärt emot Stalins illusioner, ”folkets regering” 

inte den ringaste vilja att disciplinera de ”reaktionära militaristerna”. Tvärtom närmade sig 

Wang Ching-wei redan nu till ”den kristne generalen” Feng Yü-hsiang för att förhandlings-

vägen komma till en uppgörelse med Chiang Kai-shek.
12

 Det omedelbara skälet till Wangs 

beslut var M. N. Roys beryktade gest att låta honom få del av Stalins telegram den 30 maj. 

Till skillnad från Borodin och de kinesiska kommunistledarna hade Roy varit för att man 

samvetsgrant skulle tillämpa Stalins instruktioner att samtidigt åstadkomma revolution både 

uppifrån och nerifrån. Sedan han hade röstats omkull i kommunistpartiets centralkommitté, 

försökte han nu tvinga sina kamrater till handling genom att utverka Wangs godkännande av 

Stalins planer på att upprätta fullständig kommunistisk kontroll över Kuomintang. Det här var 

alldeles givet inte något klokt drag, men det vore absurt att överbetona dess konsekvenser. 

Roys tilltag kanske raskade på utvecklingen så att brytningen mellan kommunisterna och 

Wuhan-regeringen kom en eller annan vecka tidigare än vad som annars skulle ha skett; nu 

inträffade brytningen den 15 juli, men den hade i vilket fall som helst inte kunnat undvikas. 

Inte ens sådana förtvivlade gester som när T'ang P'ing-shan avgick som jordbruksminister i 

slutet av juni allt medan han framförde ursäkter för sin oförmåga att ”föra bönderna på rätt 

väg”, kunde få någon inverkan på händelsernas gång. 

När Mao Tse-tung nio år senare sammanfattade händelserna år 1927, lade han den största 

skulden på Ch'en Tu-hsiu, men han var också sträng i sina omdömen om de två komintern-

representanterna. Han ansåg att ”Roy hade varit en idiot, Borodin en fumlare och Ch'en en 

omedveten förrädare”.
13

 Han nämnde inte Stalins namn, men den ryske ledarens roll i denna 

katastrof kan inte gärna ha varit främmande för hans tankegångar. Under polemiken mot 

Chrustjev ett kvartssekel senare framhöll Mao: ”Allt medan vi försvarar Stalin, försvarar vi 

inte hans misstag. För en lång tid sedan fick de kinesiska kommunisterna förstahandserfa-

renhet av vissa av dessa misstag.”
14

 Denna ”erfarenhet” måste rimligen ha uppmuntrat Mao 

till hans ansträngningar i det följande att finna på en ny och specifikt kinesisk väg till makten. 

Till följd av brytningen med Wuhan-regeringen, trädde alliansen mellan kommunisterna och 

Kuomintang ur sitt andra skede — det med samtidigt handlande både uppifrån och nerifrån in 

i sitt tredje och sista skede, det där kommunisterna sökte segla under ”Kuomintangs flagg” 

                                                 
9
 Direktiv den 13 juni 1927, citerade ovan. 

10
 Hu Hua: Chung-kuo Hsin-min-chu-chu-i ko-ming shih, översedd upplaga (Hsinhua Shutien, Shanghai 1950) s. 

97. 
*
 Bönderna hade, med andra ord, självmant dragit på sig Hsü K'e-hsiangs angrepp. 

11
 Hsiang-tao Chou-pao nr 197 (8 juni 1927) s. 2150-51. 

12
 Brandt s. 138-39. 

13
 Snow s. 161. 

14
 ”On the Question of Stalin” i Peking Review nr 38 1963 s. 10. 
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fastän ingen bland de kuomintangledare som hade något att säga till om var beredd att längre 

samarbeta med kommunisterna. Denna period varade bara lite mer än två månader, från 

mitten av juli till slutet av september, men den är av avgörande betydelse för Maos karriär. 

För det var under dessa månader som Mao av partiets centralkommitté sändes ut för att 

organisera en väpnad resning i Hunan vid tiden för höstskörden. Denna aktion gick i stöpet, 

men på sätt och vis har ekot av den ännu inte dött bort. Det var nämligen bland de över-

levande härifrån som Mao satte upp en liten gerillaarmé som han ledde upp i Chingkangshan, 

den första anhalten på vägen mot Peking. 

Höstupproret i Hunan var en del av en större strategisk plan som hade tagit form under den 

andra halvan av juli. Ch'en Tuhsiu, som var alldeles nedbruten av skeppsbrottet för den politik 

som visserligen delvis hade varit hans men mest Stalins, hade dragit sig tillbaka till Shanghai, 

men många ledamöter i centralkommittén hade stannat kvar i Wuhan eller trakten därom-

kring. Polisens förmåga att inskrida var det tydligen inte mycket bevänt med, så de kunde ta 

sig fram och sammanträffa med varann tämligen fritt. Som man kunde vänta sig i en så 

dramatisk situation höll de sammanträden nästan i ett under ungefär tre veckor. Omkring den 

20 juli då den nya kominternrepresentanten, Lominadze, anlände (Borodin och Roy hade då 

båda gett sig av i samband med katastrofen), hade centralkommittén redan fattat beslut om att 

under hösten sätta i gång en aktion för att reducera arrendena på landsbygden. Lominadze 

gick med på detta, men tillade att aktionen skulle ha jordexpropriation som sin centrala punkt, 

ehuru denna expropriation skulle begränsas till de större och medelstora godsägarna; huvud-

innehållet i den agrarpolitik man hade stannat för i november 1926 lämnades alltså orubbat. 

Under tiden höll en grupp kommunistledare, bland dem Li Lisan (Maos gamle trätobroder 

från Changsha-tiden), T'an P'ingshan (den f. d. jordbruksministern i Wuhan-regeringen) samt 

Chü Ch'iu-pai konferens i närheten av Kiukiang (vid Yangtze Kiang, i provinsen Kiangsi) där 

man beslöt att i centralkommittén förorda en plan att anstifta en revolt bland de förband inom 

nationalistarmén vilka var förlagda till Nanchang (huvudstaden i provinsen Kiangsi).
*
 Så snart 

centralkommittén och Lominadze hade fått underrättelser om detta förslag, uttryckte bådadera 

sitt gillande av planen. Efter en del diskuterande stannade man för att den bästa handlings-

linjen vore att man, när upproret väl hade kommit i gång, skulle återvända till Kwangtung och 

där förena sig med P'eng P'ais bonderebeller. Chou En-lai utsågs till sekreterare i den front-

kommitté som skulle upprättas som ledning för resningen; han skickades iväg till Nanchang 

den 25 juli. 

Chou En-lai passerade på sin resa Kiukiang den 26 juli, och träffade där åtskilliga kommunist-

ledare, bland dem Li Li-san, Teng Chung-hsia och T'an P'ing-shan vilka höll överläggningar 

om målsättningen för revolten. I enlighet med Stalins handlingslinje vid denna tid, hade man 

beslutat sig för att låta det hela segla under Kuomintangs flagg och att utfärda en proklama-

tion i Kuomintangs centrala exekutivkommittés namn. De närvarande var emellertid inte helt 

ense rörande agrarpolitiken. T'an P'ingshan som av allt att döma skämdes över att han som 

jordbruksminister inte hade förmått ”föra bönderna på rätt väg”, yrkade på att man, efter 

upproret, över huvud taget inte skulle ge sig in på att konfiskera någon jord, för att därigenom 

undvika att frammana splittring bland trupperna. Chou lyckades samla alla kring det ställ-

ningstagande som partiets femte kongress hade stannat för, nämligen att man skulle nöja sig 

med att konfiskera jorden för de större godsägarna; en större godsägare definierades som en 

som ägde mer än 500 mou, en egendom av enorma mått efter standarden i denna del av Kina. 

Militära ledare för resningen skulle bli Yeh T'ing och Ho Lung.
**

 Yeh var redan organiserad 

kommunist; Ho räknade sig ännu så länge som representant för Kuomintangs yttersta vänster-

                                                 
*
 När ej annat angives, grundas redogörelsen för Nanchang-upproret på de dokument från Kinesiska kommunist-

partiets konfidentiella interna organ, vilka har publicerats av C. Martin Wilbur i China Quarterly nr 18 1964. 
**

 Chu Teh, som i de nu i Peking framlagda historiska redogörelserna framstår som den viktigaste arkitekten 

bakom upproret, nämns bara i förbigående i de samtida källorna. 
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flygel, ehuru han kort efter upproret gick med i kommunistpartiet. Ho Lung åtnjöt en enorm 

prestige bland de officerare som stod under hans befäl, och man räknade med att hans infly-

tande skulle dra med en stor del av dem på de upproriskas sida. Hans betydelse erkändes 

också av hans konservativa kolleger, som gjorde upprepade försök att vinna över honom på 

sin sida. 

Ho Lung förde kommandot över den tjugoförsta armén, och Yeh T'ing över den tjugofjärde 

divisionen inom den elfte armen. Deras gemensamme chef, general Chang Fa-k'uei, befäl-

havare över andra frontarmén, föreföll inte vara fast knuten till Chiang Kai-sheks och Wang 

Ching-weis antikommunistiska position. Detta var åtminstone en illusion som hölls vid liv av 

vissa kinesiska kommunistledare, och framför allt av den sovjetiske militäre rådgivaren, 

Galin. Vid ett möte med partiets centralkommitté den 26 juli, avlät Galin en redogörelse för 

en diskussion han just hade haft med Chang Fa-k'uei. Denne hade, påstod Galin, gått med på 

att återvända till Kwangtung, de sammansvurnas operationsmål. När det nu förhöll sig så, var 

Galin för att man skulle genomföra resningen i samarbete med Chang och bryta med honom 

först efter ankomsten till Kwangtung. På så sätt, menade han, skulle insurgenterna få en styrka 

på 30.000 man i stället för de 5.000 till 8.000 man som Ho Lung och Yeh T'ing kunde räkna 

på vid en resning utan Chang Fa-k'ueis stöd. Denna slutsats godkändes enhälligt av de när-

varande. 

Lominadze, som alltjämt verkade till förmån för upproret, uppvisade då ett telegram från 

Moskva där det fastslogs att ifall projektet inte hade någon chans att lyckas, så kunde man lika 

gärna släppa det och skicka ut kamraterna på arbete bland bönderna i stället. Chang Kuo-t'ao 

fick i uppdrag att vidarebefordra dessa uppgifter till de sammansvurna i Nanchang. Under 

resan dit telegraferade han till dem att inte företa sig någonting före hans ankomst, men när 

han den 30 juli anlände till Nanchang, fann han att ledarna var fast beslutna att sätta igång 

med sitt uppror vad han än kunde ha att säga. I syfte att vinna över dem till sin egen 

synnerligen försiktiga inställning, förmedlade han budskapet från Moskva i förvanskad form; 

i stället för att säga att man lika väl kunde släppa upprorsplanerna ifall man inte hade hopp om 

framgång, uppgav han för sina kamrater att ordern lydde att man skulle sätta i gång upproret 

endast om man kunde garantera framgång för detta. 

Men hans argumentering var fåfäng. Chou En-lai hotade med att avgå från sekreterarposten i 

frontkommittén ifall planerna inte fullföljdes. Morgonen därpå gav Chang Kuo-t'ao slutligen 

efter för majoritetens vilja, men han yrkade dock på ytterligare två eller tre dagars uppskov så 

att man skulle hinna få reda på om man inte ändå kunde nå någon överenskommelse med 

Chang Fa-k'uei. Men alldenstund man alldeles nyss hade fått reda på att Chang just höll 

överläggningar med Wang Ching-wei på det närbelägna berget Lu Shan om vilka undertryck-

ningsåtgärder man skulle vidta mot kommunisterna, förkastades detta yrkande av de övriga, 

och upproret började tidigt på morgonen den 1 augusti. 

Det har gjorts gällande att Nanchang-upproret, vars årsdag numera firas i Kina som Röda 

arméns dag, sattes igång mot Stalins givna order. Källan för denna legend är Chang Kuo-t'ao 

själv, som under intervjuer med olika västerländska historiker har givit dem denna version av 

händelserna
*
, givetvis i syfte att fördölja att han vid detta tillfälle utförde Kominterns order på 

ett oegentligt sätt. Men fastän Changs berättelse i befintligt skick är falsk, återspeglar den en 

betydelsefull psykologisk sanning; det katastrofala fiaskot för Stalins politik hade till den grad 

underminerat förtroendet för ledningen från Moskva, att en grupp kinesiska kommunistledare 

var beredda att nonchalera vad de trodde var Stalins order. 

I fortsättningen är Nanchang-upprorets historia mest en serie missgrepp. De 10.000 à 11.000 

man trupper som hade slutit sig till upproret förflyttade sig den 4 och 5 augusti söderut, men 

under hela reträtten till Kwangtung gjorde de inte den minsta ansats att agitera bland bönderna 

                                                 
*
 Se i synnerhet Brandt s. 143-45. 
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för att de skulle genomföra någon jordreform, inte ens för att man skulle konfiskera de största 

godsägarnas jord. När de omsider lyckades inta Swatow (i provinsen Kwangtung) uppträdde 

de som sådana nitiska försvarare av lag och ordning — sålunda tog de bokstavligen befälet 

över den lokala polisen och sköt en rad personer för plundring — att folkmassorna skrek: ”De 

här trupperna lyder under en annan Chiang Kai-shek!” Hela operationen var ett militärt 

äventyr från början till slut. 

”Militär äventyrlighet” var också en anklagelse som restes mot Mao Tse-tung för hans ledning 

av höstskördeupproret i Hunan, men detta var ett äventyr av alldeles annat slag, om också 

Maos smak för militära aktioner spelade en viss roll i det. Enligt Kommunistpartiets central-

kommittés uppfattning utgjorde resningarna i Hunan, Hupei, Kiangsi och Kwangtung själva 

grundplanen, vartill truppernas revolt i Nanchang hade blivit ett senare och sekundärt tillskott. 

Och fastän Maos namn inte förekommer i de samtida urkunderna, deltog han synbarligen i 

somliga, om inte i alla, av centralkommitténs sammanträden i slutet av juli och början av 

augusti då denna politik utarbetades. 

Det mest skickelsedigra bland dessa sammanträden hölls den 7 augusti, och har gått till 

historien som ”Nödfallskonferensen den 7 augusti”. Den kallades ”nödfallskonferensen” 

därför att antalet närvarande inte var tillräckligt för beslutsmässighet vid plenarsessionen. 

Detta förhindrade emellertid inte de närvarande att tillsätta en ny centralkommitt, där Mao 

fick en plats, men där Ch'en Tu-hsiu, som inte var närvarande, blev utesluten. Man gick över 

lag till storms mot ”opportunismen”, utan att nämna dennas källa i Moskva. Den nya ledande 

anden i partiet var Ch'ü Ch'iupai, en intellektuell som var påfallande väl förtrogen med rysk 

litteratur. Han kom inom kort att utveckla särdeles radikala tendenser och att leda partiet in i 

vad som nu i den officiella historieskrivningen kallas ”den första opportunistiska vänster-

linjen”. Men för ögonblicket var den politik man stannade för vid sjunde-augustikonferensen 

högeligen moderat och helt i linje med Internationalens politik. Kuomintangs — det ”riktiga, 

revolutionära Kuomintangs” — baner kom återigen till heders. Endast storgodsägarnas jord 

skulle konfiskeras, och sovjeter skulle ännu inte upprättas, eftersom att gå så långt skulle 

innebära att förklara öppet krig mot Kuomintang. 

Kort tid efter konferensen sändes Mao Tse-tung på specialuppdrag till Hunan för att ta hand 

om upproret där och för att rätta till vissa villfarelser som hade smugit sig in bland de huna-

nesiska kamraterna. Den viktigaste bland dessa villfarelser var ”den militära opportunism”, 

vilken bestod i att man i huvudsak litade till aktioner av organiserade väpnade styrkor av 

skilda slag, från arbetarmilis till banditer, hellre än till spontana resningar bland bonde-

massorna. Centralkommittén kom snart på det klara med att Mao var ännu mer förvunnen till 

militär opportunism än de kamrater han enligt sitt uppdrag skulle återföra på den rätta vägen. 

Men bortsett från denna skavank, som enligt kommunistisk terminologi skulle kunna sägas 

vara av högertyp, ådagalade Mao också vissa andra excentriciteter som kunde sägas vara av 

vänstertyp. Den viktigaste bland dessa vänsteravvikelser var hans förord för att man omedel-

bart skulle inrätta sovjeter. Den 2 augusti, sju à tio dagar efter sin ankomst till Hunan, skrev 

han till centralkommittén: 

En viss kamrat har kommit till Hunan och förkunnat att en ny instruktion från Internationalen 

föreslår att man omedelbart ska inrätta sovjeter av arbetare, bönder och soldater i Kina. Då jag fick 

höra detta hoppade jag högt av glädje. Rent objektivt sett, har Kina för längesen nått sitt 1917, men 

tidigare ansåg alla att vi befann oss vid år 1905. Det var en utomordentligt svår villfarelse ...
*
 

Maos intryck att Internationalen hade ändrat sin politik var sannolikt ett resultat av förvridna 

                                                 
*
 Detta brev, liksom huvuddelen av uppgifterna i återstoden av detta kapitel rörande den interna 

partikorrespondensen och de interna direktiven under perioden augusti 1927—mars 1928, härrör från den 

konfidentiella interna partitidningen Chung-yang t'unghsin (Centrala nyheter), sedermera omdöpt till Chung-

yang chengchich t'ung-hsün. Ett längre citat av Maos brev den 20 augusti återfinnes i min artikel ”On the Nature 

of Mao Tse-tungs 'Deviation' in 1927” i China Quarterly april—juni 1964 s. 55-56. 
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ekon av en jämkning som Stalin faktiskt hade gjort i sin inställning vid slutet av juli. Utan att 

direkt medge att tiden ännu vore mogen för sovjeter — detta skulle ju ha gjort oppositionens 

kritik berättigad; den hade ju ända sedan mars begärt att sovjeter skulle inrättas — dekrete-

rade han att det var order på att Kinesiska kommunistpartiets propagandister skulle vänja 

massorna vid sovjet-idén. På så vis skulle man bereda marken för regelrätt inrättande av sov-

jeter så snart som det revolutionära tidvattnet i Kina ånyo började stiga. Men Stalin emotsåg 

inte något sådant högvatten under de närmaste sex å tolv månaderna, och under mellantiden 

var det strängeligen förbjudet att organisera sovjeter, men däremot inte att prata om dem. 

Maos entusiastiska stöd åt vad som han trodde vara en omskiftning i Internationalens politik 

vid denna tidpunkt, åtföljdes av en rörelse åt vänster i två andra grundläggande frågor. Allt-

sedan sin ankomst till Hunan, förklarade Mao i sitt brev, hade han sent omsider kommit till 

insikt om att Kuomintang ingalunda var något effektivt instrument när det gällde att vädja till 

massorna. ”Vi kan över huvud taget inte använda Kuomintangs flagga”, skrev han. ”Om vi 

gör det kommer vi bara återigen att bli besegrade. Förut tog vi inte aktivt ledningen i 

Kuomintang och lät Wang Ching-wei, Chiang Kai-shek, T'ang Sheng-chih och de andra leda 

partiet. Nu bör vi låta dem behålla denna flagga, som redan nu ingenting annat är en svart 

flagga, och vi måste för vår del omedelbart och beslutsamt hissa den röda flaggan.” Vidare 

började Mao nu kraftigt verka för ”en fullständig lösning av jordfrågan”, d. v. s. för 

konfiskation och omfördelning av all jord utan undantag. 

Argumenteringen i Maos brev den 2 augusti gjorde inget som helst intryck på central-

kommittén, som i sitt svar kategoriskt beordrade honom att hålla sig till partiets officiella 

linje; han fick inte inrätta sovjeter, han skulle använda Kuomintangs flagga, han skulle verka 

för konfiskation av jord blott från de större godsägarna. Men samtidigt som centralkommittén 

gick till rätta med Maos ”vänsteravvikelser”: höll Ch'ü Ch'iu-pai och hans kolleger just på 

med att själva ge sig in på ett vänsteräventyr av annan sort. En serie resolutioner godkända 

den 20 augusti skisserade klart och tydligt upp ett ”kupp-program”, som senare skulle komma 

att närmare utarbetas och formellt antas vid plenarmötet i november 1927. 

Denna politiska linje fick sitt konkreta utlopp i de planer för en resning i Hunan och Hupei, 

vilka utarbetades av centralkommittén och delgavs Mao i slutet av augusti. Tonvikten lades i 

dessa instruktioner på våld och terror som hjälpmedel i den revolutionära agitationen. Kom-

munisterna beordrades att före själva resningen mörda några av de mer framstående gods-

ägarna ute i bygderna, för att på så vis egga upp en revolutionär anda hos bönderna. Under 

själva resningens gång skulle de fullständigt utrota all dålig adel, och alla lokala pampar och 

reaktionärer på landsbygden, liksom också alla statstjänstemän i städerna. Endast på så vis 

skulle ”det vanliga folkets politiska makt” kunna upprättas. Revolten skulle börja i städerna, 

och i syfte att ta dem kunde man utnyttja banditer, spillror från olika arméer samt bonde- och 

arbetarmilis, allt i den mån de fanns att tillgå, men blott som hjälptrupper. Resningen både i 

städerna och på landsbygden skulle nämligen i första hand vara det väpnade folkets eget verk. 

Visionen av en revolution i form av ett ändlöst framvällande spontant våld från massornas 

sida, gick stick i stäv med de strategiska tankegångar som Mao nu började arbeta fram och 

enligt vilka de organiserade militära styrkorna spelade en ledande roll. Dock hade han ännu 

inte gjort klart för sig hur man skulle kunna upprätta ett stabilt revolutionärt basområde med 

förmåga att under lång tid klara sig i en fientlig omgivning. För ögonblicket rörde hans 

konflikt med centralkommittén endast det bästa sättet att åstadkomma de initialframgångar 

som skulle tjäna som startsignal för en hela nationen omfattande revolutionär resning. Mycket 

snart kom Mao att betrakta de militärförband som stod till hans disposition som det mest 

effektiva hjälpmedlet att göra en insats med till förmån för revolutionen. 

Inalles kunde Mao vid tiden för höstskördeupproret disponera fyra regementen. Det första 

regementet, vad militär effektivitet beträffar den viktigaste komponenten i hans styrkor, var 
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identiskt med vänsterkuomintangregeringens gardesregemente i Wuhan. Detta förband, vars 

officerare samt och synnerligen var kommunister, hade lämnat staden omedelbart efter 

brytningen den 15 juli i syfte att delta i Nanchang-upproret, men under marschen dit hade de 

fått underrättelse om att Yeh T'ings och Ho Lungs styrkor redan hade tågat söderut från 

Nanchang; till följd därav hade trupperna ändrat riktning och tågat mot Hunan. 

Det andra regementet var det mest hoppingivande när det gäller marxistisk renlärighet, ty det 

omfattade drygt ettusen gruvarbetare från Anyüan, jämte bönder från P'inghsiang och Liling (i 

Hunan). Det tredje regementet utgjordes av arbetare och bondefrivilliga från P'ingchiang och 

Liuyang (likaså i Hunan), samt av bondemilismän från Hupei. Det fjärde regementet bestod 

av reorganiserade trupper som tidigare hade stått under befäl av general Hsia Tou-yin, som i 

maj hade gjort revolt mot Wuhan-regeringen. 

Maos plan var att låta första och fjärde regementet, vilka tillsammans bildade den högra 

flygeln, rycka fram mot Changsha från nordöst. Det andra regementet skulle på vänstra 

flanken framrycka från Anyüan, sydväst om Changsha, och ta P'inghsiang och Liling, samt 

därefter koncentrera sig på Liuyang. Det tredje regementet, som bildade den centrala 

kolonnen, skulle angripa Tungmenshih, beläget öster och något norr om Changsha, och 

därefter, den 12 september, i en med andra regementet samordnad operation, ta Liuyang. 

Därefter skulle de fyra regementena konvergera mot Changsha; stormningen av provins-

huvudstaden skulle begynna den 15 september. ”Flera hundra beväpnade kamrater” och 

åtskilliga tusen arbetare skulle samverka med angriparna; det var alltså meningen att staden 

skulle erövras genom en kombinerad aktion både inifrån och utifrån. 

Då centralkommittén hade fått del av denna plan, förklarade den i ett brev den 23 augusti 

(samma brev där man också tillbakavisade Maos åsikter rörande sovjeterna, jordreformen och 

kuomintangflaggan) att det var ”i princip korrekt” att som startpunkt på upproret inta 

Changsha, men att Maos tillvägagångssätt härvidlag var späckat med fel. Till en början 

anklagades han för att han, med sin bristande tro på massornas revolutionära styrka, lade 

otillbörlig vikt vid de militära maktmedlen och därmed förvandlade upproret till ett ”vanligt 

militärt äventyr”. Centralkommittén fortsatte sedan med att till hans ledning framlägga en 

plan för massresningar i områdena öster, söder och sydväst om Changsha. 

På detta svarade Mao rätt barskt att centralkommittén drev ”en motsägelsefull politik då den 

försummade de militära angelägenheterna och samtidigt önskade frammana en väpnad 

resning bland de folkliga massorna”. Han tillade att han betraktade de organiserade 

militärförbanden under sitt kommando som blott ”hjälptrupper” som kunde ”kompensera 

arbetarnas och böndernas otillräckliga maktresurser”. 

Uppenbarligen hade Mao mer öppet sinne för massornas ”otillräckliga maktresurser” än vad 

centralkommittén hade. Hunan hade fått lida mer än någon annan provins av undertrycknings-

aktionerna under våren och sommaren. Den interna partibulletinen gav statistiska uppgifter 

som visade att av de 130.000 personer som i hela landet hade dödats, sårats eller som sakna-

des (siffrorna inkluderar tydligen inte Shanghai) så var nästan hälften från Hunan. Före 

massakern i Changsa den 21 maj hade det funnits 20.000 kommunistiska partimedlemmar i 

provinsen som helhet, varav omkring 3.000 i Changsha. Nu fanns det färre än 5.000 till-

sammans, och bara 1.000 i huvudstaden. Häri låg utan tvivel skälet till att Mao koncentrerade 

sina styrkor mot Changsha, trots att centralkommittén hade kraftigt förebrått honom för att 

han inte dessutom hade gjort förberedelser i södra Hunan. Hans styrkor var begränsade, och 

han ansåg det vara oförsiktigt att sprida ut dem för tunt. 

Resningen begynte den 9 september. Huvudjärnvägarna in till Changsha avskars ögonblick-

ligen genom sabotage, och inga tåg nådde fram till staden under hela den följande veckan. 

Den tionde september gick det andra regementet till aktion i Anyüan och angrep P'inghsiang, 

helt i enlighet med planen. Liling intogs den tolfte, då också en ”revolutionär kommitté” 
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upprättades, som proklamerade jordkonfiskation, samt återupprättandet av fackföreningarna 

och av bondeorganisationerna. Då det andra regementet angreps av överlägsna styrkor, tvangs 

det att utrymma Liuyang den femtonde. Följden blev ett katastrofalt nederlag där regementet 

förlorade två tredjedelar av sin manskapsstyrka. Ytterligare ett bakslag inträffade när, under 

första och fjärde regementenas samordnade angrepp på P'ingchiang, det fjärde regementet, 

som ju bestod av kuomintangrekryter, underordnade sig sitt gamla befäl och föll första rege-

mentet i ryggen. Det första regementet — det gamla gardet — kom undan med en förlust på 

drygt hundra man. Det tredje regementet intog däremot för sin del enligt planerna Tungmen-

shih, och fortsatte sedan med att angripa Liuyang, men eftersom andra regementet inte mötte 

upp för att samverka, förmådde regementet inte inta staden. 

Ställd inför denna situation beslöt Mao den 15 september att avblåsa attacken mot Changsha 

såsom hopplös.
*
 Han samlade ihop spillrorna av första och tredje regementena — tillsammans 

ettusen man — och förde dem bort från provinshuvudstaden och ut på landsbygden.
**

 

Centralkommittén fick reda på vad som sålunda hade inträffat genom en viss ”kamrat Ma”
***

 

som personligen kom till städes för att gå till rätta med de hunanesiska partimyndigheternas 

fega förräderi och för att understryka att segern skulle vara säkrad om blott insurgentstyrkorna 

vände om och angrep Changsha. Med stöd av dessa underrättelser beordrade central-

kommittén den 19 september 1927 Hunankommittén att omedelbart och utan gensägelser 

storma Changsha. Det är tvivelaktigt om Mao någonsin fick detta brev i sin hand. I varje fall 

handlade han inte i enlighet med det. Han reorganiserade i stället sina styrkor och införde ett 

system med politiska representanter i varje förband. Härefter förde han dem upp i den bergs-

kedja som går under namnet Chingkangshan, på gränsen mellan Hunan och Kiangsi. Här 

upprättade han sin första bas i oktober 1927. 

Den 19 september, alltså exakt samma dag då centralkommittén så bittert gick till rätta med 

Mao för hans ”förräderi” inför angreppet på Changsha, antog kommittén också, genom ett 

egenartat sammanträffande, en resolution där man anammade Maos åsikter i de tre väsentliga 

frågeställningar som var aktuella i den interna brevväxlingen under senare delen av augusti, 

nämligen att man omgående skulle inrätta sovjeter, upphöra att använda kuomintangflaggan 

och konfiskera all jord utan undantag. Att Mao hade fått rätt i tidigaste laget i dessa tre frågor 

kunde självfallet inte förhindra att han fick sitt straff vid centralkommitténs nästföljande 

plenum i november; på grund av sin oförmåga att driva på den agrara revolutionen samt på 

grund av sin ”militära opportunism” miste han sitt ledamotskap både i centralkommittén och i 

provinskommittén för Hunan. 

Mao fick inte ens reda på detta domslut förrän åtskilliga månader senare. Han blev inte heller 

informerad om den politiska handlingslinje som man hade bestämt sig för vid novembersam-

manträdet, där man framförde idén om en ”permanent” eller ”oavbruten” revolution som all-

män teoretisk princip — något som i sinom tid skulle ge Stalin tillfälle att angripa den kina-

kommunistiska ledarkadern som trotskistisk i och med att denna dess politik hade gått om 

intet. Det handlingsmässiga uttrycket för denna princip var tänkt som en oavbruten serie av 

väpnade resningar till dess slutsegern vunnes. För ögonblicket kunde dessa resningar igång-

sättas blott på landsbygden, men syftet med dem var inte att upprätta stabila basområden, 

                                                 
*
 I de samtida dokumenten uppges att avgörandet fattades av Kinesiska kommunistpartiets provinskommitté, och 

sekreteraren i denna kommitté, P'eng Kung-ta får bära en avsevärd del av ansvaret. Men i egenskap av speciell 

kommissarie och medlem i centralkommittén stod Mao över P'eng i rang inom partiet. Dessutom är det belagt att 

Mao var ”hjärtat” i provinskommittén (där han också var ledamot) under upproret. Jag har därför förenklat saken 

genom att tilldela honom det avgörande beslutet. 
**

 Redogörelsen ovan för höstskördeupproret är i första hand baserad på två källor, dels det material som vid 

denna tid publicerades i det interna partiorganet Chung-yang t'ung-hsin, vilket har fördelen att vara en samtidig 

berättelse, men är starkt partiskt till nackdel för Mao och de övriga ledarna för resningen i Hunan, dels redo-

görelsen i Hu-nan chin-pai-nien ta-shih chi-shu (Hu-nan Jenmin Ch'u-pan-she, Changsha 1959) s. 538-40. 
***

 Av allt att döma pesudonym för en utlänning, mest sannolikt en ryss. 
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vilket Mao just var sysselsatt med, utan att hålla massorna i ett tillstånd av revolutionär 

upprymdhet. Fastän resningar i städerna kunde komma i fråga först senare, allteftersom den 

styrande klassen hade blivit mör genom den oavlåtliga ekonomiska kampen, borde stadsprole-

tariatets insatser få avgörande betydelse i själva slutomgången. Under tiden skulle arbetarna 

genom hemlig militär träning förberedas för sin uppgift. Dessa halvmilitära förband skulle 

under den närmaste framtiden sättas in på att likvidera ”gula” arbetarledare, att råna banker, 

att göra kupper mot postkontor etc. 

I början av december 1927 utfärdades direktiv till kommunisterna i Hunan och Hupei vari 

man klargjorde den taktik som man väntade sig att Mao skulle tillämpa med större noggrann-

het. Han beordrades att ”skära av” någon hsien (kommun) här och där (man gick inte närmare 

in på hur ett sådant konststycke skulle utföras), upprätta en revolutionär styrelse, ta död på så 

mycket ”dålig” adel, reaktionärer och storgodsägare som möjligt, och genomföra en grundlig 

social revolution.
*
 I städerna skulle utöver denna politik av terror och mord, massorna 

mobiliseras till attack mot utlänningarna. 

I likhet med partiledningens resolutioner från mötet i november, kan dessa direktiv inte ha 

nått Mao förrän på våren 1928, försåvitt han nu någonsin fick dem i sin hand. Under tiden var 

han fullt sysselsatt med att bygga upp sina positioner uppe i Chingkangshan i enlighet med en 

taktik av helt annat slag. Långt ifrån att, i enlighet med centralkommitténs order i november, 

låta arbetarinslaget i partiet och armén bli allt betydelsefullare, slog han sig ihop med två 

banditledare, Yüan Wen-ts'ai och Wang Tso, vilka redan tidigare hade bitit sig fast i dessa 

avlägsna och svåråtkomliga nejder. På detta sätt fick han till sin disposition sexhundra man 

utöver de tusen man som vid det här laget återstod av hans egna styrkor. Han kunde också 

räkna in ett tillskott på etthundratjugo gevär till sin knappa arsenal. Yüan och Wang, som 

båda befordrades till regementschefer (Mao var själv arméchef), var, enligt vad Mao själv 

uppger, ”trogna kommunister” så länge som Mao stannade kvar i Chingkangshan. När de 

längre fram lämnades åt sig själva, återföll de i sina banditiska vanor och blev i sinom tid 

dödade av bönderna.
15

 

Episoden med Wang och Yüan är i själva verket mycket betecknande för Mao. Den påvisar 

den tonvikt på den mänskliga viljan, till skillnad från objektiva faktorer, som till denna dag 

har kännetecknat hans version av marxismen. När Mao lite längre fram uttalade sig om den 

synnerligen stora andelen ”élements déclassés” i sin armé, försäkrade han att det enda bote-

medlet häremot var intensifierad politisk skolning ”så att följden blir en kvalitativ förändring 

bland dessa element”.
16

 Uppfattningen att lantliga stråtrövare genom lämplig skolning kan 

göras om till en förtrupp åt proletariatet är ett slående belägg på den extrema tro på viljans 

betydelse som kulminerade i idén om att ”det subjektiva skapar det objektiva”.
**

 

De påfallande oproletäriska elementen i Maos armé, nödtorftigt uppsnyggade genom 

indoktrinering som de var, var inte bara ett uttryck för svårigheterna att skaffa soldater och 

officerare av rätt socialt ursprung, även om det var så som Mao själv lade ut texten för sina 

överordnade inom partiet. Att dessa element fanns med motsvarades också av ett grund-

läggande drag i hans eget temperament och fantasiliv. Alltifrån barndomen hade han beundrat 

de ädla rövarna i de kinesiska folksagorna, och även om hans egen världsbild ingalunda 

längre inskränkte sig till den lantlige rövarens trånga revir, så kunde hans marxistiska 

övertygelse inte få honom att avsvära sig sin ungdoms idoler. De artiklar han skrev under 

loppet av år 1926 rörande klasserna i det kinesiska samhället ger ideliga belägg härför. I dessa 

                                                 
*
 Förebilden var i detta hänseende P'eng P'ais sovjetiska regim i Hailufeng (se ovan s. 77 ff). Denna skulle 

emellertid komma att krossas i februari 1928 just på grund av att den inte hade tillräckliga militärstyrkor till sitt 

förfogande. Jfr Eto Shinkichis artiklar i The China Quarterly., se ovan not 
**

 s. 40 
15

 Snow s. 166. 
16

 Schram: Political Thought of Mao s. 196. 
**

 Se kapitel 10. 
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artiklar hade Mao givit en färgstark skildring av de fem grupper som bildade Kinas ”éléments 

déclassés”, nämligen soldaterna, banditerna, rövarna och de prostituerade, och han prisade 

deras revolutionära stridsduglighet, och detta utan några av de reservationer som han senare 

har funnit för gott att plocka in i den gängse ortodoxa upplagan av sina arbeten. Han hade 

också uttalat sympati för de hemliga sällskap som fungerade som ”deras sammanslutningar 

till ömsesidig hjälp i den politiska och ekonomiska kampen”.
17

 Det kan knappast råda något 

tvivel om att denna hans inställning alltjämt var aktuell medan han uppehöll sig i Chingkang-

shan, och att han tog emot stöd från banditer och andra fredlösa inte som en eftergift utan med 

viss sympati. Härtill kommer att Yüan och Wang, i likhet med så många fredlösa i Kinas hela 

historia, var ledande män inom de hemliga sällskapen. Det sällskap det här gällde hade vissa 

förbindelser med sällskapet Ko Lao Hui, som enligt Mao hade största förtjänsten av 1911 års 

revolution i Hunan. Detta förhållande stärkte förmodligen hans tilltro till de två männen.
*
 

Maos sympati för dessa gammaldags upprorsmän delades ingalunda av centralkommittén, 

som nu hade tagit sin tillflykt till Shanghai. De uppgifter som nådde dem rörande Maos 

förehavanden ingav dem i stället allvarliga betänkligheter. Därför skrev kommittén till Chu 

Teh och beordrade honom att förena sina styrkor med Maos och att rätta till vissa missgrepp 

som den senare hade låtit komma sig till last. Den viktigaste bland anklagelserna var att Mao 

betedde sig som de ädla rövarna i Vattenbrynet i deras befästa tillhåll i Liang Shan P'o, och 

gjorde sina utfall för att utföra hjältemodiga bedrifter till förmån för massorna, i stället för att 

vigla upp massorna till att ge sig in på ett spontant, väpnat uppror.
18

 

Fastän centralkommittén vid denna tid tycks ha betraktat Chu Teh som pålitligare än Mao, 

hade Chu själv gjort sig skyldig till ett misstag av annat slag, vilket man likaledes tog avstånd 

från i samma brev. Detta misstag var ingenting mindre än att han skulle ha återupptagit sam-

arbetspolitiken med Kuomintang. Sedan trupperna från Nanchang i slutet av september hade 

lidit nederlag vid Swatow (se ovan s. 120) hade Chu Teh lyckats samla ihop c:a tvåtusen av 

de överlevande och med dem tågat fram och tillbaka i Kwangtung och angränsande provinser. 

För att bevara sin lilla armé fann han sig i att den blev ”omorganiserad” till ett förband inom 

kuomintangstyrkorna under befäl av den yünanesiske generalen Fan Shih-sheng, som i gen-

gäld gav honom avsevärd hjälp i form av vissa förnödenheter. Centralkommittén blev ytterst 

bekymrad när den fick reda på denna allians, och beordrade Chu att ögonblickligen bryta 

densamma och på samma gång försöka få med sig en så stor del av Fans trupper som möjligt 

var. När Chu fick dessa order bröt han äntligen förbindelserna med Fan, i januari 1928, och 

tågade till södra delen av Hunan.
**

 

                                                 
17

 Ibid. s. 176. 
*
 Uppgiften att Wang och Yüan var ledare för Triad-sällskapet, som historiskt sett går tillbaka på Ko Lao Hui, 

återfinnes i en redogörelse rörande ”Chu-Mao-armén”, daterad den 1 september 1929 och publicerad i januari 

1930 i en bulletin rörande militära förhållanden utgiven av militärdepartementet inom Kinesiska kommunist-

partiets centralkommitté: ”Kuan-yü Chu-Mao Hung-chün ti li-shih chi ch'i chuang-k'uan ti pao-kao”, Chung-

yang chün-shih t’ung-hsün nr 1, 15 januari 1930. Denna berättelse gör det möjligt att belägga ett antal uppgifter i 

Maos egen berättelse om sina äventyr, så som de återges i hans rapport till centralkommittén och i hans 

självbiografi, liksom att rätta några felaktigheter och att tilllägga några detaljer. Se även volymen med hans 

minnesanteckningar, Hui-i Chingkangshan-ch'ü ti tou-cheng (Kung-jen Ch'upanshe, Peking 1955) s. 1-23. 
18

 Brev till Chu Teh daterat den 21 december 1927 och publicerat i Chung-yang cheng-chih t'ung-hsün nr 16 s. 

81-88. 
**

 Det ovannämnda brevet av den 21 december följdes av en annan ännu strävare skrivelse av den 27 december, 

se Chung-yang cheng-chih t’ ung-hsün nr 16 s. 88-89. Själva alliansens faktum bekräftas och vissa detaljer 

rörande den framgår av den i föregående not nämnda rapporten i Chung-yang chün-shih t'ung-lisün nr 1, 15 

januari 1930. I den självbiografi som Chu Teh berättat för Agnes Smedley, omtalar han mycket riktigt kontak-

terna med Fan Shih-sheng, men framställer saken som om Fan hade tagit initiativet och som om kontakterna 

enbart bestod i att Fan, på Chu Tehs begäran, utan några förpliktelser från Chus sida, hade levererat några hundra 

uniformer och en del ammunition. The Great Road (Monthly Review Press 1958) s. 213-14. Denna version av 

händelseförloppet stämmer inte överens med det samtida källmaterialet. 
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Chu Tehs uppträdande var i själva verket inte så egenartat som det kan förefalla vid första 

ögonkastet. På skilda håll över hela Kina, i ett halvt dussin provinser, förekom det att spridda 

grupper kommunister alltjämt försökte att verka genom Kuomintang. Denna företeelse var så 

pass spridd att centralkommittén den 31 december fann sig föranlåten att utfärda ett cirkulär 

med order till alla partiorganisationer att omgående upphöra med all sådan verksamhet och ur 

partiet utesluta alla kamrater som vägrade att lämna Kuomintang.
19

 

Dessa angrepp på samarbetet med Kuomintang igångsattes först sedan, i mitten av december, 

den resning som går under namnet ”Kanton-kommunen” hade misslyckats. Detta dödfödda 

företag beordrades av Stalin utan varje hänsyn till följderna för de kinesiska revolutionärerna 

för att han skulle få en seger att utnyttja i sin ständiga kamp med den ryska oppositionen. Men 

det ledde blott till att man från ryskt håll än mer radikalt drev på en politik av ”oupphörliga 

resningar”. Inom de närmast följande två månaderna hade Moskva emellertid dragit andra 

slutsatser av händelsen i fråga. I en resolution i februari 1928 fördömde Kominterns nionde 

plenum fullständigt Ch'ü Chiu-pais ”putsch”-taktik, precis på samma sätt som man föregående 

sommar hade tagit avstånd från Ch'en Tu-hsius linje. I båda dessa fall hade Stalin varit blind 

för dessa galenskaper ända till dess de hade mynnat ut i uppenbart fiasko, och han var även i 

fortsättningen blind för sitt eget ansvar för det skedda. Ch'ü själv kallades på förekommen 

anledning till Moskva och fick inte lov att bege sig tillbaka till Kina, utan stannade kvar i 

Moskva till år 1930 under täcknamnet Strackhov. 

Kominternresolutionen av februari 1928 kom centralkommittén i Shanghai till handa först i 

början av juni och nådde inte Mao förrän den 2 november.
20

 Under tiden hade militär-

förbanden uppe i Chingkangshan kämpat sig igenom närapå ett helt år fullt av dramatiska 

episoder, som till stor del sattes i gång av diverse emissarier som på ett eller annat sätt stod 

under inflytande av den ”putsch”-linje som Moskva redan hade tagit avstånd ifrån. 

I själva verket avvek Maos politik inte så genomgående från Ch'ü Ch'iu-pais som han nu-

förtiden vill få oss att tro. De terroristiska metoder som Kinesiska kommunistpartiet hade 

förordat vid sitt novemberplenum tillämpades i viss omfattning inom basområdet i Ching-

kangshan. Under den första vintern satte man i gång en rad gerillarevolter för att ”massakrera 

godsägarna” (och inte bara störta dem, som den gängse versionen av Maos Skrifter i urval 

uttrycker saken). Vissa typer av politiska organ som upprättades under denna tidiga period, 

inklusive de lokala sovjeterna, var, enligt Maos ord, hans egna ”klumpiga påhitt”, men andra 

grundades på den praxis och den terminologi som Mao via tidningarna hade fått från 

”Kanton-kommunen”.
*
 

Vad jordbrukspolitiken beträffar betraktade Mao alla självägande bönder (och inte bara de 

rikare bland dem, som det uppges i den vanliga versionen av hans skrifter) som potentiella 

fiender. Bara de utfattiga jordlösa bönderna kunde man lita på. Till på köpet motiverade han 

avrättningen (och inte bara ”bestraffningen”) av ett antal självägande bönder med att det var 

en nödvändig åtgärd för att krossa motståndet mot jordreformen.
**

 

Men fastän Mao inte var fullt så moderat år 1928 som han nuförtiden gör gällande, var han på 
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 Chung-yang cheng-chih t'ung-hsün nr 16 s. 4-6. 
20

 Mao Tse-tung hsüan-chi, 1947 års upplaga, supplement s. 53 -54. 
*
 Hsüan-chi 1947 års uppl., supplement s. 55. Jfr Selected Works (Peking) vol. 1 s. 75. I den vanliga upplagan 

har man rensat ut alla omnämnanden av Kanton-kommunen och t. o. m. termen ”folkkommittéer” som Mao hade 

lånat därifrån. Detta flagranta exempel på hur kinesiska liv hänsynslöst offrades för Stalins nyck är något som de 

kinesiska kommunisterna helst vill glömma. 
**

 Hsüan-chi, 1947 års uppl., supplement s. 71-72. Selected Works vol. 1 s. 87-88. I den vanliga upplagan har 

Mao i den ursprungliga texten infört termerna ”mellanbönder” och ”rika bönder”, vilka termer skulle komma att 

nyttjas i hans senare skrifter och direktiv rörande jordbrukspolitiken. Vid denna tid använde han emellertid 

termen ”självägande bönder (tzu-keng-nung) och använde den även år 1926. Se Schram: Political Thought of 

Mao s. 172-74. 
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tok för moderat för partiledningen i Hunan, inför vilken han i princip var ansvarig så länge 

han saknade varje kontakt med centralkommittén. Det skar sig särskilt när det gällde det lägre 

borgerskapet i städerna. Mao skrev om sina erfarenheter härvidlag med viss bister humor: 

I mars kom representanten för Hunans specialkommitté hit till Ningkang (huvudstaden i 

Chingkangshan-området) och kritiserade oss för att vi hade bränt och mördat alldeles för lite och 

för att vi inte hade lyckats genomdriva den s. k. politiken att ”förvandla småborgarna till proletärer 

och sedan tvinga dem in i revolutionen”; härefter omorganiserades ledningen för frontkommittén 

och politiken lades om. Sedan i april hela armén hade anlänt till gränsområdet, var det alltjämt inte 

så mycket brännande och mördande, men exproprieringen av egendomen från medelklassköpmän i 

städerna och uppbörden av tvångskontribution genomdrevs med all kraft. Slagordet ”Alla fabriker 

till arbetarna”, som hade präglats av specialkommittén i södra Hunan, fick också stor spridning. 

Denna extrema vänsterpolitik att gå till attack mot småborgarna drev flertalet av dem i armarna på 

godsägarna, med resultatet att de satte på sig vita band och satte sig till motvärn mot oss.
21

 

Den ”omorganisation” som Mao här åsyftar gällde inte bara en ändring av den politiska 

kursen. Den kostade honom också hans ledarställning i gränsområdets partiorganisation. 

Hitintills hade ”Front-kommittén” (tillsatt av centralkommittén med uppdrag att leda höst-

skörderesningen i Hunan, och med Mao som sekreterare) fortsatt att fungera som högsta 

partiorgan i Chingkangshanområdet. Men nu förvandlades den till en distriktspartikommitté 

med en representant från södra Hunans specialkommitté som sekreterare. Den nye parti-

ledaren började genast visa sin makt genom att beordra Mao att utföra en militär aktion i 

södra Hunan. Följden blev inte bara att Maos styrkor blev slagna; under deras bortovaro 

ockuperades till på köpet själva basområdet av kuomintangtrupper.
22

 

Dessbättre lyckades Mao under denna expedition förena sina styrkor med Chu Tehs, och 

lyckades också värva ytterligare 8.000 bondesoldater från södra Hunan. Sålunda förstärkta 

återvände de röda styrkorna till Chingkangshan och återerövrade basområdet. Den 20 maj 

1928 hölls i Maop'ing, nära Ningkang, den ”första partikongressen för gränsområdet”. Man 

tillsatte en ”specialkommitté” på tjugotre ledamöter, med Mao som sekreterare. På så vis 

återtog Mao kontrollen över de lokala partiorganen, allt medan de militära förbanden organi-

serades upp till ”Fjärde röda armén” med Chu Teh som överbefälhavare och Mao som 

partirepresentant.
*
 Själva armén bestod av sex regementen, numrerade från tjugoåtta till 

trettiotre, och med en total styrka på över 10.000 man. Men det var bara ett av dessa rege-

menten som var fullständigt utrustat med gevär, de övriga var beväpnade blott med långa 

spjut. Härtill kom att majoriteten av denna numerärt imponerande styrka bestod av syd-

hunanesiska bönder som längtade hem, och redan i slutet av maj deserterade det trettionde och 

det trettiotredje regementet och vände tillbaka till sina byar.
23

 

Under de närmast följande veckorna lyckades de återstående fyra regementena i ”Chu-Mao-

armén”, som man nu började kalla den, kasta tillbaka en serie anfall från mellan åtta och arton 

fientöliga regementen. Redan nu hade Mao och Chu Teh kommit på det klara med en av 

principerna för partisankrig, nämligen att man fick lov att koncentrera förbanden ”så att man 

förhindrade att de revs upp ett och ett i sänder”. Men de högre partimyndigheterna hade 

fortfarande för sig att Röda armén i huvudsak skulle fungera som en katalysator för att sätta 

igång en plötslig revolutionär explosion, och alls inte som något permanent drag i Kinas 

politiska landskap under en relativt lång följd av år. De utfärdade följaktligen instruktioner 

förestavade av politiska, inte militära, överväganden. Mot slutet av juni kom det två 

emissarier till gränsområdet från provinskommittén i Hunan, Tu Hsiu-ching och Yang K'ai-

ming, och beordrade Mao och Chu att omedelbart rycka fram mot södra Hunan. För att 
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 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 98. 
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 Ibid. s. 75. 
*
 Benämningen ”Fjärde röda armén” hade man valt avsiktligt för att markera kontinuiteten med Kuomintangs 

fjärde armé, bekant som ”Gamla järnsidorna”, varifrån Chu Tehs trupper hade kommit via resningen i Nanchang. 
23

 Ibid. s. 79, 96; Chung-yang chün-shih t'ung-hsün nr 1 (15 januari 1930) 
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ytterligare understryka sin mening visade de fram ett brev.
24

 

Att döma av den politik som Tu och Yang förordade, måtte detta brev ha varit en omredige-

ring av de instruktioner som centralkommittén mot slutet av mars hade tillställt provins-

kommittén i Hunan. Dessa instruktioner inskärpte till en början att södra Hunan var centrum 

för resningarna i de tre provinserna Hunan, Hupei och Kiangsi, vilka i sin tur var centrum för 

revolutionsrörelsen i landet som helhet. Centralkommittén ansåg att den politiska situation, 

som karakteriserades av strider mellan diverse klickar av militarister, erbjöd goda möjligheter 

att likvidera godsägarnas politiska och militära makt samt att bereda marken för en allmän 

resning över hela Kina. Brevet tog avstånd från ”det objektiva övergivandet av och den 

subjektiva ringaktningen” av städerna, något som inte bara kunde komma att inverka på par-

tiets sammansättning utan också ”uppställa den fundamentala frågan om ledarskapet för 

proletariatets agrara revolution”. För att komma till rätta med dessa tendenser krävde central-

kommittén en ”omedelbar omorganisation” av partiet i Hunan. Vad gränsområdet beträffar, 

skulle en ”specialkommitté” utses, med fullständiga befogenheter i både politiskt och 

organisatoriskt avseende.
25

 

När Yang K'ai-ming fann att en ”specialkommitté” redan existerade, nöjde han sig med att 

focka Mao från hans post som sekreterare och själv överta denna befattning. Det kan vara 

intressant att spekulera över huruvida Mao i förväg hade fått nys om instruktionens 

bestämmelser om en ”specialkommitté”, och upprättat sin egen version därav i maj för att 

föregripa de hunanesiska partimyndigheternas initiativ. Det är i varje fall klart att Mao, trots 

de högre partiorganens synbarligen överväldigande stöd för Yang och Tu, sammankallade ett 

möte med kamrater i Yunghsin, en stad belägen omkring 50 km från Ningkang, och genom-

drev att en resolution antogs vari man vägrade lyda provinskommitténs order att marschera 

söderut. Men Yang och Tu drog nytta av Maos bortovaro och av de sydhunanesiska solda-

ternas hemlängtan, och lyckades övertala dem att sätta i gång det beordrade fälttåget. Med 

eller mot sin vilja — vilketdera är omöjligt att säga — verkställde Chu Teh ordern i egenskap 

av befälhavare för de röda styrkorna, som då bestod av det tjugoåttonde och det tjugonionde 

regementet. Det trettioandra regementet fungerade som eftertrupp, och endast det trettioförsta 

regementet, som inte disponerade mer än tvåhundra gevär, lämnades kvar under Maos befäl 

till försvar av basområdet. 

Fem regementen ur Kuomintangs tredje armé och sex regementen ur Kuomintangs sjätte armé 

drog nytta av den uppkomna situationen och igångsatte en förenad attack mot Yungshin. Med 

sitt enda, illa beväpnade regemente lyckades Mao hålla angriparna från livet under tjugofem 

dagar genom gerilla-attacker, men till sist, i slutet av augusti, förlorade han både Yunghsin 

och Ningkang. I den vevan började emellertid Kuomintangs tredje och sjätte armé att slåss 

inbördes, men de röda styrkorna var för svaga för att kunna dra nytta härav. Mao begav sig 

därför till södra Hunan för att övertala huvudstyrkan under Chu Teh att återvända. Under 

tiden hade Chu bokstavligen förlorat hela sitt tjugonionde regemente i en katastrofal strid med 

sin gamle vän Fan Shih-sheng, den 27 juli. Men det starkare av regementena, det tjugo-

åttonde, var alltjämt intakt och lyckades den 18 augusti ockupera Kueitung. Där förenade Mao 

sina styrkor med Chus, och båda beslöt sig för att tillsammans återvända till Chingkangshan. 

När de kom tillbaka dit var situationen i sanning dramatisk. De röda styrkorna höll endast ett 

fåtal ”bergstoppar av bandittyp”
*
 Slätterna och alla städerna var i fiendens händer. Men redan 

i oktober hade en avsevärd del — men inte allt — av det förlorade området återtagits. När 

situationen sålunda hade stabiliserats, fann sig Mao och hans kamrater i stånd att den 14-16 
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 Chung-yang cheng-chih t'ung-hsün nr 30 (3 juli 1928). 
*
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oktober hålla en andra partikongress för gränsområdet och att där tillsätta en ny 

specialkommitté med en sekreterare som var vänligt inställd till Mao.
26

 

Vid denna tidpunkt mottog Mao centralkommitténs brev av den 4 juni, vartill hade fogats en 

kopia av den kominternresolution från februari där man hade tagit avstånd från teorin om den 

”oavbrutna revolutionen” och från taktiken med ”oavbrutna folkresningar”. Brevet innehöll 

också en efterlängtad order att man skulle återupprätta en frontkommitté på fem ledamöter 

med Mao Tse-tung som sekreterare. Dessa åtgärder vidtogs också vederbörligen den 6 

november vid ett sammanträde då man också beslöt att anta och tillämpa centralkommitténs 

instruktioner som helhet, sånär som på en eller annan detalj rörande arméorganisationen.
*
 Den 

14 november tillsatte Röda arméns sjätte partikongress en armékommitté på tjugotre leda-

möter med Chu Teh som sekreterare i det permanenta femmannautskottet. På så vis kunde 

Mao upprätta fast kontroll över hela partiorganisationen i gränsområdet, ty både special-

kommittén och armékommittén var underordnade frontkommittén, och bådadera leddes av 

personer som delade hans åsikter. 

Till följd av de usla förbindelserna mellan Moskva och centralkommittén i Shanghai, och 

mellan Shanghai och Ningkang, hade Mao att ta ställning till beslut som inte längre var 

aktuella. I augusti och september 1928 hade den sjätte Komintern-kongressen och Kinesiska 

kommunistpartiets sjätte kongress hållits samtidigt i Moskva. Uppgifter om de beslut som 

fattades vid den kinesiska kongressen kom fram till Chingkangshan under loppet av vintern 

1928-29, och enligt Mao var han själv och Chu Teh helt införstådda med den handlingslinje 

partiet hade nått fram till. ”Från och med denna tid”, förklarade han, ”var alla meningsskilj-

aktigheter mellan ledarna för partiet och ledarna för sovjetrörelsen i jordbruksdistrikten helt 

försvunna. Harmonin inom partiet hade återupprättats.”
27

 

Som alla vet, och som vi snart nog får tillfälle att konstatera i det följande, var detta omdöme 

alltigenom missvisande. Visst fanns det väl en kärna av sanning i det, såtillvida som den sjätte 

kommunistkinesiska partikongressen faktiskt erkände nyttan av att upprätta sovjeter i basom-

råden på landsbygden och i att använda dem till att leda partisanoperationer, i stället för att slå 

vilt åt alla håll på en och samma gång som Ch'ü Ch'iu-pai hade yrkat på. Men denna taktik be-

traktades i huvudsak som ett sätt att hålla operationerna i gång tills den tid skulle komma då 

situationen var mogen att resa massorna till uppror i hela landet och att störta kuomintang-

regeringen. Fastän man öppet medgav att för ögonblicket bönderna på landet var aktivare än 

arbetarklassen i städerna, betraktades detta som ett onaturligt sakernas tillstånd, som en olyck-

salig följdverkan av blodbaden i Shanghai och annorstädes. Men detta förhållande var man 

besluten att snart komma till rätta med. ”Proletär hegemoni” var och förblev en ovedersäglig 

dogm. Inom partiarbetet skulle man ägna särskild uppmärksamhet åt att skapa kommunistiska 

celler inom industriföretagen, och i största allmänhet åt att ”förbättra partiets sociala samman-

sättning”. På landsbygden skulle partimedlemmarna i huvudsak rekryteras bland jordbruks-

arbetare och fattigare bönder. Det var alltså ingalunda meningen att partiet skulle vara repre-

sentativt för bondeklassen som helhet, än mindre något tillhåll för nationens ”éléments 

declassés”.
**

 

                                                 
26

 Rörande hela denna militärkampanj och händelseförloppet från juli till oktober 1928, se Selected Works 

(Peking) vol. 1 s. 76 -80, 96. 
*
 Hsüan-chi, 1947 års upplaga, supplement s. 53-54, 80-81. Det var särskilt centralkommitténs råd att man skulle 

avskaffa partirepresentanterna inom armén som Mao avvisade. (Se härom Schram s. 196-97.) Samtidigt upp-

muntrade han soldaterna till att i största omfattning delta i det politiska arbetet genom att själv vara verksam 

inom soldatkommittéerna i stället för att upprätta en särskild politisk avdelning som centralkommittén hade 

rekommenderat. Se John Rue: Mao Tse-tung in Opposition 1927-1935 (Stanford University Press 1966) s. 93, 

96, 108. 
27

 Snow s. 166-67. 
**

 Varenda väsentlig punkt i denna politik hade tydligt framhävts i Kominterns resolution i februari 1928, en re-

solution som uttryckligen fogades som bilaga till och direkt fick ingå i den politiska resolutionen vid den sjätte 
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Alla dessa tre punkter — stadsproletariatets ledande roll, kommunistpartiets smala klass-bas 

på landsbygden, och taktiken att planera en intet-eller-allt-strid inom en nära framtid hellre än 

att gradvis låta de röda områdena expandera intill dess hela landet var uppslukat — dessa tre 

punkter stod i skarp motsättning mot den taktik som Mao i praktiken tillämpade och arbetade 

fram. Mao hade vid denna tid blivit övertygad om att basområdena var någonting ytterst 

väsentligt. När han på hösten 1928 höll föreläsningar för sina soldater, förklarade han detta 

med liknelsen att ett basområde stod i samma relation till en armé som baken till en människa. 

Om någondera gick förlorat, kunde man aldrig vila eller återhämta sig, utan hade ingen annan 

råd än att ränna omkring tills man kollapsade.
28

 Samtidigt måste det understrykas att Mao 

alltjämt hade ett mycket dimmig begrepp om hur man skulle kunna nå slutsegern. ”Vart den 

röda armén än tågar”, skrev han i förtvivlan i november 1928, ”är massorna kyliga och 

avvaktande, och det är endast vår propaganda som kan få dem att så sakteliga övergå till 

handling. Vilka fientliga förband vi än stöter ihop med, blir det knappast några myterier eller 

deserteringar till vår fördel, så vi måste kämpa till slutet ... Vi har en påträngande känsla av 

vår isolering, som vi hoppas ska ge med sig.”
29

 

I den ursprungliga versionen av sin berättelse förklarade han denna isolering på ett sätt som 

ådagalägger att han var kraftigt påverkad av sin tids gängse idéer: 

Det här kan inte kallas uppror, det är blott en strid för vårt land.
*
 Denna metod att kämpa för vårt 

land kan inte lyckas. Orsaken härtill är att det absolut inte finns någon revolutionär högflod i landet 

som helhet ... De undertryckta massornas väldiga krafter har ännu inte satts i rörelse. Följden är att 

vi får lov att kämpa för vårt land i denna kyliga atmosfär.
30

 

Tydligen hade den föreställningen ännu inte grott i hans sinne att man mycket väl kunde 

skapa ett revolutionärt klimat inom ett begränsat område även om kuomintangregimen hade 

ett fast grepp om landet som helhet. En orsak till att han ännu inte hade gjort denna upptäckt 

låg i hans doktrinära och orealistiska agrarpolitik. I början av hans vistelse i Chingkangshan 

konfiskerades all jord och delades därefter upp mellan bönderna, precis som Mao i sitt brev 

den 20 augusti till centralkommittén hade föreslagit. Men denna politik förmådde inte erkänna 

att den bonde som hade en aldrig så liten plätt jord dock i allmänhet var djupt fäst vid den, så 

att han, ifall hans jord togs ifrån honom och slogs ihop med de andras, inte skulle låta sig 

tröstas ens om den jordlott han omsider fick vid det slutliga skiftet var både större och 

bördigare än den gamla. I april 1929 rättades detta misstag till, och man gick in för en politik 

att i första omgången konfiskera endast storgodsägarnas jord. Dessa justeringar kan mycket 

väl delvis ha varit inspirerade av de beslut som fattades vid den sjätte partikongressen och 

som Mao fick del av under vinterns lopp. Här kritiserades nämligen just ”småborgerlig egali-

tarism” när det gällde jordfördelningen.
**

 

Att en ny agrarpolitik växte fram just på våren 1928 kan också ha varit resultatet av att Mao 

                                                                                                                                                         
kinesiska kommunistpartikongressen. Dessa punkter utvecklades vidare i resolutioner av både Kinesiska 

kommunistpartiet och av Komintern, resolutioner som å ömse håll i stort sett var sakligt identiska. Se Strategiya 

i taktika, passim, särsk. s. 86-87, 207-11. Conrad Brandt, Benjamin Schwartz och John K. Fairbanks: A 

Documentary History of Chinese Communism (Harvard University Press, Cambridge, Mass.) s. 127-65, passim. 

En klar och noggrann analys av sjätte partikongressens handlingslinje och dennas förhållande till de revolutio-

nära mönster som Mao efter hand kom att arbeta fram, återfinnes i Schwartz: Chinese Communism and the Rise 

of Mao s. 115-26. 
28

 Hui-i Chingkangshan-ch'ü ti tou-cheng s. 11. 
29

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 97-98. 
*
 Det uttryck Mao här använder (ta chiang-shan) antyder att man söker erövra landet på ett gammalmodigt sätt, 

ungefär som i det förgångna tronpretendenter hade dragit åstad för att erövra kejsartronen utifrån en starkt 

begränsad territoriell bas. 
30

 Hsüan-chi 1947 års upplaga supplement s. 82. 
**

 Se i synnerhet resolutionen rörande bonderörelsen, Documentary History s. 158. Denna resolution kan också 

ha försett Mao med termerna ”medelstora” och ”rika” bönder, vilka termer han kom att använda fortsättningsvis 

i stället för ”självägande bönder” 
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vid den tiden hade flyttat sin operationsbas till ett vidsträcktare och rikare område med en mer 

komplicerad social struktur. I november 1928 hade P'eng Tehuai anlänt till Chingkangshan i 

spetsen för femte röda armén. Det bergiga området kring provinsgränsen var ej längre 

tillfyllest för att underhålla de styrkor som hade samlats här, och läget förvärrades ytterligare 

av osedvanligt sträng väderlek. Härtill kom att Kuomintang hade satt i gång en ny offensiv 

mot basen. Man beslöt sig därför för att rycka åt sydöst in i södra Kiangsi, och att lämna kvar 

P'eng Te-huai och Wang Tso med uppgift att hålla den ursprungliga basen i Chingkangshan. 

P'eng Te-huai, som från denna tid kom att spela en viktig roll vid uppbyggandet och 

ledningen av Röda armén ända tills han föll i onåd år 1959, föddes omkring år 1900 i en 

bondefamilj i Maos egen hemkommun Hsiangt'an i provinsen Hunan. Vid tio års ålder hade 

han rymt hemifrån och därefter livnärt sig som koherde, kolgruvarbetare och skomakarlärling. 

År 1916 tog han värvning i Hunan, steg så småningom i rang, men avstod, såvitt man vet, 

härvid från all politisk aktivitet. I den nordkinesiska expeditionen år 1926 förde han befälet 

över det första regementet av den femte divisionen inom Ho Chiens trettiofjärde armé, med 

T'ang Sheng-chih som närmaste chef. Sedan sprickan mellan kommunisterna och Kuomintang 

hade blivit ohjälplig, lyckades han icke dess mindre att behålla sin post trots Hos strävan att 

göra sig av med vänsterfolk bland trupperna, och i början av 1928 förde han befälet över den 

första brigaden i Hos armé. I juli 1928 ledde han sina trupper under en folkresning i P'ing-

chiang; de överlevande tog sig upp till Chingkangshan ett par månader senare.
*
 

Chu och Mao lämnade Chingkangshan-basen den 14 januari 1929 efter det ohyggliga slaget 

vid Tapoti, där de förlorade hälften av sin manskapsstyrka
**

, och slog upp sitt kvarter i trakten 

kring Tungku och Hsingkuo. Det var här som de började bygga upp det basområde som i 

sinom tid skulle bli till Kinesiska sovjetrepubliken, med huvudstad i Juichin. Under tiden hade 

styrkorna i Chingkangshan angripits från tre håll av kuomintangtrupper. Wang Tsu stannade 

kvar i sina otillgängliga bergstillhåll och återvände till sitt banditliv. P'eng Te-huai förde vad 

som återstod av den femte armén mot södra Kiangsi för att förena sig med Mao Tse-tung och 

Chu Teh. När de två arméerna möttes i april 1929, hade Mao och Chu 2.000 man kvar, P'eng 

800.
31

 

Det var i detta läge som Mao Tse-tung fick ett brev från centralkommittén, daterat den 9 

februari, vilket andades fullkomlig brist på förtroende för hela hans företag. För att bevara 

Röda armén och resa massorna, rådde honom nu kommittén att dela upp sina förband på 

mycket små enheter och sprida ut dem över landsbygden. Chu Teh och Mao själv anmodades 

att lämna armén i syfte att på så vis icke röja de operationsmål man hade. På detta svarade 

Mao, i ett brev daterat den 5 april, att ”ju motigare situationen är, desto större blir behovet att 

koncentrera våra styrkor och tvånget för ledarna att vara beslutsamma i striden”.
32

 

Men grälet rörde inte bara taktik. Centralkommittén, där Li Li-san var den ledande anden 

även om han inte hade någon sekreterartitel,
***

 var djupt bekymrad över vilken oortodox och 

omarxistisk vändning kommunisternas förehavanden hade fått i Kiangsi; främst fäste man sig 

vid bristen på proletär inriktning. I november 1928 hade Li Li-san i en cirkulärskrivelse 

beklagat sig över den ”bondementalitet” som hade vunnit insteg i partiet till följd av ”den 

säregna utvecklingen av striderna på landsbygden”, och hade inskärpt att endast proletärt 

ledarskap kunde råda bot för de faror som var inneboende i denna bondementalitet, som eljest 

                                                 
*
 Rörande P'ingchiang-upproret, se närmare Hunan ching-painien ta-shih chi-shu s. 576-78. 

**
 En klassisk skildring av förflyttningen ner från Chingkangshan och slaget vid Tapoti, se Smedley: The Great 

Road s. 236 ff. 
31

 Chung-yang chün-chih t’ung-hsün nr 1 (15 januari 1930). 
32

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 123. 
***

 Generalsekreterare var, från och med den sjätte kongressen år 1928 till sin arrestering och avrättning år 1931, 

en f. d. roddare, Hsiang Chung-fa. Han var i huvudsak en staffagefigur som manövrerades av andra, starkare 

personligheter. 
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lätt kunde leda till ”en komplett ödeläggelse av revolutionen och av partiet”.
33

 

På argument av den här typen svarade Mao i sitt brev av den 5 april på ett högeligen karakte-

ristiskt sätt. Han godtog alla centralkommitténs teoretiska ståndpunkter, bara han i praxis fick 

lov att handla som han ville. Han medgav att den största organisatoriska uppgiften för ögon-

blicket var att ”lägga grunden till partiets proletära bas ... i viktigare centra”, och han tillade 

att, fastän upprättandet av sovjeter inom smärre orter på landsbygden kunde vara nyttigt i 

syfte att befordra den revolutionära folkresningen, det dock vore ett misstag att överge striden 

i städerna och ”sjunka ner till bondska gerillasoldater”. Men han tillade också: 

Enligt vår uppfattning är det ävenledes ett misstag — försåvitt någon partimedlem hyser sådana 

åsikter — att frukta för utvecklingen av böndernas makt, och att denna makt skulle kunna ta loven 

av arbetarnas ledarskap och därmed bli till fördärv för revolutionen. Ty revolutionen i det 

halvkoloniala Kina kommer att misslyckas endast ifall böndernas kamp berövas arbetarnas 

ledarskap. Revolutionen kan aldrig bli lidande på att böndernas kamp utvecklas på sådant sätt att 

bönderna blir mäktigare än arbetarna.
34

 

Den tvivelaktiga hänsyftningen på ”någon partimedlem” som kunde hysa sådana här åsikter 

kan inte vara annat än avsiktligt ironisk. Det var i själva verket inte bara Li Li-san och hans 

kolleger i Shanghai, utan också självaste Moskva som hyste allvarliga tvivel på nyttan av den 

bondegerillataktik som från denna tid tillämpades vid ett dussin baser spridda över hela Kina. 

I ett till Kinesiska kommunistpartiet adresserat brev av den 7 juni 1929, vilket rör jordbruks-

frågan, gick Komintern ännu längre än Li och föreslog rentav att hela projektet skulle 

överges: 

Bondemassornas kamp måste intimt sammanlänkas med stadsproletariatets revolutionära strid. 

Dessutom bör vår taktik på landsbygden anpassas till partiets strävan att vinna stadsproletariatet i 

dess dagliga ekonomiska kamp. Det är ingalunda nödvändigt att omedelbart sätta i gång någon 

bonderörelse med krav på en agrar revolution med gerillastrider och uppror. Tvärtom talar den ak-

tuella situationen i Kina klart för att partiet tar som sin uppgift att utnyttja vissa enstaka, mindre 

konflikter samt att egga fram och vidga de strider dag från dag som de breda bondemassorna för 

mot alla former av exploatering, allt i syfte att till slut höja dem till en högre politisk nivå.
35

 

De strider ”dag från dag” som man här åsyftade inkluderade aktioner mot skatter och för 

nedsättning eller inställande av arrendebetalningar. Man gick inte närmare in på hur en taktik 

av denna typ, baserad i huvudsak på de förhållanden som rådde i en västeuropeisk parla-

mentarisk demokrati, hur denna taktik skulle kunna tillämpas på den kinesiska landsbygden, 

utsatt som den var för de mest hänsynslösa undertryckningsåtgärder. Kom-interns junibrev 

innehåller också några egenartade hänsyftningar på den agrara politiken, enkannerligen den 

inom de sovjetbehärskade områdena. Komintern citerade ett avsnitt av ett brev
*
 från 

Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté till Mao Tsetung, vari man anmodade Mao att 

”sluta en allians med de rika bönderna”, och i våldsamma ordalag fördömde denna allvarliga 

opportunistiska avvikelse. Kampen skulle föras inte bara mot godsägarna utan mot de rika 

bönderna, utan någon som helst hänsyn till vilken ställning dessa månde inta till den 

antiimperialistiska nationella frihetskampen.
36

 

Denna urkund bidrar till att bekräfta att Maos handlingslinje i bondefrågan vid detta tillfälle 

var radikalare än centralkommitténs, i stället för mindre radikal som man i allmänhet tar för 

                                                 
33

 Schwartz: Chinese Communism and the Rise of Mao s. 137. 
34

 Schram s. 188-89. 
35

 Strategiya i taktika s. 242. 
*
 Citaten kan rimligen härröra från centralkommitténs brev av den 9 februari 1929, vilket i övrigt endast är känt 

genom Maos vederläggning av detsamma i hans brev av den 5 april. Det faller sig svårt att hålla med Shanti 

Swarup (A Study of the Chinese Communist Movement, Clarendon Press, Oxford 1966, s. 216) att Komintern 

under inflytande Maos brev i november 1928 slog om till en mot de rikare bönderna fientlig politisk 

handlingslinje. 
36

 Ibid. s. 240-42. 
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givet. En sådan attityd skulle ha passat in helt och hållet på Maos ständiga revolutionära 

upphetsning och rastlöshet vid denna tid. I sitt aprilbrev till centralkommittén framlade han en 

plan för att erövra hela provinsen Kiangsi, inklusive huvudstaden Nanchang, inom ett års tid 

— och det vid ett tillfälle när den totala manskapsstyrkan i hans armé inte uppgick till mer än 

2.800 man. I januari 1930 hade han alltjämt en känsla av att tidsramen ett år hade varit väl 

”mekanisk”, men att dock de som betvivlade möjligheten att mycket snabbt övermanna 

provinsen for vilse såtillvida att de ”överdrev betydelsen av objektiva styrkor och undervär-

derade betydelsen av subjektiva styrkor”.
37

 

Som Mao senare påpekade, grundade sig dessa optimistiska åsikter på antagandet att ”en 

revolutionär springflod” var på gång. Vid den tidpunkt då han formulerade dessa åsikter, hade 

Komintern gått in för en tämligen försiktig politik på denna punkt, men på hösten undergick 

Moskvas position en plötslig förändring. Förklaringen härtill är delvis att söka i den ekono-

miska kris som hade drabbat Förenta staterna och som uppmuntrade tron på att kapitalismen 

var på god väg att kollapsa, delvis i vissa händelser inom själva Kina, där Chiang Kai-shek 

var inblandad i en lång rad konflikter med rivaliserande generaler. Moskva orienterade därför, 

i ett brev av den 26 oktober 1920, det Kinesiska kommunistpartiet om att den nya folkres-

ningen redan hade satt i gång och att åtgärder måste vidtas för att ”kasta godsägarnas och 

borgarnas regim över hända och upprätta en bonde- och arbetardiktatur av sovjetisk modell” 

så snart det revolutionära tidvattnet hade stigit tillräckligt.
38

 

I och med detta höll både Mao och Li Li-san ivrigt utkik efter ett högvatten inom den 

närmaste tiden, men när det gällde att förbereda sig för vad som komma skulle var deras vägar 

radikalt olika. Vid den fjärde arméns kommunistiska konferens i Kut'ien i december 1929 

medgav Mao öppet att majoriteten av soldaterna i Röda armén var ”éléments déclassés”. Han 

ansåg att dessa element var ansvariga för den ”mentalitet i stil med kringströvande 

insurgenters” som hade drabbat trupperna, men han höll det alltjämt för möjligt att göra om 

den genom ”intensiv skolning”. Det var denna Röda armé, med en klassmässigt sett tvivel-

aktig sammansättning, som skulle ”organisera massorna, beväpna massorna, upprätta politisk 

makt, förinta de reaktionära styrkorna, bära fram den revolutionära flodvågen ...”
*
 

För sin del saknade Li Li-san all respekt inte bara för en armé av lantliga proletärer, utan för 

allting som försiggick på landsbygden över huvud taget. ”Byarna är den härskande klassens 

lemmar”, skrev han i mars 1930. ”Städerna är dess hjärna och hjärta. Om vi hugger loss dess 

hjärna och hjärta kan den inte undslippa döden. Men om vi nöjer oss med att kapa av dess 

bihang är det inte säkert att detta tar död på. den.” Härvidlag var Li blott ett eko av 

Kominterns uppfattning. Komintern hade nämligen skrivit i ett brev från oktober 1929: ”På 

sista tiden har de sovjetiska områdena förmått hävda sig och t. o. m. vidga och konsolidera sin 

verksamhet ... All denna aktivitet från böndernas sida har kommit att utgöra en viktig sida av 

den revolutionära vågen, och kommer att stiga och växa ihop med den hela nationen 

omfattande revolutionära rörelsen.”
39

 

Ja, ännu i januari 1930 betraktade Mao själv sin verksamhet som en ”sidoström” som var 

dömd att rinna ut i sanden försåvitt det inte blev en revolutionär springflod i landet som hel-

het. Men han tillmätte denna sidoström en oändligt mycket större betydelse än vad vare sig 

Moskva eller Li Li-san gjorde. Den gängse uppfattningen av vilken vikt man borde tillmäta de 

sovjetiska områdena försköts emellertid kraftigt i positiv riktning till följd av vissa upp-

seendeväckande framgångar som Röda armén kunde inregistrera i slutet av år 1929 och början 

                                                 
37

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 125-28; Hsüan-chi 1947 års upplaga supplement s. 98-99. 
38

 Schwartz s. 134; Robert C. North: Moscow and Chinese Communists (Stanford University Press 1954) s. 131. 
*
 Endast ett kort referat av Kut'ien-resolutionen, och det i ',:förvanskad form, förekommer i Maos Selected 

Works. Kortare partier av resolutionen finns citerade hos Schram s. 199-201. Den sista ovan citerade meningen 

återfinnes i Ti-chiu-tz'u tai-piao ta-hui chüeh-i-an (Hsin-min-chu Ch'u-pan-she, Hongkong 1949) s. 26. 
39

 Schwartz s. 135, 138. 
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av år 1930. I juni 1930 hade rentav själva Li Li-san kommit fram till att, om också arbetarnas 

kamp i städerna var och förblev den avgörande faktorn i det kommande revolutionära 

utbrottet, så kunde ”kraftfulla angrepp från Röda armén” lämna ett oumbärligt bidrag till 

segern. Han gav därför order om anfall på de större städerna i södra Centralkina. 

Den första av dessa aktioner ledde till erövringen av Changsha den 28 juli, genom tredje 

armén under P'eng Te-huai, som lyckades hålla staden i tio dagar. Samtidigt ryckte den första 

armé-kåren under Chu Teh, med Mao som politisk kommissarie, fram mot Nanchang, och den 

andra armékåren under Ho Lung förflyttade sig i riktning mot Wuhan. Efter ett blodigt slag 

som varade ett helt dygn, uppgav Mao och Chu försöken att ta Nanchang och retirerade 

västerut. Under denna förflyttning sammanträffade de med P'eng Te-huai, som hade fått order 

från Li Lisan att ånyo angripa Changsha. Med sina förenade styrkor, omkring 20.000 man, 

ryckte så både första och tredje armékåren än en gång mot den hunanesiska huvudstaden. Men 

efter tretton dagars strider mot mycket tyngre beväpnade kuomintangstyrkor, ”övertalade” 

Mao sina kamrater att uppge den utsiktslösa- striden och återvända till basen i södra Kiangsi.
*
 

Liksom Mao två år tidigare vägrade lyda den hunanesiska provinskommitténs instruktioner att 

marschera mot södra Hunan, nonchalerade han även nu avsiktligt den högre partimyndig-

hetens order — de äventyrade ju själva existensen för hans armé och för den revolutionära 

basen.  

                                                 
*
 Den militära aspekten av dessa händelser behandlas i den klara och detaljrika redogörelsen hos J. Ch'en: Mao 

and the Chinese Revolution s. 156-59. Hunan chin-pai-nien ta-shih chi-shu ger en i viss mån avvikande version 

(s. 594-602), och gör bl. a. gällande att de kombinerade styrkor som iscensatte den andra attacken mot Changsha 

räknade tillsammans 32.000 gevärsskyttar. 
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VII Från Kiangsi till Yenan 
Innan Komintern gick närmare in på att utarbeta ett nytt politiskt program för den kinesiska 

revolutionen, fann man sig tvungen att i vanlig ordning skjuta ifrån sig ansvaret för tidigare 

misstag. Denna uppgift hänsköts i första hand till den plenarsession med Kinesiska 

kommunistpartiets centralkommitté vilken hölls i september 1930. Men trots närvaron av inte 

bara kominternrepresentanten Pavel Mif, utan av Ch'ü Ch'iu-pai och Chou En-lai, som båda 

hade deltagit i överläggningar i Moskva om Li Li-sans politik, lämnade resultatet åtskilligt 

övrigt att önska. Synbarligen för att rädda ansiktet på det kinesiska ledarskiktet och även helt 

enkelt därför att de gillade en hel del av Lis uppfattningar genomdrev Ch'ü och Chou en 

synnerligen mild dom vari Li förklarades skyldig blott till mindre misstag i sitt politiska 

handlande. Komintern fann sig därför föranlåten att ta saken i egna händer och företa en 

regelrätt undersökning rörande Lis misstag. För detta ändamål kallades både Li och Ch'ü 

Ch'iu-pai till Moskva. 

Denna episod har ett direkt samband med Maos egen karriär, detta av två orsaker. Å ena sidan 

har man nyligen gjort gällande att Maos handlingslinje år 1930 i själva verket var identisk 

med Kominterns, som ju i sin resolution i juni 1930 hade fastslagit hela den framtida gången 

av den kinesiska revolutionen. Å andra sidan var den verkliga roten till meningsskiljaktig-

heterna mellan Li Li-san och Stalin den sinocentrism som Li ådagalade och som var 

påfallande lik den som är så typisk för Mao Tse-tung i dag. 

Det klassiska uttrycket för ”Li Li-san-linjen” återfinns i en resolution som Kinesiska kommu-

nistpartiets politbyrå antog den 11 juni 1930. Här slog man fast de grundläggande principer i 

enlighet med vilka Röda armén inom kort beordrades att angripa Changsha, Nanchang och 

Wuchang. Denna urkund nådde Moskva mot slutet av juni, och sedan man hade fört över-

läggningar om den vid Kominterns högkvarter, antog man en resolution där man visserligen 

inte uttryckligen kritiserade Lis åsikter, men formulerade en liknande politik i mer moderata 

ordalag.
*
 Moskva och Li Li-san var överens om att Röda armén kunde spela en nyttigare roll 

som hjälpmedel i den kris som snabbt närmade sig, men endast under förutsättning att det 

proletära ledarskapet i själva armén förstärktes och att stadsproletariatet direkt ingrep i 

händelsernas gång genom strejker och andra liknande hävdvunna kampmetoder. Båda ordade 

om preliminär seger i någon eller några stycken provinser. Båda väntade sig avgörande strider 

mycket snart. Li Li-san var otvivelaktigt den mest sangviniska. För honom betydde ”mycket 

snart” detsamma som ”omedelbart”, medan Moskva höll före att Röda armén först och främst 

måste förstärkas. Viktigare var att Li inte accepterade att någon regional eller provinsiell 

sovjetregering skulle få existera under någon nämnvärd tid; seger i en eller flera provinser 

skulle omgående leda till folkresningar över hela landet, både i städerna och på landsbygden, 

samt till den slutliga uppgörelsen med kuomintangregimen.
**

 Dessutom skulle dessa 

händelser förmå imperialisterna att intervenera och sålunda leda till ett världsomfattande 

revolutionärt krig, som skulle mynna ut i kapitalismens slutgiltiga sammanbrott.
***

 

Med hänsyn till den stora betydelse Komintern tillskrev arbetarrörelsen i städerna, märk efter-

lysningen av ”politiska generalstrejker i alla industristäder eller i en grupp av dem”, samt till 

förutsägelsen att det ”avgörande slaget” skulle äga rum inom en mycket nära framtid, är det 

                                                 
*
 En fullständig översättning av resolutionen den 11 juni återfinnes i Documentary History s. 184-200. Jag håller 

före att datum för Kominterns resolution måste vara någon gång i slutet av juni, som antyds i den ryska texten 

(Strategiya i taktika s. 272-81), och inte den 23 juli (eller blott juli) som uppges i kinesspråkiga källor. 
**

 Detta hindrade honom inte från att vid tiden för P'eng Tehuais ockupation av Changsha delta i utfärdandet av 

en proklamation, undertecknad av hans egenhändiga signatur som ”Ordförande i Hunans sovjetiska 

provinsregering”. Text, se Hu-nan chinpai-nien ta-shih chi-shu s. 599. 
***

 Med hänsyn till dessa föreställningar var de samtidigt mot Li avfyrade, och senare av Mao upprepade, 

beskyllningarna för ”semi-trotskism” inte helt oberättigade. Se Schram: Political Thought of Mao s. 159. 
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omöjligt att hävda att Moskva redan vid denna tid hade gjort upp ritningarna till Maos slutliga 

seger.
*
 Det äger visserligen sin riktighet att Mao befann sig närmare Moskva och längre från 

Li Li-san i taktiska frågor, ty Li avvisade kategoriskt ”ett envist fasthängande vid gerillakrig-

föringens militära begrepp” såsom ”ett allvarligt högermisstag”. Han krävde ”en komplett 

omläggning från gerillataktiken i det förgångna” till ”beslutsamma attacker mot fiendens 

huvudstyrkor”. Men när det gäller andra — och djupare — frågeställningar om Kinas roll 

inom världsrevolutionen och om omöjligheten för ryssarna att förstå Kina, där stämde Lis och 

Maos åsikter slående överens. 

Li Li-sans sinocentrism var synnerligen extrem. I en resolution den I 1 juni föll hans ord så 

här: 

Kina är den svagaste länken i världskapitalismens härskande kedja; Kina är det område där världs-

revolutionens vulkan mest sannolikt kommer att få sitt utbrott. När nu den globala revolutionära 

krisen alltmer förvärras, är det sålunda möjligt att det blir den kinesiska revolutionen som bryter ut 

först och därmed utlöser världsrevolutionen och det avgörande klasskriget i världen.
1
 

Li karakteriserade sig här som en avkomling i rakt nedstigande led från den Asien-centriska 

världssyn som M. N. Roy hade framfört på Kominterns andra kongress, och som en anfader 

till den ståndpunkt som hävdas av Peking alltsedan år 1963. Det var inte bara så att Li Li-san 

tillmätte Kina en avgörande vikt i världsrevolutionen; hån försökte inte heller dölja att hans 

trohet i grund och botten gällde Kina mer än Moskva. Han lär enligt en uppgift ha yttrat på ett 

sammanträde med politbyrån den 3 september att trohet mot Komintern var en sak, trohet mot 

den kinesiska revolutionen en annan — och han tillade att det skulle bli möjligt att tala ett 

annat språk med Moskva efter erövringen av Hankow.
2
 

Dessa ställningstaganden kunde av naturliga skäl inte uppskattas i Moskva, men Komintern 

var nästan lika förgrymmat på Li för att han ansåg sig förstå Kina bättre än vad ryssarna 

gjorde. Mycket riktigt blev också denna punkt ett av huvudtemana i räfsten med Li Li-sans 

och Chü Ch'iu-pais misstag. Béla Kun gick till angrepp mot de två männen för deras ordande 

om Kinas ”nationella egenheter”, precis som Ch'en Tu-hsiu och T'an P'ingshan hade gjort före 

dem. Den ryske kinaspecialisten L. Madiar framhävde att detta inte bara var en personlig 

ideosynkrasi. ”Majoriteten av ledamöterna i Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté är 

inte här, men de är lika djupt övertygade att Moskva inte förstår sig på Kinas förhållanden”, 

förklarade han, och tillade att detta hade varit det vanliga omkvädet bland alla rebeller inom 

Komintern alltsedan Ruth Fischers tid. En annan av Kominterns inkvisitorer citerade denna 

utsaga av Li Li-san: ”Den kinesiska revolutionen har så många egenheter att Internationalen 

har den största svårighet att förstå den och knappast förstår den alls, och den kan följaktligen 

inte leda det kinesiska kommunistpartiet.” Sammanfattningsvis förklarade Manuilskij att Li 

Li-san, som hade djärvts beklaga sig över ryssarnas ”trånga nationella fördomar”, själv gjorde 

sig skyldig till ”extrem lokal-ism” (hen li-hai ti ti-fang-chu-i).
**

 

Det är visserligen sant att kominternledningen var fjärran från att underskatta Kinas betydelse. 

Manuilskij förklarade till och med: ”I framtiden bör det kinesiska partiet komma att spela 

samma roll i förhållande till kommunistpartierna i kolonierna som det sovjetiska partiet nu 

spelar i förhållande till Internationalen som helhet.” 
***

 Men på samma gång framhävde han 

                                                 
*
 Detta är i huvudtesen i Hsiao Tso-liangs studie Power relations within the Chinese Communist Movement 

1930-1934 (University of Washington Press, Seattle 1961). 
1
 A Documentary History of Chinese Communism s. 185. 

2
 Strategiya i taktika s. 290. 

**
 De viktigaste urkunderna om rättegången mot Li Li-san, vilken ägde rum i december 1930, publicerades i Pu-

erh-sai-wei-k'o (Bolsjevik) vol. 4 nr 3 (10 maj 1931). Sammandrag av dem ingår i Hsiao Tso-liangs ovan 

anförda arbete s. 77-92. Många av detaljerna i framställningen ovan upptas inte i Hsiaos sammandrag utan härrör 

från mina egna excerpter ur denna tidskrift. 
***

 Hsiaos sammandrag är på denna punkt (s. 86) i viss mån skevt. 
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att de kinesiska kommunisterna, som ännu inte hade fått ”sin egen Lenin eller Stalin”, kunde 

klara av sin uppgift med framgång endast om de godtog sovjetisk ledning även i detaljer. 

Sovjets pretentioner på att förstå sig på de kinesiska förhållandena bättre än kineserna själva 

är desto mer påfallande som Moskva var chockerande okunnigt om vad som höll på att ske i 

Kina. Ett beryktat exempel härpå är publiceringen i mars 1930 av en dödsruna över en 

”pionjär för det kinesiska proletariatet” och en ”fruktansvärd fiende till storgodsägarna och 

bourgeoisien” vid namn ... Mao Tse-tung.
3
 Ett annat exempel är Stalins påstående i juni 1930: 

”De kinesiska arbetarna och bönderna har redan ... (organiserat) sovjeter och en Röd armé. 

Det ryktas att en sovjetregering redan har satts upp där. Min uppfattning är att, ifall detta är 

sant, det inte ligger något överraskande i det.”
4
 Mao Tse-tung hade ju i februari 1930 upprättat 

en sovjetisk provinsregering för sydvästra Kiangsi (dessförinnan hade endast lokala sovjeter 

upprättats). Det var inte bara det att Stalin var påvert informerad om dessa händelser, han 

föreföll dessutom inte särskilt intresserad av närmare detaljer. 

Stalin befann sig visserligen långt från Kina, men på våren 1930 hade han sänt dit några av 

sina protegéer. Den nye korn-internemissarien Pavel Mif hade med sig i släptåg från Moskva 

den grupp av f. d. elever till honom vilka hade studerat vid Sun Yat-sen-universitetet där och 

som senare kom att bli ryktbara under den ironiska benämningen ”de tjugoåtta bolsjevikerna”. 

Dessa unga män hade ingen revolutionär erfarenhet, men de var alldeles fullproppade med 

den då i Moskva härskande uppfattningen att en god grundval av leninistisk teori var något 

vida mer betydelsefullt. Trots Mifs bistånd hade de inte lyckats skaffa sig kontroll över 

partiapparaten, som Li Li-san höll säkert i sin hand. Att han gjorde det blev faktiskt en av 

anklagelsepunkterna mot honom vid rättegången i Moskva. ”Vi lade ner en massa pengar på 

att skicka dem tillbaka till Kina”, klagade en tjänsteman vid Kornintern, ”och sen kunde de 

ändå inte göra någon ledande insats.”
5
 I och med att Li försvann från scenen (han hölls kvar i 

Moskva ända till 1945) var det endast en arbetarorienterad falang ledd av Ho Meng-hsiung 

och av den smidige Chou En-lai som stod emot dessa hemvändande studenter under ledning 

av Ch'en Shao-yü (Wang Ming) och Ch'in Pang-hsien (Po Ku). Det blev en alltigenom ojämn 

strid, och vid Kinesiska ommunistpartiets centralkommittés fjärde plenum i januari 1931 

skaffade sig falangen av hemvända studenter fast kontroll över partiet. 

De båda ledande figurerna bland ”de tjugoåtta bolsjevikerna”, Wang Ming och Ch'in Pang-

hsien
*
 var påfallande lika varann i flera avseenden. De var födda samma år, 1907, och var 

alltså bara tjugotre år gamla när de återvände till Kina, och tjugofyra när de fick kontroll över 

partiet. Båda var representanter för det privilegierade skiktet inom det kinesiska samhället, i 

det att Wang var son till en rik godsägare och Ch'in son till en hsien-ämbetsman under kejsar-

dömet. Båda hade studerat i Shanghai och därefter begivit sig till Moskva — Wang år 1925, 

Ch'in år 1926 — medan de ännu var i tonåren. Ch'in blev medlem i kommunistpartiet i 

Shanghai år 1925, Wang först år 1927 i Moskva. Ingen av dem hade således någon första-

handserfarenhet av böndernas lott eller ens någon politisk erfarenhet utom vad de i ung-

domsåren hade varit med om i den stora hamnstaden Shanghai. 

Det var dessa herrar, vilkas politik numera betecknas som ”den tredje 'vänster'-opportunistiska 

linjen”, som Mao fick lov att föra en bitter strid med i fyra års tid. För första gången skulle 

han direkt göra anspråk på högsta makten inom partiet. Hitintills hade han, alltsedan han 

begav sig upp i Chingkangshan på hösten 1927, blott på avstånd observerat de olika grupper-

                                                 
3
 Inprecorr vol. 10 nr 14 (20 mars 1930) 

4
 Stalin: Works vol. 12 s. 258. 

5
 ”Remarks of Comrade P'i” (tydligen en ryss) i Pu-erh-sai-wei-k'o vol. 4 nr 3 s. 61. 

*
 Eftersom Ch'en Shao-yü på grund av sin betydelse inom Kom-intern på 1930-talet blev vida känd även i 

Västerlandet under sin pseudonym, kommer jag i min framställning genomgående att låta honom gå' under 

namnet Wang Ming. Eftersom å andra sidan Ch'in Pang-hsiens pseudonym Po Ku sannolikt är okänd för flertalet 

läsare, kommer jag att nämna honom vid hans rätta namn. 
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nas strid inom centralkommittén, och lade sig blott vinn om att undvika att utföra sådana 

direktiv som han ansåg skulle leda till katastrof. Men nu hade det kommunistbehärskade 

området och Röda arméns styrka nått sådana proportioner att Mao och hans ”verklig-makt-

grupp”, som de kom att kallas, framträdde som direkta rivaler om ledarskapet i partiet. 

Kampen mellan Mao och de hemvända studenterna rörde genomgående två grundläggande 

moment som hade varit typiska för Maos debatter med centralkommittén alltsedan år 1927, 

nämligen agrarpolitiken samt relationen mellan gerillataktiken och revolutionen i städerna. I 

jordfrågan hade Maos politik i början av Chingkangshanperioden varit ytterst radikal. Men 

fram till februari 1930, då den konferens som upprättade Kiangsis provinssovjet antog en ny 

jordlag, hade han förflyttat sig långt åt höger, tills hans ”rik-bonde-avvikelse” till och med 

överträffade Li Lisans.
*
 Det var inte nog med att han tillät de självägande bönderna att behålla 

all sin jord eller en del av den, han tillät till och med de rika bönderna att behålla sin egen 

bördiga jord i stället för att tvinga dem att utbyta den mot de fattiga böndernas mindre bördiga 

ägor. Han summerade ihop sin politik i de två principerna att ”ta från överflödet för att 

kompensera knappheten” och att ”ta från de feta för att kompensera de magra.”
6
 

Alla former av ”rik-bonde-avvikelser” fördömdes strängt under rättegången med Li Li-san i 

Moskva. Det antyddes till och med att Stalin personligen hade fördömt dessa misstag. En av 

utfrågarna klagade över att Moskva trots allt fortfarande fick brev från sovjetiska områden i 

Kina att de rika bönderna var mäktigare än någonsin.
7
 I direktiven av den 1 september 1931, 

vilka markerade startskottet för de återvända studenternas kampanj för att erövra ledningen i 

de sovjetiska områdena, riktades denna kritik uttryckligen mot Maos politik.
8
 

Innan vi kan vara i stånd att rätt bedöma hur de militära strategiska problemen framstod för 

Mao i slutet av år 1930 och i början av år 1931, då han började bygga upp sin ställning mot de 

återvända studenterna, är det nödvändigt att vi behandlar de dunkla och obehagliga händelser 

som går under namnet ”Fut'ien-intermezzot”. Denna affär rörde sig kring konflikten mellan 

Mao Tse-tung och ledarna för den tjugonde röda armén i Kiangsi, och med hänsyn till de 

talrika berättelserna härom som finns tillgängliga, är det klart att konflikten gällde både 

principer och naken makt. Ledarna för tjugonde röda armén var knutna till specialkommittén 

för sydvästra Kiangsi, en bastion för Li Lisans inflytande inom sovjetområdena. Denna 

kommitté hade i juli sammankallat en konferens för att motverka den agrarpolitik som i 

februari samma år hade antagits av Mao. Den politik som de själva höll på då de reste sig i 

revolt mot Mao i december 1930 påminte i hög grad om Li Li-sans både i vad avser agrar-

frågorna och i vad avser militär taktik. Samtidigt är det klart att Mao var angelägen inte bara 

att försvara vad han ansåg vara rätt politik, utan också att eliminera en tänkbar aktion mot 

hans egen maktställning. 

Vilket hans motiv än kan ha varit, skred han till verket med beslutsamhet. I början av 

december lät han arrestera flera av ledarna i sydvästra Kiangsis specialkommitté, anklagade 

för att vara agenter för ”A-B (= anti-bolsjevik) -ligan”, en underjordisk organisation som 

Kuomintang hade upprättat för att bekämpa kommunisterna. Dessa män sattes i fängelse i 

staden Fut'ien i södra Kiangsi, och den 8 eller 9 december gjorde en politisk kommissarie vid 

en bataljon i den tjugonde armén, i det närbelägna Tungku, revolt och ledde sina trupper till 

Fut'ien för att befria fångarna. Rebellerna flydde till en stad på andra sidan Kan-floden, där de 

var mindre utsatta för Maos motaktioner, och fortsatte sitt motstånd i mer än två månader, allt 

                                                 
*
 Enligt Kominterns uppfattning hade Li Li-san, kort före sitt fall, samtidigt gjort sig skyldig till avvikelser både 

åt höger och åt vänster; åt höger därför att han var vänligt stämd mot de rika bönderna; åt vänster därför att han 

ville att man omedelbart skulle ta itu med kollektiviseringen. Denna dubbla avvikelse var en annan av anklagel-

sepunkterna mot honom under rättegången i Moskva. 
6
 Hsiao Tso-liang: Power Relations within the Chinese Communist Movement s. 7. 

7
 Pu-erh-sai-wei-k'o vol. 4 nr 3 passim, märk särskilt Madiars påpekanden på s. 21-27. 

8
 Hsiao Tso-liang s. 159-62. 
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ackompanjerat av en komplicerad serie av propagandaaktioner och dolda manövrer. Under 

denna polemik avslöjade Maos egen allmänna frontkommitté att mer än 4.400 medlemmar av 

A-B-ligan inom Röda arméns led hade arresterats före de ledare vars fängslande i Fut'ien hade 

lett till intermezzot. Mao undertryckte revolten med yttersta stränghet; ungefär två- eller 

tretusen officerare och manskap miste livet.
*
 

Det innebär otvivelaktigt en överdrift att hävda, som vissa extremt fientligt inställda kritiker 

har gjort, att hela historien helt enkelt var en aktion av Mao för att ta död på rivaler om mak-

ten. Men affären ger oss det första exemplet i full skala på hans hänsynslöshet. Under aktio-

nen fick också den synnerligen effektiva hemliga polis som Mao hade skapat träda i verksam-

het. Det finns inga belägg på att Mao Tse-tung, som så många andra innehavare av absolut 

makt (och främst Stalin) har funnit ett nöje i att döda eller tortera fiender till revolutionen eller 

till hans egen makt. Men han har aldrig tvekat att bruka våld när helst han ansåg det nöd-

vändigt. Det måste genast tilläggas att han eljest aldrig hade kunnat överleva. De tiotusentals 

människor som föll offer för Kuomintangs undertryckningsåtgärder år 1927, och de till ett par 

tusen uppgående offren för Fut'ien-intermezzot och det som följde i dess spår, var blott ett 

förspel till de mycket mer omfattande massakrer som skulle komma att sättas i verket från 

ömse sidor under en av de största — och mest skoningslösa — revolutionära resningarna i 

världshistorien. Maos hustru och hans yngre syster blev båda avrättade av Kuomintang i 

Changsha i kölvattnet efter Röda arméns kortvariga ockupation av staden i juli 1930. Dessa 

privata förluster måste han ha känt djupt, men de ökade endast med två namn ut den långa 

lista över vänner och kamrater som redan hade mist livet under de sista tre åren. Mao 

betraktade säkerligen allt detta som en normal ingrediens i den revolutionära kampen. Han 

gav ingen pardon och bad inte heller om någon. 

I början av år 1931 tycktes Mao befinna sig i en särdeles gynnsam situation. Oppositionen 

mot hans person och/eller hans politik inom partiapparaten i Kiangsi hade effektivt undanröjts 

genom Fut'icn-intermezzot. Båda Moskva och Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté 

började alltmer inse vikten av den typ av verksamhet inom sovjetområdena som han hade 

varit pionjär på. Men själva framgången ledde honom i fördärvet. Ty i den mån de högre 

partimyndigheterna samt Internationalen började att ta Maos sovjeter på allvar, desto mer tid 

och energi blev de benägna att lägga ner på att tänka ut en lämplig politik för dessa områden 

samt att tillse att denna politik efterlevdes. Och fastän de återvända studenternas politik var 

helt skild från den som Ch'ü Ch'iu-pai och Li Li-san hade drivit, var den fullt ut lika stridande 

mot Maos politik. Denne kom alltså att råka i en konflikt med dem vilken blev desto bittrare 

och våldsammare som den mer direkt berörde, och var mer central för, hela partiets liv. 

Konflikten blev desto mer akut som centralkommittén på sommaren eller hösten 1931 beslöt 

att utbyta sin jagade och hemliga existens i Shanghai mot den relativa säkerheten i det 

centrala kommunistiska området i Kiangsi.
**

 Det rörde sig alltså numera inte om enstaka 

skrivna instruktioner från en avlägsen myndighet, vilka kunde kringgås genom förhalnings-

                                                 
*
 Redogörelsen ovan för ”intermezzot” följer i huvudsak de två senaste sammandragen av allt tillgängligt 

källmaterial, nämligen Hsiao Tso-Liang s. 98-113, och J. Ch'en: Mao and the Chinese Revolution s. 164-65. 
**

 Tidpunkten för flyttningen till Kiangsi har uppgivits olika i olika källor, som 1931, 1932 eller rentav 1933. Jag 

är närmast böjd för att hålla med Hsiao Tso-liang som efter en genomgång av det tillgängliga källmaterialet gör 

gällande att flyttningen påbörjades i augusti 1931 (s. 161-62). Men det finns helt säkert rum för tvivel. Härtill 

kommer att överflyttningen sannolikt inte företogs helt och hållet på en gång. Chou En-lai uppehöll sig med 

nästan full säkerhet i Kiangsi på sensommaren eller hösten 1931. Ch'in Pang-hsien, som hade åtagit sig 

generalsekreterarposten i september 1931 efter Hsiang Chung-fas avrättning, följde efter, troligen i början av år 

1932. Vad Wang Ming beträffar, återvände han till Moskva för att där i åtskilliga års tid tjänstgöra som en av 

Kominterns ledande experter i kolonialfrågor. Enligt Wangs självbiografi sådan den återges av Nym Wales 

(citerad av Shanti Swarup s. 249) kan hans återkomst till Moskva tidfästas till juni 1931. Somliga av central-

kommitténs ledande gestalter begav sig inte till det centrala området i södra Kiangsi utan till andra basområden. 

Särskilt förtjänar nämnas att Chang Kuo-t'ao begav sig till det sovjetiska området i Anhwei-Hupei-Hunan. 
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taktik, utan om direkta order från högre partimyndigheter som fanns på platsen för att tillse att 

deras order blev åtlydda. 

Knappt hade Chou En-lai och hans kamrater anlänt till Kiangsi, så vidtogs nästan omgående 

åtgärder för att undertrycka Maos makt både i parti och regering. Vad regeringsmakten 

beträffar upprättades en central sovjetregering i november. Behovet att upprätta en sådan hade 

omnämnts i Kominterns direktiv i juni 1930, och Li Li-san hade också varit en anhängare av 

detta drag, även om han ville upprätta regeringen i en stor stad och inte på landsbygden. 

Under sommaren och hösten 1930 vidtogs vissa preliminära åtgärder för upprättandet av en 

nationell sovjetregering, men de avbröts genom Li Li-sans fall.
9
 Internationalen upprepade 

sina rekommendationer i mer precisa och pådrivande ordalag i en resolution av den 26 augusti 

1931 rörande Kinesiska kommunistpartiets uppgifter, där man kategoriskt sade ifrån: ”En 

central sovjetregering bör bildas inom kortast möjliga tid inom det säkraste området.”
10

 

Den första all-kinesiska sovjetkongressen, som öppnades i Jui-chin på den symboliska dagen 

den 7 november, förkunnade upprättandet av den Kinesiska folkrepubliken och tillsatte en 

central exekutivkommitté på sextiotre ledamöter. Den centrala exekutivkommittén valde i sin 

tur ett Folkkommissariernas råd med Mao som ordförande och Hsiang Ying och Chang Kuo-

t'ao som vice ordförande.
11

 På så vis blev Maos maktställning inom regeringsmaskineriet 

uttunnad och kringskuren, men inte på minsta sätt eliminerad. 

Läget var än mer till Mao Tse-tungs nackdel inom partihierarkin. Den första partikongressen 

inom de kommunistbehärskade områdena, i november 1931, nöjde sig med att ta avstånd från 

hans politik inom bokstavligen alla områden, med särskild tonvikt på hans tillkortakomman-

den inom det militära, närmare bestämt hans fullföljande av gerillataktiken och hans envetna 

vägran att utvidga och konsolidera det centrala kommunistiska basområdet med andra basom-

råden i de angränsande provinserna. På partikongressen i Ningtu (i Kiangsi norr om Juichin), i 

augusti 1932, var det inte nog med att Mao blev kritiserad, utan han började också förlora sin 

maktställning inom Röda armén, som i stället kom att domineras av Chou En-lai. Denna ut-

veckling kulminerade i maj 1933, då Chou, som ivrigt understödde ”de tjugoåtta bolsje-

vikernas” militärpolitiska linje, utnämndes till politisk kommissarie för hela armén.
12

 

Att Mao miste kontrollen över armén var dubbelt skickelsedigert alldenstund detta skedde 

mitt under striderna för att rädda det kommunistiska basområdet i Kiangsi från den 

omringning och den förintelse som hotade genom Chiang Kai-sheks militära operationer. Att 

Mao miste sin maktställning öppnade dörren för den stelbenta taktik som i sinom tid ledde till 

nederlag. Angreppen på Changsha och Nanchang sommaren och hösten 1930 hade riktat 

kuomintangledarnas uppmärksamhet på kommunisternas växande styrka, och de hade därför 

tillfälligt avblåst sina inbördes stridigheter för att förena sina krafter mot detta enda hot. Det 

första omringningsfälttåget i december 1930 och januari 1931, det andra på våren 1931, och 

det tredje sommaren 1931, skilde sig i hög grad inbördes i fråga om de insatta styrkornas 

numerära omfattning och beskaffenhet, medan de grundläggande principerna för Röda arméns 

taktik var desamma hela tiden. Det var de principer som Mao och Chu Teh efter hand hade 

arbetat fram alltsedan tiden i Chingkangshan och som nu begynte finna sin plats inom ett 

sammanhängande system. 

Inom Maos tänkande rörande gerillakrigföring är självfallet de militära och politiska 

aspekterna oupplösligt sammankopplade, men det låter sig dock göra att hålla isär dem i 

analytiskt syfte. Båda aspekterna framstår som blandningar av gammalt och nytt, av 

traditionellt och originellt. Det är inte särskilt överraskande att den traditionella prägeln är 

                                                 
9
 Ibid. s. 39-49. 

10
 Strategiya i taktika s. 306. 

11
 Hsiao Tso-liang s. 173. 

12
 Ibid. s. 165, 210-211, 220-21. 
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mest påfallande på den militära sidan. De problem som sammanhänger med att manövrera 

trupper på marken har förändrats oändligt mycket mindre genom seklerna än de villkor som 

måste uppfyllas om man med framgång skall utverka politiskt stöd från en befolkning. Det 

förhåller sig faktiskt så att bokstavligen alla Maos taktiska principer kan återfinnas i klassiska 

kinesiska skrifter inom ämnet, och framför allt i Sun Tzus maximer, den frejdade militära 

skribenten som var verksam omkring 500 år före Kristus. 

Detta är först och främst fallet med den fundamentala föreställningen att seger kan vinnas 

endast genom att man i varje enskild drabbning koncentrerar en relativt stor del av de egna 

styrkorna mot en relativt liten del av fiendens styrkor. En sådan taktik är uppenbarligen 

oumbärlig ifall man, som var fallet med Röda armén på 1930-talet, har att kämpa mot en 

fiende som disponerar en stor numerär överlägsenhet i trupper. Men Sun Tzu framlade 

principen för länge sen som en grundläggande princip för all krigföring: 

Genom att vi själva uppdagar fiendens dispositioner men själva förblir osynliga, kan vi hålla våra 

styrkor koncentrerade, medan fienden måste dela upp sig i smågrupper. Följaktligen kommer något 

helt att ställas mot åtskilda delar av något helt, vilket betyder att vi kommer att bli många i en 

samlad massa mot fiendens splittrade fåtal ... Och om vi på detta sätt kan angripa en underlägsen 

styrka med överlägsna styrkor, kommer våra motståndare i en ytterst svår ställning.
13

 

Och så här uttryckte Mao samma grundläggande idé, nu tillämpad på de specifika omständlig-

heter under vilka Röda armén förde sin strid under ”omringnings- och förintelsefälttågen” i 

Kiangsi: 

En arme som strategiskt opererar på de inre linjerna har att kämpa med många nackdelar, och detta 

gäller i synnerhet Röda armén, som på alla håll möts av ”omringning och undertryckning”. Men 

under fälttågen och drabbningarna kan vi och måste vi obetingat ändra denna situation. Vi kan 

ändra ett stort ”omringnings- och undertrycknings”-fälttåg sons fienden för mot oss till ett antal 

smärre, separata omringnings- och undertryckningsfälttåg som vi sätter in mot fienden ... Vi kan 

ändra fiendens strategiska överlägsenhet över oss till en överlägsenhet för oss över honom i fälttåg 

och drabbningar ... Det är detta vi kallar operationer på de yttre linjerna inom ramen för operationer 

på de inre linjerna, omringning och undertryckande inuti ”omringning och undertryckande”, 

blockad inuti blockad, offensiv inuti defensiv, överlägsenhet inuti underlägsenhet, styrka inuti 

svaghet, fördelar inuti nackdelar och initiativ inuti passivitet. Att vinna seger vid strategisk 

defensiv beror i grunden på denna åtgärd: att koncentrera trupperna ... 

Den kinesiska Röda armén, som trädde in på inbördeskrigets arena som en obetydlig och svag 

faktor, har sedan dess upprepade gånger besegrat sin mäktige motståndare och vunnit segrar som 

har slagit världen med häpnad, och armén har åstadkommit detta genom att i stor omfattning förlita 

sig på att utnyttja koncentrerad styrka. När vi säger: ”Ställ en mot tio, ställ tio mot hundra”, så talar 

vi om strategi, om kriget som helhet och om krafternas balans som helhet, och i strategisk bemär-

kelse är det precis vad vi har gjort. Vi uttalar oss här inte om fälttåg och taktik, där man aldrig får 

förfara på det sättet. Vare sig vi befinner oss i motoffensiv eller i offensiv måste vi alltid kon-

centrera en stor truppstyrka och slå mot en del av fiendens styrkor ... Vår strategi är ”att ställa en 

mot tio”, och vår taktik ”att ställa tio mot en”; dessa motsägande men dock komplementära påstå-

enden utgör en av de principer vi tillämpar för att få överhand över fienden. 

Vi sätter in de få för att slå de många — så säger vi till de härskande i Kina som helhet. Vi sätter in 

de många för att slå de få -- så säger vi till fienden på slagfältet. Detta är inte längre någon hemlig-

het, och i allmänhet är fienden vid det här laget välbekant med vår metod. Men han kan varken för-

hindra våra segrar eller undslippa sina egna förluster, eftersom han inte känner till när och var vi 

kommer att gå till aktion. Det håller vi hemligt. Röda armen opererar i allmänhet med överraskande 

anfall.
*
 

                                                 
13

 Sun Tzu: The Art of War, i översättning av Lionel Gile, kapitel 6:13-15. 
*
 ”Strategy in China's Revolutionary War” i Selected Works (Peking) vol. 1 s. 235-39, passim. ( Jag har i någon 

mån modifierat översättningen för att bringa den i överensstämmelse med originalets kinesiska text.) Detta 

arbete, som skrevs år 1936, summerar ihop vad Mao hade lärt sig under inringningsfälttågen i Kiangsi. Mao själv 
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Som den första meningen i citatet ovan från Sun Tzu och den sista meningen i citatet från 

Mao klart ger vid handen, är det ett oeftergivligt villkor för att man ska kunna ”ställa tio mot 

en”, nämligen att bevara sekretessen rörande ens egna trupprörelser. Denna idé är grund-

läggande för Sun Tzus hela tankebyggnad: 

All krigföring bygger på bedräglighet. Därför måste vi verka oförmögna till anfall när vi är 

anfallsberedda, när vi sätter in våra styrkor måste vi verka passiva, när vi är nära måste vi få 

fienden att tro att vi är långt borta, när vi är långt borta måste vi få honom att tro att vi är nära. 

Räck fram betet för att locka fienden. Simulera oordning, och krossa honom. Om han känner sig 

säker på alla punkter, förbered dig därefter. Om han är överlägsen i styrka, undvik honom. Om din 

motståndare har koleriskt temperament, försök irritera honom. Låtsas vara svag, så kanske han blir 

övermodig. Om han är passiv, ge honom ingen ro; dyk upp där man minst väntar dig. Dessa 

militära knep leder till seger; de får inte yppas i förväg. 

Den general som är skicklig i försvarsstrid han gömmer sig i sanning i jordens mest hemliga 

avkrokar; den som är skicklig i anfallsstrid ljungar fram från himmelens högsta höjder ... 

Därför är den fältherre skicklig i anfallsstrid vars motståndare inte vet vad han bör försvara; och 

den är skicklig i försvarsstrid vars motståndare inte vet vad han bör anfalla. 0 gudomliga konst av 

list och sekretess! Genom dig får vi lära oss att göra oss osynliga och ohörbara; på så vis håller vi 

fiendens öde i våra händer. Du kan rycka fram och vara absolut oemotståndlig om du riktar in dig 

på fiendens svaga punkter; du kan dra dig tillbaka utan att bli förföljd om dina förflyttningar är 

snabbare än fiendens.
14

 

Mao Tse-tung behandlar inte dessa punkter fullt så utförligt, huvudsakligen därför att han 

anser att sekretessproblemet i fråga om Röda arméns förflyttningar (och det komplementära 

problemet att utröna fiendens) väsentligen är ett politiskt problem. Han citerar ett yttrande av 

kuomintanggeneralen Ch'en Ming-shu: ”Överallt trevar Nationalarmén i mörkret, medan 

Röda armén marscherar i fullt dagsljus.”
15

 Maos förklaring härtill är givetvis att bonde-

massorna är vänligt inställda till Röda armén men fientliga mot nationalisterna. Men på 

samma gång är han långt ifrån att fördöma listen på rent militär nivå. Det är inte förvånande 

att han direkt citerar Sun Tzu på denna punkt: ”Vi kan genom våra egna handlingar locka 

fienden att begå misstag, till exempel genom att 'låtsas visa oss', som Sun Tzu uttryckte saken, 

d. v. s. genom att göra en fint åt öster men gå till angrepp i väster.”
16

 Mao fick också lära sig 

en hel del om listens roll inom krigföringen i sina favoritböcker, Sagan om de tre rikena och 

Vattenbrynet. 

Sådana var alltså Maos centrala taktiska principer, och fastän de ingalunda rönte något 

gillande från de återkomna studenternas sida, föreföll de säkerligen avsevärt mindre mo-

tbjudande för partiledningen än vad hans i högsta grad flexibla strategiska idéer gjorde. De 

senare växte fram ur det ryktbara fyrradiga slagord som han kom på uppe i Chingkangshan: 

Fienden rycker fram, vi drar oss tillbaka;  

fienden slår läger, vi oroar honom;  

                                                                                                                                                         
försäkrar (s. 213) att hans militära tänkande höjde sig utöver sin ”ursprungligen enkla natur” för att ta formen av 

en ”komplett uppsättning av operationella principer” vid tiden för det tredje fälttåget, d. v. s. sommaren 1931. I 

den mån detta är sant — och i motsats till Jerome Ch'en (s. 163-64) tror jag att det är sant, fastän självfallet Mao 

fortsatte att lära sig saker och ting och att utveckla sina idéer under de följande åren — kan det vara på sin plats 

att citera denna text från 1936 för att karakterisera Maos militära tänkande fem år tidigare. Rörande debatten om 

Maos gerillataktik såsom den utvecklades under kriget mot Japan, se kapitel 8. Rörande relationerna mellan 

Maos taktik och Sun Tzus, se också general Samuel B. Griffiths introduktion till hans översättning av Sun Tzu: 

The Art of War (Oxford University Press 1963) s. 45-56. 
14

 Ibid. kapitel l:21-27; 4:7; 6:8-10. 
15

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 217. 
16

 Ibid. s. 218. Citatet är faktiskt hämtat ur kommentarerna till Sun Tzu och inte från Sun Tzu själv. Se The Art of 

War, i översättning av Griffith, s. 80. 



87 

 

fienden tröttnar, vi angriper; 

fienden drar sig tillbaka, vi förföljer. 

Utifrån dessa i grunden defensiva principer att leda en svag truppstyrka i en fientlig omgiv-

ning, utvecklade Mao och Chu Teh under loppet av det första omringningsfälttåget principen 

att lura fienden långt in på kommunistiskt område, i syfte att sedan angripa hans styrkor en i 

sänder under så gynnsamma omständigheter som möjligt. Det behöver väl knappast påpekas 

att Mao inte tänkte sig att förbli i underläge i all oändlighet. Men, som en reaktion mot sin 

tidigare optimism, började han känna med sig att kampen skulle komma att dra ut på tiden och 

att Röda armén inte inom överskådlig tid skulle kunna skrida till strategisk offensiv. Men 

Ch'in Pang-hsien och Chou En-lai, som stödde de återvända studenternas regim, började från 

och med september 1931 ta avstånd från Maos idéer såsom ”gerillaism”, något som de ansåg 

vara alldeles malplacerat i ett läge då Röda armén hade vuxit ut till en styrka av flera 

hundratusen man och då konflikten mellan kommunisterna och Kuomintang hade fått karak-

tären av ett krig mellan två stater. De ivrade följaktligen för att de gamla slagorden skulle 

ersättas av nya i stil med ”Angrip fienden på alla fronter”, ”Ta de viktigaste städerna” och 

”Låt inte fienden komma oss inpå livet” 
17

 

Meningen med och konsekvenserna av denna omskiftning i taktik kan man bäst förstå om 

man jämför de fem inringnings-fälttågen med varandra. Under det första fälttåget, i december 

1930 och januari 1931, trasslades läget till av Fut'ien-affärens efterverkningar, nämligen den 

misstänksamhet och den fientlighet bland befolkningen i Fut'ien och Tungku som blev en 

följd av affären. Men denna nackdel uppvägdes mer än väl av att de insatta kuomintang-

styrkorna inte var några förstklassiga förband och bara hade en relativt obetydlig numerär 

överlägsenhet över Röda armén, 100.000 mot 40.000. Taktiken att angripa de fientliga 

förbanden ett och ett i sänder och att tålmodigt vänta på ett lämpligt tillfälle innan man slår 

till, tillämpades i full omfattning. Med Maos egna ord 

planerade vi redan från början att gå till angrepp mot T'an Tao-yüans (som förde befälet över en av 

de tre fientliga divisionerna) trupper. Två gånger ryckte vi fram, men varje gång fick vi lov att hålla 

oss i styr och dra oss tillbaka, eftersom fienden inte ville ge sig av från sin dominerande position på 

Yüant'ou-bergen. Några dagar senare letade vi rätt på Chang Hui-tsans trupper, som var mer 

sårbara gentemot våra angrepp. 

Under det första angreppet slog de röda styrkorna mot två av Changs brigader liksom också 

mot divisionens högkvarter, och lyckades tillfångata hela styrkan på 9.000 man varibland 

Chang Hui-tsan själv. Denna seger drev de två andra divisionerna på flykten. Kommunisterna 

förföljde den ena av dem och förintade den till hälften. Det första omringnings- och 

förintelsefälttåget lyktade alltså med totalt fiasko. General Chang blev sedermera avrättad 

efter att ha blivit dömd av en lokal domstol bestående av bönder.
18

 

Det andra fälttåget var dels betydligt vanskligare, dels intressantare som exempel på Maos 

taktik. Den numerära relationen mellan motståndarna hade förändrats mer än två gånger till 

Maos nackdel, den angripande styrkan räknade närapå 200.000 man medan Röda armén 

disponerade blott 30.000. Detta läge gjorde det än mer nödvändigt att snabbt slå till mot de 

svagaste bland de fientliga förbanden. Under tjugofem dagar i slutet av april och början av 

maj hade Röda armén legat i läger vid Tungku
*
, trots risken för upptäckt, och väntade på att 

Wang Chin-yüs division skulle överge sin starka ställning i Fut'ien. Äntligen kom det 

ögonblicket; Röda armén gick till angrepp mot delar av både Wangs division och Kung Ping-

fans, tillsammans elva regementen, och rev upp dem i en drabbning nära Fut'ien. Denna 

                                                 
17

 Ibid. s. 214. 
18

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 226-27, 231; Smedley: The Great Road s. 287-90; J. Ch'en: Mao and the 

Chinese Revolution s. 166-67. 
*
 Vid det här laget hade ekot av Fut'ien-affären i stort sett dött bort, och Röda armén behövde inte längre undvika 

detta område så som man hade gjort under det första fälttåget. 
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träffning ägde rum endast fem à sex kilometer sydväst om en annan kuomintangdivision, och 

blott ett tjugotal kilometer nordöst om Ts'ai T'ing-k'ais nittionde armé av förstklassiga, lätt-

rörliga trupper. Men inget larm nådde fram till dessa trupper att de skulle ingripa. Det var 

faktiskt så att Nationalistarmén ”trevade i mörkret” medan Röda armén ”marscherade i dags-

ljus”. Omedelbart efter dessa framgångsrika operationer marscherade Röda armén sjuhundra 

li
*
 på femton dagar, utkämpade fem slag mot svagare fientliga enheter och erövrade 20.000 

gevär. Så slutade det andra fälttåget.
19

 

Mao gav uttryck åt sin höga stämning i en dikt som han skrev kort härefter: 

Kring Vitmolnsbergets topp pressas skyarna uppåt, 

nedanför Vitmolnsberget blir ropen alltmer desperata, 

torr skog och ihåliga träd samlar sig till strid.  

En skog av gevär pressas framåt,  

de flygande fältherrarna sveper fram ur tomma intet mot drabbningen. 

På femton dagar har vi tågat sjuhundra li,  

gröna och majestätiska är vattnen i Kiangsi,  

och bergen i Fukien som jade. 

Vi har svept fram genom arméer på tusentals man som man rullar ihop en matta.  

Det är någon som gråter; 

hur bittert ångrar han icke nu strategin med stegvis framryckning! 

Vitmolnsberget är beläget på gränsen mellan Kiangsi och Fukien, nära slutet på Röda arméns 

sjuhundralimarsch. Enligt de i Peking publicerade kommentarerna betecknar skyarna som 

pressar sig uppåt de röda soldaternas vrede över de skändligheter som kuomintangtrupperna 

hade begått i kommunisternas basområde då detta under fälttåget temporärt hade uppgivits. 

”Torr skog och ihåliga träd” betecknar fienden, som redan är dömd till undergång även om 

han fortfarande står upprätt. De två sista versraderna återspeglar den bitterhet som Ho Ying-

ch'in måste ha känt, överbefälhavaren för det andra fälttåget, över den olycksdigra taktiken att 

sakta rycka fram på flera från varandra skilda kolonner.
**

 

Det tredje fälttåget kom att innebära betydelsefulla förändringar från Kuomintangs sida i fråga 

om de insatta styrkornas kvantitet och taktiska ledning. Chiang Kai-shek hade nu blivit 

allvarligt oroad och begav sig till Nanchang för att i egen person överta kommandot över 

operationerna. Han satte också in 100.000 man av sina bästa trupper. Detta nya läge betydde 

en svår tid för Röda armén, och man lyckades denna gång inte som under de tidigare 

kampanjerna förutse och gestalta fälttågets hela förlopp. Här följer nu Maos egen redogörelse 

för operationerna, illustrerad av hans egen kartskiss: 

Grupperingen av våra och fiendens styrkor under det tredje ”omringnings- och förintelsefälttåget” 

framgår av kartskissen. 

Läget vid detta tillfälle var följande: 

1. Chiang Kai-shek ryckte personligen i fält som högste befälhavare. Under honom fanns tre 

underordnade befälhavare, vardera chef för en kolonn, den vänstra, den högra resp. den i mitten. 

Den mittre kolonnen stod under kommando av Ho Ying-ch'in, som liksom Chiang Kai-shek hade 

sitt högkvarter i Kian, och den vänstra under Chu Shao-liang med högkvarter i Nanfeng. 

2. ”Undertrycknings”-styrkorna räknade tillsammans 300.000 man. Huvudstyrkan, som omfattade 

c:a 100.000 man, var Chiang Kai-sheks egna trupper och bestod av fem divisioner (på vardera nio 

regementen) under befäl av Ch'en Ch'eng, Lo Cho-ying, Chao Kuan-t'ao, Wei Li-huang resp. 

                                                 
*
 En li är omkring 600 meter. 

19
 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 227-28. J. Ch'en s. 16768. 

**
 Översättningen av Maos dikt från förf:s engelska tolkning. Kommentarerna är hämtade ur Mao Chu-hsi Shih-

tz'u chien-i (Peking 1961). 
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Chiang Ting-wen. Härutöver disponerade fienden tre divisioner (på tillsammans 40.000 man) under 

Chiang Kuang-nai, Ts'ai T'ing-k'ai resp. Han Te-ch'in. Dessutom fanns Sun-Lien-chungs armé på 

20.000 man. Slutligen fanns det andra, svagare truppförband som heller inte räknades till Chiangs 

egna trupper. 

3. Fiendens strategi i detta ”undertrycknings”-fälttåg gick ut på att ”stöta rakt in”, en strategi som i 

hög grad skilde sig från den strategi att ”säkra sig vid varje steg” som hade tillämpats under det 

andra fälttåget. Målet var att pressa Röda armén tillbaka mot Kan-floden och där förinta den. 

4. Uppehållet mellan slutet på det andra fälttåget och början på det tredje varade bara en månad. 

Röda armen, som vid denna tid räknade omkring 30.000 man, hade varken fått vila eller förstärk-

ningar efter alla hårda strider, och hade just avslutat en kringgående rörelse på ettusen li för att dra 

samman sina styrkor vid Hsingkuo i västra delen av det kommunistiska området, då fienden 

begynte pressa hårt på från flera riktningar. 

I detta läge bestämde vi oss först för en plan att förflytta trupperna till Hsingkuo via Wanan, göra 

ett genombrott vid Fut'ien och därefter snabbt svepa fram österut tvärs genom fiendens bakre för-

bindelselinjer, och sålunda låta fiendens huvudstyrka göra en djup men meningslös inbrytning i 

vårt basområde i södra Kiangsi; detta var tänkt som den första fasen i våra operationer. När fienden 

därefter vände tillbaka norrut och med nödvändighet måste vara uttröttad, skulle vi gripa tillfället 

att slå till mot hans mest sårbara enheter; detta var tänkt som den andra fasen i våra operationer. 

Hjärtat i denna plan var att undvika fiendens huvudstyrkor och slå mot hans svaga punkter. Men 

när våra styrkor ryckte fram mot Fut'ien upptäckte fienden oss, och han sände två divisioner under 

Ch'en Ch'eng och Lo Cho-ying i ilmarscher mot den kritiska punkten. Vi fick lov att ändra vår plan 

och dra oss tillbaka till Kao-hsinghsü i västra delen av distriktet Hsingkuo, vilket jämte kring-

liggande områden
*
 vid detta tillfälle var den enda plats där våra trupper hade möjlighet att 

koncentreras. Sedan vi under en dag ha hållit våra styrkor sammandragna där, beslöt vi oss för att 

göra en framstöt österut mot Lient'ang i östra delen av distriktet Hsingkuo, mot Liangts'un i södra 

delen av distriktet Yungfeng, samt mot Huangp'i i norra delen av distriktet Ningtu. Redan följande 

natt passerade vi genom luckan på fyrtio li mellan Chiang Ting-wens division å ena sidan, och å 

andra sidan de trupper som stod under befäl av Chiang Kuang-nai, Ts'ai T'ing-k'ai och Han Te-

ch'in. Därefter ryckte vi mot Lient'ang. Under den andra dagen råkade vi i skärmytslingar med de 

framskjutna avdelningar som stod under befäl av Shang-kuan Yün-hsiang (som förde befäl över 

såväl Hao Meng-lings division som över sin egen). Den första drabbningen utkämpades på tredje 

dagen mot Shang-kuan Yün-hsiangs division, och den andra drabbningen på fjärde dagen mot Hao 

Meng-lings division; efter en tredagarsmarsch nådde vi fram till Huangp'i och kämpade vårt tredje 

slag mot Mao Ping-wens division. Vi vann alla tre drabbningarna och tog mer än tiotusen gevär. 

Fiendens hela huvudstyrka, som ditintills hade fortsatt sin framryckning västerut och söderut, 

ändrade nu riktning och ryckte österut. Med riktning mot Huangp'i samlade nu fienden i rasande 

fart sina styrkor från alla håll och knappade in på vårt område i en väldig, kompakt omringnings-

manöver. Vi smet ut genom de höga berg som var belägna i luckan på tjugo li mellan å ena sidan 

Chiang Kuang-nais, Ts'ai T'ing-k'ais och Han Te-ch'ins styrkor, å andra sidan Ch'en Ch'engs och 

Lo Cho-yings. Vi ryckte alltså från öster mot väster och återsamlades inom Hsingkuo-distriktets 

gränser. När fienden omsider hade uppdagat detta och ryckte västerut igen, hade våra trupper redan 

fått en vilopaus på fjorton dagar, medan däremot fiendestyrkorna var hungriga, utmattade och 

demoraliserade och allt annat än stridsdugliga, och därför beslöt sig för att retirera. Vi drog fördel 

av deras reträtt och angrep Chiang Kuang-nais, Ts'ai T'ingk'ais, Chiang Ting-wens och Han Te-

ch'ins styrkor, varvid en av Chiang Ting-wens brigader och Han Te-ch'ins hela division utplånades. 

Vad divisionerna under befäl av Chiang Kuang-nai och Ts'ai T'ing-k'ai beträffar, blev striden med 

dem oavgjord och de drog sig tillbaka.
20

 

                                                 
*
 I 1951 års upplaga tillade Mao att ifrågavarande område blott omfattade ”några tiotal kvadrat-li”. (En kvadrat-li 

= omkring 0,35 km
2
.) 

20
 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 228-30. Med undantag av den tillagda detaljuppgiften om trakten kring 

Kaohsinghsü, uteslutningen av termen ”sovjet” som jag har återinsatt i texten, samt borttagandet av kartan som 

illustrerar detta fälttåg (och de andra), finns det inga väsentliga skillnader mellan originaltexten och den 

reviderade texten av detta avsnitt. 
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Kuomintangs trupper 

1 Hao Meng-lings och Shang-kuan Yün-hsiangs divisioner 

2 Fem svagare divisioner 

3 Mao Ping-wens division 

4 Hsü K'o-hsiangs division 

5 Ch'en Ch'eng, Lo Cho-ying 

6 Sun Lien-chungs arme 

7 Ts'ai T'ing-k'ai och Chiang Kuang-nai 

8 Chiang Ting-wens division och andra svagare förband 

Maos redogörelse för detta fälttåg är utomordentligt intressant som en illustration till hur han 

tillämpade sina militära idéer — tonvikten på dolda operationer, på slag mot fiendens 

svagaste punkter, och på strategin att ”lura fienden långt in” i basområdet. Många av de 

faktiska uppgifter den innehåller är utan tvivel med verkligheten överensstämmande, men den 

kan inte betraktas som en fullständig eller objektiv redogörlse för operationerna. Trots alla de 

skickliga manövrer från Röda arméns sida vilka Mao beskriver, förblev de starkaste för-

banden i Chiangs armé bokstavligen intakta, och de skulle mycket väl ha kunnat rycka fram 

mot ”Sovjetrepublikens” huvudstad i Juichin, ifall man inte, just i det kritiska ögonblicket, 

hade nåtts av nyheten om ”Mukden-intermezzot” den 18 september 1931. Inför det japanska 

hotet kunde Chiang inte ägna odelad uppmärksamhet åt ”undertrycknings”-fälttåget mot 

kommunisterna, vilket därför måste skjutas på framtiden. Ja, Chiang fann det rentav lämpligt 

att avgå som president i oktober 1931, blott för att återvända till makten i januari följande år i 
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en annan egenskap.
21

 

I längden visade det sig att den fortsatta japanska aggressionen var den kanske viktigaste en-

skilda faktorn i Maos väg till makten. För ögonblicket var emellertid det japanska angreppets 

inverkan på det kommunistiska området relativt begränsad. Kommunistledarna hyste, i likhet 

med Internationalen, den uppfattningen att man ingenting kunde göra för att motstå det japan-

ska angreppet förrän den ”förrädiska och reaktionära” kuomintangregeringen hade störtats. 

För ögonblicket fanns det alltså inte heller på kommunistiskt håll någon tanke på en ”enad 

front” av något som helst slag med fronderande styrkor i Nationalistarmén, för att inte tala om 

Chiang själv. 

Som tidigare påpekats, var det just under månaderna närmast efter slutet på det tredje 

omringningsfälttåget och början på den kinesisk-japanska konflikten som Mao successivt 

berövades det inflytande han alltjämt utövade inom partiet och armén. 

Samtidigt behöll han emellertid ordförandeposten i Kinesiska sovjetrepublikens centrala 

exekutivkommitté I denna egenskap var han alltjämt en av de viktigaste talesmännen för 

regimen, men hans yttrandefrihet var strängt kringskuren. När vi försöker följa Maos politik 

under åren 1932-34 befinner vi oss följaktligen i en helt annan situation än när det gäller att 

klarlägga vilken annan period som helst i hans liv. När man läser en samtida text till något av 

Maos tal eller till någon av hans skrifter, kan man utgå ifrån att denna text exakt återger hans 

uppfattningar vid ifrågavarande tid. Men när det gäller tiden för Sovjetrepubliken i Kiangsi 

blir hopplockandet av vad Mao faktiskt sade och skrev endast det första steget; därefter måste 

man med stöd av det skrala källmaterial som står till förfogande, söka göra klart för sig 

huruvida han verkligen menade det eller inte. 

Alldenstund åren 1932-34 på det hela taget inte utgör någon av de intressantaste perioderna i 

Maos liv, finns det inga skäl att mer ingående spekulera över vad hans inställning rimligen 

kan ha varit i varje särskild fråga. I allmänhet synes han ha åtnjutit avsevärt större inflytande 

och oberoende inom den ekonomiska politiken än vad den militära strategin beträffar. Ch'in 

Panghsien, Chou En-lai och de andra tyckte väl att även om Maos gerillataktik nu var urmo-

dig, så kunde han alltjämt vara till nytta på grund av sin nära kontakt med bönderna och på 

grund av sin förmåga att kunna uppbåda deras stöd. 

En sida av den ekonomiska och sociala politiken i den Kinesiska sovjetrepubliken förtjänar i 

synnerhet att uppmärksammas, ty den passar så väl in på ett grunddrag i Maos personlighet att 

det verkar troligt att han inte bara godkände denna politik utan faktiskt igångsatte den. Det 

gäller den s. k. ”jordbekräftelserörelsen” (ch'a-t'ien yün-tung). Den jordreform som hade 

antagits i november 1931 var relativt moderat. Visserligen skulle de rika bönderna få mindre 

bördig jord
*
 — och detta blott om de inte intog en kontrarevolutionär attityd — och 

godsägarna skulle inte få någon jord alls. Men de medelstora bönderna skulle få behålla sin 

egen jord och stå fullkomligt vid sidan om hela jordreformen försåvitt de inte av egen fri vilja 

gick med på att delta i densamma.
22

 Syftet med ”jordbekräftelserörelsen”, som igångsattes av 

Mao i full skala i juni 1933, var, som namnet antyder, att bekräfta huruvida omfördelningen 

av jorden hade gått rätt till. Men denna ekonomiska målsättning betydde mindre i Maos ögon 

än den politiska målsättningen att befordra klasskampen. 

I en artikel som publicerades vid denna tid förklarade Mao att den revolutionära omgestalt-

ningen av landsbygden skulle försiggå i tre etapper: jordreform, jordbekräftelserörelse och 

jordbruksteknisk utveckling. Han ansåg, med andra ord, att utökningen av jordbruksproduk-

                                                 
21

 J. Ch'en s. 168-70. 
*
 Maos politik av februari 1930 omkastades följaktligen, men han kan mycket väl själv ha ändrat sin uppfattning 

härvidlag och inte blott givit efter för påtryckningar. Som vi har sett ovan, hade han under tiden i 

Chiangkangshan tillämpat mycket radikalare agrarpolitiska principer. 
22

 A Documentary History of Chinese Communism s. 224-26; Hsiao Tso-liang s. 178-79. 
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tionen (något som under rådande kuomintangblockad var en bjudande nödvändighet) skulle 

bli möjlig först sedan de sociala förhållandena genomgående hade omgestaltats. 

Hans skäl för att resonera på detta sätt härrörde troligtvis i mindre grad från något abstrakt 

engagemang för revolutionen som sådan, än från hans uppfattning om beskaffenheten av det 

kinesiska jordbrukssamhället. Mao förklarade att eftersom de före detta godsägarna och de 

rika bönderna hade fått ärva en sådan prestige och eftersom de också åtnjöt ett sådant 

kulturellt övertag (”det är de som kan lägga sina ord, det är de som kan skriva”), kunde de 

också ofta nog visa sig vara i stånd att lägga beslag på ledningen i massorganisationer t. ex. 

bland bönderna, och på detta sätt återerövra en del av sina gamla privilegier i kamouflerad 

form. För att motverka denna tendens finge man lov att befordra klasskampen från de fattiga 

böndernas sida gentemot deras forna exploatörer och på så vis väcka dem till insikt om deras 

sanna intressen. ”De revolutionära massorna”, skrev Mao, ”är indragna i en svår strid med 

godsägarna och med de rika bönderna, men denna strid är, i motsats till den som utkämpades 

under den första etappen (alltså under jordreformsetappen), en öppen kamp mellan den vita 

flaggan och den röda. Den är de revolutionära bondemassornas kamp mot de grupper av 

godsägare och rika bönder som seglar under falsk flagg.
23

 

Jordbekräftelserörelsen skulle enligt Maos uppfattning komma att spela en nyckelroll då det 

gällde att öppna böndernas ögon för deras dolda fienders klassbundenhet. Vad detta i 

praktiken innebure förklarade Mao några månader senare då han beskrev vad som inträffade i 

mönsterdistriktet nära Sovjetrepublikens huvudstad Juichin: 

Under 55 dagar har massorna i hela distriktet befunnit sig i rörelse. De feodala kvarlevorna har 

utrotats radikalt. Under loppet av denna våg av bekräftelserörelse uppdagades mer än trehundra 

godsägare-och storbondefamiljer, tolv kontrarevolutionära individer, av bönderna benämnda 

”dåliga tigrar”, sköts, och den kontrarevolutionära verksamheten undertrycktes.
24

 

Det är mot denna bakgrund som man måste tolka de direktiv för fastställande av klasstill-

hörighet på landsbygden som Mao författade i juni och där det bl. a. heter: ”Godsägarklassen 

är revolutionens främsta fiende. Sovjeternas politik gentemot godsägarna består i att kon-

fiskera all deras egendom och i att förinta hela godsägarklassen.”
*
 Som framgår av att Mao i 

det citerade exemplet lät avrätta blott tolv ”dåliga tigrar” bland de trehundra godsägar- och 

rikbondefamiljerna, innebar den ”förintelse” av godsägarklassen som Mao ivrade för under 

åren 1933-34 inte någon fysisk utrotning av alla dess medlemmar. Den totala konfiskationen 

av godsägarnas egendom förstörde det ekonomiska underlaget för deras existens som klass, 

och uppbådandet av bondemassorna för att ”slåss” mot dem var ägnat att förstöra själva 

rötterna till deras maktställning i tradition och vanebildning. 

”Jordbekräftelserörelsen” är värd att uppmärksammas inte bara som en intressant aspekt av 

den sovjetiska Kiangsi-regeringens politik, utan som en förelöpare till liknande politiska 

handlingslinjer under åren efter 1949. Å andra sidan återspeglar rörelsen Maos uppfattning att 

jordreformen är en åtgärd av i lika hög grad politisk som ekonomisk natur, och samtidigt en 

omskolningsprocess för bönderna. Liksom under Kinesiska folkrepublikens första år hölls 

möten i Kiangsi för att göra massorna förtrogna med myndigheternas beslut, och för att få 

dem att godta den behandling man ägnade de fientliga klasserna. ”Att genomföra dessa 

uppgifter blott och bart genom insatser av de fåtaliga sovjetiska tjänstemännen”, förklarade 

Mao då han i januari 1934 sammanfattade vad som hade uträttats genom jordbekräftelse-

                                                 
23

 Hung-se Chung-hua nr 86 (10 juni 1933) s. 3; finns även i Hung-ch’i nr 59 (31 augusti 1933) s. 30-34. 
24

 Tou-Cheng nr 24 (29 augusti 1933) s. 4-12; finns även i Hung-ch’i nr 61 (30 oktober 1933) s. 45-61. 
*
 ”Hur klasstillhörighet analyseras” i Hung-se Chung-hua nr 89 (29 juni) 1933 s. 8. Denna artikel var vid denna 

tid inte undertecknad av Mao, men har sedermera tillskrivits honom. Se Selected Works (Peking) vol. 1 s. 137-

39. Den nu gängse versionen har blivit ännu mer omtotad än de flesta av hans övriga skrifter. 
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rörelsen, 'innebär en risk för att man dämpar massornas stridslust.”
25

 

Att man så ivrade för uppbåd av massorna som en nyckelåtgärd i omdaningen av den kine-

siska landsbygden och ansåg att det aktuella läget ständigt måste begrundas och ifrågasättas 

för att manskulle kunna förebygga att de förutvarande utsugarklasserna återigen skulle dyka 

upp på inflytelserika poster, dessa idéer har överlevt fram till den dag som är i form av ide-

ligen återkommande ”klasskamps”-rörelser. Mer allmänt sett har under det senaste kvarts-

seklet Maos uppfattning av revolutionen som i främsta rummet en psykisk process inspirerat 

en hel rad politiska åtgärder för att åstadkomma ”tankereformer” och ”tillrättaförande”, en 

verksamhet som kulminerade i den nu pågående ”stora proletära kulturrevolutionen”. 

Om Mao sålunda i stor omfattning kunde sätta sin personliga prägel på den Kinesiska sovjet-

republikens ekonomiska och sociala politik, tycks hans inflytande på handläggningen av de 

militära angelägenheterna att ha varit helt obefintligt. Och det var denna aspekt av läget som 

visade sig avgörande, ty den osmidiga strategi som centralkommitténs majoritet föreskrev 

ledde till sist till ett katastrofalt nederlag som gjorde slut på Kiangsi-republikens hela existens. 

Denna offensiva handlingslinje, som i början av hösten 1931 hade arbetats fram av Wang 

Ming, Ch'in Pang-hsien och Chou En-lai, fick alltmer ökad betydelse i slutet av 1932 och i 

början av år 1933 till följd av den ställning som Kominterns tolfte plenum, i september 1932, 

hade intagit i dessa frågor. Vid detta tillfälle förklarades det att den ”revolutionära spring-

floden” som växte fram ur ”kapitalismens alltmer förvärrade kris” hade ställt Komintern inför 

uppgiften att förbereda massorna för ”den nära förestående kampen om makten” inom den 

knappa tid som återstode innan den revolutionära krisen vore mogen. De närmaste uppgifterna 

för Kinesiska kommunistpartiet såsom de räknades upp av Komintern, omfattade inte bara 

mobilisering av massorna för ”den nationella revolutionära kampen mot de japanska och de 

övriga imperialisterna”, konsolidering och förening av de spridda kommunistbehärskade 

områdena, samt förstärkning av Röda armén, utan också regelrätta strider ”för att störta 

kuomintangregimen”.
26

 

Kinesiska kommunistpartiets centralkommittés majoritet stärktes sålunda ytterligare i sin tro 

på att seger för revolutionen över hela världen var nära förestående, och uppmuntrades på så 

vis till att argumentera för att man skulle sätta in en avgörande stöt mot Chiang Kai-sheks 

armé, och blev alltså än mindre än förut benägen att tolerera Maos smidiga gerillataktik. Det 

måste erkännas att saken gällde betydligt mer än dessa stadsbors förakt för Maos ”bondska 

metoder”. Taktiken att ”lura fienden djupt in” på kommunistiskt område, så att drabbningarna 

kunde utkämpas på en krigsskådeplats som var fördelaktig för Röda armén, hade visserligen 

visat sig militärt fördelaktig gentemot Chiangs tre första fälttåg, men politiskt sett hade denna 

taktik den avgjorda nackdelen att befolkningen inom de sovjetiska områdena ideligen utsattes 

för de lidanden och faror som följde i krigets spår. Vad för slags stat var egentligen den 

Kinesiska sovjetrepubliken, som uppgav sig vara den enda lagliga regeringen i landet men 

som inte förmådde skydda sina egna medborgare bättre än så? 

När Mao i efterhand analyserade orsakerna till Kiangsibasens sammanbrott, var han endast i 

stånd att anföra negativa svar på dessa invändningar. Han påpekade att bemödandena att 

upprätthålla de sovjetiska områdenas stabilitet hade lett till katastrof, men han gjorde inte 

heller gällande att hans egen taktik skulle ha lett till seger i nationell skala därest den hade 

tillämpats: 

Flytande frontlinjer leder till att omfattningen av våra sovjetiska områden också blir flytande. Våra 

sovjetiska områden expanderar eller krymper oupphörligt, och på samma gång som ett basområde 

                                                 
25

 Rapport till Andra all-kinesiska sovjetkongressen daterad den 24 januari 1934, citerad från den avkortade 

översättningen i A Documentary History of Chinese Communism s. 235. 
26

 Jane Degas (utg.): The Communist International 1919-1943. Documents vol. 3 (Oxford University Press 1965) 

s. 221-30 
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faller så uppstår ett nytt ... De flytande linjerna i kriget och i vårt sovjetiska territorium gör att hela 

vår sovjetiska samhällsbyggnad också blir flytande. Reformplaner som sträcker sig över flera år 

kan det inte bli tal om. Ideliga ändringar av planer hör till ordningen för dagen. 

Det är till vår fördel om vi erkänner denna karakteristik av läget som riktig. Vi måste grunda vår 

planering på den, och vi får inte hysa några illusioner om ett krig av framryckningar när vi inte har 

några reträttmöjligheter, eller oroas över hövan av att läget i vårt sovjetiska territorium för någon 

tid kan bli flytande ... Det är endast ur dagens flytande livsvillkor som vi i morgon kommer att 

kunna säkra relativ stabilitet, och till sist full stabilitet. 

Strategin med ”regelrätt krigföring” ... förnekade lägets flytande karaktär. Anhängarna till denna 

strategi opponerade sig mot vad de kallade för ”gerillaism”, och ledde verksamheten som om de 

hade varit härskare över en stor stat. Resultatet blev att lägets flytande karaktär stegrades i enorm 

grad — d. v. s. den Långa marschen på 25.000 li.
27

 

Ifall Mao inte var i besittning av konstruktionsritningarna till någon snabb seger år 1936 då 

han skrev dessa kommentarer, är det ännu mindre sannolikt att han hade några sådana rit-

ningar till reds då den avgörande strategiska kontroversen utspelade sig under åren 1933-34. 

Hans inställning tycks ha varit att det bästa som kommunisterna kunde göra var att vidmakt-

hålla sin existens och avvakta att någon ny omständighet skulle dyka upp som skulle kunna 

göra det möjligt för dem att utöka sitt territorium och sitt inflytande. Vid denna tid var hans 

position inte sådan att han öppet kunde försvara sina egna uppfattningar, och var rentav 

föranlåten att sanktionera en blott nödtorftigt dold attack mot honom själv i form av en 

kampanj mot ”Lo Ming-linjen”. 

Lo Ming, som var verkställande sekreterare i partiets provinskommitté i Fukien, hade under 

det fjärde omringningsfälttåget tillämpat samma flexibla gerillataktik som alltid har associe-

rats med Mao. I den officiella historieskrivningen av i dag är det Maos taktik som tillerkänns 

hela förtjänsten av det segerrika kommunistiska försvaret mot det fjärde fälttåget, som ägde 

rum under vintern 1932-33.
*
 Men faktum är att det av Maos egen synnerligen kortfattade och 

ofullständiga redogörelse för fälttåget klart framgår att den taktik som Röda armén då tilläm-

pade, på inrådan av Chou En-lai, Ch'in Pang-hsien m. fl. skilde sig från den förut praktiserade, 

och innebar att man ryckte fienden till mötes så långt som möjligt från det sovjetiska områ-

det.
**

 I vilket fall som helst blev den arme Lo Ming, som ifrågasatte det förnuftiga i att han 

med de relativt svaga gerillastyrkor han hade till sin disposition skulle gå till direkt angrepp 

mot kuomintang-arméerna, från och med februari 1933, dömd och skymfad av de ”återvända 

studenterna” för sin ”pessimism”, sin ”likvidationism”, sin ”flyktism” och andra ”renodlat 

opportunistiska” villfarelser. Fastän Mao inte uttryckligen fördömde Lo, tog han helt lydigt 

avstånd från alla de avvikelser som förknippades med ”Lo Ming-linjen”, och förklarade att 

segern över Kuomintang i det fjärde omringningsfälttåget helt sammanhängde med den 

”offensivlust och framåtanda” som centralkommittén hade ådagalagt. Ändå återfanns hans 

egen bror, Mao Tse-t'an bland de anhängare till ”Lo Ming-linjen” vars fördärvelsebringande 

inflytande direkt påpekades av partiledningen som ett hinder för likvideringen av denna 

                                                 
27

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 240-41. 
*
 Se 1945 års ”Resolution on Certain Questions in the History of our Party” i Selected Works (Peking) vol. 3 s. 

190. 

  Det råder viss oenighet rörande dateringen av detta fälttåg. Edgar Snow uppgav, med stöd av Maos muntliga 

berättelse, att fälttåget varade från april till oktober 1933 (Red Star over China s. 178). Jerome Ch'en (s. 176) 

håller på tiden juni 1932—mars 1933. Hsiao Tso-liang sätter något slags rekord genom att utan närmare 

förklaring i sin kronologi uppge båda tidpunkterna (juni 1932 resp. våren 1933) för fälttågets början (s. 310-11). 

I verkligheten markerar den tidigare tidpunkten begynnelsen av de första förberedande operationerna mot vissa 

andra mindre betydelsefulla sovjetiska områden, den senare tidpunkten för de största drabbningarna inom själva 

det centrala sovjetiska området. 
**

 Det är måhända just på grund av att detta fälttåg var segerrikt trots att Maos råd inte följdes som han låter det 

få så lite utrymme. Se Selected Works (Peking) vol. 1 s. 230-31. 
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oriktiga tendens.
*
 

I 1945 års resolution rörande partiets historia framställs Lo Ming som en vis befälhavare, vars 

i grunden korrekta politik med orätt angreps av de ”vänstermän” som då hade kontrollen över 

partiet. Fastän, som vi redan har sett i skilda sammanhang, den maoistiska historiografiska 

skolan ingalunda alltid visar någon skrupulös respekt för fakta, finns det all anledning att tro 

att 1945 års resolution i detta speciella avseende återspeglar Maos åsikter vid ifrågavarande 

tid. Hans position var emellertid så undergrävd att han inte ens kunde försvara sin bror utan 

var tvungen att i stället prisa centralkommitténs ”bolsjeviklinje”. Under loppet av det fjärde 

fälttåget ledde, som vi redan har sett, centralkommitténs ”offensivlust och framåtanda” till ett 

se' gerrikt resultat. Detta var förvisso glädjande på kort sikt, men på längre sikt hade segern 

den olyckliga följden att den tycktes ge rätt åt uppfattningen att det var möjligt för Röda 

armén att som jämbördig motståndare bekämpa kuomintangstyrkorna och att ständigt hålla 

dem utanför basområdet. När under det därnäst följande fälttåget Chiang Kai-shek började 

tillämpa en ny strategi och bygga ut fasta punkter (blockhus) och sakta men säkert dra åt 

snaran kring Kiangsi-basen, då ledde denna optimistiska och offensiva mentalitet till helt 

annorlunda resultat. 

Men innan detta femte och avgörande fälttåg ens hade kommit i gång ordentligt, tillfogades 

som ett nytt moment i striden problemet att skapa en enhetsfront mot Japan, nämligen genom 

den nionde lättrörliga arméns revolt under Ts'ai T'ing-k'ai. De kinesiska kommunisternas 

första reaktion på den japanska aggressionen i september 1931 hade varit i strikt överensstäm-

melse med Kominterns linje vid denna tid, nämligen att tänka sig endast en ”enhetsfront neri-

från”. Man medgav att det bland den stora massan av folket, och även inom kuomintang-

trupperna, fanns många som innerligt önskade göra motstånd mot Japan — men sådant mot-

stånd kunde bli effektivt endast under kommunistisk ledning. Att fullständigt störta kuomin-

tangregimen vore sålunda en nödvändig förutsättning för en verkningsfull anti-japansk politik. 

Det var denna uppfattning som kom till uttryck på Kom-interns tolfte plenum i september 

1932, och återigen på det trettonde plenum i december 1933.
28

 Det var också denna position 

som Kinesiska sovjetrepubliken intog i sin krigsförklaring mot Japan i april 1932.
29

 I januari 

1933 började emellertid de kinesiska kommunisterna tillämpa en avsevärt mjukare linje. På 

tre villkor (att angreppen mot de sovjetiska områdena upphörde, att de demokratiska rättig-

heterna garanterades, samt att massorna beväpnades för kriget mot Japan) var man på 

kommunistisk sida beredd att sluta en överenskommelse med ”vilken väpnad styrka som 

helst
30

 — d. v. s. vilken fronderande befälhavare som helst.”) Fastän här inte fanns skymten 

av villighet att förhandla med Kuomintangs ledning, än mindre med Chiang Kai-shek själv, 

gick man dock längre än vad Komintern vid denna tid var beredd att gå. Deklarationen rönte 

till synes inte något direkt ogillande i Moskva, den publicerades nämligen i januari 1933 i 

Kominterns tidningar.
31

 Men ännu i december yrkade Wang Ming, vid Kominterns trettonde 

plenum, på att kommunisterna skulle söka vinna stöd för kriget mot Japan endast hos det lägre 

befälet, och möjligen hos vissa officerare av lägre rang, inom Kuomingtang-armén. Han 

avrådde från samarbete med några organiserade förband inom nationalistarmén; erbjudandet 

från januari 1933 att förena sig med ”vilken väpnad styrka som helst” betecknade han som en 

ren propagandamanöver.
32

 

Ändå hade, en månad innan han yttrade detta, den kinesiska sovjetregeringen faktiskt slutit en 

preliminär ”anti-japansk och anti-Chiang”-överenskommelse med den ”Revolutionära 

                                                 
*
 De viktigaste urkunderna rörande Lo Ming-linjen sammanfattas hos Hsiao Tso-Iiang s. 230-47. 

28
 Strategiya i taktika s. 316-70, passim. 

29
 Su-wei-ai Chung-kuo s. 71-74. 

30
 Ibid. s. 91-94. 

31
 Inprecorr 26 januari 1933 s. 91-92. 

32
 Strategiya i taktika s. 362. 
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folkregering” som med militärt stöd av Ts'ai T'ing-k'ai hade upprättats i provinsen Fukien.
33

 

Saken var den att Ts'ai, vars nittonde lättrörliga armé i januari 1932 hade kämpat så hjälte-

modigt vid försvaret av Shanghai och som aldrig hade godtagit Chiang Kaisheks eftergifts-

politik gentemot Japan, hade fullföljt sitt uppror mot Nanking-regeringen först sedan han hade 

slutit en överenskommelse med kommunisterna. Trots detta förhöll sig Röda armén helt 

passiv medan Chiang krossade Fukien-regeringen. 

Vilken var Maos roll i denna händelseutveckling? Redan i en intervju år 1936 med Edgar 

Snow kritiserade Mao uraktlåtenheten att gå samman med Fukien-rebellerna som en mycket 

allvarlig försummelse,
34

 och han har fortsatt att fördöma den alltsedan dess. Hans uttryckligt 

uppgivna åsikt vid ifrågavarande tid var emellertid helt annorlunda. I januari 1934, kort efter 

det att Chiang hade satt in sin avgörande offensiv mot Fukien-rebellerna, gjorde Mao utomor-

dentligt negativa uttalanden om dem i sina tal vid Andra allkinesiska sovjetkongressen. ”Vad 

den så kallade revolutionära folkregeringen i Fukien beträffar”, fastslog han avslutningsvis, 

”har en kamrat påstått att den hade en viss revolutionär karaktär och inte var alltigenom 

reaktionär. Denna uppfattning är felaktig.” Den ”revolutionära folkregeringen”, förklarade 

Mao, var ingenting annat än ett trick från en del av den styrande klassens sida för att bedra 

folket med det falska slagordet om en ”tredje väg” mellan kommunismen och reaktionen.
35

 

Man kan i detta fall nog inte utan vidare dra den slutsatsen att Mao i sitt fördömande av 

Fukien-rebellerna blott yttrade vad man fordrade att han skulle yttra i ett läge då han hade 

mist all verklig makt. Det är påtagligt att Mao visserligen tidigt lade sig till med en rätt 

fördragsam attityd gentemot bourgeoisin om social klass, men däremot ofta visade sig 

ytterligt motvillig är det gällde att dela makten med borgerliga nationalister, hur patriotiska de 

än kunde te sig. Kung Ch'u, tidigare stabschef id Röda armén i Kiangsi — ett vittne vars 

tillförlitlighet an svika ibland men som inte systematiskt har ställt sig fientlig mot Mao — 

uppger att i den debatt i centralkommittén där man behandlade Ts'ai T'ing-k'ais allians-

erbjudande, Mao var den ledande talesmannen för den ”gerilla-grupp” som inte önskade 

riskera Röda arméns styrkor i ett sådant äventyr.
*
 (För den skull kallar han Mao ”konservativ” 

i den bemärkelsen att han ville bevara sin egen styrka.) Och fastän Mao själv i sin rapport av 

december 1935 bedömer Ts'ai T'ing-k'ais revolt såsom ”välgörande för revolutionen”, 

kritiserar han Fukien-regeringen (liksom han ju också gjorde medan den existerade) för dess 

”fasthållande vid sin gamla vana att ej resa folket till kamp”.
**

 

Det är sålunda fullt möjligt att Mao åren 1933-34 var vida mer avogt inställd till samarbete 

med Ts'ai T'ing-k'ai än han nu är villig att medge. Å andra sidan var hans inflytande så pass 

begränsat vid tiden i fråga att han på egen hand inte kunde ha förhindrat en stödaktion för 

Ts'ai ifall de övriga ledamöterna i centralkommittén hade insisterat härpå. Vidare ger Wang 

Mings ovan citerade uttalande vid Kominterns plenum i december 1933 vid handen att inte 

heller de ”Tjugoåtta bolsjevikerna” var särskilt entusiastiska för Fukien-rebellerna. Kanske 

intog Ch'in Panghsien, som kämpade för sitt liv i Kina, en mer realistisk attityd än vad Wang 

gjorde i Moskva. Eller kanske var det så som Kung Ch'u uppger att Chou En-lai var ledare för 

dem som intog en positiv attityd till Ts'ai T'ing-k'ai. Om nu så var fallet, varför visade sig 

                                                 
33

 Hung-se Chung-hua nr 149 (14 februari 1934) s. 4; sammandrag i Hsiao Tso-liang s. 248-49. 
34

 Snow: Red Star over China s. 179. 
35

 Mao Tse-tung: Chih yu Su-wei-ai neng-kou chiu Chung-kuo (Endast sovjeterna kan rädda Kina) (Moskva 

1934)  s. 27-28, 102-03. 
*
 Kung Ch'u: Wo yü Hung-chün (Röda armén och jag) (South-wind Publishing Co., Hongkong 1954) s. 362-67, 

395-400. Kung går rentav så långt att han påstår att Mao till följd av sin negativa attityd varnades och sattes 

under övervakning som partimedlem. 
**

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 156. I december 1933 hade Mao riktat liknande men mycket skarpare kritik 

mot Fukien-regimen och begärt att denna skulle gripa in och bota dessa felaktigheter såsom ett villkor för 

kommunistiskt stöd. Ett sammandrag av hans telegram till ”Revolutionära folkregeringen” (telegrammet är 

undertecknat även av Chu Teh) återfinnes hos Hsiao Tso-ling s. 253. 
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Ch'in och Chou ur stånd att genomdriva sin allianspolitik gentemot Fukien-regeringen? Det 

måste också erinras om att en fientlig attityd mot Ts'ai T'ing-k'ai såsom representant för en 

”tredje väg” mellan kommunism och reaktion skulle ha varit alltigenom i överensstämmelse 

med den handlingslinje man vid denna tid höll på i Moskva, nämligen att de hårdaste slagen 

skulle riktas mot de ”medlande krafterna”. (Ett utslag härav var den kortsynta politiken att 

utpeka socialdemokratin som en farligare fiende än fascismen, något som i hög grad hjälpte 

Hitler till makten.) På det hela taget gick majoriteten i centralkommittén åren 1933-34 in för 

denna fientliga politiska linje gentemot de ”medlande krafterna”. Varför skulle de ha brutit 

mot denna politik just i fallet Ts'ai T'ing-k'ai? 

Problemet med Kinesiska sovjetrepublikens politik gentemot Fukien-rebellerna förblir 

alltjämt ett av de dunkla i Kinesiska kommunistpartiets hela historia. Vem som nu än må ha 

varit ansvarig för uraktlåtenheten att stödja Revolutionära folkregeringen, så kvarstår i alla 

fall faktum att kommunisterna till följd av detta misstag snart nog kom att få kämpa ensamma 

under allt vanskligare omständigheter. 

Dessa svårigheter var till stor del förorsakade av den nya och förödande effektiva taktik som 

nu tillämpades av Chiangs trupper, som nu stod under ledning av hans tyska rådgivare, Seeckt 

och Falkenhausen. Denna taktik innebar, som redan har antytts, att man runt kring det centrala 

sovjetiska området i Kiangsi skulle uppföra en ring av fasta punkter (blockhus) sinsemellan 

förenade av taggtrådsstängsel och andra försvarsanläggningar.ena sidan gjorde detta ställ-

ningskrig det oändligt mycket svårare för Röda armen att riva upp isolerade kuomintangf-

örband så som man hade gjort under den rörliga krigföring Chiang förut hade tillämpat. Å 

andra sidan gjorde denna taktik det möjligt för de angripande kuomintangtrupperna att 

genomföra en sträng ekonomisk blockad, vilket i det långa loppet hade ytterst allvarliga åter-

verkningar på läget inom de sovjetiska områdena. Sommaren 1934 hade det gått så långt att 

tillgången på salt var otillräcklig, och livsmedelspriserna hade stigit kolossalt. 

På den militära fronten kunde de röda trupperna, trots vissa initialframgångar, blott ”tåga runt 

runt mellan fiendens huvudstyrkor och hans blockhus, och tvangs till fullständig passivitet. 

Detta”, tillade han, ”är i sanning det sämsta och dummaste sättet att slåss.”
*
 Frågan är 

emellertid öppen exakt på vilket sätt Mao själv hade velat föra striden vid denna tid. År 1936 

förklarade han fullt entydigt vad man skulle ha gjort. Röda armén skulle ha dragit fördel av 

upproret i Fukien och satt i gång en svepande offensiv mot norr och öster i riktning mot Nan-

king och Hangchow, och på så vis fått undan kuomintangtrupperna från inringningsoperatio-

nerna mot det sovjetiska området och därmed omintetgjort Chiangs blockhustaktik. Å ena 

sidan skulle emellertid en sådan strategi stämt illa överens med den försiktighet som alltid har 

varit betecknande för Maos handlande, i varje fall fram till de allra senaste åren. Å andra 

sidan fortsatte Mao i slutet av år 1933 och i början av år 1934 att framföra åsikter som var 

fullkomligt identiska med majoritetens i centralkommittén, vilka ju innebar att Kuomintang 

befann sig på randen av militärt och politiskt sammanbrott och att Röda armén, numera en 

”oslagbar styrka”, var fullkomligt i stånd att våga en frontal kraftmätning med Chiang Kai-

sheks trupper.
**

 Han var med andra ord alltför optimistisk i ord och troligen alltför försiktig i 

handling för att ha kunnat anta den taktik som man enligt hans senare uppgifter borde ha 

använt. 

Det är inte säkert att ens den bästa strategi i världen skulle ha kunnat motstå Seeckts block-

hustaktik, men kommunisterna skulle i varje fall ha kunnat få bättre chanser. På försommaren 

1934 hade det principiella beslutet om reträtt från Kiangsi redan fattats. 

                                                 
*
 Selected Works vol. 1 s. 231-32. 

**
 Rörande Maos ex post facto analys i december 1936, se Selected Works (Peking) vol. 1 s. 221, 247-48. 

Rörande hans oförsonliga uttalanden vid tiden för det femte fälttåget, se hans tal den 12 augusti 1933 (Hung-ch’i 

nr 62, 20 november 1933), och hans rapport till den Andra allkinesiska sovjetkongressen; Chih yu Su-wei-ai 

neng-kou chiu Chung-kuo s. 80-89. 
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Den första konkreta yttringen av den nya politiken var att man den 15 juli 1934 förklarade att 

en ”anti-japansk förtrupp” höll på att skickas norrut för att bekämpa angriparna. I denna ur-

kund, som var undertecknad av Mao och Chu Teh, fastslogs att detta detachement skulle gå 

samman med vilket annat väpnat förband som helst som vore redo att godta de tre alliansvill-

koren som hade uppställts år 1933, ”huvuddelen av vår Röda armé av arbetare och bönder 

kommer att följa förtruppen i spåren och förena sig med alla väpnade styrkor i Kina till 

samfälld strid.” Denna förtrupp, som stod under befäl av Fang Chih-min, slogs snart i spillror 

av Kuomintang-styrkorna, och endast en ringa del av dem överlevde och kunde föra 

gerillastrider i gränstrakterna mellan provinserna Chekiang och Fukien.
*
 

Under en intervju den 1 augusti 1934 uppgav Mao Tse-tung att alla förband inom Röda armén 

över hela landet, i de övriga basområdena i Centralkina lika väl som i Kiangsi, hade fått order 

att bereda sig för avmarsch norrut,
36

 och från och med denna tid vidtog man förberedelser för 

vad som sedermera skulle firas som den Långa marschen. Maos roll i detta händelseförlopp är 

alltjämt dunkel. Hans inflytande var med all säkerhet kringskuret och kanske = 0. Det har 

rentav gjorts gällande att han utstöttes ur centralkommittén och hölls i regelrätt husarrest i 

Yütü, en stad belägen c:a 80 km väster om Juichin. I augusti och september var han illa däran 

i malaria.
**

 

Hsiao K'e, som förde befälet över den gamla basen i Chingkangshan, fick i början av augusti 

order att förena sina styrkor med Ho Lungs i dennes basområde på gränsen mellan Hunan och 

Kweichow (se karta över den Långa marschen på s. 184). Denna uppgift genomfördes 

framgångsrikt, och i oktober 1934 omorganiserades deras förenade styrkor till Andra 

frontarmén med Ho Lung som befälhavare och Jen Pi-shih som politisk kommissarie.
37

 

Äntligen började, den 15 och 16 oktober 1934, Röda arméns huvudstyrka förflytta sig åt 

sydväst. En kortvarig strid vid Hsin-feng gjorde det möjligt för trupperna att bryta inring-

ningen. De ryckte så genom den nordligaste spetsen av Kwangtung och den sydligaste spetsen 

av Hunan, innan man överskred Hsiang-floden i norra Kwangsi. 

Tillsammans uppgick styrkan till 100.000 man, varav 85.000 soldater och 15.000 funktionärer 

inom parti och regering. Varken destination eller syfte hade man helt klara för sig. De två 

huvudpunkterna var inbördes beroende av varandra. Ifall man verkligen tänkte slåss mot 

Japan, måste man bege sig relativt långt mot norr. Ifall å andra sidan syftet helt enkelt var att 

uppsöka ett tryggare område nu sedan Kiangsi-basen hade gått under, kunde man mycket väl 

göra halt i provinsen Szechuan, där Chang Kuo-t'ao under det fjärde omringningsfälttåget 

hade etablerat sig efter att ha drivits bort från basområdet mellan provinserna Hupei, Hunan 

och Anhwei. Vi kan ta för givet att Mao själv var allvarligt bestämd på att kämpa mot Japan, 

både i syfte att på så vis skaffa sig ett nytt motiv i sina vädjanden till massorna och därför att 

han var så hårt engagerad för den kinesiska nationens öde. Men Mao hade ännu så länge 

ingalunda händelserna under kontroll. Armén stod under ledning av Chu Teh i egenskap av 

befälhavare samt av Chou En-lai i egenskap av politisk kommissarie, med bistånd av en tysk 

militär expert som hade skickats dit av Komintern, vid namn Otto Braun, som gick under sin 

                                                 
*
 Utdrag ur proklamationen den 15 juli 1934, se Schram s. 152-54. Tydligen fattades beslutet att sända denna 

”anti-japanska förtrupp” norrut i april, kort innan den betydelsefulla strategiska stödjepunkten Kuangch'ang föll i 

Kuomintang-styrkornas händer, under ledning av Ch'en Ch'eng. Rörande denna händelse, liksom rörande 

betydelsen av förtruppen i allmänhet, se Hsiao Tso-liang s. 286, 293-95, samt J. Ch'en s. 182. 
36

 Hung-se Chung-hua nr 221 (l augusti 1934); sammandrag i Hsiao Tso-liang s. 296. 
**

 De mest bestämda påståendena att Mao skulle ha befunnit sig i onåd återfinns hos Kung Ch'u s. 395-400. Fast-

än Chang Kuo-t'ao i en intervju med Hsiao Tso-liang (s. 296-97) sade sig icke kunna bekräfta alla detaljerna i 

Kung Ch'us redogörelse, underströks dock att Mao i slutet av år 1933 hade berövats bokstavligen allt avgörande 

inflytande. Hans sjukdom omtalas av Kung Ch'u i det citerade avsnittet. Sjukdomen har också beskrivits av hans 

läkare dr Nelson Fu, vars berättelse återfinnes i Hung-ch’i P'iao-p'iao nr 10 s. 3-12; sammandrag hos J. Ch'en s. 

183. 
37

 J. Ch'en s. 183; Nym Wales: Red Dust s. 139. 
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kinesiska pseudonym Li T'e.
*
 Braun hade i stor omfattning varit ansvarig för den ställnings-

krigstaktik som hade stått Röda armén så dyrt under femte omringningsfälttåget. Nu pläderade 

han i stället för att man skulle ta en mera direkt väg mot målet, fastän detta betydde en direkt 

frontal sammanstötning med mycket starkare förband.
**

 

Ett logiskt första steg tycktes vara att man förenade sina styrkor med Ho Lungs andra och 

sjätte armégrupp, som opererade i det nordvästra hörnet av Hunan. Man tog sig därför trots 

fiendens tunga eldgivning över Hsiang-floden i norra Kwangsi. Flodövergången kunde 

genomföras först efter ett veckolångt fältslag, och då Röda armén omgrupperade sig på andra 

sidan hade man förlorat halva manskapsstyrkan. Ställd inför denna katastrof lyckades Mao 

vinna stöd för sitt förslag att man skulle rycka västerut in i provinsen Kweichow, där de 

fientliga styrkorna var relativt svaga, i stället för att sätta allt på ett kort i en förtvivlad strid i 

centrala Hunan.
***

 

I slutet av året överskred Röda armén Wu-floden i centrala Kweichow, en operation som 

lyckades endast tack vare det hjältemod som ådagalades av fem för ändamålet utplockade 

män. Dessa tog sig över den breda floden på flottar under tung fientlig beskjutning, lyckades 

därefter klättra upp på en brant, kal klippa, och storma den fasta punkt varifrån Kuomintang-

styrkorna behärskade färjläget. Staden Tsunyi erövrades bokstavligen utan att man behövde 

avlossa ett skott, tack vare en krigslist som direkt hade plockats ur Sagan om de tre rikena. 

Listen bestod i att man använde från Kuomintang erövrade uniformer och fanor. Under de 

första veckorna i januari 1935 höll så politbyrån sin omtalade Tsunyi-konferens, där Mao 

äntligen tillerkändes en ställning som gav honom kontrollen över Kinesiska kommunistpartiet. 

Bortsett från sin taktik att slå direkt mot starka koncentrationer av fientliga trupper, hade Röda 

armén hindrats under den tidigare delen av marschen genom att man bemödade sig att bära 

med sig hela den utrustning som tillhör en fullt ut organiserad stat: maskiner, valutaförråd, 

tryckpressar etc. I Tsunyi slopades hela denna serie av åtgärder såsom missriktade. Ch'in 

Pang-hsien, som i egenskap av generalsekreterare hade varit ansvarig för denna handlings-

linje, tvingades lämna sin post och ersattes av en annan bland de ”återvända studenterna”, 

Chang Wen-t'ien. Men från och med denna tid vilade hela den avgörande makten hos Mao, 

som förärades med den nyinrättade posten som ordförande i politbyrån.
****

 

I likhet med en annan stor militär och politisk ledare som befann sig i annorlunda men lika 

dramatiska omständigheter, kände Mao alldeles givet stor glädje över att omsider besitta 

                                                 
*
 Braun har helt nyligen framträtt i dagsljuset och publicerat en mot Mao våldsamt fientlig artikel med rubriken 

”In Whose Name Does Mao Tse-tung Speak?” i den östberlinska pressen (Neues Deutschland 27 maj 1964). Han 

föddes i närheten av München någon gång vid sekeskiftet. Han rymde ur fängelset i Tyskland år 1928 (han hade 

blivit fälld för förräderi till följd av sin kommunistiska verksamhet), och bodde därefter i Moskva till dess han 

skickades till Kina. I motsats till vad som i allmänhet antas var han (om man får tro de biografiska uppgifterna i 

hans artikel i Neues Deutschland) inte någon yrkesmilitär utan skollärare, och längre fram kommunistisk 

partifunktionär på heltid. Den militära färdighet han nu må ha haft, hade han tydligen tillägnat sig i Sov-

jetunionen mellan år 1928 och tiden för hans ankomst till Kina. 
**

 Den första redogörelsen, och samtidigt en av de mest välskrivna, för den Långa marschen är Edgar Snows (s. 

189-208). Ett försök nyligen till en sammanfattande framställning, ”The Long March” av Anthony Garavente 

(China Quarterly nr 22 1965 s. 89-200) är nyttig, men det urkundsmässiga underlaget är synnerligen skralt och 

består till största delen av reportage i västerländska tidningar. Se också J. Ch'en s. 185-200 samt ett flertal av 

bidragen till Red Dust. Ett urval av den synnerligen rikhaltiga produktionen av memoarer och historiska studier 

över detta tema vilka har publicerats i Kina, har nyligen utkommit på engelska, se särskilt Ch'en Chang-feng: On 

the Long March with Chairman Mao (Foreign Language Press, Peking 1959) — av Maos livvakt — samt The 

Long March. Eyewitnesses Accounts (Foreign Language Press, Peking 1963). Sifferuppgiften 85.000 soldater 

och 15.000 civila är tagen från Ch'en Chang-feng s. 88. 
***

 Enligt vad den dåvarande stabschefen för Röda armén, Liu Po-ch'eng, uppger i sin artikel ”Looking Back on 

the Long March” i The Long March s. 207-08. Liu, som var veteran från Nanchang-upproret (s. 117 ff) var känd 

under namnet ”Enögda draken”, eftersom han under strid hade förlorat ena ögat. 
****

 Det är möjligt att Maos ordförandetitel var blott en de facto-titel och inte officiell förrän år 1938. Jfr Rue s. 

3-4 och 270-72. 
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”myndighet att ge order över hela scenen”, även om hans entusiasm, som aldrig lämnade 

honom under den Långa marschen, trots alla oupphörliga påfrestningar och faror man var 

utsatt för, dämpades vid tanken på dem som man hade måst lämna kvar för att de skulle föra 

uppehållande strid. Bland dem befann sig Maos egen bror Mao Tse-t'an samt Chü Ch'iu-pai, 

som led av tuberkulos. I mars 1935 dödades den förre i strid, och den senare togs till fånga 

och blev sedermera avrättad. 

När nu Röda armén hade nått en punkt så nära gränsen till Szechuan, låg det nära till hands att 

man förenade sig med Chang Kuo-t'aos styrkor i norra delen av denna provins, på samma sätt 

som man tidigare hade försökt att göra med Ho Lung i Hunan. Dessvärre var detta 

operationsmål alltför uppenbart även för Chiang Kai-shek, som snabbt tog sina mått och steg 

för att hindra att det förverkligades. Hans uppgift var nu en hel del svårare än vad den hade 

varit i de trakter där de fem ”omringnings- och förintelsefälttågen” hade förts, ty Szechuan 

befann sig inte under nationalistregeringens direkta kontroll, och Chiang var tvungen att 

utverka hjälp och samarbete från de lokala krigsherrarnas sida. Men vid den tiden då Mao och 

hans kamrater i mitten av januari började sin marsch norrut från Tsunyi, utsattes också både 

de och Chang Kuo-t'aos fjärde frontarmé för angrepp från en kombination av lokala styrkor 

och Kuomintangstyrkor.
*
 

Under dessa omständigheter tvekade inte Mao Tse-tung att tillämpa en taktik som han hade 

lärt sig för länge sen, under Li Li-sans tid: ”Om du är förföljd av en mäktig fiende, begagna 

utvägen att cirkla hit och dit i bukter.”
38

 Resultatet kan man se på kartan. Under dessa 

buktande rörelser kring norra Kweichow vann första frontarmén ett stort slag vid Luchan-

passet mot militärguvernören i provinsen, Wang Chia-lien. Natursceneriets mäktighet och de 

uppgifter Maos nyförvärvade makt och ansvar ställde honom inför, inspirerade honom till att 

skriva den första i den rad av dikter som han författade under den Långa marschen: 

Frisk är västanvinden; 

i den ändlösa tomheten blott vildgässens skri mot morgonens frostiga måne, 

morgonens frostiga måne. 

Klappret, den vassa klangen av hovars tramp, 

och hornets ton förstummas. 

Det sägs att det starka passet är hårt som järn, 

men ändå, just denna dag, ska vi med ett mäktigt kliv bli krönets herrar. 

Vi ska bli krönets herrar! 

Bergen är blå såsom havet, 

och den döende solen som blod.
39

 

Trots denna framgång beslöt sig Mao för säkerhets skull att åter gå över Wu-floden och göra 

en lång kringgående rörelse genom provinserna Yünnan och Sikang mot västra delen av 

Szechuan, i stället för att försöka bana sig väg direkt genom de starka fientliga positionerna i 

centrala Szechuan. Vid denna tidpunkt hade Chiang Kai-shek slagit upp sitt högkvarter i 

Kueiyang för att därifrån leda operationerna mot Röda armén. Efter övergången av Wu-floden 

ryckte Mao rakt mot Kueiyang som om han hade tänkt angripa staden. ”Vi kommer att vinna 

drabbningen”, påpekade han medan man planerade operationerna, ”om vi bara kan lura 

fiendens trupper ut ur Yünnan.”
40

 På grund av denna fint bådade Chiang faktiskt upp förstärk-

ningar från de kringliggande provinserna, varefter Röda armén gjorde en skarp krök åt väster 

och tågade rakt genom Yünnan. Efter ännu en fint riktad mot provinshuvudstaden Kunming, 

drog Röda armén norrut i riktning mot Chinsha-floden (Guldsandsfloden), som markerar 
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 Rörande detaljerna i den politiska och militära situationen i Szechuan och Chiangs operationer mot Röda 
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 Schram: The Political Thought of Mao s. 206. 
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gränsen mellan Yünnan och Szechuan. Än en gång var det en handfull män som tog sig över 

den strida floden i småbåtar; den här gången var de utklädda till Kuomintang-scouter, poliser 

och skattebetalare. Så lyckades man sätta sig fast vid olika nyckelpositioner i den by på andra 

sidan floden, där färjläget låg. Därefter pendlade färjorna av och an i ett över floden i nio 

dagars tid och transporterade över hela Röda armén. 

I och med att de röda satte kurs norrut genom provinsen Sikang mot Szechuan, blev Chiang 

Kai-shek alldeles säker på att ödet hade fört hans fiender rakt i händerna på honom. Ty de 

skulle nu bli tvungna antingen att åter tåga västerut in i den närmast oframkomliga terrängen i 

gränstrakterna mellan Sikang och Szechuan, eller också att ta sig fram förbi Tatu-flodens 

tvärbranta kanyonstup och vilda forsar. Det var just i denna trakt som Taiping-generalen Shih 

Ta-k'ai hade gått i fällan och fått hela sin armé förintad av de kejserliga trupperna år 1865. 

Parallellen var bevisligen aktuell för Chiang Kai-shek, som hade kommit att betrakta Taiping-

upprorets folk som bondeslödder av samma sort som kommunisterna, och detta fastän Taiping 

hade prisats av Sun Yat-sen som en storartad revolutionär rörelse. Kuomintangs flygvapen 

kastade rentav ner flygblad vari man utlovade att Mao Tse-tung skulle bli en ny Shih Ta-

k'ai
41

, och Chiang flög själv till Chungking för att leda operationerna. 

Övergången av Tatu-floden är en av de legendariska bedrifterna i den Långa marschens 

historia. Den inleddes med en episod liknande den som hade inlett övergången av Wu-floden 

— en överraskande attack mot den obetydliga fientliga styrka som bevakade färjläget i 

Anshunch'ang. Därefter lade man beslag på en liten båt, varefter arton utvalda män stormade 

den fientliga ställningen på andra sidan, som var befäst med några blockhus på toppen av en 

brant klippa. Men den här gången var erövringen av färjstället endast början på det hela, ty det 

skulle ha behövts många dyrbara dygn om hela armén skulle kunna ta sig över med det fåtal 

småbåtar som man kunde få tag på, och under tiden skulle kraftiga fientliga förstärkningar få 

tid att komma till platsen. Härtill kom att armén utsattes för bombardemang från luften. 

Eftersom strömmen var för strid för att man skulle kunna bygga en provisorisk bro, fanns det 

ingen annan utväg än att man försökte erövra hängbron i Luting, ungefär 180 km uppför 

floden åt nordväst. Den första divisionen, som redan hade transporterats över floden innan 

man fattade beslutet att tåga mot bron i Luting, skulle under tiden rycka fram på östra sidan av 

floden för att understödja huvudstyrkans operationer. 

På ömse sidor om floden tågade nu de röda trupperna längs smala, branta stigar ovanför 

kanyonstupen, till ett ständigt ackompanjemang av forsarnas dån. De hasade sig fram i leran, 

byggde provisoriska broar över de mindre biflöden till Tatu-floden vilka stängde deras väg, 

utkämpade skärmytslingar med enstaka fientliga förband. Vid operationens början hade 

armégruppens högkvarter givit förtruppen på flodens västra sida tre dygn för att tillryggalägga 

de 180 kilometrarna till Luting-bron. Men på morgonen den andra dagen, med 24 li (130 km) 

ännu framför sig, fick soldaterna plötsligt order om att de måste fullfölja hela marschen inom 

ett dygn. Tiden räckte inte ens till för att de politiska kommissarierna skulle hinna samman-

kalla ett möte och uppmuntra mannarna; förklaringarna fick man komma med under 

marschens gång. Mot kvällningen befann man sig mitt emot en fientlig kolonn på flodens 

östra strand som i ilmarsch var på väg mot bron, och då natten föll på lyste denna kolonn på 

andra sidan sin väg med facklor. Röda armén behövde också facklor, om den skulle kunna ta 

sig fram längs de lömska stigarna. I syfte att undvika att dra fiendens eld på sig från andra 

sidan floden, gav befälet order att några karlar från Szechuan skulle ropa svar på vilka frågor 

de än fick, så att det skulle verka som om de var de tre fientliga bataljonerna som hade 

besegrats tidigare samma dag. Tidigt på morgonen den 25 maj nådde de röda bron på utsatt 

tid, och övermannade med lätthet den fientliga posteringen. 

Framför dem, på andra sidan floden, låg staden Luting, som var kraftigt befäst och bestyckad 
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med maskingevär och mörsare. Mellan flodstränderna var utspända tretton tunga järnkedjor 

som var fästade i berget. Två av dem tjänade som räcken på vardera sidan; de övriga nio hade 

från början uppburit en bana av plankor, men dessa hade fienden avlägsnat. Åter behövdes 

frivilliga. Klockan fyra på eftermiddagen började tjugotvå man, utrustade med maskingevär, 

svärd och handgranater, att klättra över floden på de gungande kedjorna. Efter dem följde en 

annan avdelning som bar plankor till att reparera bron med. Några i förtruppen blev skjutna 

och föll ner i floden, men de övriga fortsatte att sega sig framåt. Nära den motsatta stranden 

låg broplankorna kvar, och i sista ögonblicket tände fienden eld på dessa för att blockera Röda 

arméns framryckning. Men de överlevande i förtruppen rusade på rakt genom lågorna och 

kastade sina handgranater, och efter dem kom plankbärarna och återstoden av regementet. I 

skymningen hade man slagit och skingrat de två fientliga regementena i Luting, och Röda 

armén hade fullständig kontroll över staden. Kort härefter anlände första divisionen, som hade 

tagit sig fram längs östra flodstranden under framgångsrika strider med de fientliga trupper 

man hade träffat på. På detta sätt tog sig hela Röda armén över Tatu-floden och undgick 

därmed att dela Shih Ta-k'ais öde.
*
 

Hädanefter kom trupperna under Mao Tse-tungs befäl inte att just utkämpa så många strider 

innan de nådde fram till Shensi, men de skulle komma att ställas inför ohyggliga naturliga 

hinder för framryckningen, vilka gjorde deras marsch till en av de största bedrifterna inom 

krigshistorien. Mao hade också att tampas med politiska vanskligheter i form av en konflikt 

med Chang Kuo-t'ao. Efter att ha kämpat sig fram över de snötäckta passen i Chiachin-

bergen, sammanträffade Första frontarmén med Changs Fjärde frontarmé i Maokung, och 

därefter marscherade de tillsammans norrut ända till Maoerhkai. Här drevs motsättningarna 

mellan de båda männen omsider till sin spets. 

Mao Tse-tung yrkade genomgående på att man skulle rycka norrut till gränstrakterna mellan 

provinserna Shensi och Kansu, där Kao Kang och Liu Chih-tan hade upprättat ett sovjetiskt 

basområde i syfte att utnyttja det kinesiska folkets anti-japanska känslor. Chang Kuo-t'ao 

ansåg denna politik opraktisk och yrkade på att man skulle dra sig undan till Sikang eller ända 

till Tibet. Dessa planer har nu brännmärkts såsom ”flyktism” och ”krigsherrism”. ”Flyktism” 

rörde det sig alldeles givet om, ty dessa planer skulle ha fört Röda armén så långt som möjligt 

från dess nationalistiska förföljare. ”Krigsherrism” skulle de också ha inneburit i viss mening, 

ty de skulle ha lett Röda armén till att basera sig inom ett område bebott av nationella minori-

teter där någon politisk mobilisering av massorna måste ha ställt sig svår. Men den viktigaste 

betydelsen av ordet ”krigsherrism” är i detta fall säkert helt enkelt att Chang satte sin egen 

prestige och sin egen auktoritet upp mot Maos. Han hade tolv år tidigare varit Maos över-

ordnade inom partiorganisationen, och han hade ingen åstundan att nu bli hans underordnade. 

Denna kraftmätning blev oavgjord. Armén delades itu, i det att Chang Kuo-t'ao tog hand om 

en del av armén, Mao om den andra. Chang ledde sin halva dit han alltid hade längtat att bege 

sig, nämligen mot Sikang. Mao och hans trupper fortsatte norrut. 

Det enda verkliga mysteriet i hela denna historia är varför Chu Teh följde med Chang Kuo-

t'ao på hans tåg västerut i stället för att satsa på Mao. Äldre förklaringar att de två arméernas 

skilsmässa och/eller Chu Tehs från Mao berodde på en naturlig slump eller på Kuomintang-

truppernas verksamhet är alla fullkomligt otillfredsställande. Den enda uttryckliga uppgiften 

om Chu Tehs motiv för sitt handlande återfinns i hans egen berättelse så som han återgav den 

för Agnes Smedley; här gör han gällande att Chang Kuo-t'ao under vapenhot tvingade honom 

att följa med till Sikang.
**

 Nog kan tvång och hot ha spelat sin roll, men hela historien kan det 

inte vara. Regionala anknytningar var troligtvis också en faktor av betydelse. Chang Kuot'ao 
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två kapitel som ägnas detta ämne i The Long March s. 82-109. 
**
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Garavente s. 120 -22. 
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hade rekryterat en ny armé sedan han hade förflyttat sig till Szechuan, huvudsakligen 

bestående av folk från denna provins. (Det var också av detta skäl som han ogärna ville dra 

norrut som Mao ville.) Chu Teh var szechuanes, liksom också Liu Poch'eng, som också höll 

sig till Chang. De båda männen delade kanske Changs önskan att stanna nära sin hemprovins. 

Hur som helst finns det skäl att tro att Chu inte kom så helt överens med Mao vid denna tid. 

(Faktum är ju att han redan tidigare i samarbete med Ch'in Pang-hsien, Chou En-lai och Otto 

Braun under åren 1933 och 1934 hade följt en politisk linje som Mao kraftigt opponerade sig 

mot.) Hur som helst skildes nu Mao och Chu, som hade varit fysiskt om också inte moraliskt 

tillsammans oavbrutet sedan början av 1928, och Mao förde ensam sin kolonn norrut.  

Mao Tse-tung och hans följeslagare hade alltjämt de värsta strapatserna under hela den Långa 

marschen framför sig, nämligen tåget genom de fruktansvärda grästäckta sumpområdena, där 

envar som steg lite fel sögs ner i moraset och snabbt försvann, såvitt han inte hade turen att ha 

en kamrat nära intill som kunde räcka honom en stör och dra opp honom. Till råka på allt 

visade sig de icke-kinesiska minoriteterna mer fientligt inställda mot de egentliga kineserna, 

vare sig röda eller vita, än i något annat område som Röda armén hade passerat. I Yünnan 

hade Liu Poch'eng slutit allians med en av i-folkets stammar genom att dricka tuppblod och 

svära fostbrödralag med hövdingen.
42

 Där liksom på andra håll hade Röda armén lyckats 

övertyga minoriteterna om att den var olik andra kinesiska arméer och myndigheter som de 

hade lärt känna. Men man-folkets stammar i det gröna sumpområdet drev iväg all sin boskap, 

gömde eller flyttade undan sina matförråd, och försvann in i de dimmor som omgav sump-

markerna på alla sidor. De röjde sin närvaro för Röda armén endast då de rullade ner 

kullerstenar på trupperna i de klipp-fyllda pass som här och var avbröt kärrens monotoni, eller 

sköt på eftersläntrare från bakhåll. När Röda armén sålunda hade förlorat alla möjligheter att 

få proviant av invånarna, ens mot betalning i de silverdollar som de alltid hade betalat med för 

allting under hela marschen, gjorde soldaterna snart nog slut på sina spannmålsransoner som 

de hade med sig. Sedan åt de sina hästar, och därefter kokade de eller stekte sina läderskor 

och bälten, eller vad det än kunde vara som de kunde komma på och som tycktes kunna ge 

någon näring. Många av de vilda växter de plockade eller grävde upp visade sig vara giftiga, 

och orsakade kräkningar, diarré eller t. o. m. ögonblicklig död. Ovanpå allt detta regnade det 

nästan i ett, och på nätterna blev det mördande kallt. Den giftiga sörja som deras ben ständigt 

pulsade i åstadkom svidande sår, men man hade inga andra medicinska förnödenheter till 

hands för att behandla dem än kokande vatten. 

Det var bara 7.000 à 8.000 man som tog sig ur denna ohyggliga prövning och kunde fortsätta 

österut till Latsek'ou-passet, och därefter norrut genom Minshan-bergen. I södra Kansu stötte 

man åter på starka koncentrationer av fientliga trupper, men efter en fint i riktning mot 

T'ienshui tågade Mao och hans kamrater hastigt norrut, passerade genom områden bebodda av 

muselmanska minoriteter, och banade sig slutligen väg genom fiendens spärr mellan Huining 

och Chingning. 

Medan soldaterna befann sig på marsch genom Liup'an-bergen, den sista naturliga barriär de 

hade att passera före sin ankomst till Shensi, uttryckte Mao sina känslor i ännu en dikt: 

Himlen är hög, molnen bleka, 

vi följer vildgässens flykt söderut tills de försvinner; 

om vi ej når den Stora muren är vi inga verkliga män! 

Redan har vi nalkats den tvåtusen mil. 

Högt på Liup'an-bergets kam 

fladdrar våra fanor lojt i västanvinden. 

I dag håller vi det långa repet i vår hand;  
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När ska vi binda fast den gråa draken?
43

 

Den ”gråa draken” är det österländska namnet på en stjärnbild. Här åsyftas de japanska 

angriparna från öster. Ifall Mao med ”binda” menade den fullständiga segern över Japan, då 

låg denna händelse ännu tio år fram i tiden. Men om hans fråga blott gällde ”När kommer 

striden mot Japan att börja spela någon nämnvärd roll i vårt öde?” då var svaret härpå: 

”Mycket snart förvisso.”
*
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 Schram s. 206. 
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VIII Kampen på två fronter 
På hösten 1935 då vad som återstod av Maos arméer närmade sig sitt mål i provinsen Shensi, 

hade han sent omsider tillförsäkrat sig makten över sitt eget parti — fastän hans auktoritet 

ingalunda var obestridd ännu under flera år framåt. Med den geografiska och politiska pos-

ition han innehade kunde han framträda som den mest omutlige motståndskämpen mot japa-

nerna och därigenom fånga in och ge form åt det enorma uppbåd av nationellt syftande sociala 

krafter som den ihållande japanska aggressionen utlöste i Kina. Men för att nå detta mål 

skulle han ständigt vara tvungen att slåss på två fronter till — mot Kuomintang och mot 

Moskvas hegemoni. 

Det behövs ingen särskild förklaring till den förstnämnda av dessa konflikter. Fastän kommu-

nisterna och Kuomintang inom kort skulle finna det lämpligt att samarbeta i kriget mot Japan i 

stället för att slåss inbördes, betraktade ingendera parten detta som någon permanent lösning. 

Mao Tse-tung och Chiang Kaishek var bådadera lika övertygade att det var just hans kallelse 

att leda den kinesiska nationen som helhet, och ingendera hade den ringaste lust att dela mak-

ten med den andre i all oändlighet. Även i tider av det mest hjärtliga och effektiva samarbete, 

karakteriserades förhållandet dem emellan av ideliga manövrer, där de båda bundsförvanterna 

sökte stärka sin position inför den oundvikliga brytningen. 

Relationerna med Sovjetunionen var ett mycket mer invecklat problem, ty det innebar på 

samma gång både rivalitet och en äkta känsla av solidaritet mellan kommunisterna i de båda 

länderna. Stalin hade samtidigt två skilda men inbördes sammanhängande mål för sin kine-

siska politik. Det första målet var att undvika att revolutionen i Kina drevs så hårt att det blev 

risk för att Moskvas diplomatiska ställning kom i fara. Det andra målet var att se till att den 

kommunistiska rörelsen i Kina förblev under sovjetiskt ledarskap och sovjetisk kontroll. Även 

om de former i vilka dessa frågeställningar framstod i hög grad varierade allteftersom åren 

gick, kvarstod dessa två grundläggande spänningar under hela perioden från 1935 till 1949. 

Givetvis var Mao aldrig i stånd att öppet nonchalera Stalins myndighet, även om han vid 

skilda tillfällen vågade sig på att antyda att Moskvas rättigheter och inflytande i Kina hade 

sina gränser. Men det finns ingen anledning förmoda att frågan vem av de två som i sista hand 

skulle komma att leda den kinesiska revolutionens öden någonsin var totalt borta ur någon-

dera av de båda männens tankevärld. 

Kort innan ”Centrala röda armén” under Mao i september 1935 hade anlänt till basområdet i 

Shensi-Kansu, fullbordade den tjugofemte armékåren under Hsü Hai-tung, som hade opererat 

i det sydvästra hörnet av provinsen Hunan, sin marsch och nådde fram till Liu Chih-tan i 

samma basområde. De två arméerna sammansmältes där för att ge upphov till en ny enhet, 

femtonde armékåren, med en total manskapsstyrka på 7.000 man. Detta förband avvisade med 

framgång en Kuomintang-attack som då höll på att sättas in. I oktober förenade sig också Mao 

och hans 8.000 veteraner från den Långa marschen med detta förband, och under den därpå 

följande månaden kvaddades ännu ett ”omringnings- och undertryckningsfälttåg” från Kuo-

mintang. Hela styrkan under Maos befäl räknade sålunda omkring 15.000 man. Den skulle 

under loppet av år 1936 komma att ytterligare förstärkas i och med ankomsten av Ho Lungs 

soldater från basen i Hunan, liksom också genom Chang Kuo-t'aos och Chu Tehs armé, som 

omsider återvände från sin expedition till gränstrakterna mot Tibet. Men den totala styrkan 

förblev ringa i jämförelse vare sig med storleken på nationalistförbanden i trakten omkring 

eller med den ”Röda armé på en million man” som man hade haft som målsättning i Kiangsi 

år 1934.
*
 

                                                 
*
 Rörande omständigheterna kring hur de olika fragmenten av Röda armén återsamlades i Nordkina under åren 

1935 och 1936 och rörande de olika förbandens styrka, se J. Ch'en: Mao and the Chinese Revolution s. 195-202; 

Ch'en Chang-feng: On the Long March with Chairman Mao s. 65-70; The Long March s. 219 —24; Selected 
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Under dessa omständigheter var det allt annat än lätt att utnyttja temat om samlat motstånd 

mot japanerna av alla fosterlandsälskande kineser, utan att samtidigt kapitulera för Kuo-

mintang och gå miste om allt som liknade initiativ eller oberoende. Mao var utomordentligt 

väl lämpad för denna uppgift, alldenstund han fortfarande var — och under hela sin bana har 

fortsatt att vara — både övertygad revolutionär och passionerad kinesisk nationalist. 

Som revolutionär höll han omsider som bäst på att tillgodogöra sig marxismen-leninismens 

principer och att lära sig att gestalta sin politik i de rätta ideologiska mönstren. Det framgår 

tydligt av den rapport rörande den taktik man skulle använda i kampen mot den japanska 

imperialismen, där Mao sammanfattade resultaten av den betydelsefulla konferens i 

Waiyaopu som politbyrån höll i slutet av december 1935. I stället för att blott omnämna en 

allians med ”vilket väpnat förband som helst”, så som han hade gjort sedan 1933, framlade 

Mao en rätt finslipad analys på klassbasis av de förefintliga krafterna i Kina och deras 

politiska attityder. Han erkände här inte bara den lägre och ”nationella” bourgeoisin utan t. o. 

m. en del av de utländska firmornas handelsagenter samt godsägarna som potentiella 

bundsförvanter i den enade anti-japanska fronten, i den mån vederbörandes intressen var 

förenade med de länder, som t. ex. England och USA, som befann sig i konflikt med Japan. 

Härutöver framlade han förslag om att man skulle upprätta en enda ”regering för det 

nationella försvaret”, vilken kunde skaffa sig stöd från alla dessa grupper.
*
 

Samtidigt måste det påpekas att detta förslag — till en formell koalitionsregering — innebar 

blott en relativt begränsad eftergift för nationalisterna. Ty fastän man, liksom i den tidigare 

appellen av den 1 augusti, tydligt angav att den tillämnade ”regeringen för det nationella 

försvaret” borde bli resultatet av diskussioner bland representanter för olika partier och 

socialgrupper, var det alldeles uppenbart att kommunisterna själva skulle komma att ta led-

ningen i dessa diskussioner samt att den befintliga sovjetregeringen i Nordkina skulle komma 

att utgöra kärnan i den anti-japanska regimen. I vilket fall som helst kunde den centrala rollen 

inte spelas av Chiang och Kuomintang. Denna inställning var helt i överensstämmelse med 

den dåtida handlingslinjen hos Komintern, såsom den hade fastställts vid den sjunde 

kongressen på sommaren 1935. Här hade man yrkat på att man, i koloniala och halvkoloniala 

länder, skulle upprätta en ”anti-imperialistisk enhetsfront”, men samtidigt understrukit att i 

Kina ”sovjeterna måste bli det centrum kring vilket hela det kinesiska folket måste gravitera i 

sin frihetskamp.”
**

 

En bild av Maos allmänna åskådning vid denna tid, en åskådning som samtidigt är både mer 

kraftfull och mer balanserad än den som framgår av en ideologisk text som hans tal i 

december 1935, kan man få i hans dikt ”Snö”, som skrevs i februari 1936: 

Så är naturen i landet i norr,  

hundra mil förseglade av is,  

hundra mil av yrande snö.  

                                                                                                                                                         
Works (Peking) vol. 1 s. 175-76. Jen Pi-shih, hunanes (liksom Mao) som hade utexaminerats vid Första 

seminariet och som längre fram skulle bli en av hans trognaste ställföreträdande befälhavare, tycks ha spelat en 

viktig roll då det gällde att övertala Chang att vända tillbaka österut. 
*
 Den enda tillgängliga texten av Maos tal den 27 december 1935 är den som är tryckt i den officiella utgåvan av 

hans Selected Works (Peking) vol. 1 s. 153-78; sammandrag hos Schram: Political Thought of Mao s. 154-58. 

Talet blev otvivelaktigt omskrivet då det skulle tryckas, liksom nästan allting annat i den vanliga kanoniska 

utgåvan, men jag håller före att texten i huvudsak motsvarar vad Mao faktiskt yttrade vid tillfället i fråga. (Om 

diskussionen i denna fråga se Schram s. 137-38.) Jag har emellertid ersatt ordet ”folkrepublik” med ”regering för 

det nationella försvaret”, den term som vanligen användes vid denna tid. (Se den samtida versionen av den 

resolution som den 25 december 1935 antogs av politbyrån, i Mu-ch'ien hsing-shih ti-fen-hsi, Li-lun yü shih-

chien She 1936, s. 32-47.) Slagordet ”regering för det nationella försvaret” hade för första gången framförts i en 

appell till nationen som den 1 augusti 1935 antogs i Maoerhkai. 
**

 Rezolutsii VII vsemirnogo kongressa kommunistitjeskogo internatsionala (Partizdat, Moskva 1935) s. 25-26. 

Redan vid denna kongress hade Wang Ming yrkat på en ”regering för det nationella försvaret” 
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På ömse sidor om Stora muren  

är öde vidder allt man ser.  

I den stora flodens hela lopp  

ligger forsarna frusna, fördolda. 

Höjderna dansar som silverormar. 

högfjällen böljar som förvuxna elefanter, 

som sökte de tävla i höjd med himmelens herre. 

Och en solig dag 

se hur skönheten i sin vita klänning smyckas med rött 

till oförlikneligt behag. 

Lockade hit av vårt landskaps mäktiga skönhet 

har oräkneliga hjältar tävlat i att bugande betyga sin vördnad. 

Men ack, Ch'in Shih Huang och Han Wu Ti saknade tillbörlig hyfsning, 

T'ang T'ai Tsung och Sung T'ai Tsu 

hade föga smak för poesi, 

och Djingis Khan, 

denne himlens älsklingsson för en dag, 

kunde blott spänna sin båge i jakt på vingbreda gamar. 

Nu är de alla skuggor och borta. 

Vill vi finna hjältar i den stora stilen 

är det nog bäst vi håller oss till nuet.
*
 

Här har vi hans försäkran om att det förgångna inte är nog, att de största hjältarna i Kinas 

historia är dagens revolutionärer. Men vi ser också en enorm glorifiering av det förgångna. 

Det kinesiska landskapets majestät och deras hjältemodiga bedrifter som i över tvåtusen år har 

kämpat om makten i riket når sin kulmen i det närvarande, men de är också värda beundran 

för egen del. 

Särskilt påfallande är åkallan av Djingis Khan, ty den enda andra hänvisningen till den 

mongoliske erövraren i Maos skrifter påträffas nästan samtidigt, i en appell från december 

1935 till folket i Inre Mongoliet: 

Vi är övertygade om att det är genom gemensam kamp, förd av oss och av folket i Inre Mongoliet, 

som vi kan störta våra gemensamma fiender — de japanska imperialisterna och deras hejduk 

Chiang Kai-shek. På samma gång är vi övertygade om att det endast är genom kamp tillsammans 

med oss som folket i Inre Mongoliet kan bevara de ärorika minnena från Djingis Khans tidevarv 

och förhindra att dess nation utplånas, utan i stället kan slå in på den nationella pånyttfödelsens väg 

och uppnå samma frihet och oberoende som nu åtnjuts av folken i länder som Turkiet, Polen, 

Ukraina och Kaukasien.
**

 

Hänvisningen till Chiang Kai-shek i denna text såsom ”imperialisternas hejduk” är typisk för 

den övergångsperiod då Mao var på god väg att uppta förhandlingskontakter med Kuomin-

tang, men ännu inte riktigt hade funnit sig i att han fick lov att räcka handen åt sin gamla rival. 

Påpekanden av Kuomintangs reaktionära karaktär lyser nu helt med sin frånvaro, och ger rum 

åt en enda allt annat överskuggande anklagelse att partiet inte förmådde försvara den 

kinesiska nationens existens. De vanligaste skymforden som riktades direkt mot Chiang Kai-

shek under första halvan av år 1936 är ”förrädare mot nationen” (mai-kuo-tsei, ordagrant en 

rebell eller förrädare som säljer sitt land). 

                                                 
*
 Schram s. 107-08. Denna dikt har nyligen omdaterats från 1945 till 1936, se nästa fotnot. 

**
 Mu-ch'ien hsing-shih ti fen-hsi s. 52-53. I beaktande av den allmänna överensstämmelsen mellan dikten ”Snö” 

och Maos inställning vid denna tid, och särskilt i beaktande av hans samtida hänvisning på Djingis Khan, ser jag 

inget skäl (såsom Jerome Ch'en gör) att avvisa den omdatering av denna dikt som förekommer den senaste 

kinesiska utgåvan av Maos poesi. 
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Sådana angrepp på Chiang var förstås den logiska negativa följden av en politik som gav sig 

ut för att mobilisera varje tänkbar nationell eller social grupp kring den sovjetiska regeringen i 

dess egenskap av fast kärna för motståndet mot angriparna. Maos bemödanden i denna 

riktning är mångsidiga och pittoreska. Förutom till invånarna i Inre Mongoliet skickade han ut 

appeller också till den muselmanska minoriteten i nordvästra Kina, och anbefallde dem det 

”ärorika ryktet” från den nationella pånyttfödelsen i det muselmanska Turkiet som ”en 

kompass” vilken borde leda alla muselmaner.
1
 Inom det egentliga Kina appellerade han till 

Ko Lao Hui, det ryktbara hemliga sällskapet som han så ofta hade träffat på både i Hunan och 

annorstädes, och till vilket Liu Chih-tan, Shensi-basens grundare, hörde. Han gick till och 

med så långt att han försökte övertyga medlemmarna i detta sällskap att deras ideologi och 

Kinesiska kommunistpartiets ideologi var bokstavligen identiska, i det att bådadera gynnade 

de fattiga gentemot de rika, och kineserna gentemot deras utländska förtryckare.
2
 

Sådana här appeller är utomordentligt betecknande som manifestationer av Maos inställning 

och av den aktuella situationen. Men det politiskt sett avgörande problemet var uppenbarligen 

relationerna med Kuomintang och med dess ledare Chiang Kaishek. Sakta men säkert 

tvingades de båda männen av omständigheternas makt att komma över sin instinktiva motvilja 

att förhandla med en gammal fiende. I maj 1936 då kommunisterna inom kort måste räkna 

med anfall från de styrkor som stod under befäl av Yen Hsi-shan, understödd av två av 

Chiangs divisioner under Ch'en Ch'eng samt av de trupper som leddes av Chang Hsüeh-liang, 

”den unge marskalken” som hade drivits bort från Manchuriet av japanerna
*
 — först då beslöt 

de sig omsider för att söka direkt kontakt med den nationella Nanking-regeringens militära 

råd. Deras telegram, som avsändes den 5 maj 1936, har senare av Mao betecknats som det 

yttre tecknet på att man hade avbrutit agitationen mot Chiang Kai-shek
3
, och även om det nog 

förekom ett och annat fientligt uttalande mot Chiang även efter denna tidpunkt, så försvann 

hastigt de smädelser som kommunistpressen i nio års tid hade slungat mot honom.
**

 

Under Maos långa intervjuer med Edgar Snow på sommaren 1936 framhöll Mao uttryckligen 

sin villighet att samarbeta med sin gamla fiende: 

Det måste komma en beslutets dag, en dag då han antingen måste försvara sig mot japanerna eller 

bli störtad av sina egna underordnade, som inte över lag har någon större lust att bli slavar under 

Japan. Många av hans gamla generaler är nu mycket motsträviga och yrkar på att man ska gå in för 

att göra motstånd ... 

De ökade påtryckningarna från hans egna generaler och från den anti-japanska massrörelsen kan 

alltjämt hinna förmå Chiang att inse sina misstag och gå med på vad folket begär. Om han sätter 

stopp för inbördeskriget, börjar slåss mot Japan, och återupprättar unionen mellan Kuomintang och 

Kinesiska kommunistpartiet, kommer vi att välkomna denna förändring och helhjärtat samarbeta 

med honom. Men den saken kan bara Chiang Kai-shek avgöra själv. Beslutet kan inte uppskjutas så 

värst länge till.
4
 

För ögonblicket visade sig Chiang alls inte benägen för något samarbete med kommunisterna. 

Men det fanns de som villigare lyssnade till Maos och hans kamraters appeller för nationell 

samling mot Japan. Den ledande bland dessa var Chang Hsüeh-liang, vars trupper hade tagits 

till fånga under striderna med kommunisterna och därefter indoktrinerats innan de släpptes 

fria, sjuka av längtan till sin hembygd Manchuriet. Chang upptog därför kontakt med 

                                                 
1
 ”Den sovjetiska centralregeringens appell till muselmanerna” (undertecknad av Mao ensam) i Tou-cheng nr 

105 (12 juli 1936) s. 1-3. 
2
 Utdrag, se Schram: Political Thought of Mao s. 189-90. En fullständig översättning finns bifogad min uppsats 

”Mao Tse-tung and Secret Societies” i China Quarterly nr 27 1966 s. 11 -13. 
*
 Dessa angrepp var orsakade av den ”anti-japanska expedition” som behandlas på s. 208. 

3
 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 264; lydelsen på telegrammet den 5 maj s. 279-80. 

**
 En av de sista var att Mao i sin appell till muselmanerna betecknade Chiang som en ”mai-kuo-tsei”, en 

förrädare. 
4
 Chung-kuo ti hsi-pei (tryckort okänd maj 1937) s. 74-75. 
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kommunisterna genom många skilda kanaler.
5
 I oktober hade det gått så långt att Mao var 

beredd att deklarera att Röda armén inte längre skulle vidta några fientligheter mot Chang 

Hsüeh-liangs ”Revolutionära folkarmé” försåvitt denne inte själv gick till angrepp. 

När Mao för pressen i en deklaration kommenterade denna order, försäkrade han att han och 

hans kamrater var redo att ”gå hand i hand” inte bara med Revolutionära folkarmén utan 

också med Nanking-regeringen i syfte att stärka motståndet mot Japan. ”Vi är ytterst 

angelägna att samarbeta med Nanking-regeringen”, förklarade han.
6
 

Chiang blev allvarligt oroad av denna sakernas utveckling, och angelägen som han var att 

snarast sätta in en ny kampanj mot kommunisterna, vilken skulle förinta dem totalt, begav han 

sig skyndsamt till Chang Hsüeh-liangs högkvarter i Sian (i Shensi söder om Yenan). Där blev 

han emellertid till sin förvåning arresterad av sin värd och tagen i fängsligt förvar, medan 

”den unge marskalken” satte i gång att övertala honom om nödvändigheten att bekämpa 

japanerna först och kommunisterna sedan i stället för tvärt om. Detta ryktbara ”Sian-

intermezzo” slutade som bekant med en kompromiss som till synes gynnade Chiang Kai-shek, 

men i själva verket innebar avsevärda eftergifter från hans sida. Till det yttre erkände Chang 

Hsüeh-liang att han hade haft fullkomligt fel och bad ödmjukt Chiang att han på lämpligt sätt 

skulle straffa honom. (Härvidlag gjorde generalissimus honom gärna till viljes; nära trettio år 

efter intermezzot befinner sig Chang Hsüeh-liang fortfarande i husarrest i Taiwan.) Men 

samtidigt ändrade Chiang, i princip frivilligt, sin tidigare attityd och rörde sig snabbt i riktning 

mot ett accepterande av ett mot Japan riktat samarbete med kommunisterna och med alla 

andra fosterlandsälskande krafter.
*
 

Det råder mycket delade meningar om kommunisternas, och enkannerligen om Mao Tse-

tungs, roll under denna kris. Det råder inte något som helst tvivel om att Mao och hans 

kamrater var mycket mer mosträviga när det gällde samarbete med Chiang än vad Moskva 

var. Ja, Stalin stirrade sig så till den grad blind på att uppehålla åtminstone någon skugga till 

politisk enhet i Kina under Chiang Kai-shek (som han höll för den enda tänkbara nationella 

ledaren) att den sovjetiska pressen vid de första nyheterna om Sian-kuppen förde ett våldsamt 

språk och stämplade kuppen som en japansk sammansvärjning.
**

 De kinesiska kommunis-

terna, som Chang Hsüeh-liang inom kort drog in i diskussionerna om vad man skulle ta sig till 

med Chiang, var förklarligt nog för sin del föga benägna att låta detta tillfälle gå sig ur händer 

att göra upp räkningen med sin gamle fiende. Enligt Edgar Snow yppades förslag i den röda 

huvudstaden i Shensi att man skulle iscensätta en offentlig rättegång mot generalissimus.
***

 

Men när allt kom omkring drog Mao och hans kamrater av allt att döma den slutsatsen att de 

ännu inte var starka nog att ta initiativet till att själva bilda en koalitionsregering, och att 

Chiang Kai-shek därför var något mindre ont än de ännu mer reaktionära ledare som troligtvis 

skulle få makten i Nanking ifall han offrades. 

Detta är i varje fall den förklaring som Mao själv uppger i ett samtida uttalande: 

Under hela intermezzot stod det kommunistiska partiet för en fredlig överenskommelse och gjorde 

alla ansträngningar i detta syfte, samt verkade uteslutande med nationens fortbestånd för ögonen. 

Hade inbördeskriget spritt sig och Chang och Yang hållit Chiang i förvar under längre tid, kunde 

intermezzot blott ha utvecklat sig till förmån för de japanska imperialisterna och för den ”straffin-

                                                 
5
 Snow: Red Star over China s. 33-36. 

6
 Mao Tse-tung kuan-yü t'ing-chan k'ang-Jih chih t'an-hua (Ett anförande av Mao Tse-tung om att inställa (de 

inbördes) fientligheterna och att göra motstånd mot Japan (duplicerad pamflett, Yenan 1936) 
*
 Bland alla oräkneliga redogörelser för Sian-intermezzot, se särskilt Chiangs egen berättelse, som ingår som 

bilaga i hans hustrus redogörelse, Sian, a Coup d'Etat (Shanghai 1937), samt J. M. Bertram: Crisis in China, The 

Only Story of the Sian Mutiny (Macmillan 1937). 
**

 Denna punkt är rikligt belagd av Charles B. MacLane i hans bok Soviet Policy and the Chinese Communists 

1931-1936 (Columbia University Press, New York 1958) s. 79-91. 
***

 E. Snow: Random Notes on Red China (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1957) s. 1-11. 
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riktade” gruppen i Kina.
7
 

Under första hälften av år 1937 gjorde man stora framsteg i riktning mot en överenskommelse 

om en ny period av samarbete mellan Kuomintang och kommunisterna. Grundvalen till en 

kompromiss utgjorde ett telegram av den 10 februari 1937 från Kinesiska kommunistpartiets 

centralkommitté till Kuomintangs centralkommittés tredje plenarsession. Här framlade 

kommunisterna följande erbjudanden om eftergifter: 

1. Slopande av programmet med väpnade folkresningar i syfte att störta nationalregeringen. 

2. Omorganisering av sovjetregimen i Shensi till styrelse för en ”specialregion” inom 

Republiken Kina, och omdöpning av Röda armén till ett förband ingående i den nationella 

armén, under ledning av Nankingregeringen respektive dess Militära råd. 

3. Upprättandet inom ”specialregionen” av ett demokratiskt system grundat på allmän rösträtt. 

4. Upphörande av konfiskeringen av godsägarnas jord. 

5. Förbättring av folkförsörjningen.
8
 

Den 22 september 1937, två månader efter det att intermezzot vid Marco Polo-bron (i 

Lukouchiao nära Peking) hade givit startsignalen till japansk invasion i full skala i Kina, 

nådde man fram till en slutuppgörelse mellan kommunisterna och Kuomintang på villkor som 

i hög grad liknade dem som de förra hade framlagt i februari. Den viktigaste skillnaden bestod 

i att man hade tillagt en paragraf vari de kinesiska kommunisterna förband sig att verka för 

Sun Yat-sens tre folk-principer. Idén att dessa tre principer erbjöd ett lämpligt program på det 

stadium där Kina nu befann sig hade faktiskt framförts av kommunisterna själva i ett brev till 

Kuomintang av den 25 augusti 1936, vari man manade Kuomintang att ”återuppliva andan i 

dr Suns revolutionära tre folkprinciper” och att ”återuppta hans tre stora politiska handlings-

linjer, allians med Ryssland, samarbete med Kommunistpartiet, samt bistånd åt arbetare och 

bönder.”
9
 

Detta slags vädjan till nationalisternas egna principer ledde till spekulationer huruvida de 

kinesiska kommunisterna hade övergivit sina idéer och upphört att vara ”riktiga” kommu-

nister. Illusioner av detta slag blev så småningom rätt allmänt spridda (även om de aldrig blev 

så spridda som man senare gjorde gällande), men de var helt oberättigade, ty ända från början 

beflitade sig Mao om att göra saken fullkomligt klar. I en intervju den 1 mars 1937 med den 

amerikanska journalisten Agnes Smedley, som hade kommit till Yenan i januari 1936
*
, gick 

Mao i detalj in på just sådana frågor huruvida kommunisterna hade kapitulerat för Kuomin-

tang samt relationerna mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Under denna intervju frågade Agnes Smedley Mao rentut om enhetsfrontpolitiken innebure att 

de kinesiska kommunisterna hade uppgivit klasskampen och övergått till att bli vanliga 

nationalister. Härpå svarade Mao: 

Kommunisterna sammanbinder absolut inte sin åskådning vid någon särskild klass' intressen vid 

någon särskild tid, men är lidelsefullt engagerade för den kinesiska nationens öde, och dessutom för 

dess öde i all evighet ... De kinesiska kommunisterna är internationalister; de verkar för den världs-

kommunistiska rörelsen.
*
 Men de är samtidigt patrioter som försvarar sitt fädernesland ... Denna 

patriotism och denna internationalism står på intet sätt i motsättning till varandra, ty endast Kinas 

oberoende och befrielse kan göra det möjligt att delta i den världskommunistiska rörelsen. 

                                                 
7
 ”A Statement on Chiang Kai-shek” den 28 december 1936 i Selected Works (Peking) vol. 1 s. 257. 

8
 Ibid. s. 281-82. 

9
 Ibid. s. 261. 

*
 Smedleys egen redogörelse för sina äventyr i Sian vid tiden för intermezzot och för sin resa till Yenan i hennes 

bok Battle Hymn of China (Gollancz, London 1944) s. 96-143. 
*
 Här använder den kinesiska texten (som är den enda tillgängliga) den åldriga termen ”ta t'ung”, eller ”stor 

harmoni”, för att uttrycka kommunismens idé. 
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Det slutliga målet förblev alltså kommunismen, både i Kina och i hela världen i övrigt. Men 

en social revolution kunde komma till stånd endast därest nationen själv först räddades från 

undergång. Slutligen erinrade Mao om att både han och ett stort antal av hans kamrater hade 

verkat inom Kuomintang och dess militära förband under tiden 1925-27, och att de hade 

kunnat göra det därför att också de trodde på de tre folk-principerna, vilka nära överensstämde 

med vad Kina nu behövde.
10

 

I maj 1937 höll Kinesiska kommunistpartiet en rikskonferens i Yenan för att diskutera den 

nya samarbetspolitiken med Kuomintang, vilken hade väckt en del oro hos åtskilliga parti-

medlemmar.
*
 I sin redogörelse för denna händelse framhöll Mao ånyo att, i det aktuella läget, 

det kommunistiska partiprogrammet visserligen var radikalare än de tre folk-principerna, men 

ingalunda stod i motsättning till dessa. Kommunistpartiet och Kuomintang kunde således 

finna en grundval för samarbete i den gemensamma striden för ”de tre stora målen nationellt 

oberoende, demokrati och frihet, samt folkets försörjning och lycka”.
11

 

Att man nu tillfälligt lät den sociala revolutionen underordna sig den nationella revolutionen 

mot imperialismen, och i samband därmed förde en allianspolitik gentemot de ”borgerliga 

nationalisterna”, var visserligen helt i överensstämmelse med Lenins teori och Stalins praxis, 

men det kvarstod ändå en avgörande skillnad mellan Maos syn på problemet och de sovjetiska 

ledarnas. Vad Mao beträffar uppfattade han ingalunda detta alla kinesers förbund till deras 

lands räddning som blott och bart en skicklig taktik, det var ett värde i sig. I hur hög grad 

detta var fallet framgår av den entusiasm han visade då han kastade sig in i arbetet på att sätta 

denna politik i verket. Det räckte inte med att han förutsåg en ”lysande seger” för Kuomintang 

och prisade dess ”store ledare” Chiang Kai-shek
12

, i sin rapport till Kinesiska kommunist-

partiets centralkommittés sjätte plenum förordade han också, på tal om den organisatoriska 

formen för alliansen, ett ”block inifrån” av den typ man hade haft under åren 1924-27. Han 

gick rentav i förväg med på två inskränkningar i sin handlingsfrihet vilka liknade dem som 

Chiang år 1926 hade påtvingat de kommunister som verkade inom Kuomintang: Chiang 

skulle få sig tillsänd en fullständig förteckning över de kommunistiska partimedlemmar som 

gick med i Kuomintang, och Kuomintang-medlemmar skulle inte värvas till Kommunist-

partiet.
13

 

När dessa förslag framfördes till Chiang Kai-shek såg denne helt naturligt i dem blott ett 

försök att ”infiltrera Kuomintang i stor skala” så som hade skett under åren 1924-1927.
14

 

Härtill kommer att alla Maos samtida uttalanden och åtgärder, inklusive ett avsnitt i just 

samma rapport i oktober 1938
15

, ådagalägger att han inte hade någon som helst avsikt att 

uppoffra den väsentliga grundvalen för sin egen oberoende maktställning. Men samtidigt 

verkar det sannolikt att Mao under denna ”andra enhetsfront” var mer optimistisk än sina 

kamrater rörande möjligheterna till samarbete på lång sikt (om också inte i all oändlighet) 

med Kuomintang. 

Paradoxalt nog gjorde just Maos (åtminstone partiella) uppriktighet i samarbetspropåerna till 

Chiang Kai-shek honom än farligare som rival för denne. För ur samarbetet växte fram ett 

innerligt engagemang för Kinas öde, och detta engagemang förhöjde i hög grad hans prestige i 

de nu djupt oroade kinesiska bondemassornas ögon, de massor som i sinom tid skulle föra 

                                                 
10

 Shih-lun hsüan-chi (Shanghai, maj 1937) s. 359-72. 
*
 I sin ovan citerade intervju med Agnes Smedley utpekade Mao direkt en viss grupp (tydligen inom 

Kommunistpartiet) som led av ”vänsterflygelsinfantilism” och därför hade motsatt sig att man efter Sian-

intermezzot släppte Chiang Kai-shek, liksom man över huvud taget opponerade sig mot hela samarbetspolitiken 

med nationalisterna.  
11

 Selected Works (Peking) vol. 1 s. 270-71. 
12

 Schram s. 159-60; se även Lun hsin chieh-tuan kapitel 4:2. 
13

 Lun hsin chieh-tuan kapitel 3:18, 5:5. 
14

 Chiang Kai-shek: Soviet Russia and China. A Summing-up at Seventy (Harrap, London 1957) s. 87-88. 
15

 Schram s. 138, 160. 
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honom till makten på en våg som lika mycket var en våg av nationalism som av social revolt. 

Att Maos slutliga maktövertagande till stor del berodde på att han, i vida högre grad än 

Chiang Kai-shek, lyckades båda upp de kinesiska bondemassornas fosterländska känslor till 

kamp mot den japanska invasionen, detta faktum har länge tagits för givet av flertalet bland 

dem som har forskat i ämnet. Nyligen har ett arbete baserat på rikligt källmaterial i den 

japanska arméns arkiv bekräftat detta intryck med gedigna historiska belägg.
*
 

Basområdet för den kommunistiska gerillan hade avgörande betydelse för att Kinesiska 

kommunistpartiet kom att framstå som inkarnationen av nationens motstånd mot Japan. Jag 

vill erinra om att den Långa marschen i stor omfattning hade förklarats och fått sitt berätti-

gande som en förflyttning norrut i syfte att bekämpa japanerna. I januari och februari 1936 

satte också Mao och hans kamrater i gång vad de kallade för en ”anti-japansk expedition”. En 

avsevärd styrka ur Röda armén under befäl av Mao, Liu Chih-tan och Hsü Hai-tung gick över 

Gula floden och hade snart nog lyckats besätta arton hsien i provinsen Shansi utan att stöta på 

annat än svagt motstånd från kuomintangbefälhavaren där, Yen Hsi-shan. I detta läge ingrep 

Chiangs egen arme; i maj 1936 hade större delen av de röda styrkorna drivits tillbaka över 

floden, och Liu Chih-tan hade förblött av sina sår.
16

 Därefter började kommunisterna arbeta 

för den enhetsfront med Nanking som redan har skildrats, vilket slutligen ledde fram till 

denna överenskommelse rörande det militära, vilken i sin helhet lyder så här: 

Namnet Röda armén kommer att avskaffas och dess beteckning att ändras; den kommer att 

omorganiseras som Nationella revolutionsarmén och kommer att stå under befäl av 

nationalregeringens militära råd. Vidare kommer den att avvakta vidare order att rycka fram och 

fylla sina plikter vid den antijapanska fronten.
*
 

I enlighet med denna bestämmelse tog sig Röda armén i Yenanområdet (förbandet hade döpts 

om till Åttonde lättrörliga armén) än en gång över Gula floden i september 1937, och gick 

nästan omgående till aktion mot japanerna.
17

 På så vis kunde sent omsider kommunisterna, 

med Chiang Kai-sheks godkännande, göra det som de hade deklarerat vara deras önskan 

alltsedan år 1934. 

Men varken kommunisttruppernas strid mot japanerna eller förstärkningen av deras positioner 

inför en framtida konflikt med nationalisterna var något som kunde klaras av genom ställ-

ningskrig mellan reguljära truppförband. I vilket fall som helst var den nyligen omdöpta 

Åttonde lättrörliga armén, vars manskapsstyrka av Nanking hade begränsats till 45.000 man, 

ingalunda i stånd att motstå en kraftig japansk frontalattack. Armen kunde i stället mest 

effektivt bekämpa inkräktaren genom den gerillataktik som deras tidigare träning och deras 

ideologi gjorde dem väl skickade för, i synnerhet som japanerna omöjligen kunde hålla den 

rena landsbygden ockuperad, med undantag av de kommunikationslinjer längs vilka deras 

                                                 
*
 Se Chalmers A. Johnson: Peasant Nationalism and Communist Power, The Emergence of Revolutionary China 

1937-1945 (Stanford University Press, Stanford 1962). Av bara farten överdriver författaren sin tolkning av 

händelseförloppet och belamrar sin framställning med en i stort sett föga övertygande teoretisk överbyggnad. 

Han vill få oss att tro att den påtagliga känslan för Kina som historisk och politisk realitet, något som har 

karakteriserat kineserna under de två senaste årtusendena, samt strävandena att rädda Kina från barbar-

invasionerna, vilka från och med Opiumkriget blev så kännbara för alla skikt i det kinesiska samhället, att allt 

detta har föga eller intet att göra med den moderna kinesiska nationalismen, som på något vis föddes ur tomma 

intet år 1937. Å andra sidan gör han gällande att böndernas aggkänslor över de ekonomiska orättvisor som 

godsägarna och skatteuppbördsmännen tillfogade dem blott hade marginell betydelse och kan lämnas ur 

räkningen som underliggande faktor för böndernas beslut att stödja kommunisterna. Denna ensidiga uttolkning 

berövar emellertid ej detta arbete dess värde som historisk undersökning. 
16

 Johnson: Peasant Nationalism and Communist Power s. 99. 
*
 Chung-kuo Kung-ch'an-tang k'ang-chan wen-hsien vol. 1 (Hung-mien Chu-pan-she, Hongkong 1946) s. 8. 

Denna deklaration framfördes av Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté till Kuomintang den 15 juli 

1937, men publicerades av Kuomintang först den 22 september. Den fullständiga texten finns översatt till 

engelska i A Documentary History of Chinese Communism s. 245-4 
17

 Ibid. s. 73-74. 
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trupper förflyttades. På samma gång var just detta slag av krigföring också den som var minst 

ägnad för kontroll från nationalistregeringens sida. Det var stört omöjligt att hålla reda på de 

kommunistkontrollerade styrkornas tillväxt, uppsplittrade som de var i enheter på 1.000 eller 

2.000 man bakom de japanska linjerna — så till den grad omöjligt att dessa styrkor fram till år 

1945 hade tiodubblats från 50.000 till 500.000 man.
*
 

Militärt sett expanderade kommuniststyrkorna dels genom direkt rekrytering, dels genom att 

man understödde, omformade och i sista hand i de egna leden inkorporerade den rika flora av 

motståndsgrupper som hade bildats i självförsvar eller för gerillakrigföring mot japanerna, i 

kölvattnet på invasionen och den usla behandling befolkningen utsattes för. Politiskt 

tillämpade kommunisterna ”tre-tredjedels-systemet”, vilket innebar att lokalförvaltningen 

inom de gerillabehärskade områdena bestod av en tredjedel kommunister, en tredjedel ur 

andra organisationer, samt en tredjedel icke-partianslutna. Resultatet blev förstås inte någon 

demokrati i betydelsen majoritetsstyre, något som i vilket fall som helst i de rådande 

omständigheterna låg utom möjligheternas gräns, men denna ordning innebar dock, på det 

hela taget, en hederlig förvaltning, som vann respekt hos en stor del av befolkningen, vilket 

japanerna snart nog med beklagande måste konstatera. Vädjan till alla samhällsklasser att 

sluta sig samman mot japanerna underbyggdes av en måttfull ekonomisk politik, som innebar 

begränsning av arrendena men ingen sådan konfiskering av jord som man hade beslutat om år 

1937. Godsägarna fick mindre i arrende, men de var i gengäld säkra på att kunna uppbära det 

de skulle behålla, ty regeringen i Yenan och dess olika förgreningar garanterade deras rätt 

härtill. Bönderna betalade å sin sida aldrig mer än en tredjedel av skörden i arrende — vilket 

för dem innebar en påtaglig fördel, alldenstund arrenden på mer än halva skörden ditintills 

inte hade varit någon ovanlighet. Man slopade ordet ”sovjet”, och basområdet i nordväst 

omdöptes till ”Gränsregionen”.
18

 

En taktik liknande den som Åttonde lättrörliga armén hade tillämpat i norr, fullföljdes också i 

Centrala Kina av den ”Nya fjärde armé” som upprättades i september 1937 av de överlevande 

från de olika gerillabaser som hade funnits kvar i området även efter den Långa marschen. 

Yeh T'ing, ledaren för Nanchang-upproret återkallades från sin exil i Hongkong för att överta 

befälet över denna armé. (Eftersom hans medlemskap i Kommunistpartiet hade gått ut under 

mellantiden, betraktades han som en föga oroande figur i jämförelse med vissa andra bland 

kommunistgeneralerna.) Närmast under honom stod Hsiang Ying som, tillsammans med 

Chang Kuo-t'ao, hade varit en av de två vice ordförandena i Kinesiska sovjetrepubliken under 

dennas tid i Kiangsi. Den främsta bland hans underordnade var måhända Ch'en I, den 

nuvarande utrikesministern. På våren 1938 hade man fullbordat omorganiseringen av denna 

armé, och den började i fråga om bedrifter tävla med Åttonde lättrörliga armén i norr både 

militärt genom gerillaattacker mot de japanska förbindelselinjerna, och politiskt genom att 

innästla sig bland befolkningen.
19

 

Det påtagliga allvaret i Maos anti-japanska känslor samt effektiviteten i det gerillakrig som 

kommunisterna förde mot inkräktaren, lockade ett allt större antal studenter och andra 

intellektuella att bege sig från städerna vid kusten upp till Yenan, som inom kort hade blivit 

ett av Kinas mest livaktiga centra. Ropen på att studenterna skulle ta sin del i kampen mot 

japanerna hade för första gången ljudit den 9 december 1935, då tusentals studenter i Peking 

hade demonstrerat under slagordet: ”Gör motstånd mot Japan och rädda landet!” Sådana 

demonstrationer hade snart nog spritt sig till andra delar av Kina, och väckt sympatier inte 

bara bland studenter och lärare utan också bland övriga politiskt medvetna element. Från 

                                                 
*
 Johnson s. 72. Johnson framhåller dessa sifferuppgifter som de mest sannolika, men påpekar att det faktiska 

antalet man både i början och slutet av utvecklingen kan ha varit betydligt större. 
18

 Ibid. passim, särskilt s. 93. 
19

 Ibid. s. 74-76, 123-32. 



114 

 

första början hade dessa demonstrationer stått under starkt kommunistiskt inflytande
*
, och 

Kuomintangs ledning hade helt naturligt ogillat dem, dels därför att Kuomintang inte gillade 

massrörelser i allmänhet, dels därför att initiativet bakom dem hade hotat den officiella politi-

ken att undvika öppen konflikt med japanerna. Studenterna hade därför i allt större antal 

börjat strömma till det röda basområdet i Shensi för att uppsöka en mer vänligt sinnad miljö. 

Mao och hans kolleger vidtog snabbt åtgärder för att dessa besökare skulle känna sig 

hemmastadda. Redan i februari 1936, blott ett par månader efter den Långa marschens slut, 

hade Mao tillsammans med Chou En-lai och P'eng Te-huai egenhändigt undertecknat en 

deklaration om upprättandet av ”Den anti-japanska Röda arméns nordvästra universitet”, 

vilket skulle börja sin verksamhet den 1 april. Syftet med universitetet, förklarades det, var att 

utbilda en befälskader för ”det nationella revolutionära kriget mot japanerna” i syfte att rädda 

den kinesiska nationen från det förintelsehot som riktades mot den till följd av de japanska 

imperialisternas och ”överförrädaren (mai-luo-tsei t'outzu) Chiang Kai-sheks” handlingssätt. 

Utbildningsprogrammet hade delats upp på fyra sektioner avsedda att utbilda officerare (1.000 

studenter), politiska arbetare (1.200 studenter), gerillaledare (300 studenter) respektive 

specialister såsom officerare inom kavalleriet, artilleriet och ingenjörstrupperna (200 

studenter). De tre förstnämnda sektionernas kurser skulle vara ett halvt år, den fjärde 

sektionens kurs ett år. Studenterna var välkomna utan hänsyn till politisk bakgrund, klass-

ursprung eller kön, blott de var fast beslutna att kämpa mot Japan. Minimikravet på 

skolunderbyggnad var betyg från högre folkskola eller motsvarande, men elever i mellan-

skolan samt universitetsstuderande skulle självfallet vara välkomna.
20

 

Edgar Snow fann detta universitet redan i full verksamhet då han besökte det sovjetiska 

området på sommaren 1936.
21

 Den formella överenskommelsen med Kuomintang år 1937 

samt begynnelsen av kriget mot Japan gjorde det också lättare för studenterna att ta sig över 

till Yenan och ökade också deras motivation att göra det. Den massutvandring till inlandet 

som blev följden härav försåg Mao och hans kamrater med en mycket talrik kader av 

synnerligen användbart folk, av vilka många än i dag är verksamma inom stat och 

partiapparat. 

Kommissarie för undervisningen i Gränsregionens regering var Maos gamle lärare från 

Changsha, Hsü T'e-li. Hsü var särdeles väl skickad att förstå sig på de problem som mötte 

lärarfolk i olika åldrar och från olika miljöer, ty år 1919 hade han, vid över fyrtio års ålder, 

begett sig till Paris som ”arbetande student”, och år 1928 hade han skrivit in sig som student 

vid Sun Yat-sen-universitetet i Moskva. Efter sin återkomst till Kina år 1930 hade han ut-

nämnts till biträdande kommissarie för undervisningen i Kiangsis sovjetrepublik under Ch'ü 

Ch'iu-pai, och efterträdde Ch'ü då denne Ilade avrättats av Kuomintang år 1935.
**

 

Att studenter, intellektuella och konstnärer på detta sätt drog sig upp till Yenan hade en viktig 

konsekvens för Maos personliga liv. 

År 1928, då Mao var trettifyra år gammal, hade han börjat leva tillsammans med en flicka på 

arton år, Ho Tzu-chen. Fastän hon väl inte var hans hustru officiellt förrän efter Yang K'aihuis 

avrättning i Changsha år 1930, födde hon honom fem barn under loppet av de följande nio 

åren, varibland ett under den Långa marschen; hon var en av de få kvinnor som deltog i 

denna, och det trots att hon var gravid. År 1937 hade hon skickats till Moskva för medicinsk 

behandling. Medan hon var borta anlände en välkänd filmskådespelerska från Shanghai, Lan 

                                                 
*
 Den officiella historieskrivningen i Peking gör gällande att denna rörelse i sin helhet stod ”under ledning av det 

Kommunistiska partiet”. Ho Kan-chih: A History of the Modern Chinese Revolution s. 285-86. Som påvisas av 

John Israel (Student Nationalism in China 1927-1937, Stanford University Press 1966) var det inte kommunis-

terna som igångsatte denna rörelse, men de lyckades efter hand få kontroll över den. 
20

 Mu-ch'ien hsing-shih ti fen-hsi (Li-lun yü shih-chien She 1936) s. 62-64. 
21

 Snow: Red Star over China s. 107-13. 
**

 Se hans egen berättelse i Nym Wales: Red Dust s. 44-45. 
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p'ing, till Yenan och började arbeta vid teatern där. Det blev tydligen kärlek vid första 

ögonkastet. Mao skilde sig nu från Ho Tzu-chen och gifte sig med den glamorösa 

nykomlingen, och han har alltsedan dess levat lycklig tillsammans med henne.
*
 

Att Mao fann tröst i nuet betydde inte att han hade glömt sin ungdomsvän, Yang K'ai-hui. På 

sommaren 1937, innan han hade träffat Lan-p'ing, frågade han en gång Agnes Smedley om 

hon någon gång hade älskat någon man och vad kärleken betydde för henne, och vid ett annat 

tillfälle läste han upp en dikt för henne, skriven till hans första hustrus minne. I likhet med det 

mesta övriga som Mao har skrivit under sitt liv, har denna dikt aldrig blivit publicerad.
**

 

Tjugo år senare tillägnade han emellertid K'ai-huis minne en annan dikt, och den här gången 

gick han med på att den trycktes för allmänheten. 

Samtidigt som Mao fick en ny hustru, skildes han från sin ende kvarlevande bror, Mao Tse-

min, som troget hade delat hans politiska öden ända sedan han år 1925, på Maos inrådan, hade 

genomgått en kurs på Kuomintangs Institut för utbildning av organisatörer inom bonde-

rörelsen (ovan s. 84). År 1938 tog Tse-min avsked från sin post i Yenan som en av dem som 

var ansvariga för Gränsregionens ekonomi, och åtog sig posten som chef för finansavdel-

ningen under general Sheng Shih-ts'ai, en lokal krigsherre i Sinkiang vilken vid denna tid 

samarbetade med Sovjetunionen. Sedan general Sheng hade bytt sida och gått över från 

Moskva till Chungking, blev Mao Tse-min i september 1942 arresterad och avrättades år 

1943. Sedan Maos syster Tse-hung hade avrättats år 1930 på samma gång som hans första 

hustru, och hans bror Tse-t'an hade omkommit år 1935, var han den enda kvarlevande i hela 

syskonskaran.
***

 

Under åren i Nordvästkina växte Mao ut till en allmänt känd gestalt både i Kina och 

utomlands. Även om han ofta hade omnämnts i pressen under det närmast föregående 

årtiondet, hade han inte just varit mer än ett namn, en bandithövding för somliga, en 

revolutionshjälte för andra, men i varje fall en abstraktion. När nu Edgar Snow hade företagit 

sin pionjärresa på sommaren 1936, lyckades en lång rad besökare att ta sig upp till 

Gränsregionen och föra med sig hem färska reportage om folket där. 

De porträtt de målade upp av Mao varierade i hög grad utom i ett avseende: han lämnade 

ingen oberörd. Edgar Snow, den förste utländske journalist som intervjuade Mao, beskrev 

honom träffande som en kombination av intellektuellt djup och bondsk slughet. Fastän 

ledarkulten inte på allvar skulle komma i gång förrän fem år senare, noterade Snow Maos 

”djupa känsla för personlig värdighet” liksom också hans ”hänsynslösa beslutsamhet”. En av 

de skarpaste och insiktsfullaste skildringarna av Maos personlighet har skrivits av en intensiv 

och känslomässigt ytterst lyhörd kvinna, Agnes Smedley. Hon uppfattade honom vid deras 

första möte som veklig och allmänt lätt motbjudande. ”Vad han i övrigt än kan vara”, skrev 

hon, ”så var han i varje fall estet.” Längre fram uppdagade hon styrkan bakom det rörliga 

minspelet och de behagfulla åtbörderna, och den mänskliga värmen och enkelheten bakom 

den vördnadsbjudande tillbakadragenheten. Men fastän han mycket väl kunde samtala ivrigt 

och intensivt med ett fåtal intima vänner, förblev han på det hela taget reserverad och liksom 

                                                 
*
 Enligt den biografi av Ho Tzu-chen som trycktes som bilaga till den kinesiska översättningen av Maos biografi 

berättad för Edgar Snow och utgavs av Li-ming Shu-chü i Shanghai i november 1937, med ett företal med Maos 

egen handstil i facsimile, var hon dotter till en godsägare. Hon hade gått med i Kommunistiska partiet år 1927 

och fört befäl över ett kvinnoregemente under Nanchang-upproret. Vare sig den sistnämnda uppgiften är korrekt 

eller eller inte, var hon uppenbarligen en ytterst kraftfull personlighet. Se även J. Ch'en s. 15, samt Meng Ch'iu: 

Sui-chün hsi-hsing chien-wen-lu (Shanghai 1938) s. 94-96. 
**

 A. Smedley: Battle Hymn of China s. 122-23; Robert Payne: Portrait of a Revolutionary, Mao Tse-tung 

(Abelard-Schuman, London 1961) s. 233. Enligt Payne sammanställde Mao under sin tid i Yenan en samling på 

omkring sjuttio dikter och lät trycka dem i en mycket liten upplaga för sina mest intima vänner under titeln 

Vindsanddikter. 
***

 Se Allen Whiting och general Sheng Shih-ts'ai: Sinkiang, Pawn or Pivot (Michigan University Press, East 

Lansing 1958) samt J. Ch'en s. 204, 210. 
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upphöjd. ”Den lömskhet som jag hade en så stark känsla av i början hos honom”, fortsatte 

Agnes Smedley, ”visade sig vara andlig isolering. Chu Teh var älskad, Mao Tsetung var 

respekterad. De få människor som kände honom bäst var varmt fästa vid honom, men sin själ 

bar han inom sig och den isolerade honom.” 

De västerlänningar som under dessa år sammanträffade med Mao imponerades av hans allvar 

och av hans beredvillighet att uppoffra personlig bekvämlighet för att kunna följa ett ideal, nå-

got som bjärt kontrasterade mot mutbarheten och själviskheten hos flertalet politiker i Kuo-

mintang-Kina. Besökarna blev i allmänhet förlägna inför den bondaktiga enkelheten i Maos 

sätt att uppträda och inför hans brist på intresse för hur han tedde sig. Snow blev särskilt för-

vånad då han fick se Mao ”tankspritt vika ner byxlinningen medan han letade efter några 

gäster”, eller då denne en het dag tog av sig byxorna i några besökares närvaro. (Som J. Ch'en 

med rätta har påpekat, berodde denna förvåning delvis på bristande bekantskap med kinesiska 

sedvänjor.) En annan iakttagare har påpekat att Mao har en underlig vana att suga i sig röken 

från sin cigarrett med ett obehagligt ljud som är karakteristiskt för bönderna i vissa delar av 

Kina.
*
 

Eftersom det var vida lättare för utlänningar att passera igenom Kuomintangs blockad och att 

publicera sina intryck av det kommunistbehärskade området när de väl hade besökt det, var 

det till stor del genom västerländska journalisters ögon som kineserna fick de första upplys-

ningarna om en mäktig politisk kraft i deras eget land. (Red Star over China översattes omgå-

ende till kinesiska, liksom också den fullständiga texten till Edgar Snows intervjuer med 

Mao.) Bilden av Mao och hans kamrater som fosterlandsvänner burna av en allvarlig moralisk 

målsättning, hade avsevärd inverkan på den kinesiska allmänna opinionen. (Det blev emeller-

tid en viss besvikelse, i synnerhet bland studenterna, som i Mao hade sett inkarnationen av 

sträng revolutionär puritanism, då det blev bekant att han hade bedragit sin trogna följeslagare 

från den Långa marschen med den förföriska Lan-p'ing.) 

Trots kraftigt kinesiskt motstånd i Shanghai och en större kinesisk framgång i T'aierhchuang, 

hade den japanska armén som maren 1938 lyckats erövra de stora kuststäderna i Kina, och i 

oktober föll Wuhan. Den japanska arméns plundring av Nanking efter stadens erövring i 

december 1937 var en av de värsta terroraktioner som förekommit i modern tid, och skärpte 

ytterligare kinesernas hatkänslor mot inkräktarna. Nationalisthögkvarteret flyttades till 

Chungking, men bakom de japanska linjerna levde den kommunistledda gerillan kvar som 

den bokstavligen enda existerande effektiva politiska makten. I detta läge började Mao Tse-

tung utveckla sin teori rörande kriget mot Japan i en rad betydelsefulla skrifter. 

I Maos litterära bana utgör Yenan-peroiden, och särskilt de två åren från början av år 1938 till 

början av år 1940, någonting alldeles för sig. Det var inte bara det att hans totala produktion 

var mycket stor, men den bestod till större del av relativt långa och systematiska skrifter, till 

mindre del av rapporter, tal och direktiv, än under någon annan tid av hans liv. Det är inte 

svårt att förstå orsaken härtill. Å ena sidan gjorde den stabila situation inom basområdet som 

orsakades av överenskommelsen med Kuomintang samt det faktum att han inte personligen 

deltog i striderna mot japanerna, att han fick mer ledig tid än han någonsin hade haft sedan sin 

studenttid, utom kanske under ett eller annat år då sovjetrepubliken i Kiangsi stod på sin 

middagshöjd. Å andra sidan höll han omsider på att få det ordentliga grepp om den marxis-

tiska teorin samt det självförtroende och den bredd i sitt synsätt som var en nödvändighet om 

han på ett allsidigt sätt skulle kunna ta itu med den kinesiska revolutionens problem. 

Hans skrifter från åren 1938-40 kan delas in i två grupper, av vilka den ena i första hand rör 

det japanska krigets militära aspekter, den andra politiska frågor. Skrifterna i militära ämnen 

tillkom alla under första hälften av år 1938 och bildar tillsammans en trilogi vari kriget 

                                                 
*
 Snow: Red Star over China s. 79-88; A. Smedley: Battle Hymn of China s. 121-22; G. Stein: The Challenge of 

Red China (Pilot Press, London 1943) s. 82; J. Ch'en s. 211. 
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analyseras på skilda plan. Betecknande nog började Mao med en liten anspråkslös volym be-

nämnd Taktikens grunder (Basic Tactics)
*
, där han i konkreta ordalag redogjorde för den 

dagliga rutinen vid gerillakrigföring. Härefter gick han över till att diskutera gerillakrig-

föringens plats inom kampen mot Japan
**

, och först därefter till behandlingen av strategin 

inom kriget som helhet.
***

 

Den gerillataktik som Mao förordade i kriget mot japanerna var i grunden identisk med den 

han hade tillämpat i inbördeskriget mot Kuomintang och systematiskt utarbetat under år 1936. 

Den bestod i att man skulle ”undvika styrka och slå till mot svaghet” (pi-shih kung-hsü)
****

 

genom att koncentrera de egna styrkorna i syfte att förinta fiendens förband ett och ett i 

sänder, samt lade mer vikt vid att man skulle döda fientliga soldater än att man skulle erövra 

landområden eller befästa punkter. ”Det är inte mödan värt att döda ettusen fiender och 

förlora åttahundra av våra egna”, förklarade Mao.
22

 

De viktigaste skillnaderna mellan Maos åsikter om kriget mot japanerna och hans åsikter 

rörande inbördeskriget låg i de propagandagrepp man kunde använda för att båda upp 

massorna samt i det förhållandet att det japanska krigets strategiska problem måste ses mot 

bakgrund av den världspolitiska situationen. Huvudinnehållet i det politiska arbetet både inom 

armén och ute bland folket bestod i att predika den nationella pånyttfödelsen, i att stimulera 

nationalmedvetandet, samt i att sprida upplysningar om japanska grymheter i syfte att stärka 

”beslutsamheten att kämpa in i döden för att förgöra fienden”.
23

 

Särskilt karakteristiskt för Maos personlighet och för det krigiska temperament som i sinom 

tid skulle föra honom till slutsegern, var hans framhävande av den fullkomliga oräddheten 

som nyckeln till framgång: 

Bara därför att fienden har vapen i hand när vi får syn på honom får vi inte bli dödsförskräckta som 

en råtta som får syn på en katt. Vi får inte vara rädda att nalkas honom och infiltrera oss mitt ibland 

honom för att göra sabotage. Vi är människor; våra fiender är också människor; vi är alla 

människor, så vad kan vi ha att frukta? Att fienden har vapen? Vi får hitta på något sätt att lägga 

beslag på hans vapen. Vi är allihop rädda för att fienden ska döda oss. Men när fienden utsätter oss 

för förtryck till den grad som han gör, hur kan någon då längre frukta döden? Och om vi inte 

fruktar för döden, vad finns det väl då hos fienden att vara rädd för? Därför, när vi får se fienden, 

vare sig han råkar vara talrik eller fåtalig, måste vi handla som om han vore bröd att stilla vår 

hunger med, och omedelbart svälja honom.
†
 

Fastän, som flerfaldiga gånger har understrukits, denna nationalistiska appell ingalunda var 

                                                 
*
 Chi-ch'u Chan-shu (Tzu-ch'iang Ch'u-pan-she, Hankow mars 198). Detta arbete består av föreläsningar hållna 

på det Anti-japanska militära och politiska universitetet; det ingår inte i Selected Works. En engelsk översättning 

med en inledning av mig och ett förord av general Samuel B. Griffith har utgivits av Frederick A. Praeger. 

Hänvisningarna nedan till Basic Tactics avser denna översättning. 
**

 I ”Questions of Strategy in the Anti-Japanese Guerilla War”, i den gängse kanoniska utgåvan av Maos arbete 

tidfäst till maj 1938, och ursprungligen skriven som kapitel sju i K'ang-Jih yu-chi chan-cheng ti i-pan wen-t'i 

(Rörande det anti-japanska gerillakrigets alla problem), publicerad den 7 juli 1938, jämnt ett år efter 

krigsutbrottet. Om förhållandet mellan denna volym och den som har översatts av general Samuel B. Griffith, 

Mao Tse-tung on Guerilla Warfare (Frederick A. Praeger, New York 1961) se Schram s. 315. 
***

 ”On the Protracted War”, bestående av föreläsningar hållna mellan den 26 maj och den 3 juni 1938 inför 

Sällskapet för studium av kriget mot Japan och publicerade i juli 1938 i Chieh-fang nr 43-44. 
****

 Detta av Mao begagnade uttryck (Basic Tactics s. 54) härrör uppenbarligen från Sun Tzu (se The Art of War 

kapitel 5:4, samt kapitel 6, särskilt delarna 6 och 10), och sammanfattar faktiskt kvintessensen i vad den gamle 

strategen hade att lära ut. 
22

 Basic Tactics s. 56-57. 
23

 Ibid. s. 136. 
†
 Basic Tactics s. 53. En jämförelse ligger här nära till hands mellan detta avsnitt och något som Mao skrev nära 

tjugo år tidigare vid tiden för Fjärdemajrörelsen år 1919: ”Vad är den största kraften? Den största kraften är den 

kraft som ligger i de folkliga massornas förening. Vad bör vi inte frukta? Vi bör inte frukta himlen. Vi bör inte 

frukta andar. Vi bör inte frukta de döda. Vi bör inte frukta militaristerna. Vi bör inte frukta kapitalisterna.” 

Schram s. 105. 
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någon sammanfattning av Maos hela målsättning, var den icke dess mindre djupt och all-

varligt menad, och denna uppriktighet ökade tiofalt hans inflytande under denna nationens 

yttersta prövotid. Kinas försvarskrig, förklarade Mao, var ”någonting enastående i krigs-

konstens historia, en hjältemodig bedrift av det kinesiska folket, ett enormt, hela världen 

skakandea
*
 vågspel”. Detta krig skulle i framtiden, tillade han, påverka inte bara Kinas och 

Japans öde, det skulle också ”driva på framstegen i alla länder, och i synnerhet bland 

förtryckta folk som Indiens.”
24

 

Maos stolthet över sitt folks hjältemod var alltigenom berättigad, därom kan redan den 

torftigaste katalog över kinesernas bragder oeh lidanden bära vittne.
**

 Han hade inte heller fel 

då han förutsade att den kinesiska revolutionen så småningom skulle få stor betydelse för alla 

koloniala och beroende länder, även om detta inflytandes exakta art och räckvidd ännu inte 

står fullt klara. År 1938 var det ett mer näraliggande problem vad för inverkan den 

världspolitiska situationen skulle få för Kinas kamp. 

När Mao analyserade det japanska kriget som helhet, tänkte han sig att det skulle komma att 

uppvisa tre faser. Under den första fasen, som var närapå avslutad, skulle japanerna befinna 

sig, på offensiven och kineserna på defensiven. Under den andra fasen, som skulle bli den 

längsta, skulle det råda en viss jämvikt, och kineserna skulle föra gerillakrig bakom de 

japanska linjerna. Under den tredje och sista fasen skulle de gerillaförband som hade blivit 

organiserade och samtränade under de två föregående faserna gripa till offensiven och gå över 

från gerillakrigföring till konventionell rörlig krigföring i full skala. Slutsegern skulle bli 

möjlig endast om deras ansträngningar understöddes både av nationalistarméns konventio-

nella styrkor och av andra demokratiska krafter som motsatte sig den japanska 

imperialismen.
25

 

I det osäkra och snabbt föränderliga internationella läge som rådde strax före det andra 

världskriget, var det vanskligt för Mao, liksom för vem som helst, att exakt veta vems hjälp 

Kina kunde påräkna. Ännu i början av år 1939 förklarade han sig tro att ”de breda folkliga 

massorna, omfattande alla framstegsvänliga människor från de olika samhällsskikt som 

sympatiserar med Kina”, trots Chamberlains appeasementpolitik och hans ”fega attityd 

gentemot Japan”, till slut skulle lyckas övertyga regeringarna i England, Frankrike och USA 

att det låg i deras eget intresse att motsätta sig den japanska aggressionen.
26

 I september 1939, 

kort efter den tysk-ryska pakten, fördömde han med samma förtrytelse alla ”imperialistiska 

makter” som ”galna hundar” som inte kunde göra annat än ”kasta sig huller om buller mot 

sina fiender och mot världens murar”. Han påstod till och med att Chamberlain, ledaren för 

”det mest reaktionära landet i världen”, var värre än Hitler.
27

 

Problemet vad som nu var att vänta från Sovjetunionen var vida mer komplicerat. Som god 

leninist och med sin uppriktiga tro på ”den proletära internationalismen”, kunde Mao inte 

gärna betvivla att den enda socialistiska stormakten i världen skulle bringa hjälp åt ett under-

tryckt folk i dess kamp mot en imperialistisk invasion. Härtill kom att pakten i augusti 1939 

befriade Stalin från hans oro för västgränsen, och därmed gav honom fria händer i östern — 

något som japanerna, som i Berlin våldsamt protesterade mot pakten, väl förstod. Det var 

denna aspekt som Mao betonade i sina uttalanden vid denna tid. Men pakten var dessutom ett 

så flagrant exempel på hur viktiga principer kunde underordnas de ryska nationella intressena, 

att den, vilka omedelbara yttre återverkningar den än kunde komma att få, inte gärna kunde 

                                                 
*
 Ordagrant ”som får himlen att skälva och jorden att darra”, ett kinesiskt talesätt som Mao är särskilt förtjust i. 

24
 Selected Works (Peking) vol. 2 s. 148; Chieh-fang nr 43-44 s. 20. 

**
 En passionerad och partisk men i hög grad engagerande redogörelse härför utgör Agnes Smedleys bok The 

Battle Hymn of China. 
25

 Se i synnerhet ”On Protracted War” avsnitten 35-54 i Selected Works (Peking) vol. 2 s. 136-47. 
26

 Schram s. 269-70. 
27

 Ibid. s. 271-74. 
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undgå att väcka misstankar rörande Sovjets syften också när det gällde Kina. Bortsett härifrån 

hade vissa spänningar börjat växa fram (eller rättare sagt hade de aldrig helt försvunnit) 

mellan Mao och Stalin när det gällde de kinesiska kommunisternas och Kuomintangs roll i 

den anti-japanska enhetsfronten. 

För ögonblicket fick denna motsättning sitt utlopp indirekt genom Wang Mings person. 

Denne hade, då han i slutet av år 1937 återvände till Kina, under sina sex år i Moskva stigit i 

graderna till att bli Stalins ledande expert på kolonialfrågor, och han hade också blivit ledamot 

i Kominterns exekutivkommitté. Kort efter sin ankomst förklarade han för en amerikansk tid-

ningskorrespondent att han hade kommit till Kina för att uppta diskussioner med Chiang Kai-

shek syftande till en eventuell kommunistisk representation i Nanking-regeringen.
28

 Under 

åren 1938 och 1939 ägnade han sig helt åt att arbeta på enhetsfrontens förverkligande, och 

han synes ha gått in för den handlingslinjen att ledningen för kriget tillkom Kuomintang. 

Denna avvikelse anklagades han i varje fall för år 1951.
29

 Liksom alla vidräkningar med 

rivaler (och vid sin återkomst till Kina framstod Wang tillsammans med Chang Kuo-t'ao som 

den ene av Maos två huvudrivaler), innebär detta domslut tvivelsutan en förenkling. Vi har 

förut sett hur Mao själv i sitt tal i oktober 1938 förutsade en ”ärorik framtid” för Kuomintang, 

även om han samtidigt också framhävde att kommunisterna hade sin egen oberoende roll att 

spela. Men under det därpå följande året, och särskilt efter den omkastning i världssituationen 

som (len tysk-ryska pakten hade åstadkommit, övergick Mao efter hand till en mycket fastare 

inställning mot Kuomintang. I ”Den kinesiska revolutionen och det Kinesiska kommunist-

partiet” (The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party), som skrevs i december 

1939 huvudsakligen som en lärobok för partimedlemmar, underströk han klart och tydligt att 

den kinesiska revolutionen måste ledas av proletariatet och av det Kinesiska kommunist-

partiet.
30

 I ”Om den nya demokratin” (On New Democracy), som han skrev en månad senare 

för en vidare läsekrets, var han mer förtegen och infogade rentav en passus där han erkände 

att ledarskapet alltjämt skulle tillkomma Kuomintang — förutsatt att detta parti visade sig 

dugligt härtill men denna passus har strukits i den gängse utgåvan av hans verk. Men även i 

detta senare tal gjorde han fullt klart att kommunisterna redan pretenderade på en andel i 

ledarskapet för revolutionen samt att ifall, som de fruktade, Kuomintang skulle ådagalägga 

oförmåga att utföra de uppgifter nationen stod inför, var de beredda att axla hela bördan 

själva.
31

 

Med utgångspunkt från den fast etablerade leninistiska principen att revolutionen i ett för-

kapitalistiskt land måste genomlöpa två stadier, ett ”borgerligt-demokratiskt” och ett socialis-

iskt, gick Mao vidare och förklarade att vad Kina beträffar det första av dessa stadier skulle få 

formen av vad han kallade för ”ny demokrati”. Denna nya demokrati skulle skilja sig från den 

”gamla” borgerligt-demokratiska revolutionen genom att den inte skulle ledas av borgar-

klassen ensam, utan av ”flera revolutionära klassers samfällda revolutionärt demokratiska 

diktatur”.
32

 

Detta uttalande innebar att den ortodoxa kommunistiska ideologin omskapades i en riktning 

som var anpassad efter Kinas särskilda behov. Lenin hade talat om ”arbetarnas och böndernas 

revolutionärt demokratiska diktatur”. Han hade också på vissa villkor förordat en enhetsfront 

tillsammans med de borgerliga nationalisterna. Men då Mao utsträckte gränserna för själva 

diktaturen till att inkludera ”flera revolutionära klasser”, bland vilka bourgeoisin represen-

terad av Kuomintang skulle vara en, då höll han redan på att treva sig fram mot den ”folkets 

diktatur” som han skulle utropa år 1949. Denna innovation tenderade att understryka det 

                                                 
28

 Citerad i MacLane s. 113. 
29

 Ho Chiao-Mu: Thirty Years of the Communist Party of China (Lawrence & Wishart 1951) s. 53. 
30

 Utdrag som visar avvikelserna mellan de två editionerna, se Schram s. 161-64. 
31

 Se de översatta avsnitten i Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et l’Asie s. 350-60. 
32

 Schram s. 161. 
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revolutionära draget i det kinesiska folket som helhet.. Men fastän Mao var ense med Stalin 

däri att han betraktade Kinas anti-imperialistiska revolution som ”en del av den proletär-

socialistiska världsrevolutionen” — och till på köpet som en ”mäktig del” av densamma — 

gjorde han å andra sidan inte gällande, som han gör i dag, att just Asien innehar den centrala 

rollen inom världsrevolutionen. I mer ortodox stil förklarade han att proletariatet i de kapita-

listiska länderna utgjorde huvudstyrkan, medan de undertryckta koloniala och halvkoloniala 

folken blott var bundsförvanter till denna huvudstyrka. 

Vid den tid då Mao under vintern 1939-40 offentliggjorde dessa två mycket klargörande och 

betydelsefulla uppsatser, hade han omsider skaffat sig fullständig kontroll över Kinesiska 

kommunistpartiets politik och ideologi. Båda hans två huvudrivaler hade eliminerats. Chang 

Kuo-t'ao, som i likhet med Wang Ming hade förordat en mer konciliant linje gentemot Chiang 

Kai-shek, hade i början av år 1938 flytt från Yenan till Kuomintang-Kina, och uteslöts i 

början av april ur partiet. Wang Ming fick nöja sig med underordnade uppgifter, och upp-

hörde från och med utgången av år 1939 att spela någon verklig roll.
33

 

Maos förklaringar om den stora, och sannolikt dominerande, ledarroll som kommunisterna 

hädanefter skulle komma att spela i Kina och inom den socialistiska revolution som ound-

vikligen skulle komma, kan inte ha varit särskilt tilltalande för Chiang Kai-shek. Men Chiang 

var nog mindre oroad av Maos ord än av hans handlingar. På våren 1940 hade Åttonde 

lättrörliga armén kommit upp i en numerär på 400.000 man reguljära trupper och gerillamän 

på heltid. Den Nya fjärde armén var långt på efterkälken och hade alltjämt inte nått upp till 

den målsättning på 100.000 man som några månader tidigare hade förelagts den av 

Kommunistpartiets centralkommitté. Den 4 maj 1940 författade Mao personligen i Central-

kommitténs namn några direktiv varigenom Hsiang Ying och Ch'en I beordrades att i snabb 

takt utöka sina styrkor till denna nivå, samt att ”skaffa sig kontroll över så många distrikt som 

möjligt inom ett område som sträcker sig från Nanking i väster till kusten i öster.”
34

 Dessa 

order åtlyddes snabbt. 

Det är alldeles klart att det bästa sättet för Mao och hans kamrater att bekämpa japanerna var 

just att bygga ut gerillans basområden. Men Chiang Kai-shek kunde inte undgå att se den 

enorma ökning av kommunisternas makt som blev resultatet av denna verksamhet och som 

skulle komma att förstärka deras förhandlingsposition gentemot nationalisterna när 

inkräktarna en dag hade drivits bort. Chalmers Johnson uttryckte saken på följande sätt: 

”Fastän kommunistarmén faktiskt hela tiden bekämpade japanerna, lämnade dess metoder inte 

rum för mer än en kinesisk seger över Japan.”
35

 

Den spänning som detta kommunisternas trots mot Kuomintangs dominans alstrade, skärptes 

ytterligare av det internationella läge som rådde år 1940. De militära kaststrofer som i Europa 

drabbade de demokratiska makter på vilkas stöd Chiang hade räknat, ökade i hög grad pessi-

mismen i Chungking och det började gå rykten om en kompromissfred. Wang Ching-weis 

pro-japanska marionettregering, som i mars hade etablerat sig i Nanking, innebar ett konkret 

uttryck för ännu allvarligare tendenser. I detta läge lät Mao och hans kamrater, den 20 augusti, 

sin ryktbara ”hundraregementesoffensiv” mot japanerna gå av stapeln, och påvisade därmed 

att kriget var i allra högsta grad vid liv, och minskade sannolikheten för en förhandlingsfred.
*
 

I denna offensiv gick inte mindre än 400.000 man trupper ur Åttonde lättrörliga armén sam-

tidigt till angrepp mot japanerna i fem nordkinesiska provinser. Fienden tillfogades synner-

ligen allvarliga skador. Järnvägar och andra förbindelselinjer sprängdes i luften, och en viktig 

kolgruva förstördes. Striderna fortsatte fram till början av december, och rubbade allvarligt 

                                                 
33
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34

 Selected Works (Peking) vol. 2 s. 431-32. 
35

 Johnson s. 139. 
*
 Rörande ”Hundraregementsoffensiven” se Johnson s. 56-59. 
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det japanska överkommandots planer. 

Under tiden blev motsättningarna allt kärvare i Centralkina mellan Nya fjärde armén och de 

olika Kuomintang-förband som uppehöll sig inom området. Ställd inför den fientlighet som 

Chungking-representanten i södra Kiangsu ådagalade, sände Ch'en I på sommaren 1940 en 

avsevärd del av sina trupper över Yangtze och in i norra Kiangsu. Där angrep de och rev upp 

Han Te-ch'ings Kuomintang-trupper, och drev kvarlevorna av dessa undan åt nordväst
36

, 

vilket ledde till att Chungkings attityd ytterligare hårdnade. I juni 1940 hade man kommit 

fram till en överenskommelse mellan kommunisterna och Kuomintang att kommunisterna 

skulle få fria händer norr om Gula floden (utom i södra Shansi), mot att Nya fjärde armén i 

gengäld utrymde Centralkina. Men, som Johnson påpekar, innebar Chungkings önskemål att 

kommunisttrupperna skulle dra sig norrut ingalunda att de hade befogenhet att riva upp alla 

Kuomintang-styrkor som befann sig i deras väg.
37

 Till följd av striderna i norra Kiangsu 

beordrade Chungking-regeringen den 9 december 1940 alla trupper inom Nya fjärde armén att 

före den 31 december förflytta sig norr om Yangtze. (De fick ytterligare en månad på sig för 

att förena sig med Åttonde lättrörliga armén norr om Gula floden.) Huvuddelen av armén 

hade på utsatt tid gått över Yangtze, men av orsaker som förblir dunkla och omstridda, befann 

sig alltjämt högkvarteret jämte en styrka på 9.000 man söder om floden. Den 4 januari 1940 

omringades denna styrka av nationalisttrupper och utplånades bokstavligen under ett fältslag 

som varade tio dagar. Hsiang Ying stupade, och överbefälhavaren Yeh T'ing togs till fånga 

och förblev i fängelse ända till år 1946.
*
 

Detta intermezzo markerade slutet på varje form av verkligt samarbete mellan kommunisterna 

och nationalisterna i kriget mot Japan.
**

 Chungking-regeringen fördömde i de skarpaste orda-

lag Nya fjärde arméns insubordinationsbrott, och gav order om att förbandet skulle upplösas. 

Kommunisterna inte bara vägrade att lyda, utan satte genast i gång att nyorganisera och 

förstärka detsamma. Ch'en I utsågs till fungerande befälhavare, och ingen mindre än Liu 

Shao-ch'i själv sändes dit som politisk kommissarie. Arméns gerillaoperationer sträcktes snart 

nog ut över sju militärområden, vilka Li på våren 1941 hade bestämt att bli operationsmål och 

vilka samtliga vid krigets slut hade förvandlats till utbyggda basområden med funktionsduglig 

lokalförvaltning.
38

 

Som Chalmers Johnson påpekar, visade` sig intermezzot med Nya fjärde armén på längre sikt 

utomordentligt fördelaktigt för kommunisterna, ty det möjliggjorde för dem att komplettera 

det rykte som hjältemodiga kämpar för nationella syften som de redan hade förvärvat, med 

den ännu värdefullare nationella martyrglorian. ”Kommunisterna kunde nu ostraffat noncha-

lera nationalistledningens militära direktiv bara de framstod som mer antijapanska än 

regeringen, och de visste om det.”
39

 Denna slutsats sammanfattar hela den därpå följande 

utvecklingen i kriget mot Japan, då Mao och hans kamrater inte ens gjorde något sken av att 

lyda Kuomintangs order, men ändå kontinuerligt ökade sin prestige som de mest beslutsamma 

försvararna av Kinas nationella intressen. 

Samtidigt som kommunisternas förbindelser med Kuomintang sålunda blev allt sämre och 

                                                 
36

 Ibid. s. 132-36. 
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*
 Redogörelsen ovan för intermezzot med Nya fjärde armén är i huvudsak baserad på Johnson s. 136-40. Enligt 
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floden på den anvisade platsen, men att förbandet hindrades att göra så genom de japanska trupperna samt på 

grund av brist på ammunition. Johnson s. 229 not 40. 
**
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sämre, utsattes de för allt våldsammare angrepp från japanernas sida. Dessa hade länge hållit 

på att bygga blockhus för att avskära och isolera gerillans områden, och denna strategi intensi-

fierades i syfte att förebygga ett upprepande av Hundraregementesoffensiven. I juli 1941 an-

togs den beryktade ”tre-i-allt”-politiken för norra Kina (bränn allt, döda allt, plundra allt). 

Följden blev att Åttonde lättrörliga armén reducerades från 400.000 man till 300.000, och att 

befolkningen i de kommunistbehärskade områdena i Nordkina minskades från 44 till 25 

miljoner.
40

 

Det massiva brännande och dödande som associeras med ”trei-allt”-politiken gjorde i allmän-

het böndernas motståndsvilja intensivare än förut och hjälpte sålunda den kommunistiska 

saken. Men att japanerna byggde blockhus, murar och taggtrådshinder, vartill kom den 

bokstavligen totala ekonomiska blockad som de kommunistiska områdena alltifrån denna tid 

utsattes för av Kuomintang, orsakade allvarliga ekonomiska och politiska problem för Mao 

och hans kamrater. Utmaningen på det ekonomiska planet möttes av en framgångsrik strävan 

att öka produktionen inom själva basområdena, bl. a. uppmuntrade man bönderna att bilda lag 

för ömsesidig hjälp, samt armén att delta i arbetet inom industrin och jordbruket.
*
 Utmaningen 

på det politiska planet möttes av Cheng Feng eller ”tillrättaförings”-kampanjen, vilken 

formellt tog sin början i februari 1942. 

Tillrättaföringskampanjen hade ett dubbelt syfte, och man får inte försumma någondera av 

dess aspekter. Å ena sidan var den ägnad att i det rådande vanskliga läget stärka enigheten och 

disciplinen inom det Kommunistiska partiet och delge medlemmarna ett minimipensum av 

marxism-leninism och av de politiska metoder som hade vuxit fram i Sovjetunionen då man 

hade att ta hand om det stora antalet nyblivna partimedlemmar som hade tillkommit under 

partiets expansion under kriget. Men kampanjen syftade också till att förläna partimedlem-

marnas ideologiska medvetenhet ett speciellt karaktärsdrag som var direkt inspirerat av Mao 

Tse-tung själv. Maos syfte var, kort sagt, marxismens ”sinifiering”. Han hade lanserat detta 

slagord vid Centralkommitténs sjätte plenum i oktober 1938, så han definierade 

”sinifieringen” på följande sätt: 

Vårt stora folks historia visar genom flera årtusenden vissa nationella egenheter och många ytterst 

värdefulla särdrag ... Vi är marxistiska i vår historiesyn; vi får inte stympa historien. Alltifrån 

Konfucius till Sun Yat-sen måste vi kritiskt sammanfatta den, och vi måste göra oss själva till 

arvingar till allt som är värdefullt i det förgångna ... En kommunist är en marxistisk internationalist, 

men marxismen måste anta en nationell skapnad innan den kan tillämpas. Det finns ingenting som 

heter abstrakt marxism, bara konkret marxism. Det vi benämner konkret marxism är en marxism 

som har antagit en nationell skapnad ... Om en kinesisk kommunist, som ju är en del av det stora 

kinesiska folket och bunden vid sitt folk av sitt eget kött och blod, talar om marxismen med 

bortseende från de kinesiska särdragen, då är denna marxism blott en tom abstraktion. Följaktligen 

blir marxismens sinifiering — d. v. s. att man tillser att marxismen i alla sina yttringar är inmängd 

med kinesiska särdrag — ett problem som måste fattas och lösas av hela partiet. ... Vi måste 

omedelbart göra slut på allt skrivande av åttabenta uppsatser efter utländsk modell ... vi måste göra 

oss kvitt dogmatism och ersätta den med en ny och vital kinesisk stil, ett nytt maner som kan 

behaga vanliga kinesiska människors ögon och öron.” 
41

 

I ett tal på ett möte med partikadrer den 5 maj 1941, framhävde Mao en liknande tankegång: 

När många lärda marxister-leninister håller tal måste de tala om Grekland; det är bara citaten från 

Marx, Engels, Lenin och Stalin som de kan utantill, men när deras egna förfäder kommer på tal 

måste de be om ursäkt och säga att de har glömt. 
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De skäms inte utan är tvärtom stolta över att de begriper så lite eller ingenting av sin egen historia 

... Många är okunniga om allt som är deras eget, men ändå håller de fast vid grekiska och utländska 

sagor (för annat än sagor är det inte) som är förkortade på det jämmerligaste och förmedlade av en 

packe utländska tidningar. Under de två senast förflutna decennierna är det många hemvända 

studenter som har begått detta misstag. De vänder tillbaka från Europa, Amerika eller Japan, och 

allt de har lärt sig är att citera en uppsättning osmälta utländska fraser. Sånt folk fungerar som 

grammofoner och glömmer sitt eget ansvar att skapa någonting nytt.
*
 

Då Mao i februari 1942 lanserade tillrättaföringskampanjen, gick han än en gång energiskt till 

rätta med partiformalismen i allmänhet och med ”utländsk formalism” i synnerhet. I det andra 

av sina två långa tal beklagade han att hans appell år 1938 att marxismen borde anpassas till 

kinesiska förhållanden hade fått förklinga ohörd, och krävde att denna appell omedelbart 

skulle lända till efterrättelse.
42

 

I maj föregående år (1941) var det endast de från Europa, Amerika eller Japan återvända 

studenterna som Mao hade kritiserat, men nu stod det klart att den ”utländska formalism” som 

han ville eliminera bestod i imitationen av de sovjetiska metoderna. Tillrättaföringskampanjen 

var sålunda till en del riktad mot det sovjetiska inflytandets dominans inom partiet. Den 

färskaste officiella historiska skildringen av det Kinesiska kommunistpartiet gör detta fullt 

klart då det där förklaras att kampanjen var riktad mot ”doktrinärer av kamrat Wang Mings 

typ” vilka var ”okunniga om partiets historiska erfarenheter” och blott kunde ”citera ord eller 

fraser ur marxistiska arbeten”.
43

 

Emellertid betydde självfallet tillrättaföringskampanjens inriktning på att göra de kinesiska 

kommunisterna mer vakna för deras egen historia och deras egna traditioner samt på att lära 

dem att behandla den kinesiska revolutionens problem på ett självständigt och originellt sätt, 

ingalunda att kampanjen var direkt riktad mot Sovjet. Ungefär en fjärdedel av det material 

som omsider sammanställdes i en volym för partimedlemmarnas benägna studium bestod av 

översättningar från Lenin, Stalin och Dimitrov.
44

 Men även om de kinesiska kommunisterna 

fick undervisning i deras sovjetiska kamraters idéer och metoder, fick de likaledes undervis-

ning i att betrakta allt sådant på ett sakligt och objektivt sätt, och att välja ut och tillgodogöra 

sig blott det som var nyttigt för dem. Maos mål var en alltigenom autonom kommunistisk 

rörelse i Kina, med en egen ideologi speciellt avpassad för kinesiska förhållanden. 

Maos försök att förse det Kinesiska kommunistpartiet med en självständig filosofisk grundval, 

till skillnad från en självständig politisk orientering, är värd att uppmärksammas. Under 

Yenanperioden översattes till kinesiska, med början år 1936, åtskilliga viktiga sovjetryska 

arbeten i marxistisk filosofi vilka härmed blev tillgängliga för Mao för första gången. Härtill 

kom att utbildade filosofer bland de kommunistiska intellektuella i Yenan började producera 

sig på egen hand och popularisera de aktuella tendenserna i sovjetiskt tankeliv på olika nivåer. 

Eftersom utmärkt förtjänst som marxistisk filosof (och inte bara som marxistisk politisk 

tänkare) traditionellt hade räknats som någonting oumbärligt för den som ville koras till en av 

de ledande gestalterna inom den kommunistiska rörelsen, försökte sig också Mao på att för-

                                                 
*
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fatta artiklar av detta slag. I juli och augusti 1937 höll han tvenne tal, som publicerades för 

allmänheten först år 1950 respektive 1952, med rubrikerna ”Om praktiken” och ”Om 

motsättningar”. Dessa två aktstycken är av intresse som yttringar av en personlighet som 

upplever världen som ett oupphörligt, ständigt flöde utan någon slutlig och definitiv harmoni 

inom räckhåll ens under kommunismen, en syn på saken som på senare tid har funnit skarpare 

uttryck i teorin om ”den ständiga revolutionen”. Men som filosofiska skrifter i egentlig 

mening är de förstlingsarbeten. Tre år senare, i början av år 1940, skrev Mao ytterligare en 

teoretisk uppsats med titeln ”Om dialektisk materialism”. Denna var inte bara ett blekt och 

krystat alster, den var också utformad i så nära anslutning till översättningar av sovjetiska 

filosofiska arbeten att Mao beslöt avbryta publiceringen av den redan när blott två avsnitt 

hade publicerats.
*
 Dessa tre uppsatser är allt som Mao har presterat för att kvalificera sig som 

marxistisk filosof. Kanske hade han mera sinne för sin egen begränsning än de har som nu i 

Kina höjer hans teoretiska meriter till skyarna. I varje fall är det inte här hans storhet ligger. 

Men han har givit det Kinesiska kommunistpartiet dess egen strategi och taktik, bådadera 

djupt rotade i kinesiska förhållanden, och han har gjort kommunismen oändligt mycket mer 

välbekant och acceptabel för sina landsmän genom att skriva om den i en stil som kraftigt har 

smyckats med allusioner till klassikernas skrifter samt med exempel ur den kinesiska 

historien. Han har däremot inte, trots de överdrivna anspråken för hans ”tänkande” i dag, 

åstadkommit några märkbara bidrag till den marxistiska teorin. 

Vilka förtjänster nu Maos filosofiska insatser än må ha haft, är det otvivelaktigt så att han vid 

slutet av tillrättaföringskampanjen under åren 1942-44 hade lyckats inpränta i sina kamrater 

vanan att betrakta de politiska problemen mot deras specifikt kinesiska bakgrund. Han hade 

också hävdat sitt eget ledarskaps oberoende gentemot Moskva. I maj 1943 utnyttjade han upp-

lösningen av Kommunistiska Internationalen till att framhålla vad det egna partiet hade åstad-

kommit på egen hand. Det Kinesiska kommunistpartiet, förklarade han, har genomlevt revolu-

tionära omstörtningar som var ”kontinuerliga och oavbrutna samt utomordentligt komplice-

rade, ännu mer komplicerade rentav än den ryska revolutionen”. Under dessa öden har partiet 

redan förvärvat ”sitt eget utomordentligt framstående ledarskikt”. Vidare hade Internatio-

nalen, alltsedan den sjunde Komintern-kongressen år 1935, inte lagt sig i det Kinesiska 

kommunistpartiets inre angelägenheter. Och dock, tillade han, ”har det Kinesiska kommunist-

partiet fyllt sin uppgift synnerligen väl under hela det nationella frihetskriget mot Japan”.
45

 

Under tiden drog andra världskriget mot sin kulmen. Fastän Mao var benägen att hävda sitt 

oberoende och sin originalitet när det gällde hans eget ledarskap i Kina, var, som ovan har 

påpekats, hans synpunkter på världsförloppet som helhet i stort sett identiska med Moskvas. I 

sin uppsats ”Om ny-demokrati” (januari 1940) gick han rentav så långt att han fastslog att 

Kina snart nog skulle bli tvunget att välja sida i den allt bittrare striden mellan Sovjetunionen 

och den anglo-amerikanska imperialismen (inte den tyska imperialismen)
**

. Och i maj 1941 

gick det kinakommunistiska partiorganet till storms mot ”Roosevelts komplott för att utvidga 

det imperialistiska kriget” genom att dra in USA i kriget mot Tyskland.
***
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45

 Denna text har utelämnats från Valda verk. På engelska The Comintern has Long Ceased to Meddle in Our 

Internal Affair – Red  
**

 Se de översatta avsnitten i Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et l'Asie s. 357-58. Denna passus har 

nu blivit struken och omskriven så att den åsyftar endast den förvärrade konflikten mellan Sovjetunionen och de 

imperialistiska makterna i allmänhet. Jfr Valda verk vol. 2 s. 350-51.  [ Se Schrams stora Mao-samling 

Revolutionary writings 1912-1929 vol. 7, s 330-69, som innehåller hela original-artikeln – Red] 
***

 Chieh-fang Jih-pao (Befrielsens dagblad) den 29 maj 1941, ledarartikel. Mao visade stort intresse för denna 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_36.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_36.htm


125 

 

Hitlers invasion i Sovjetunionen åstadkom en plötslig omkastning, och Mao hade snart 

kommit i gång med att understryka det trängande behovet av amerikansk militär och 

ekonomisk hjälp både till Sovjetunionen och till Kina, och vädjade också om en omedelbar 

amerikansk krigsförklaring mot Tyskland.
46

 Två dagar efter Pearl Harbour utfärdade 

Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté en rundskrivelse vari man betonade vikten av 

brittiskt och amerikanskt deltagande i den gemensamma antijapanska fronten i Stilla havet.
47

 

I likhet med de sovjetiska ledarna började Mao under år 1942 bli otålig över bristen på 

offensiva åtgärder från Storbritanniens och USA:s sida. I en artikel där han gav sin hyllning åt 

segern vid Stalingrad, anmärkte han bittert att dessa två stater nog inte skulle besluta sig för 

att öppna en andra front förrän de sent omsider kunde gå till angrepp mot en redan död tiger.
*
 

I och med att de allierade under loppet av år 1943 satte in sina krigsansträngningar i Nord-

afrika och Italien, slog Mao, liksom Stalin, an en mycket vänligare ton mot London och 

Washington, och uttalade sig flera gånger berömmande om deras insatser i kriget.
**

 

Denna utveckling av Maos syn på världssituationen var parallell med den i Moskva, och gick 

ytterligare ett steg längre i slutet av år 1943 och början av år 1944 till följd av de förändringar 

som läget i själva Kina hade undergått. Å ena sidan undergick relationerna mellan kommu-

nisterna och Kuomintang, vilka alltsedan intermezzot med Nya fjärde armén år 1941 hade 

stabiliserats på en nivå av knotande tolerans, en ytterligare kraftig försämring. Å andra sidan 

började Chiang och hans ghost-writers göra propaganda för den traditionella kinesiska 

civilisationens överlägsenhet och för det fåfängliga i att införa nymodigheter från Väster-

landet, opinioner vilka måste ha fått Mao att undra huruvida de drabbningar under Fjärde-

maj-rörelsen där han så ivrigt hade hållit på Ch'en Tu-hsiu i hans kamp för ”Herr Demokrati” 

och ”Herr Vetenskap” verkligen hade varit segerrika när allt kom omkring. De mest på-

fallande yttringarna av dessa tendenser från Chiangs sida återfinns i hans bok China's Destiny, 

som publicerades i slutet av år 1943 och där han utpekade både kommunismen och 

liberalismen som lika fördärvbringande, samt försäkrade att det sista ordet i nästan alla ämnen 

hade uttalats av Konfucius.
***

 

I detta läge började Mao och hans kamrater visa en alltmer proamerikansk inställning. Det 

mest egenartade exemplet härpå är utan tvivel Befrielsens dagblads ledarartikel den 4 juli 

1944, som öser beröm över den amerikanska demokratiska traditionen och drar en klar 

parallell mellan Amerikas kamp för demokrati och nationellt oberoende på 1700-talet och 

Kinas kamp på 1900-talet: 

Det demokratiska Amerika har redan funnit en följeslagare, och Sun Yat-sens sak en fullföljare i 

det Kinesiska kommunistpartiet och de övriga demokratiska krafterna ... Det verk som vi kommu-

nister arbetar på i dag är exakt samma verk som Washington, Jefferson och Lincoln tidigare 

arbetade på i Amerika. Det verket kommer med säkerhet att vinna, ja har redan vunnit, det 

                                                                                                                                                         
tidning och bidrog ofta med anonyma ledarartiklar i den, vilka nu har tillskrivits honom och ingår i den vanliga 

utgåvan av hans Valda verk. Ifrågavarande ledarartikel riktades f. ö. mot möjligheterna av ett ”Österns 

München”, något som Roosevelt antogs önska i syfte att få fria händer i Europa. Mao hade själv ett fåtal dagar 

tidigare utarbetat en rundskrivelse till partiet i detta senare ämne. Valda verk bd. 3 s. 28-29 [artikeln ”Avslöja 

komplotten för ett München i Fjärran Östern”] 
46

 Radiotal den 7 november 1941, publ. i Chieh-fang Jih-pao den 7 november 1941. 
47

 Chieh-fang Jih-pao den 13 december 1941 (”Direktiv för den antijapanska enhetsfronten i Stillahavsområdet”, 

daterade den 9 december). 
*
 Selected Works (Peking) vol. 3 s. 7. [måste mena ”Vändpunkten i andra världskriget”, sidhänvisningen fel] 

Denna hånfulla passus fanns medtagen i den ursprungliga versionen av denna ledaranrikel, sådan som den 

publicerades i Chieh-fang Jih-pao den 12 oktober 1942. 
**

 Se t. ex. hans kungörelse den 20 februari 1943 i Ch'ünchung nr 8 (4) 1943 s. 81. 
***

 Vissa av dessa avsnitt uteslöts eller tonades ner i den officiella engelska översättningen Macmillan, New 

York 1947). De återställdes emellertid i ursprungligt skick i en icke auktoriserad översättning av Philip Jaffe, 

utgivaren av Amerasia (Chiang Kai-shek: China's Destiny and Chinese Economic Theory, Roy Publishers, New 

York 1947). 
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demokratiska Amerikas sympati.
48

 

Dessa uttryck för pro-amerikanska känslor, jämte Maos och hans kamraters bemödanden att 

framstå som arvingar till Washington och Lincoln, hade ett mycket praktiskt och näraliggande 

syfte. 

Om de kinesiska kommunisterna var ”demokratiska”, medan Kuomintang var reaktionärt och 

främlingsfientligt, skulle det för det demokratiska Amerika vara motiverat att ge en del av 

hjälpen åt Yenan i stället för att låta den som helhet gå via nationalistregeringen i Chungking. 

(Som vi inom kort ska se gjorde kommunisterna faktiskt direkta framställningar om sådan 

hjälp.) Men ett visst allvar kan också ha varit inblandat i denna oförblommerade machia-

vellism. De amerikanska journalister och andra som besökte Yenan eller de kommunist-

behärskade områdena under kriget mot Japan kände sig ofta mycket mer hemma där än i 

Kuomintang-Kina. De tilltalades av ärligheten, av framstegsengagemanget, och framför allt 

av den moraliska iver som de träffade på här. De drog stundom den slutsatsen, att alldenstund 

Mao och hans kamrater var lika allvarligt sinnade och idealistiska som de själva, måste de 

också ha samma ideal som de hade.
*
 

Det är inte uteslutet att Mao och hans kamrater var offer för ett likartat missförstånd. Det var 

ju klart att de inte rimligen kan ha föreställt sig att Förenta staterna strävade mot ”socialistisk 

demokrati”, på samma sätt som vissa amerikaner hade dragit slutsatsen att de kinesiska 

kommunisterna var ”jeffersonianska demokrater”. Men som Befrielsens dagblad påpekade i 

sin ovan citerade fjärdejuliledare, hade marxist-leninisterna alltid skattat den amerikanska 

revolutionens betydelse mycket högt. Mao hade ännu inte (som han kom att göra 1946) pekat 

ut Förenta staterna som den mest lastbart reaktionära bland alla de imperialistiska makterna 

och den största fienden till världens folk. Denna utmärkelse hade han under många år 

reserverat åt Tyskland och Japan — utom under perioden 1939-40 då den hade innehafts av 

Storbritannien. Inom Kina förutsåg Mao ett långvarigt ”borgerligt-demokratiskt” utvecklings-

stadium under vilket man skulle få lov att samarbeta (och strida om hegemonin) med 

åtminstone en del av Kuomintang. Under dessa omständigheter finns det inget skäl varför han 

a priori skulle ha uteslutit samarbete med de minst reaktionära bland de ”borgerliga” krafterna 

på världsplanet. Härtill kom, som tidigare påpekats, att Mao var fascinerad av Washingtons 

kamp för oavhängigheten långt långt innan han ens hade hört talas om Marx. I Maos hyllning 

år 1944 till minnet av den fjärde juli finns det mer än ett eko av de beundrande ord han yttrade 

mer än trettio år tidigare om en seger som vanns efter ”åtta långa, bittra krigsår. 

Vilka nu proportionerna på ömse sidor än kan ha varit mellan uppriktighet och politisk uträk-

ning, så fick man i alla fall på hösten 1944 bevittna de första viktiga kontakterna mellan Mao 

Tsetung och representanter för den amerikanska regeringen. I augusti upprättade Förenta 

staterna i Yenan en militär sambandsgrupp, åtföljd av diplomaten John S. Service. En ledar-

artikel i Befrielsens dagblad med rubriken ”Välkomsthälsning till vännerna i observatörs-

gruppen från Förenta staternas armé” uttryckte förhoppningen att gruppens rapporter skulle ge 

                                                 
48

 Ibid. den 4 juli 1944. 
*
 En intressant och synpunktsrik diskussion över detta problem finns i Tang Tsou: America’s Failure in China 

1941-1950 (University of Chicago Press 1963) s. 176-236. Mycket av vad författaren har att säga i detta kapitel, 

med titeln ”The American Image of Chinese Communism and the American Political Tradition” är skarpsynt och 

välbelagt. Hans framställning är emellertid vanställd av utomordentligt skarpa och delvis lättköpta personliga 

angrepp på några av de journalister och diplomater som på 1930-och 40-talen byggde upp Amerikas bild av 

Kina. Ifall ”deras missuppfattning av det Kinesiska kommunistpartiets natur och avsikter helt enkelt var en 

återspegling av opinionsklimatet vid denna tid”, och dessutom växte fram ur ”själva den amerikanska politiska 

traditionen” (s. 219), kan det knappast vara rättvist att behandla dem med en sådan blandning av fientlighet och 

förakt. Men det skulle vara ogint att alltför mycket klaga över denna mindre blotta i vad som otvivelaktigt är en 

synnerligen insiktsfull, väldokumenterad och fullständig studie över en ytterst komplicerad tid. Härtill kommer 

att professor Tsous rättframma förkastelsedomar inte uteslutande drabbar någon särskild person eller kategori; 

Chiang Kai-shek råkar sålunda vida värre ut än hans amerikanska svarta får. 



127 

 

Förenta staternas arme en god uppfattning om de kinesiska kommunisterna och deras mot-

ståndsvilja.
49

 Till Service själv förklarade Mao att även om sambandsgruppen var nyttig i 

striden mot Japan, låg dess främsta betydelse i dess ”politiska inverkan på Kuomintang”.
50

 

Tillkomsten av denna amerikanska representation i Yenan hängde i själva verket nära 

samman med USA:s kinapolitik som helhet. Den fullföljde och var i viss mån en konsekvens 

av vicepresident Henry Wallaces resa till Chungking i juni 1944, då han för Chiang Kai-shek 

kraftigt framhöll betydelsen av att relationerna med de kinesiska kommunisterna förbättrades 

så att krigföringen mot Japan kunde effektiviseras. Wallaces resa följdes av den kris som 

inleddes av att president Roosevelt i början av juli 1944 föreslog Chiang att ge general Sitwell 

det direkta kommandot över alla kinesiska trupper, såväl nationalistiska som kommunistiska.
*
 

Som en naturlig konsekvens av planen på enhetskommando över alla kinesiska trupper, gick 

Förenta staternas regering snart ett steg längre och föreslog att en koalitionsregering skulle 

bildas i Kina, med kommunistiskt deltagande. Denna idé togs nästan omedelbart upp av 

kommunistrepresentanten i Chungking, och anammades därefter uttryckligen av de ledande i 

Yenan.
51

 

Endast mot bakgrund av en nära överensstämmelse mellan politiken i Washington och den i 

Yenan kan man få någon förklaring på den enastående händelse som ägde rum i oktober 1944, 

då Mao i egen person försvarade de anglosaxiska demokratierna mot Chiang Kai-sheks 

brutalitet och främlingsfientlighet. Chiang valde att på den kinesiska nationaldagen, den 

tionde oktober, till minne av revolutionen år 1911, i ett tal inför Kuomintangs centralkom-

mitté kategoriskt förklara att han inte skulle ge med sig när det gällde Sitwell. Mao Tse-tung 

attackerade honom omedelbart i en ledare, och förklarade att Chiang genom att uppträda på 

det här sättet hade ”förverkat sin ställning som ledare av försvarskriget mot Japan”: 

När ”ledaren för en av de fyra stormakterna” på en nationell högtidsdag som denna karakteriserar 

allvarligt menad kritik från utlänningar (bl. a. premiärminister Churchill och president Roosevelt) 

med att den ”skänker tilltro åt fiendens och landsförrädarnas illasinnade påfund”, så träder han i 

verkligheten Republiken Kinas värdighet för när. Särskilt intressant är att Chiang i sitt tal kräver att 

vi ”borde kunna stå på egna ben, bygga upp vår egen styrka, och åta oss ansvaret för att föra kriget 

helt självständigt”. (Chiang hade hotat att göra detta därest Förenta staterna som ett villkor för 

fortsatt hjälp insisterade på Sitwell som kinesisk OB.) ... Detta är en yttring av Chiangs främlings-

skräck. Läget är ju detta: När kriget har nått sitt nuvarande stadium och Kuomintang-regeringen 

och överkommandot är så korrumperade och inkompetenta som de är, har vissa personer funnit det 

nödvändigt att upprätta ett enhetligt allierat överkommando för den kinesiska krigsskådeplatsen. I 

syfte att avvisa detta krav har de som annars uteslutande brukar förlita sig på utländsk hjälp som på 

ett trollspö, de har nu börjat orda om ”oberoende” och om att ”stärka de egna krafterna”, och nu 

kräver de till på köpet att vi ska ”åta oss ansvaret för att föra kriget helt självständigt.” 
**

 

Konflikten rörande Sitwells utnämning till befälhavare över de kinesiska styrkorna slutade, 

som alla vet, med fullständig seger för Chiang Kai-shek. Sitwell återkallades och ersattes av 

general Wedemeyer; Roosevelt krävde inte att denne skulle ha något befäl över kinesiska 

trupper. Ambassadör Gauss, som var den förste som föreslog att man skulle bilda en koali-

tionsregering som skulle innefatta även kommunisterna, ersattes med Patrick Hurley, som 

hade rått presidenten att återkalla Sitwell.
***

 

                                                 
49

 Ibid. den 15 augusti 1944. 
50

 Herbert Feis: The China Tangle (Princeton University Press, Princeton 1953) s. 162. 
*
 Om denna bakgrund, se Tang Tsou s. 162-75. 

51
 Tang Tsou: America’s Failure in China s. 172-75. 

**
 Denna artikel, som från början tillskrevs en anonym ”iakttagare i Yenan”, publicerades i Chieh-fang Jih-pao 

den 12 oktober 1944. Den har nu fastställts vara skriven av Mao (Selected Works, Peking, vol. 3 s. 229-33), men 

begripligt nog har hela den ovan citerade passusen strukits. 
***

 Tang Tsou (s. 100-24) ger en utmärkt sammanfattning av Sitwell-krisen. 
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Fastän Hurley gjorde understödet åt Chiang Kai-shek till hörnstenen i sin kinesiska politik, 

var han till en början ingalunda fientligt inställd mot kommunisterna. Som Tang Tsou klart 

påvisar, berodde hans relativt vänliga attityd på en dubbel illusion. Hurley trodde inte att Mao 

och hans kamrater var ”riktiga” kommunister, och han ansåg dem så svaga att de i första hand 

skulle bli tvungna att samarbeta med Chiang, i all synnerhet som den sovjetiska politiken 

också skulle driva dem i samma riktning.
52

 Även före sin formella utnämning till ambassadör
*
 

flög han därför upp till Yenan för att uppta direkta förhandlingar med Mao Tse-tung. 

Hurleys politiska beteendemönster måtte till en början ha verkat förbryllande på Mao. På 

flygplatsen i Yenan hälsade han den kinesiske kommunistledaren med ett indianskt strids-

rop.
53

 Men i fickan hade han konceptet till en överenskommelse i fem punkter mellan 

kommunisterna och Kuomintang, ett förslag som vida mer överensstämde med hans värds 

mentalitet. Två dygns förhandlingar med Mao, vilka Hurley beskrev som ”synnerligen 

ansträngande och synnerligen vänskapliga” resulterade i ett reviderat förslag, som veder-

börligen undertecknades av Mao den 10 november 1944. Hurley skrev också under för att 

därmed markera att han personligen hade godkänt lydelsen.
**

 

För Hurley var den avgörande punkten som gjorde hela överenskommelsen berättigad den 

som stipulerade: ”Alla anti-japanska styrkor kommer att iaktta och utföra de order som 

utfärdas av Nationalregeringen samt av dess Förenade militära råd.” Mao och hans kamrater 

var helt villiga att avge dessa löften i utbyte mot representation i den tillämnade koalitions-

regeringen, mot den nya regeringens förpliktelse att vidmakthålla de demokratiska friheterna, 

samt mot bestämmelserna om en jämn fördelning av hjälpsändningarna från främmande 

makter. Men dessa bestämmelser var ingalunda godtagbara för Chiang Kai-shek. Det bästa 

som Hurley kunde pressa Chiang till var en trepunktsplan som erbjöd ett vagt och med starka 

reservationer uttunnat löfte om medborgerliga rättigheter men ingen som helst förändring i 

regeringens sammansättning (regeringsmakten skulle även fortsättningsvis tillkomma 

Kuomintang allena), i utbyte mot att de kinesiska kommuniststyrkorna skulle inkorporeras i 

nationalarmén. Under dessa omständigheter är det inte överraskande att Mao Tse-tung den 24 

december 1944 telegraferade till Hurley att Nationalregeringen inte hade ådagalagt tillräckligt 

med uppriktighet för att fortsatta förhandlingar skulle vara meningsfulla.
***

 

Fastän de kinesiska kommunistledarna inte hade några som helst illusioner när det gällde 

Chiangs avsikter, hyste de fortfarande vissa förhoppningar att kunna få värdefull hjälp från 

Förenta staterna. I februari 1945 anhöll sålunda Chu Teh om ett lån på tjugo millioner dollar i 

syfte att uppmuntra trupperna att desertera från marionettregeringen i Nanking. Men planen 

förkastades av Hurley, som insisterade på att alla amerikanska hjälpsändningar skulle gå via 

Nationalregeringen.
†
 Det korta mellanspelet med begränsat politiskt samarbete mellan Förenta 

staterna och de kinesiska kommunisterna ledde sålunda inte till några konkreta resultat, men 

för ögonblicket fortsatte Mao att inta en relativt vänskaplig attityd gentemot Förenta staterna. 

                                                 
52

 Ibid. s. 176-95. 
*
 Hurley anlände till Chungking den 6 september 1944 som president Roosevelts personlige representant hos 

Chiang Kai-shek. Ambassadör Gauss avgick den 1 november, och Hurley utnämndes till tjänsten den 30 

november. Se United States Relations with China (Department of State, Washington 1949) s. 59. 
53

 Feis s. 214. 
**

 Enligt United States Relations with China (s. 74) undertecknade Hurley enbart i egenskap av vittne, men lord 

Lindsays konstaterande att denna namnteckning innebar godkännande av och stöd för överenskommelsen verkar 

mer övertygande. Se Tang Tsou s. 290. 
***

 Rörande Hurleys förhandlingar med Mao, se Tang Tsou s. 289-95. United States Relations with China, s. 74-

75, innehåller texterna till det av Mao undertecknade fempunktsprogrammet jämte Chiangs motförslag. 
†
 Tang Tsou s. 178. Idén att vädja om amerikanskt bistånd hade kanske runnit upp för Chu Teh i samband med 

de planer man i slutet av år 1944 och i början av år 1945 sysslade med i militära och diplomatiska kretsar i 

Förenta staterna att sända amerikanska fallskärmstrupper och tekniker till de kommunistiska baserna samt att ge 

kommunisterna militärt bistånd under förutsättning att de samarbetade med de amerikanska stridskrafterna. Se 

Tang Tsou s. 152-53, 178, 298; Herbert Feis: The China Tangle (Princeton University Press 1953) s. 205-06. 
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Den 13 april 1945 undertecknade han ett telegram till president Truman och uttryckte sin 

”djupa sympati” med anledning av president Roosevelts död
54

, och hans rapport till Kinesiska 

kommunistpartiets sjunde kongress, tio dagar därefter, innehöll talrika (numera strukna) satser 

där han prisade Amerikas bidrag till krigsansträngningen och till Kinas egen kamp.
*
 

Denna förändring i det politiska klimatet kan tidfästas mycket exakt. Den tar sin början med 

fallet Amerasia i juni 1945, då John S. Service blev arresterad därför att han hade givit kopior 

av sin rapport till Philip Jaffe som var utgivare av ifrågavarande tidskrift.
**

 Jag vill erinra om 

att Service i slutet av år 1944 och början av år 1945 hade tillbringat sex månader i Yenan till-

sammans med Förenta staternas militära sambandsgrupp där. Jaffe, som hade förberett den 

ogallrade översättningen av Chiang Kai-sheks Kinas öde, var tvivelsutan också väl anskriven i 

Yenan. Reaktionen i kommunistpressen blev i varje fall ytterst våldsam. En ledare i Befriel-

sens dagblad rubricerade arresteringen som en vändpunkt i den amerikanska politiken mot 

Kina. Kommunisterna, hette det i artikeln, var ingalunda fientligt inställda till det amerikanska 

folket, och inte heller till den amerikanska regeringen, men de var fiender till amerikanska 

imperialister som Hurley och hans gelikar. Ledarartikeln, som var skriven i en skarp och 

nästan aggressiv ton, slutade med en varning, att om de amerikanska myndigheterna valde att 

stödja de kinesiska reaktionärerna, skulle de från det kinesiska folket få den läxa de 

förtjänade.
55

 

Det finns ingen uppgift om huruvida Mao hade skrivit denna artikel själv, men i mitten av juli 

bidrog han till Yenan-pressen med tre anonyma artiklar vari han gick till rätta med ”duon 

Hurley—Chiang Kai-shek” och dess ”bankrutt”.
***

 Han underströk visserligen fortfarande den 

intressegemenskap som rådde mellan det kinesiska och det amerikanska folket, och medgav 

att ”ett litet fåtal politiker och militärer”, liksom också en stor del av den amerikanska all-

männa opinionen, förstod det kinesiska folkets strävan efter frihet och oberoende. Men tonen 

var fullt ut lika pockande som i ledaren som behandlade fallet Amerasia, och läxan var en och 

densamma: Om Förenta staternas regering slår in på en politik med stöd uteslutande åt Chiang 

mot kommunisterna, en linje som Hurley hade förordat alltsedan hans försoningsförsök hade 

strandat, då ”skulle de med egna händer lägga en knusande börda på dess rygg”.
56

 I ett samtal 

den 4 juli 1945 med två representanter för Democratic League vilka då var på besök i Yenan, 

var Mao rentav ännu våldsammare: ”Om jag har kunnat kämpa mot japanerna med de här 

ynka få rostiga bössorna”, yttrade han, ”kan jag kämpa mot amerikanarna också. Första steget 

måste bli att man gör sig av med Hurley, sen får vi se.”
†
 Klimatet i relationerna mellan Yenan 

och Washington var sålunda stormigt i och med att den oundvikliga krisen i den kinesiska 

inrikespolitiken nalkades i kölvattnet på den förestående japanska kapitulationen. 

När Mao Tse-tung nu gjorde sig redo för denna nya fas i sin karriär, stärkte och konsoliderade 

han sitt grepp om organisationen och tänkandet inom det Kinesiska kommunistpartiet. Vid 

den sjunde kongressen i april 1945 antogs en ny konstitution för partiet, som innefattade en 

                                                 
54

 Chieh-fang Jih-pao den 14 april 1945. 
*
 Rörande ett av de vänliga omnämnandena se Schram s. 74. Mao uttalade också att de ”tre demokratiska 

länderna, England, Amerika och Sovjetunionen”, förblev enade och skulle förbli enade i framtiden, trots att man 

i vissa sammanhang hade olika åsikter. Se översättningarna från originaltexterna hos Stuart Gelser: The Chinese 

Communists (Gollancz, London 1946) s. 2, samt Lun lien-ho cheng-fu (Chung-kuo Ch'u-pan-she 1946) s. 2. 
**

 Givetvis kan fallet Amerasia inte ha varit annat än den förevändning — eller den räddningsplanka — som fick 

Mao att ändra sin politiska linje gentemot Förenta staterna; det kan inte ha utgjort den viktigaste orsaken. 
55

 Ibid. den 25 juni 1945.  
***

 Endast två av dessa artiklar, daterade den 10 resp. 12 juli, har fått ingå i hans Selected Works (Peking, vol. 3). 

Rörande identifieringen av en tredje ledarartikel daterad den 19 juli som är skriven av Mao, se Schram s. 264-65. 
56

 Schram s. 276-79. 
†
 Tso Shun-sheng: Chin san-shih nien chien-wen tsa-chi (Intressanta händelser under de senaste trettio åren) 

(Freedom Press, Hongkong 1954) s. 90. Att intervjun ägde rum just den 4 juli berodde på en ren tillfällighet, men 

det bidrar till att understryka kontrasten i klimatet jämfört med hur detta var jämnt ett år tidigare, vilket 

markerades av ovan nämnda ledarartikel på Förenta staternas nationaldag. 
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ingress där ”Mao Tse-tungs tänkande” officiellt heligförklarades som någonting oumbärligt 

för att leda partiets hela arbete.
57

 Liu Shao-ch'i prisade Mao som ”icke blott den största 

revolutionären och statsmannen i kinesisk historia, utan också Kinas största teoretiker och 

vetenskapsman”.
58

 

Den sannskyldiga kult av Mao Tse-tung som slog ut i blom vid denna kongress, och som har 

fortsatt att blomma alltsedan dess
*
, kan spåras tillbaka till tiden för tillrättaföringskampanjen 

under åren 1942-44. Den 23 januari 1942, strax innan kampanjen officiellt startades, utfärdade 

Mao en order till de politiska arbetarna i Gränsregionens truppförband där han befallde dem 

att låta trycka flera tusen exemplar av ”Resolutionen från Femte armens nionde kongress” för 

distribution ner till kompanichefsnivå. De som boken kom till handa skulle betrakta den som 

en lärobok och ”läsa den grundligt”. ”Kadrer av alla grader bör läsa den grundligt”, tillade 

han.
59

 Denna resolution, som härrör från år 1929, hade i verkligheten författats av Mao 

själv;
**

 han befallde alltså sina egna arbeten till grundligt studium. Ytterligare manifestationer 

av personkulten återfinns i de budskap från ”arbetshjältar” vilka började strömma in till 

Yenan mot slutet av år 1943, och där Mao hyllades som ”den räddande stjärnan (chiu-hsing) 

för det kinesiska folket” och liknande.
***

 

Det föll sig helt naturligt att Mao-kultens rikliga blomning under år 1945, i likhet med den 

tillrättaföringskampanj som hade utgjort grogrunden för dess första framväxt, markerades av 

en stark tonvikt på marxismens sinifiering. Liu Shao-ch'i prisade Mao härför i sin rapport till 

den sjunde partikongressen, och han beskrev också Maos tänkande som ”ett beundransvärt 

exempel på marxismens nationalisering”.
†
 

Vid detta tillfälle gick Liu utom området för det rent ideologiska och hävdade betydelsen av 

Maos tänkande, och därmed också av den kinesiska kommunismens ledarskap, inom den 

världs-revolutionära rörelsen som helhet. ”Mao Tse-tungs tänkande”, skrev han, ”... kommer 

att utgöra ett storartat och värdefullt bidrag till folkens frihetskamp i alla länder över huvud 

taget, och i synnerhet för folken i Östern.”
60

 År 1936 hade Mao deklarerat att, då den 

kinesiska revolutionen hade segrat, ”skulle massorna i många koloniala länder följa Kinas 

exempel och vinna liknande segrar för egen del”, och år 1940 hade han skrivit att alla revo-

lutioner i koloniala och halvkoloniala länder skulle få ”en ny-demokratisk” karaktär precis 

som revolutionen i Kina.
61

 Dessa uttalanden kan emellertid också helt enkelt tolkas som ett 

understrykande av den solidaritet som förenar alla beroende folk, och om de gemensamma 

familjedrag som är betecknande för deras politiska former. Nu framlade också Liu Shao-ch'i 

för första gången den tankegång som han skulle utarbeta ännu skarpare och tydligare under de 

påföljande åren, nämligen att Kina inte bara var pionjären, utan ledaren och den ideologiska 

läromästaren för alla anti-imperialistiska revolutioner över hela Asien och Afrika. 

Dessa krav på ledarskap var än mindre välkomna i Moskva än Maos pretentioner på att ha 

”sinifierat” marxismen. Utöver de politiska intressemotsättningarna mellan de kinesiska 

                                                 
57

 Liu Shao-ch'i: On the Party (Foreign Language Press, Peking 1950) s. 157. 
58

 Ibid. s. 35. 
*
 Inte utan deltagande av Mao själv. I juli 1945 bidrog han med en anonym artikel i Yenan-pressen där han slog 

fast att det kinesiska folket önskade följa ”Mao Tse-tungs väg”. Se Schram s. 265. 
59

 Chieh-fang Jih-pao den 15 april 1942. 
**

 Endast ett kort sammandrag av denna långa urkund finns medtagen i Selected Works. Se Schram s. 199-201. 
***

 Frasen ovan ingår i ett budskap som publicerades i Chiehfang Jih-pao den 21 november 1943. Se även ett 

brev den 29 november 1943 från arbetshjältar i Yenan, publicerat den 2 december 1943, samt en begäran att Mao 

i egen person skulle så lite säd (ibid. 11 februari 1944). 
†
 Dessa uttryck är något uttunnade i den officiella engelska översättningen som har citerats ovan. En fransk 

översättning baserad på den kinesiska texten återfinnes i Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et l’Asie 

s. 361-65. 
60

 Liu Shao-ch'i s. 33. 
61

 Schram s. 256, 259. 
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kommunisterna och Sovjetunionen, verkade dessa krav störande på förhållandet mellan Mao 

och hans ryska kamrater. 

För ögonblicket, på våren 1945, var Mao Tse-tungs och Stalins uttryckligen förkunnade 

målsättning densamma, nämligen en koalitionsregering i Kina med kommunistiskt 

deltagande. Och ”Om koalitionsregering” var just de ord som Mao satte som överskrift på sin 

långa rapport till Kommunistpartiets sjunde kongress i april 1945, och även Sovjetunionen 

stod bakom detta slagord. Men angelägenhetsgraderingen var tydligen åtskilligt olika i 

Moskva och Yenan. På längre sikt önskade helt naturligt både Mao och Stalin att 

kommunismen skulle segra i Kina. Ingen av dem ansåg heller att de kinesiska kommunisterna 

vore starka nog att omedelbart överta regeringsansvaret. (Alla antydningar härom i Maos 

rapport i det skick den återfinns i den officiella utgåvan av hans Selected Works har tillfogats i 

efterhand.)
*
 Men medan Mao var vitalt engagerad för att lägga grunden för sin slutliga seger, 

hade Stalin mer sinne för den verkan som ett öppet inbördeskrig i Kina kunde få för Chiangs 

villighet att villfara de ryska krav som Roosevelt hade godtagit i Jalta, såsom exempelvis 

upprättandet av en flottbas i Port Artur.
**

 

Det japanska motståndets plötsliga kollaps omedelbart efter bombningen av Hiroshima och 

Nagasaki, förmådde Mao och Stalin att fatta vissa konkreta beslut som fick en enorm bety-

delseför framtiden mycket tidigare än någon av dem hade väntat sig. Den vitala frågan rörde 

vad som skulle ske då de japanska trupperna och deras kinesiska stödtrupper kapitulerade. 

Exakt samma dag som japanerna kapitulerade (den 14 augusti) hade Stalin, i enlighet med 

Jalta-överenskommelsen, undertecknat ett vänskaps- och alliansfördrag med Chungking-

regeringen vilket ifall det noga hade tillämpats, skulle ha gått Chiang Kai-shek ett gott stycke 

till mötes på denna punkt. En tilläggsöverenskommelse föreskrev att så snart som någon del 

av det territorium i Manchuriet som hade ockuperats av sovjetiska trupper under deras 

framryckning upphörde att vara ”zon för omedelbara militära operationer” skulle det överlåtas 

till representanter för den kinesiska nationalregeringen och förvaltas av denna. Under för-

handlingarnas gång i Moskva underströk Stalin den 10 augusti helt cyniskt den springande 

punkten, då han varnade Chiangs utrikesminister T. V. Soong att om fördraget inte omedel-

bart undertecknades, skulle de kinesiska kommunisterna bli de första som kom in i 

Manchuriet.
***

 

Maos avsikt var tydligen att de militära styrkorna under hans befäl överallt där så var möjligt 

skulle motta de japanska truppernas och deras lydtruppers kapitulation, för att han på så vis 

skulle kunna lägga beslag på betydande vapenförråd samtidigt som han utvidgade och 

konsoliderade kommunisternas territoriella bas. Den 10 augusti gav Chu Teh ett påtagligt 

uttryck för denna politik då han beordrade alla militärstyrkor under sitt kommando att 

ockupera de städer och kommunikationsleder som hölls av japanerna samt att kräva att de 

japanska trupperna och deras hjälptrupper skulle kapitulera till dem. Chiang utfärdade om-

gående en kontraorder där han befallde de kommunistiska styrkorna att stanna där de var och 

avvakta vidare order, samt förbjöd dem att avväpna fienden. Denna order fick Mao att skriva 

ytterligare en anonym artikel i Yenan-pressen där han stämplade Chiang som en ”fascist-

koryfé, autokrat och förrädare” som hellre samarbetade med fienden än med sina egna lands-

män. (Den 11 augusti hade Chiang utfärdat en kungörelse om att japanernas lydtrupper skulle 

desertera och ställa sig under Chungking.) Om man toge hänsyn till de olika arméernas 

                                                 
*
 Ett exempel på ett sådant tillägg rör ”det kommunistiska partiets ledarskap” inom det politiska system som Mao 

förordade, se Schram s. 218. De övriga uttalanden som har tillagts i den vanliga utgåvan rörande kommunist-

partiets ledarskap eller proletariatets, se Lun Lien-ho cheng-fu s. 24-25 eller Stuart Gelder s. 25-27 i jämförelse 

med Selected Works (Peking) vol. 3 s. 281-83. 
**

 För en närmare analys längs denna linje av de sovjetiska motiven vid denna tid hänvisas till MacLane s. 180-

82. 
***

 Ett utmärkt sammandrag av dessa förhandlingar återfinnes hos Tang Tsou s. 270-87. 
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effektiva insats i kampen mot Japan, skrev Mao, var det bara kommuniststyrkorna som hade 

förtjänat att ta emot de fientliga truppernas kapitulation. Han slutade med en vädjan till ”de tre 

allierade makterna” att garantera Chu Teh rätt att sända representanter till de inter-allierade 

förhandlingarna rörande den japanska kapitulationen.
*
 

Nätt och jämnt två veckor senare anlände Mao till Chungking på inbjudan av den man som 

han just (visserligen anonymt, men ändå) hade kallat fascist och förrädare. Dagen före sin 

avresa gjorde han upp ett för partiet internt cirkulär där han förklarade sin politik för de 

ledande. Han utgick från maktbalansen inom landet. ”De japanska inkräktarnas snabba 

kapitulation”, skrev han, ”har förändrat hela situationen. Chiang Kai-shek har för egen del 

hävdat ensamrätt att ta emot kapitulationen, och för ögonblicket kommer (som ett 

provisorium) de större städerna och mer betydande kommunikationslederna inte att vara i vår 

hand.” De kommunistiska styrkorna skulle på inga villkor passivt finna sig i situationen, 

tvärtom skulle de fortsätta att strida för att lägga beslag på så mycket de kunde, speciellt i 

Nordkina. Men det fanns andra möjligheter än de rent militära. Alldenstund Sovjetunionen, 

Förenta staterna och Storbritannien samtliga ogillade att inbördeskrig utbröte i Kina, var det 

tänkbart att Kuomintang skulle kunna ”villkorligt erkänna” Kinesiska kommunistpartiets 

ställning, och att kommunisterna likaså skulle kanna ”villkorligt erkänna” Kuomintangs 

status. Detta skulle öppna vägen till en period av fredligt samarbete under vilken kommu-

nisterna skulle eftersträva att med lagliga medel utsträcka sitt inflytande i städerna. I gengäld 

skulle de, i syfte att vinna sympatier hos allmänna opinionen i Kina och utomlands, kunna 

godta vissa av de krav som Chiang med säkerhet skulle framställa om att ”de befriade 

områdena” skulle begränsas. De grundläggande principerna för kommunisternas strategi var 

och förblev emellertid desamma, ”att kämpa med förnuft, i fördelaktiga lägen och med 

återhållsamhet, att utnyttja motsägelser, att vinna över de många, att motsätta sig de få samt 

att krossa våra fiender en och en i sänder”.
62

 

De två gamla fiendernas möte ansikte mot ansikte var deras första sedan år 1926. Både Mao 

och Chiang insåg att nationen skulle bli tvungen att döma inte bara mellan två motsatta upp-

fattningar om Kinas framtid, utan också mellan de två män som förkroppsligade dessa 

uppfattningar. Ett par veckor tidigare hade Mao yttrat till en besökare: ”Chiang är i största 

allmänhet av den uppfattningen att det inte kan vara två solar på himlen, och att ett folk inte 

heller kan ha två härskare.
**

 Men det bryr jag mig inte om. Jag är fast besluten att ge honom 

två solar att titta på.”
63

 Kort efter sin ankomst till Chungking gav han en bekant ett exemplar 

av sin dikt ”Snö”, som på så vis slank in i pressen. Den verkan denna dikt fick — den är en av 

Maos bästa — bidrog väl i någon mån till att kompensera det relativt bisarra intryck han 

gjorde vid sidan av den prydlige Chiang. 

De förhandlingar, interfolierade av banketter, som ägde rum under de fyrtiotre dagar Mao 

uppehöll sig i Chungking, ådagalade blott att visserligen ingendera sidan ville få skammen att 

ha ställt sig i vägen för en fredlig lösning, men att faktiskt ingen grundval fanns för någon 

överenskommelse. När kommunisterna insåg att de inte var starka nog för att med framgång 

kunna kräva att få delta i Nationalregeringen, slopade de sina krav på koalition och begrän-

sade sig till att begära att den befintliga regimen under Chiang Kai-shek skulle demokrati-

seras. Kommunisterna gick med på att till nationalisterna uppge vissa ”befriade områden” 

(vilket enligt Maos förutsägelser kunde komma att visa sig tillrådligt), samt på att reducera sin 

                                                 
*
 Rörande dessa händelser, se Tang Tsou s. 303-11. Den lydelse till Maos ledarartikel av den 12 augusti som har 

publicerats i hans Selected Works (Peking, vol. 3 s. 27-31) är i huvudsak identisk med den som ursprungligen 

trycktes (Chieh-fang Jih-pao den 13 augusti 1945) förutom att Mao har strukit sin vädjan till ”de tre allierade 

makterna” och blott kvarlämnat den till hans landsmän och till världens folk. 
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 Selected Works (Peking) vol. 4 s. 47-51. 
**

 Detta är ett citat från Mencius bok, del 1 kap. 5. 
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 Tso Shun-sheng: Interesting Events in the Past Thirty Years s. 90. 
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arme till tjugo divisioner, under förutsättning att regeringen reducerade sina styrkor i mot-

svarande mån. Men de insisterade på att bibehålla en solid kärna av militära maktmedel samt 

en territoriell bas för dessa, d. v. s. på att förbli en stat i staten. Maos uträkning var 

uppenbarligen, att om han blott kunde bibehålla status quo i en eller annan form, så skulle 

korruptionen och inkompetensen inom Kuomintang, med ty åtföljande upplösning av den 

politiska och militära organisationen, efter hand göra det möjligt för kommunisterna att, med 

någon lämplig kombination av politiska och militära medel, utnyttja detta maktvakuum till att 

helt överta ledningen i landet. Chiang var för sin del besluten att inte vila på hanen utan att 

snarast krossa kommunisternas militärmakt. Nästan innan bläcket hade hunnit torka på den 

provisoriska överenskommelsen av den 10 oktober 1945, som markerade slutet på Maos 

vistelse i Chungking, satte Chiang i gång allt intensivare anfall mot de kommunistiska 

basområdena. Detta berodde väl inte så mycket på att han skulle ha delat Maos uppfattning att 

händelserna utvecklade sig på ett sätt som gynnade kommunisterna, som på att han över-

skattade sin egen aktuella styrka.
*
 Hans tillförsikt närdes inte endast genom den visserligen 

försiktiga men dock växande hjälpen från Förenta staterna, särskilt när det gällde att trans-

portera hans trupper norrut så att de kunde komma före kommunisterna och ockupera vissa 

delar av Manchuriet. Han trodde sig också kunna räkna på visst understöd från Sovjets sida, 

eller åtminstone på dess välvilliga neutralitet, i sina strävanden att ena landet politiskt. Stalin 

hade låtit förstå detta under sina överläggningar i juli i Moskva med T. V. Soong.
64

 Att Stalin 

var i viss mån uppriktig härvidlag bekräftas av en välkänd uppgift från jugoslaviskt håll att 

Stalin år 1948 hade uppgivit för Edvard Kardelj hur han efter kriget hade rått de kinesiska 

kamraterna att ”gå med i Chiang Kai-sheks regering och upplösa sin armé” alldenstund 

”upproret inte hade några utsikter till framgång”.
**

 

I praktiken framstod den sovjetiska politiken i Kina som tvekande och motsägelsefull. Under 

de första tre månaderna efter den japanska kapitulationen gav Ryska röda armén avsevärd 

hjälp till de kinesiska kommunisterna, då dessa konsoliderade sin ställning i Manchuriet, 

genom att de medgav Chu Tehs styrkor att rycka in i betydelsefulla områden allt medan man 

lade hinder i vägen för nationalisterna. Men i november inträffade en omkastning i Moskvas 

politik, och Chiangs trupper fick tillstånd att ockupera vissa orter som förut hade hållits 

besatta av de kinesiska kommunisterna. Kort före den sovjetiska utrymningen av Manchuriet, 

i mars och april 1946, gav man emellertid åter viss hjälp åt de kinesiska kommunisterna. Det 

är ju klart, som Tang Tsou säger, att ”Sovjetunionens till synes motsägelsefulla och samtidigt 

förbryllande uppträdande gentemot Kina markerade en anpassning av unionens grund-

läggande politiska inställning gentemot Kina i det aktuella läget sådant som detta tedde sig 

från Moskvas synvinkel”. Men det är högst tvivelaktigt huruvida denna grundläggande 

politiska inställning, som Tang anser, helt enkelt var ”fientlighet mot nationalisterna och stöd 

åt kommunisterna”.
***

 Det politiska beteendemönstret var hela tiden beslöjat både av Stalins 

engagemang för den sovjetiska statens säkerhet och av bristen på entusiasm för en dynamisk 

revolutionär rörelse som han kanske inte skulle kunna hålla under kontroll. 

Det måste medges att de aktuella omständigheter som Stalin fick lov att anpassa sin politik till 

var utomordentligt invecklade och dunkla. Alldenstund varken kommunisterna eller nationa-

                                                 
*
 Redogörelsen ovan för förhandlingarna samt analysen av Chiangs politik i detta och närmast följande stycke, 

grundar sig huvudsakligen på Tang Tsou s. 316-24. 
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listerna ville inför opinionen ta på sig ansvaret för den brytning som bådadera ansåg oundvik-

lig, kunde man inte räkna med att någon uppriktighet eller klarhet skulle känneteckna vare sig 

Maos eller Chiangs politik. Den härur alstrade förvirringen flöt ihop med den amerikanska 

politikens orealistiska, motsägande och vacklande hållning vid denna tid.
*
 Det är inte av 

nöden att här i detalj söka analysera de invecklade underhandlingar som ägde rum under 

general George C. Marshalls årslånga uppdrag i Kina, i synnerhet som dessa händelser 

nyligen har blivit föremål för en noggrann, väldokumenterad och objektiv redogörelse.
**

 

Under det första halvåret 1946 var Mao hela tiden mer förtröstansfull än Chiang hur hans 

egen position skulle komma att påverkas under en period av kamp som var mer politisk än 

militär. Denna förtröstan var underbyggd av de i det stora hela för kommunisterna gynn-

samma rekommendationer som Mao hade fått från den Politiska rådgivande konferens som 

man under Maos vistelse i Chungking i oktober hade kommit överens om att sammankalla 

och som slutligen konstituerade sig i januari 1946. Men trots dessa nyanser, fortsatte både 

Mao och Chiang att orda om förhandlingar, samtidigt som de i verkligheten blott litade till 

militär styrka. Det är därför ingalunda överraskande att landet vid mitten av år 1946 befann 

sig i fullt inbördeskrig. 

 

En viktig faktor som låg bakom Maos beslut att inte dra sig för krig, fastän han inte önskade 

det och i och för sig hellre hade drivit fram sin sak på politisk väg, var hans övertygelse att 

den amerikanska militärmakten i allmänhet, och de amerikanska kärnvapnen i synnerhet, inte 

hade någon avgörande betydelse i jämförelse med massornas beslutsamma kamp. Den 9 

augusti 1945 hade Befrielsens dagblad som rubrik på artikeln om den atombomb som dagen 

förut hade fällts över Hiroshima: ”En revolution inom krigskonsten.” Men bara fyra dagar 

därefter framhölls det i en annan artikel att även om atombomben var viktig, så fick man inte 

överdriva dess verkningar. Den avgörande faktorn bakom den japanska kapitulationen hade 

varit Sovjetunionens inträde i kriget jämte de övriga allierades markstyrkor.
65

 

Den andra synpunkten var direkt inspirerad av Maos situation sådan han framställde den vid 

ett möte med ledarkadern inom partiet den 13 augusti 1945: 

Kan atombomberna avgöra krig? Nej, det kan de inte. Atombomberna kunde inte bringa Japan till 

kapitulation. Förutan den kamp som folket för, skulle atombomberna i sig själva inte tjäna något 

till. Om nu atombomberna kunde ha avgjort kriget, varför var det då så nödvändigt att begära att 

Sovjetunionen satte in sina trupper? Varför kapitulerade inte Japan när de två bomberna fälldes 

över landet, och varför kapitulerade Japan så snart Sovjetunionen satte in trupper? Det finns väl en 

och annan också bland våra kamrater som tror att atombomben är allsmäktig, men det är ett stort 

misstag ... Vad kan det vara för inflytelser som har fått dessa kamrater att hålla atombomben för 

någonting mirakulöst? Borgerliga inflytelser ... Teorin att ”vapnen avgör allt”, den rent militära 

synpunkten, ett byråkratiskt sätt att gå till väga helt skilt från massorna, individualistiskt tänkande 

och liknande — allt det där är borgerliga inflytelser i våra led. Vi måste ständigt sopa ut dessa 

borgerligheter ur våra led precis som vi sopar bort skräp.
66

 

Denna ståndpunkt underströks åter entydigt och färgstarkt i Maos ryktbara intervju i augusti 

1946 med Anna Louise Strong. Han förklarade då att atombomben var ”en papperstiger” som 

såg fruktansvärd ut men som i verkligheten inte var det.
67

 Detta uttalande motsvarar ju den 

samtida officiella sovjetryska ståndpunkten, även om Stalins språk inte var fullt så bildrikt. 

Men i början av år 1948, då Sovjetunionen hade gjort stora framsteg inom sitt eget kärnvapen-

program, uttryckte Stalin sin beundran för atombomben, och förklarade att den var ”en mäktig 
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sak, mäktig!”.
*
 Mao har inte nämnvärt ändrat uppfattning den dag som är, vilket vi får tillfälle 

att konstatera. En människas personlighet, såsom den har danats av tradition och erfarenheter, 

är någonting minst lika viktigt som den objektiva verkligheten då man gör upp sin syn på 

världen. 

Inbördeskrigets förlopp, från år 1946 till år 1949, är närmast något som ankommer på 

krigshistorikerna och behöver inte i detalj redovisas här. På det rent militära planet var Maos 

allmänna strategi i huvudsak lik den han i sina skrifter år 1938 hade förordat för kriget mot 

Japan. Det gällde att övergå från ett stadium där rörlig krigföring mot en starkare fiende skulle 

spela huvudrollen, till ett stadium med ställningskrig men också med direkta angrepp på 

Kuomintangs viktigaste stödjepunkter. På juldagen år 1947 sammanfattade han Röda arméns 

operationsprinciper på följande sätt: 

1. Angrip först spridda, isolerade fientliga styrkor; angrip koncentrerade, starka fientliga styrkor 

senare. 

2. Ta först små och medelstora städer samt vidsträckta landsbygdsområden; ta de stora städerna 

senare. 

3. Gör utplåningen av de fientliga styrkorna till vår huvudsakliga målsättning; gör inte försvaret 

eller erövringen av någon särskild stad eller ort till vår huvudsakliga målsättning .. . 

4. Koncentrera i varje drabbning en absolut överlägsen styrka (två, tre och ibland rentav fem eller 

sex gånger fiendens styrka), omringa de fientliga styrkorna fullständigt, sträva efter att grundligt 

utplåna dem, och låt inte en enda en smita ur notvarpet ... Sträva efter att undvika 

utmattningsstrider där vi förlorar mer än vi vinner eller bara når oavgjort resultat ... Fastän vi 

sammanlagt är numerärt underlägsna, kan vi på detta sätt vara sammanlagt överlägsna i varje ... 

fälttåg för sig ... Allteftersom tiden går kommer vi även att bli sammanlagt överlägsna och kommer 

slutligen att helt utplåna fienden ...
68

 

Nu som alltid tidigare betraktade Mao det som oumbärligt för framgång i den militära kampen 

att man politiskt lyckades uppbåda massorna och vinna deras sympati. Men visst ansåg han 

fortfarande, som han hade förklarat år 1938, att ”den politiska makten växer fram ur gevärs-

pipan”.
69

 År 1947 begärde han av Röda armén att den skulle ”ge fritt spelrum åt vårt sätt att 

slåss — mod i drabbningen, ingen rädsla för offer, ingen rädsla för strapatser …
70

 Han 

utfärdade emellertid också talrika direktiv för den politik man skulle följa i ”de befriade 

områdena” i syfte att konsolidera revolutionens territoriella underlag. Den jordbrukspolitik 

man nu fullföljde var radikalare än den man hade tilllämpat under åren l937-45, då man hade 

bibehållit ränta och arrenden i stället för att skrida till en omedelbar jordreform. Taktiken var 

emellertid även nu att gå ett steg i taget och att rätta sig efter de lokala förhållandena. Mao 

hade alltjämt för avsikt att ta med ”patriotisk adel” inom den ”mycket vida enhetsfront” som 

han var fast besluten att vidmakthålla.
71

 Först efter åtskilliga år av kommunistisk kontroll över 

varje särskilt område skulle all jord omfördelas. För ögonblicket skulle jordreformen inte 

beröra mer än tio procent av befolkningen.
72

 Mao lät också i sin ordergivning återuppliva ”de 

tre disciplinreglerna” och ”de åtta punkterna att iakttaga”; dessa hade i en eller annan form 

under nära tjugo år gett uttryck åt den respekt för civilbefolkningen och den avhållsamhet från 

plundring som särskilde Röda armén från alla de arméer som de kinesiska bönderna hade fått 

stifta bekantskap med i det förflutna, och som i hög grad bidrog till att man lyckades vinna 

befolkningens stöd.
73

 

                                                 
*
 Vid en bankett tillsammans med jugoslaverna i januari 1948. Djilas s. 153. 

68
 Ibid. s. 161-62; se även Schram s. 210-11. 

69
 Schram s. 209-10. 

70
 Selected Works (Peking) vol. 4 s. 161. 

71
 Ibid. s. 136. 

72
 Ibid. s. 193-96, 201-02. 

73
 Ibid. s. 155-56. 
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Det kinesiska inbördeskriget åren 1946-49 är utan tvekan ett av de mest slående exemplen i 

historien på hur en numerärt underlägsen men hängiven och välorganiserad styrka som åt-

njuter folkets stöd kan vinna seger över en större men impopulär styrka med svag moral och 

inkompetent ledning. Under loppet av år l.945 hade de väpnade styrkorna inom Åttonde 

lättrörliga armén och Nya fjärde armén ökat från omkring en halv million man till omkring en 

million man. Kuomintangstyrkorna var omkring fyra gånger större.
*
 I mitten av år 1947, efter 

ett år av inbördeskrig i stor skala, hade proportionerna skiftat från en mot fyra till en mot två, 

och Mao kunde i en rundskrivelse försäkra att om sönderfallet av de fientliga styrkorna 

fortsatte i samma takt, skulle inom ett år den numerära överlägsenheten gå över till kommu-

nisterna.
74

 Vid slutet av år 1947 förklarade Mao att man hade nått en historisk vändpunkt — 

”vändpunkten från tillväxt till utplåning för Chiang Kai-sheks tjugoåriga reaktionära regim”.
75

 

Ett halvår senare hade den numerära balansen ytterligare förskjutits så att Maos styrkor var 

blott obetydligt underlägsna Chiangs i antal.
76

 Med den överlägsna moral och den överlägsna 

taktiska ledning som kommunisterna besatt, innebar det att dessa nu i verkligheten var de 

starkaste, och den senare hälften av år l.948 utmärktes också av en rad klara kommunistiska 

framgångar vilka blev avgörande för krigets utgång.
**

 

Den hejdlösa inflationen, slöseriet och korruptionen som rådde i Kuomintang-Kina, liksom 

också krigströttheten och den bokstavligen universella fientligheten bland befolkningen mot 

Chiang Kai-shek, allt bidrog till detta resultat. Maos resurser ökade genom regimens miss-

grepp såsom t. ex. förbudet mot Democratic League i september l.947, som drev en stor del av 

”den tredje kraften” (i den mån denna nu över huvud taget var någon kraft) i armarna på 

kommunisterna.
77

 Men nationalisterna förlorade också kriget på det rent militära planet, inte 

minst därför att Chiang vid tillsättandet av nyckelbefälsposter envisades med att värdera 

personlig lojalitet mot honom själv högre än duglighet. 

I november år 1948 skrev Mao att kriget skulle komma att bli mycket kortare än han hade 

trott från början, och att det troligtvis skulle vara slut inom ett år eller så.
78

 I början av 

december hade bokstavligen hela Manchuriet och Nordkina fallit i kommunisternas händer, 

med undantag av ett område kring Peking och Tientsin där drygt en halv miljon man 

nationalisttrupper uppehöll sig. Trogen sin princip att fiendens fullständiga förintelse var det 

avgörande målet, beordrade Mao Lin Piao att inte gå till anfall omedelbart utan att ägna de 

närmaste två veckorna åt att omringa och avskära de olika Kuomintang-förbanden så att de 

inte skulle kunna undkomma söderut sjövägen.
79

 Planen genomfördes raskt, och de fem 

huvudstödjepunkterna i Kuomintangs ställning erövrades en i sänder. Tientsin togs i mitten av 

januari l949 efter en strid på tjugonio timmar; Peking överlämnades i fredliga former av 

general Fu Tso-i för att man skulle undvika meningslös förstörelse.
***

 Hela Kina var utlämnat 

åt kommunisterna ifall de fullföljde sin offensiv. 

På denna punkt i händelseutvecklingen började det komma fredstrevare från Nanking. Den 1 

januari 1949 utfärdade Chiang själv en förklaring där han uttryckte sin önskan om fred och 

försäkrade att det var honom likgiltigt om han stannade kvar i sitt ämbete eller avgick, och 

den 21 januari överlät han presidentämbetet till vicepresidenten Li Tsung-jen. Men han behöll 

                                                 
*
 Se tabell hos J. Ch'en s. 374. 

74
 Ibid. s. 144. 

75
 Ibid. s. 157. 

76
 J. Ch'en: Mao and the Chinese Revolution s. 374. 

**
 För en koncis analys av dessa drabbningar samt för uppgifter om orsakerna bakom nationalisternas nederlag, 

se Tang Tsou s. 482-84. 
77

 Tang Tsou s. 461. 
78

 Selected Works (Peking) vol. 4 s. 288. 
79

 Ibid. s. 292. 
***

 General Fu belönades härför genom en utnämning till minister för vattenfrågor i den regering som på hösten 

upprättades i Kinesiska folkrepubliken. 



137 

 

för egen del de flesta kontrollspakarna i statsmaskineriet och använde dem till att främja sin 

egen politik, vilken nu gick ut på att han skulle lämna fastlandet åt dess öde och etablera sig 

på Taiwan;
*
 och Maos fredsvillkor innebar, förståeligt nog, föga mindre än total under-

kastelse, och de blev över huvud taget aldrig accepterade ens av fredsfraktionen inom 

Kuomintang. 

Den 20 april 1949 förkastade Nanking-regeringen den slutgiltiga versionen av kommunis-

ternas fredsvillkor.
**

 Dagen därpå utfärdade Mao en order till Folkets befrielsearmé om ”en 

hela landet omfattande framryckning”.
80

 Samma dag gick kommuniststyrkorna över Yangtze 

längs en femhundra kilometer lång front, och den 23 april intog de Nanking. Mao gav uttryck 

åt sina känslor i en dikt som skrevs ett fåtal dagar efter denna händelse: 

Kring Chung-berget
***

 har med ens en storm blåst upp,  

en million tappra krigare går över den stora floden. 

Den hukande tigern och den hopringlande draken
†
 är mer majestätiska än någonsin 

tillförne, 

universum är i tumult, vi är alla högstämda och beslutsamma. 

Låt oss samla vårt mod och förfölja den brustne fienden. 

Det är icke tillbörligt att söka berömmelse genom att efterlikna tyrannen av Ch'u. 

Om himlen hade känslor skulle också himlen åldras, 

den rätta vägen som leder människornas värld heter genomgripande förändring.
81

 

Fastän, som vi har sett, Mao alltid har varit en stor beundrare av Sun Tzu, tog han här avstånd 

från denne klassiske mästare i militär strategi som hade skrivit: ”När du omringar en armé, 

lämna den då en möjlighet öppen att undkomma. Pressa inte fienden alltför hårt.”
82

 Mao mo-

tiverade sina planer i motsatt riktning genom att påpeka att kommunisterna inte fick upprepa 

det misstag som ”tyrannen av Ch'u” begick — en hänsyftning på Hsiang Yü som sparde livet 

på Liu Pang, den kommande grundaren av Han-dynastin, då han hade denne i sin makt, så att 

han själv senare helt dukade under för sin rival som han hade skonat till livet. Mao hade ingen 

lust att äventyra sin egen seger över en man som han hade kämpat med i nära ett kvarts sekel 

om herraväldet över Kina. 

Då Mao intog denna ståndpunkt avvek han inte bara från Sun Tzus råd. En auktoritativ 

kommentar till denna dikt år 1964 uppger: 

Både före och efter fälttåget för Nankings befrielse fanns det en hel del välmenande vänner till oss 

både inom och utom landet som sade att vi borde nöja oss med att ha skilda regimer i norra och 

södra Kina och att vi inte borde provocera någon imperialistisk invasion, i synnerhet inte någon 

invasion från den amerikanska imperialismen.
††

 

Det är fullt klarlagt att bland dessa ”välmenande vänner” befann sig ingen mindre än Stalin 

själv. Inom landet fanns inom denna grupp även vissa medlemmar i det Kinesiska kommu-

nistpartiet. I sitt nyårsbudskap med rubriken ”Fullfölj revolutionen ända till slutet”, skrivet 

den 30 december 1948, brännmärkte Mao de ansträngningar som Förenta staternas regering 

gjorde för att organisera ”en oppositionell grupp inom det revolutionära lägret för att med alla 

                                                 
*
 Se Tang Tsou s. 497-98. 

**
 Texten till den föreslagna överenskommelsen, vilken hade utarbetats under två veckors förhandlingar i Peking 

med Kuomintang, finns tryckta i Selected Works vol. 4 s. 390-96. 
80

 Ibid. s. 387-89. 
***

 Chung-berget ligger öster om Nanking. 
†
 När kinesiska militära strateger har talat om Nanking har de traditionellt liknat staden vid en hukad tiger 

beskuggad av en hopringlad drake (Chung-berget). 
81

 Författarens engelska tolkning publicerad i Problems of Communism september-oktober 1964 s. 39. 
82

 Sun Tzu: The Art of War kapitel 7. 
††

 En kommentar av Kuo Mo-jo till dikten ovan publicerades i Hung Ch’i nr 1 1964. Själva dikten publicerades 

samtidigt tillsammans med nio andra av senare datum. 
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medel få revolutionen att göra halt där den står, eller, ifall den måste gå vidare, att dämpa den 

och hindra den från att inkräkta alltför mycket på imperialisternas och deras hejdukars 

intressen”.
83

 

Hur som helst, och vilka de välmenande och fredsälskande personerna än kan ha varit som i 

början av år 1949 rådde Mao att stoppa revolutionen på halva vägen, så blev deras råd icke åt-

lydda. Medan Mao Tse-tungs arméer fortsatte sin triumferande framryckning, började han 

själv än en gång ägna sina tankar åt de politiska frågorna — åt förberedelserna för upprättan-

det av den nya regeringen samt åt konturerna i den politik som den nya regimen borde följa. 

                                                 
83

 Selected Works (Peking) vol. 4 s. 301. 
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IX Den Kinesiska folkrepublikens grundande 
På Maos förslag hade vid förstamajdemonstrationerna 1948 ett av det Kinesiska kommunist-

partiets slagord varit: ”Alla demokratiska partier, folkrörelser och ledande offentliga personer 

bör snarast låta sammankalla en rådgivande politisk konferens för att diskutera och genomföra 

att en folkkongress inkallas och en demokratisk koalitionsregering bildas.”
1
 En förberedande 

kommitté för att organisera en sådan konferens bildades i juni 1949 av de kommunistiska 

ledarna. (På detta stadium kallades den för ”Nya politiska rådgivande konferensen”, för att 

därmed antyda kontinuiteten med den Politiska rådgivande konferensen i januari 1946, vilken 

slutligen misslyckades till följd av Chiang Kai-sheks fientliga inställning mot dess rekommen-

dationer att upprätta en koalitionsregering.) I sitt hälsningsanförande till den förberedande 

kommittén förkunnade Mao att det nu var nödvändigt att ”sammankalla en Politisk råd-

givande konferens, utropa grundandet av Folkrepubliken Kina, samt att välja en demokratisk 

koalitionsregering för att representera denna stat”. Och han tillade, i det han inskärpte den bild 

av det framtida Kina som han ständigt hade fört fram alltsedan år 1945: ”Endast på detta sätt 

kan vårt stora fädernesland befria sig från sitt halvkoloniala och halv-feodala öde och slå in på 

vägen till oberoende, frihet, fred, enhet, välstånd och makt (fu-ch'iang).”
*
 

I samma tal deklarerade Mao: 

Vi är villiga att med vilken främmande makt som helst diskutera upprättandet av diplomatiska 

förbindelser på basis av principer om jämlikhet, ömsesidiga fördelar, ömsesidig respekt för 

territoriell integritet och suveränitet, allt under förutsättning att vederbörande främmande makt är 

villig att bryta sina förbindelser med de kinesiska reaktionärerna, upphöra att konspirera med dem 

eller att hjälpa dem, samt intar en attityd av verklig och icke hycklad vänskap gentemot 

Folkrepubliken Kina. Det kinesiska folket önskar att ha fredligt samarbete med folken i alla länder 

samt att återuppta och utvidga den internationella handeln i syfte att utveckla produktionen och 

befordra ekonomiskt välstånd.
2
 

Detta betydde emellertid inte att han föreslog att man skulle inta en neutral attityd mellan å 

ena sidan ”imperialisterna” (uppenbarligen de amerikanska imperialisterna), som understödjer 

”sina hejdukar, de kinesiska reaktionärerna”, å andra sidan Sovjetunionen. Även om det 

osannolika skulle inträffa att Förenta staterna skulle ”upphöra att konspirera” med de 

kinesiska reaktionärerna, trodde Mao alldeles givet inte på möjligheten av verkligt samarbete 

med något ”imperialistland”. Detta fastslog han synnerligen skarpt i sin ryktbara artikel ”Om 

folkets demokratiska diktatur”, som publicerades den 3 juni 1949 till åminnelse av det 

Kinesiska kommunistpartiets grundande tjugoåtta år tidigare: 

Ni lutar åt ena sidan. Just det ... Alla kineser utan undantag måste luta antingen åt imperialismen till 

eller åt socialismen. Att sitta på gärdsgårn duger inte, inte heller finns det någon tredje väg.
3
 

Artikeln ”om folkets demokratiska diktatur” är en av de viktigaste bland Maos alla skrifter 

och en av dem som har sått mest frö. Här sammanfattade Mao kvintessensen av sådana tidi-

gare och mer omfattande skrifter som ”Om ny demokrati” och ”Om koalitionsregering”, samt 

framförde det hela i koncis och kraftfull form. Samtidigt medgav honom den totala makt som 

han redan innehade och som han inom kort också formellt skulle tillerkännas, att tala mycket 

mer uppriktigt än han hade kunnat under åren 1937-45. Då hade Mao känt sig tvungen att 

eftersträva (eller låtsas eftersträva) att nå samarbete med Kuomintang, att erkänna detta partis 

                                                 
1
 Selected Works (Peking) vol. 4 s. 276. 

*
 Selected Works (Peking) vol. 4 s. 405-06. Mao hade i sin rapport ”Om koalitionsregering” till den sjunde 

partikongressen i april 1945 förklarat att hans mål var ”oberoende, frihet, fred, enhet, välstånd och makt”. Han 

använde ofta denna ordsammanställning i sina skrifter från denna tid. Se exempelvis Schram: Political Thought 

of Mao s. 276--79. 
2
 Ibid. s. 408. 

3
 Ibid. s. 415. 
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ledande roll för obestämd tid framåt — även om det måste ha stått fullkomligt klart för vem 

som helst som kunde läsa mellan raderna att han var helt inställd på att lägga beslag på så 

många maktresurser som möjligt för egen del. Nu var hans läge sådant att han raskt kunde 

slopa alla kompromisser av det slaget och i stället klart ge till känna både påtagligheten i sin 

maktställning och de metoder han föreslog att man skulle använda i syfte att omdana det 

kinesiska samhället. 

Det framtidsmönster som han målade upp i denna artikel var både smidigt och stelt. Det 

medgav medverkan från en mycket vid sektor av den kinesiska befolkningen i landets 

politiska och ekonomiska liv. Den lägre bourgeoisin och den ”nationella” bourgeoisin skulle 

inte bara bli förbundna med arbetarna och bönderna i en enhetsfront; de skulle också för all 

framtid räknas till ”folket”. Och som ingående i folket skulle de åtnjuta de rättigheter som 

man förvägrade ”reaktionärerna” — nämligen godsägarna och ”den byråkratiska bourgeoisin” 

(den del av bourgeoisin som var förenad med Kuomintang). De skulle t. o. m. delta i den 

”folkets demokratiska diktatur” som riktades mot reaktionärerna. ”Demokratin”, skrev Mao, 

”praktiseras inom folkets led, d. v. s. bland dem som åtnjuter yttrandefrihet, mötesfrihet, före-

ningsfrihet etc. Rösträtten tillkommer endast folket, inte reaktionärerna. Kombinationen av 

dessa två aspekter, demokrati åt folket och diktatur över reaktionärerna, det är folkets demo-

kratiska diktatur.” Men på samma gång gjorde Mao det alldeles klart att dessa fullständiga 

medborgerliga rättigheter utsträcktes till bourgeoisin endast så länge den uppförde sig väl. 

Han efterlyste en omedelbar förstärkning av ”folkets statsapparat”, som han helt uppriktigt 

definierade som ”ett instrument till undertryckande av de fientliga klasserna”. I en nära 

förestående framtid skulle detta instrument användas till att omforma och eliminera gods-

ägarklassen och ”byråkratbourgeoisie. Vad den nationella bourgeoisin beträffar skrev Mao: 

När tiden är inne att förverkliga socialismen, d. v. s. att nationalisera privatföretagen, ska vi 

fortsätta verket med deras omskolning och omformning ytterligare ett steg. Folket har en mäktig 

statsapparat i sina händer — vi behöver inte frukta för något uppror från den nationella 

bourgeoisins sida.
4
 

Den 21 september 1949 inledde det Kinesiska folkets politiska rådgivande konferens (så blev 

konferensens slutliga namn) sin första session i Peking.
*
 Sessionen varade till den 30 

september och gav sitt godkännande av organisationen och sammansättningen av den nya 

statsstyrelse över vilken Mao skulle presidera. Mao inledde själv det första sammanträdet med 

ett tal som vibrerade av nationell stolthet, och försäkrade att kineserna hade ”rest sig” och 

”aldrig mer skulle bli en förödmjukad nation”.
**

 Den 30 september avslutades förhand-

lingarna av Chu Teh med ett tal där de sista orden lydde: ”Länge leve ordförande Mao!”
5
 Och 

den 1 oktober stod Mao på T'ien An Men (Den himmelska fridens port) och utropade 

högtidligen den Kinesiska folkrepublikens grundande. 

Så hade man då omsider bildat den ”koalitionsregering” som Mao hade ordat och skrivit så 

mycket om under de senaste fem åren. Men den regering man hade fått var en helt annan sorts 

koalitionsregering än den som han först hade tänkt sig år 1944. Det är visserligen sant att den 

Politiska rådgivande konferensen i regeringen infogade representanter för fjorton ”partier” 

och en skiftande rad andra grupper och kategorier, liksom också oberoende ”demokratiska 

personligheter”, och det fanns ickekommunister både i själva ministären och i kretsen av 

ställföreträdande statschefer. (De sex vice ordförandena under Mao innefattade bl. a. Soong 

Ching-ling — Sun Yat-sens änka — samt en representant från vardera av de två viktigaste 

                                                 
4
 Ibid. s. 417-19. 

*
 Stadens namn ändrades den 27 september officiellt från Peiping (”Den norra slätten”) till Peking (Den norra 

huvudstaden) och proklamerades samtidigt som huvudstad i stället för Nanking (”den södra huvudstaden”). 
**

 Utdrag hos Schram s. 109-10. 
5
 Chung-hua Jen-min Kung-ho-kuo k'ai-kuo wen-hsien (Urkunder rörande upprättandet av Kinesiska 

folkrepubliken) (Hsinmin-chu Ch'u-pan-she, Hongkong 1949) s. 58. 
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mindre partierna, ”Det Kinesiska Kuomintangs revolutionära kommitté” samt ”Kinesiska 

demokratiska ligan”.) Men ingen hade några illusioner om var den verkliga makten låg. Det 

”gemensamma program” som den Politiska rådgivande konferensen antog som underlag för 

enhetsfronten och koalitionsregeringen innefattade alla de väsentliga principer som Mao hade 

fastslagit i sin artikel ”Om folkets demokratiska diktatur”, inklusive definitionen av ”folket” 

som ett block av fyra klasser samt utrikespolitiken som ”lutade åt ena sidan”.
6
 Men närvaron 

av icke-kommunister i regeringen kunde inte heller rimligen anses vara helt meningslös. Den 

var den konkreta symbolen för det breda underlag som den nya regeringen kunde räkna på vid 

sin tillkomst, tack vare den vitt spridda avsmaken för Kuomintang och den vitt spridda 

längtan efter att få en stabil och effektiv regering till vilket pris som helst. Deras närvaro 

motsvarade också, i Maos ögon, den relativt moderata politiska linje som han hade för avsikt 

att följa under den närmaste framtiden. 

Två stora uppgifter låg nu framför Mao och hans kolleger: att konsolidera den politiska 

kontrollen över landet, samt att börja bygga upp det av kriget skadade näringslivet och så 

lägga grunden till framtida ekonomisk utveckling. Den komplicerade män niska som tog som 

sin uppgift att leda Kina mot politisk stabilitet och ekonomiskt framåtskridande var i många 

hänseenden utomordentligt väl kvalificerad för denna sin uppgift. Han hade bakom sig tre 

decennier av politisk erfarenhet. Åren av gerillakrigföring mot Japan samt av inbördeskrig 

mot Kuomintang hade satt honom i stånd att ytterligare utveckla sin ledarförmåga och det 

drag av hänsynslöshet som Edgar Snow hade noterat år 1936. Samtidigt hade dessa kampår 

lärt honom hur betydelsefullt det var att vinna massans stöd samt med vilka medel man kunde 

båda upp den. Med sin kinesiska bondebakgrund förstod han sig väl på massornas behov och 

deras tankevärld. Tso Shun-sheng har skrivit: ”Mao Tse-tung är i grund och botten en roll ur 

en kinesisk roman eller en (Peking-)opera.”
*
 Det här är inte hela sanningen, men det är en 

viktig aspekt av sanningen, och ökade utan tvivel hans möjligheter att nå en stor del av 

befolkningen. Men när Mao tog itu med sin uppgift år 1949 fanns det inte ett Kina utan flera, 

och de sidor av hans personlighet som tilltalade en del av det kinesiska folket verkade ofta 

frånstötande på en annan del. Maos stil som folkledare, starkt präglad av den folkliga 

litteraturens konventioner som den är, bragte honom i närmare kontakt med bönderna, men 

kunde å andra sidan lätt få honom att verka obildad inför de intellektuella inom bourgeoisin. 

Omvänt välkomnades hans syfte att modernisera och omvandla Kina i västerländsk riktning 

(om ock med marxistisk-leninistisk terminologi) av en stor del av stadsbefolkningen, men 

verkade allmänt oroande för bönderna. 

Det var bara ett drag i Maos karaktär som väckte total genklang bland hans landsmän: hans 

orubbliga beslut att försvara Kinas värdighet och nationella intressen. Han kunde i fullt mått 

demonstrera denna egenskap då han i december 1949 begav sig till Moskva för att söka 

erhålla hjälp och stöd för att upprätta sin nya regim. Mao anlände till den sovjetiska 

huvudstaden den 16 december, lagom i tid för att fira Stalins sjuttioårsdag den 22. 

Omständigheterna kring det första mötet mellan Mao och Stalin var inte helt gynnsamma. 

Stalin hade inte på minsta sätt bidragit till att Mao hade kämpat sig fram till kontroll över det 

Kinesiska kommunistpartiet, och fastän Stalin när Mao väl hade nått dit hade accepterat fait 

accompli (åtminstone till det yttre), hade han inte ådagalagt någon större iver att hjälpa sina 

kinesiska kamrater att erövra makten från Kuomintang. Ett av skälen till denna hans återhåll-

samhet hade säkerligen varit hans fruktan för en amerikansk intervention i stor skala i 

händelse av en mer aggressiv politik. Denna fruktan hade nu visat sig vara grundlös. Men det 

                                                 
6
 Se texten till själva ”Gemenskapsprogrammet” samt till Chou En-lais redogörelse för detta i Chung-hua Jen-

min Kung-ho-kuo k'ai-kuo wen-hsien s. 253-74. 
*
 Tso Shun-sheng: Interesting Events in the Past Thirty Years s. 86. Tsos påpekande var delvis inspirerat av den 

entusiasm Mao hade visat vid en pekingoperaföreställning baserad på en episod i Vattenbrynet, en föreställning 

som ägde rum under det besök som en delegation för Democratic League i juli 1945 avlade i Yenan. 
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andra och möjligen än viktigare skälet återstod, nämligen ovilja mot att det växte fram en ny 

kommunistisk stormakt som kunde visa sig lika svårbehärskad som de europeiska satelliterna. 

Och kinesernas attityd under senare år hade i sanning varit ägnade att öka denna fruktan från 

sovjetiskt håll. 

Vi har redan påpekat betydelsen av Liu Shao-ch'is rapport vid Kinesiska kommunistpartiets 

sjunde kongress år 1945, där han hade hyllat Maos tänkande som ett rättesnöre för folken i 

Österns övriga länder. I en uppseendeväckande intervju följande år med Anna Louise Strong 

framförde Liu liknande idéer med ännu större skärpa: 

Mao Tse-tungs stora insats har varit att göra om marxismen från en europeisk till en asiatisk 

företeelse ... Kina är ett halvfeodalt, halvkolonialt land där många bland befolkningen håller sig 

nätt och jämnt över svältgränsen genom att plöja sina små jordlappar ... När nu Kina söker övergå 

till en mer industrialiserad ekonomi, ställs landet inför ... påtryckningar ... från de mer avancerade 

industriländernas sida ... Liknande förhållanden råder i övriga länder i Sydöstasien De handlings-

linjer som Kina slår in på kommer att påverka dem alla.
*
 

Vid mötet med World Federation of Trade Unions (Fackföreningsrörelsens världsfederation) i 

Peking i november 1949 hade Liu Shao-ch'i yttrat: ”Den väg som det kinesiska folket har gått 

... är den väg som bör följas även av folken i många koloniala och halvkoloniala länder i deras 

kamp för nationellt oberoende och folkdemokrati.”
7
 Men långt ifrån att godta originaliteten i 

denna kinesiska ”väg”, fortsatte de sovjetiska talesmännen att understryka hur Mao och hans 

kamrater hade ryssarnas exempel och hjälp att tacka för nästan allt.
**

 

Stalin fortsatte för sin del att i handling visa hur föga benägen han var att ge Mao och hans 

kamrater något helhjärtat stöd. I januari 1949, medan Li Tsung-jen innehade den provisoriska 

presidentposten, hade sovjetambassaden i Kina i samarbete med Li gjort upp ett utkast till en 

överenskommelse mellan de två länderna enligt vilket Kina skulle garantera sin neutralitet i 

varje framtida konflikt samt det amerikanska inflytandet elimineras, i utbyte mot ”verkligt 

samarbete mellan Kina (d. v. s. Kuomintang-Kina) och Ryssland”.
***

 I april 1949 var dess-

utom den sovjetiske ambassadören den enda utländska diplomatiska representanten som med-

följde nationalistregeringen till Kanton i stället för att stanna kvar i Nanking då kommunist-

styrkorna intog staden. Sovjetregeringen fortsatte till och med förhandlingarna under hela maj 

månad med nationalistregimen (nu åter med Chiang Kai-shek i spetsen) rörande kommersiella 

rättigheter i Sinkiang.
8
 

Mot bakgrund av denna både ideologiska och politiska rivalitet kunde förhandlingarna mellan 

Mao och Stalin inte bli annat än långvariga och mödosamma. I en Tass-intervju den 2 januari 

1950 uttalade Mao som sin uppfattning att hans uppehåll i Moskva skulle vara ”några 

veckor”. Vistelsens exakta längd, tilllade han, skulle delvis bli beroende av ”den tid som kan 

erfordras för att lösa alla de frågor som rör Kinesiska folkrepublikens intressen”.
9
 Faktum var 

att han stannade i Moskva inte mindre än nio veckor, och ändå kunde han i sista hand blott få 

sitt lands intressen partiellt tillgodosedda. 

                                                 
*
 Anna Louise Strong: ”The Thought of Mao Tse-tung” i Amerasia 9 nr 6 (juni 1947) s. 161. Man kan få ett mått 

på hur uttalanden av detta slag påverkade Stalin av det förhållandet att han personligen ingrep för att förhindra 

att Strongs bok om Mao publicerades i Sovjetunionen (fastän den redan hade utgivits i somliga av de östeuro-

peiska länderna) alldenstund boken underströk Maos originella insatser. 
7
 Hsin-hua Yüeh-pao vol. 1 nr 2 s. 440--4L 

**
 Exempel på de vitt skilda åsikterna i Moskva och Peking samt en diskussion om de ideologiska frågeställ-

ningar det rörde sig kring, se Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et l’Asie s. 93100, 361-97. 
***

 United States Relations with China s. 293. Denna överenskommelse blev inte av, eftersom Förenta staternas 

regering fann det ”otroligt” hur Li Tsung-jen kunde begära amerikansk hjälp och på samma gång förhandla med 

Moskva om att eliminera det amerikanska inflytandet. 
8
 Tang Tsou: America’s Failure in China s. 502. 

9
 Text i Hsin-hua Yüeh-pao vol. 1 nr 3 s. 579. 
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Den slutgiltiga överenskommelsen undertecknades den 14 februari 1950 och bestod av en 

traktat om vänskap, förbund och ömsesidig hjälp, varigenom Kina garanterades sovjetisk 

hjälp mot ett angrepp från Japan eller från någon annan stat som direkt eller indirekt samar-

betar med Japan. En separat överenskommelse utlovade sovjetiska krediter till Kina på sextio 

millioner USA-dollar årligen i fem års tid — en mycket obetydlig summa i jämförelse med 

Förenta staternas hjälp till nationalisterna eller med de sovjetiska krediterna till de östeuro-

peiska satellitstaterna. Men i utbyte mot dessa begränsade vinster var Mao tvungen att accep-

tera ständig sovjetisk ockupation av Port Artur och Dairen till år 1952. (I verkligheten respek-

terade inte Stalin denna tidsgräns, och de två hamnarna återställdes inte till Kina förrän efter 

hans död.) Mao erkände också den Mongoliska folkrepublikens självständighet, och därmed 

dess inkorporering i den sovjetiska maktsfären. Fastän det stod alldeles klart att mongolerna 

inte i något ayseende ville vara beroende av vare sig Kina eller Sovjet, var detta en bitter 

medicin för en man som ända sedan sina pojkår hade varit plågad av tanken på det kinesiska 

väldets upplösning och som ständigt hade givit vidast möjliga definition åt detta välde. År 

1936 hade han uttalat som sin övertygelse att så snart som revolutionen bleve segerrik i Kina 

så skulle Yttre Mongoliet av egen fri vilja ansluta sig till en kinesisk förbundsstat
10

, och år 

1939 hade han fastslagit Kinas gränser på ett sådant sätt att både Yttre och Inre Mongoliet 

omfattades därav.
*
 Det finns ingen anledning att tro att han senare skulle ha ändrat uppfatt-

ning — men i detta som i så många andra avseenden var han tvungen att kompromissa med 

verkligheten. 

När Mao den 17 februari stod i begrepp att lämna Moskva, gjorde han ett uttalande om att den 

kinesisk-sovjetiska vänskapen, sådan den nu hade fastslagits i de nya fördragen, var ”evig och 

oförstörbar”. Han sade sig också efter sina besök på fabriker och kollektivjordbruk vara över-

tygad om att Sovjets ekonomiska och kulturella prestationer i framtiden skulle ”tjäna som 

mönster för uppbyggandet av det nya Kina”.
11

 

Härvid var han utan tvivel åtminstone delvis uppriktig. Maos omkullrunkeliga beslutsamhet 

att behålla kontrollen över sin egen revolution innefattade inte någon önskan att till varje pris 

vara originell, eller någon motvilja mot att lära av de sovjetiska erfarenheterna. Tvärt om, 

precis som Mao sedan lång tid hade tillgodogjort sig leninismens grundläggande principer om 

hur Kommunistpartiet skulle byggas upp och om hur striden om makten skulle föras, var han 

nu helt inställd nå att dra alla tänkbara fördelar av de metoder som Lenins efterträdare hade 

arbetat fram hur ett statsmaskineri och en socialistisk ekonomi kunde byggas upp. Men 

liksom han hade blandat leninistisk taktik med sina egna gerillametoder i syfte att erövra 

makten, så avsåg han nu att anpassa den sovjetiska tekniken att bygga upp socialismen till de 

särpräglade förhållanden som rådde i Kina. 

En central roll bland dessa omständigheter spelade landets ekonomiska och kulturella efter-

blivenhet samt bondeklassens överväldigande betydelse. Om blott folkets demokratiska 

diktatur utgick från detta, förklarade Mao i sin ryktbara uppsats ”Det allvarligaste problemet 

                                                 
10

 Schram: Political Thought of Mao s. 287. 
*
 I ”The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party” skrev han: ”Kina gränsar numera i nordöst, i 

nordväst och delvis i väster till Sovjetunionen.” Så följer en uppräkning av de länder Kina gränsar till i väster, 

söder och öster. I den officiella utgåvan av hans arbeten har en mening tillfogats omedelbart efter den nu 

citerade: ”I norr gränsar landet till Mongoliska folkrepubliken.” Selected Works (Peking) vol. 2 s. 305. I den 

ursprungliga versionen sådan som denna år 1939 publicerades i Chieh-fang She i Yenan, nämns varken 

Mongoliet eller nordgränsen. Ifall detta var ett ”förbiseende” så hade det i varje fall inte rättats till vare sig i den 

upplaga som kom ut i januari 1949 på Hsin-hua Agency, eller i den som publicerades i juni 1949 i Hongkong. 

Det minsta man kan säga är att 1939 års upplaga till synes lämnade frågan öppen. (Det finns ingen annan lucka i 

Maos petiga uppräkning land för land av alla de angränsande staterna.) Men det verkar mycket mer sannolikt att 

hänsyftningen på gränsen i ”nordöst och nordväst” avsåg hela den halvcirkel som Sovjetunionens gräns 

beskriver, varvid Mongoliet räknades som en del av Kina. 
11

 Chung-Su Yu-hao ho-tso ti hsin shih-tai (Sino-Soviet Friendship Association, Tientsin februari 1950) s. 4-5. 
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är bondeklassens fostran”, behövde den inte misströsta om sin förmåga att omskola den natio-

nella bourgeoisin. Det var i själva verket detta problem som skulle komma att dominera den 

nya regimens hela historia. Med Maos egna ord var den seger över landet som man redan i 

huvudsak hade vunnit ”blott första steget i en lång marsch på tio tusen li”,
12

 nämligen 

marschen mot ekonomisk utveckling och modernisering. I arbetet på denna uppgift skulle 

bondeklassen, som under ett kvarts sekel hade burit den väpnade kampens hela hetta och 

tunga, alltfort vara ”arbetarklassens viktigaste bundsförvant”. Men den skulle kunna spela sin 

fulla politiska roll blott om den kunde spela sin fulla ekonomiska roll. Detta betydde för Mao 

”en socialisering av jordbruket ... samordnad med utvecklingen av en mäktig industri som har 

statligt företagande som ryggrad”. Att säga att detta förutsatte ”fostran” av bondeklassen var 

en underdrift. Vad som tarvades — det visste Mao väl — var ingenting mindre än en kulturell 

och intellektuell revolution på landsbygden, innefattande både tillägnelse av modern veten-

skaplig teknik och en förändring i det individualistiska betraktelsesätt som alltid och alle-

städes har karakteriserat jordhungriga bönder. En sådan omvälvning inom de hävdvunna 

tanke- och beteendemönstren skulle komma att välkomnas endast av en del av de kinesiska 

bönderna, och aktivt bekämpas av andra. Härtill kom att även de politiskt medvetna bönderna 

i Folkets befrielsearme, efter allt vad de under så lång tid hade fått lida och kämpa sig igenom, 

längtade efter vila och efter att få njuta frukterna av sin seger. Redan i februari 1948 hade 

Mao kraftigt vänt sig mot den av de kommunistkontrollerade nyhetsbyråerna och radio-

stationerna utspridda åsikten att ”de fattiga bönderna, som har erövrat landet, de bör nu också 

styra landet och ordna det bekvämt åt sig i det”.
*
 

Det var en enorm uppgift att på en gång övertala bönderna att de i stället för att ta igen sig 

skulle underkasta sig en påfrestande omformningsprocess, och samtidigt bevara så pass myc-

ket av deras stöd att regimens stabilitet inte äventyrades. Man kan inte rimligen tvivla på att 

Mao och hans kamrater har tagit sig fram ett stycke på den utstakade vägen, men nyligen 

inträffade händelser bär vittne om hur långt de ännu har kvar till de mål man har föresatt sig 

att nå. När Mao i början av år 1959, efter sitt besök i Moskva, satte sig att fastslå grunddragen 

i den nya regeringens politik, föreföll det inte ligga några omedelbara svårigheter i vägen åt 

detta håll. Det första steget i omdaningen av de sociala och ekonomiska relationerna över hela 

landsbygden var genomförandet av jordreformen, som alltsedan inbördeskrigets början hade 

varit i gång överallt inom de ”befriade områdena”. Detta låg självfallet helt i linje med den 

leninistiska läran, som alltid hade föreskrivit individuell äganderätt till jorden som ett över-

gångsstadium på vägen mot kollektivisering. Men Mao tillämpade denna politik på sitt karak-

teristiska sätt, och lade huvudvikten på den ”fostrande” funktionen i expropriationen av 

godsägarnas jord. 

I sin ”Hunan-rapport” från 1927 hade Mao skrivit: 

När de lokala översittarna och den dåliga adeln stod på sin makts höjdpunkt, tog de livet av bönder 

utan att blinka ... Med hänsyn till dessa gräsligheter som har begåtts av de lokala översittarna och 

av den dåliga adeln, samt till den vita terror som de släppte lös på landsbygden, hur kan man då på-

stå att bönderna inte nu ska resa sig och skjuta en eller annan av dem, och sätta i gång ett terror-

välde i liten skala för att undertrycka kontrarevolutionärerna?
**

 

                                                 
12

 ”On the People's Democratic Dictatorship” i Selected Works (Peking) vol. 4 s. 422. 
*
 Maos ytterst komprimerade kinesiska text utsäger blott att ”fattiga bönder erövrar landet, sitter på landet” (ta 

chiang-shan, tso chiang-shan). Verbet ”sitta” associerar både till begreppet ”styrelse, makt” (detta är den över-

sättning man gör i Selected Works, Peking, vol. 4 s. 197) och till begreppet ”vila”. En samtida version av detta 

direktiv i Hsin-wen cheng-ts'e shou-ts'e, en duplicerad handbok för internt bruk inom partiet distribuerad av 

Kinesiska kommunistpartiets sydkinesiska propagandadepartement, är i allt väsentligt identisk med den officiella 

utgåvan av Selected Works. Den innehåller emellertid också ett beklagande av att Centralkommittens direktiv ej 

alltid blev åtlydda. 
**

 Schram s. 186. I 1951 års upplaga fann Mao denna skrivning vara i moderataste laget, och ändrade ”en eller 

annan” till ”några”. 
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I och med att jordreformen svepte fram i kölvattnet på Röda armens framryckning, både före 

och efter den nya regimens upprättande, manade Mao bönderna att resa sig och ta död på inte 

bara en eller annan utan på en redig massa godsägare. Samtidigt fortsatte han att varna parti-

kadern för ”urskillningslöst dödande”, på samma sätt som han hade gjort alltsedan år 1948.
13

 

Fastän han inte drog sig för att bruka våld, betraktade han våldet i första hand som ett medel 

att ändra maktbalansen och de psykiska relationerna på landsbygden. Alldeles bortsett från att 

godsägarna, i Maos ögon, godtyckligt hade pryglat och dödat sina bönder i det förflutna och 

därför hade gjort sig förtjänta av högsta straff, var det först sedan bönderna vid offentliga 

möten hade brännmärkt sina forna utsugare och därefter låtit döda dem, som de skulle komma 

att begripa att saker och ting hade förändrats och att det nu var de som var herrar. 

Antalet offer för denna första revolutionära omvälvning var relativt begränsat; en av de mest 

kritiska källorna uppger ”tiotusentals”,
14

 vilket skulle motsvara endast en halv procent av det 

totala antalet godsägare. Den verkliga terrorvågen kom längre fram i tiden. Politiskt och 

psykologiskt var denna första terrorvåg icke dess mindre en ytterst våldsam och traumatisk 

erfarenhet för alla dem som berördes av den. Å andra sidan var, ekonomiskt sett, den politik 

man följde utomordentligt moderat. Tvärt emot vad som hade skett under inbördeskrigets 

avslutande skeden, var det nu bara godsägarnas jord, inte de rika böndernas, som skulle 

konfiskeras.
*
 I en rapport till Kinesiska kommunistpartiets tredje plenum den 6 juni 1959, 

förklarade Mao både de politiska och de ekonomiska skälen för denna ändring i politiken. 

Politiskt sett representerade de rika bönderna inte längre någon fara så som de hade gjort ”då 

P.L.A. var invecklad i kamp på liv och död med Kuomintang-reaktionärerna” (P.L.A. = 

People's Liberation Army, Folkets befrielsearmé). Ekonomiskt sett var det önskvärt att man 

följde en politik att ”bevara en ekonomi präglad av rika bönder i syfte att snarast återupprätta 

produktionen i landsbygdsområdena”.
**

 På ytan fanns det en viss likhet mellan denna politik 

och uppmuntringen av kulakerna att ”göra sig rika” under NEP-perioden i Sovjetunionen. 

Men kineserna slog direkt in på denna moderata linje utan att passera genom någon preliminär 

radikal fas av ”krigskommunism”, och de undvek likaså det extrema uppmuntrande av privat 

företagsamhet som var betecknande för NEP-perioden. Allt medan de rika bönderna tilläts att 

behålla sin jord, hindrades de rigoröst från att skaffa sig någon mer. Dessutom blev de poli-

tiskt isolerade genom att de förbjöds att gå med i de nya bondeföreningarna, som var förbe-

hållna de fattiga och medelstora bönderna. 

Ett nästan lika viktigt led som agrarreformen inom planen för omdaning av de befintliga 

sociala relationerna var den äktenskapslag som Mao promulgerade den 30 april 1950.
15

 

Principerna och syftemålen med lagen var i grunden liknande dem som Mao hade fastslagit 

nära tjugo år tidigare i Kiangsi, då han utfärdade en rad provisoriska äktenskapsförordningar. 

Ett av målen var att införa rättslig likställighet för kvinnan, en uppgift som hade legat Mao 

varmt om hjärtat alltsedan hans studenttid. ”Under feodalismens välde”, skrev han år 1931, 

”är det förtryck och de lidanden som kvinnan får bära vida större än det männen får tåla.” 

Samtidigt var syftemålet med äktenskapsreformerna, både år 1931 och 1950, att göra ”det fria 

valet till den grundläggande principen i varje äktenskap”, och på så vis rikta ett slag mot ”hela 

det feodala äktenskapssystemet” och det familjesystem som hade byggts upp på detta, samt i 

                                                 
13

 Se till exempel Maos order den 15 februari 1948 i Selected Works (Peking) vol. 4 s. 201-02. 
14

 Peter Tang: Communist China Today (Praeger, New York 1957) s. 267. 
*
 Vissa rika bönder, benämnda ”halv-godsägare”, skulle berövas den del av sin jord som de arrenderade ut i 

stället för att bruka den själva med hjälp av lejd arbetskraft. De godsägare som hade fått sin jord konfiskerad 

skulle tilldelas jordlotter av samma storlek som de fattiga bönderna. 
**

 New China's Economic Achievements (Peking 1952) s. 6. Liu Shao-ch'i förtydligade denna punkt i ett tal den 

14 juni. The Agrarian Reform Law of the People's Republic of China (Peking 1952) s. 84-88. 
15

 Texten till det Maos dekret varigenom äktenskapslagen sattes i kraft, i Jen-min-Jih-pao den 1 maj 1950. I 

egenskap av ordförande i Kinesiska folkrepubliken utfärdade han den 30 juni också jordreformlagen, se Hsin-

hua Yüeh-pao nr 2 (4) 1950 s. 967. 
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synnerhet mot föräldrarnas makt över sina barn.
*
 

Fastän Maos inställning alltsedan år 1919 klart ger vid handen att han betraktar fritt val av 

äktenskapspartner som något önskvärt i och för sig, hade denna reform självfallet också den 

politiska funktionen att försvaga familjens grepp om individen och därmed att underlätta 

medborgarens infogning inom nya former för social organisation, inriktade på en kontinuerlig 

omdaning av det traditionella Kina. Inom detta fält, liksom inom agrarpolitiken, inriktade sig 

Mao och hans kamrater på att frigöra de individualistiska krafterna som låg latenta inom det 

för-kapitalistiska samhället samt att använda dem till att rasera själva grundvalarna för detta 

samhälle, innan man skred vidare till nästa stadium i kollektiviseringen. 

Framstegen var på båda dessa områden mycket långsamma, och motståndet var särskilt hårt 

vad familjeförhållandena anbelangar. På sommaren och hösten 1951, ett och ett halvt år efter 

det att Mao hade utfärdat äktenskapslagen, brännmärkte de högsta partimyndigheterna upp-

repade gånger att det alltjämt bland medlemmar i Kommunistpartiet, och rentav inom ledar-

kadern, förekom ”feodala attityder som sätter värde på män men föraktar kvinnor”.
16

 Vad 

jordreformen beträffar hade Liu Shaoch'i i sin rapport i juni 1950 förklarat att den, med un-

dantag av vissa områden som beboddes av nationella minoriteter, skulle ha genomförts först 

mot slutet av år 1951. Härtill kommer, tillade han, att ”en ekonomi baserad på rika bönder” 

skulle bibehållas ”under hela det stadium som karakteriseras av ny-demokrati”, och övergå i 

någonting annat ”först då tiden är mogen för omfattande tillämpning av mekaniserat jordbruk, 

för upprättande av kollektivjordbruk, samt för den socialistiska omdaningen av landsbygds-

områdena”. Detta, förklarade han, ”kommer att ta tämligen lång tid att genomföra”.
17

 

I verkligheten skulle hela omdaningsprocessen inom det kinesiska samhället mycket snart 

komma att kraftigt accelereras. Denna omsvängning berodde med säkerhet delvis på Maos 

eget otåliga temperament samt på den naturliga tendensen hos varje revolutionär rörelse att 

intensifieras när den väl har kommit i gång. Ett mycket betydelsefullt inflytande på Kinesiska 

folkrepublikens inrikespolitik kom emellertid att utövas av Koreakriget, vilket bröt ut just då 

jordreformslagen skulle sättas i verket. 

Moskvas, Pekings respektive Pyongyangs andelar i beslutet att man skulle försöka sig på att 

erövra Sydkorea förblir dunkla och omstridda. Varje tänkbar teori har försvarats vid ett eller 

annat tillfälle, alltifrån att lägga hela ansvaret på Stalin till att skylla allt på den kinesiska 

krigslystnaden. Fastän frågan här inte kan fullständigt behandlas, tycks källuppgifterna av-

gjort peka på att kriget i huvudsak var ett sovjetiskt initiativ. Mao kan ha gått med på det eller 

inte gått med på det (vissa uppgifter tyder rentav på att han inte informerades om kriget förrän 

en eller annan dag före angreppet); men om han nu hade gått med på angreppet, kan det bara 

ha skett under förutsättning att Förenta staterna inte skulle intervenera samt att nordkorea-

nerna skulle förmå klara av sin uppgift på egen hand. (Båda dessa hypoteser föreföll helt 

rimliga; utrikesminister Acheson hade den 12 januari 1950 klart tillkännagivit att Korea 

befann sig utanför Förenta staternas försvarszon, och de första dagarnas strider lämnade 

mycket litet rum för tvivel vad som skulle ha inträffat ifall det inte hade förekommit någon 

utländsk intervention på någondera sidan.) I vilket fall som helst är det fullkomligt obegripligt 

                                                 
*
 Citaten ovan är samtliga från Maos dekret av den 28 januari 1931, varigenom han lät de provisoriska äkten-

skapsförordningarna för Sovjetrepubliken Kiangsi träda i kraft (Schram s. 228-29). Men principerna och syfte-

målen i de två reformerna var identiska. Texten till 1950 års lag återfinnes i Hun-yin-fa wen-t'i chieh-t-a hui-pien 

(En samling svar på frågor rörande äktenskapslagen) (Wen-hua Kung-ying She 1951) s. l-8. De ”grundprinciper” 

som fastslås i de allra första satserna i lagen är mycket lika dem som Mao begagnade år 1931: ”Rasera i grund 

det feodala äktenskapssystemet, vilket karakteriseras av våldsmedel, av aktning för mannen och förakt för 

kvinnan, samt av likgiltighet för sönernas och döttrarnas intressen. Sätt i stället i verksamhet ett äktenskaps-

system som kännetecknas av fritt äktenskapsval för både män och kvinnor, en hustru till varje man, lika 

rättigheter för män och kvinnor, samt skydd för hustrurs, söners och döttrars lagliga rättigheter.” 
16

 Se Kan-pu hsüeh-hsi tzu-liao nr 40 passim, särskilt s. 11, 25. 
17

 The Agrarian Reform Law of the People's Republic of China s. 88. 
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hur Mao avsiktligt skulle ha riskerat en konflikt med Förenta staterna. Inbördeskriget var inte 

slut än; isolerade motståndsfickor återstod att eliminera i olika avlägsna provinser; man hade 

ännu inte Tibet under kontroll; och, framför allt, var Mao fast besluten att besegra återstoden 

av Chiangs styrkor på Taiwan. Trupper med denna uppgift hölls i beredskap i de närliggande 

provinserna, och det finns klara belägg på att man planerade att invadera ön under 

instundande sommar.
*
 

Det var inte bara det att den kinesiska kommunistregimen hade andra militära uppgifter för 

händer, Mao och hans kolleger hade dessutom i sex månaders tid varit ivrigt sysselsatta med 

den tvingande nödvändigheten att demobilisera stora delar av de enorma arméer som hade 

bådats upp under inbördeskriget, i syfte att minska den väldiga påfrestningen på finanserna, 

att frigöra arbetskraft för produktionen och på så vis bekämpa inflationen. Endast omkring en 

tredjedel av befolkningen hade ännu så länge berörts av jordreformen. Ytterligare hundra 

millioner bönder skulle beröras av den under senare delen av år 1950 och därvid lägga beslag 

på större delen av den disponibla kommunistiska ledarkaderns krafter. Hela tonvikten hade 

vid partiets junisession år 1950 lagts på de ekonomiska problemen. Maos öppnings- och 

avslutningsanföranden till den Politiska rådgivande konferensens nationella kommitté hade 

innehållit blott en enda mening rörande utrikespolitiken, där han underströk betydelsen av 

solidaritet med Sovjetunionen. I sitt avslutningstal den 26 juni 1950, två dagar före Korea-

krigets utbrott, förklarade Mao att det kinesiska folket under den nya demokratiska 

revolutionens lopp skulle komma att prövas av två stora ”hemsökelser”, nämligen krig och 

jordreform. ”Krigets hemsökelse”, sade han, ”tillhör redan huvudsakligen det förgångna.” 

Den andra hemsökelsen, jordreformen, måste man nu igenom, och efter den skulle vägen 

ligga öppen att arbeta fram socialismen.
18

 Två dagar före Koreakrigets utbrott försäkrade 

alltså Mao sina kamrater att krigets hemsökelse var över. Härtill kommer att det även efter 

krigsutbrottet dröjde flera månader innan man gjorde några allvarligare ansträngningar att 

mobilisera den allmänna opinionen. Pressen ägnade relativt lite utrymme åt konflikten, och de 

antiamerikanska artiklarna var knappast vare sig talrikare eller mer pepprade än vanligt. En 

förändring blev skönjbar först i augusti, och nådde inte sin höjdpunkt förrän kinesiska trupper 

redan hade börjat kämpa i Korea.
**

 

Med tanke på allt det här är det utomordentligt osannolikt att Mao Tse-tung före den 25 juni 

avsiktligt ledde sitt land in på en politik som han visste kunde dra in det i krig. Och det finns 

faktiskt en direkt antydan om att han inte väntade sig någon direkt konfrontation med Förenta 

staterna, nämligen hans indignerade reaktion på president Trumans order den 27 juni om 

”neutralisering” av Formosasundet. 

Detta beslut, som i likhet med beslutet att intervenera i Korea, betydde en omkastning av den 

politik Förenta staterna ditintills hade fört,
***

 hade ytterst vittgående konsekvenser. Hädan-

efter skulle Washington vara berett att om så erfordrades direkt intervenera för att förhindra 

en aktion från de kinesiska kommunisternas sida att erövra Taiwan och likvidera Chiang Kai-

sheks rivaliserande regim. Till följd härav skulle ett problem som hitintills både Mao och 

Chiang hade betraktat som rent kinesiskt inte längre kunna lösas utan en direkt sammanstöt-

ning mellan Kina och Förenta staterna. 

Inför denna nya utveckling förklarade Mao vredgat att den amerikanske presidenten hade 

                                                 
*
 Allen S. Whiting: China Crosses the Yalu. The Decision to Enter the Korean War (Macmillan, New York 

1960) s. 21-22. Whitings bok är alltjämt den bästa redovisningen av ämnet som helhet. 
18

 Kan-pu hsüeh-hsi tzu-liao nr 11 juli 1950 s. 7-11. 
**

 Detta påstående baseras på min egen analys av Jen-min Jih-pao för ifrågavarande period. Se också Whiting: 

China Crosses the Yalu, särskilt sidorna 82-84, 139. 
***

 Se Tang Tsou: America’s Failure in China s. 558-64; Tang understryker med all rätt konsekvenserna av 

Trumans beslut, och särskilt det faktum att det ”omintetgjorde Achesons försök att spela ut den kinesiska 

nationalismen mot Sovjetunionen.” 
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bekräftat att hans egna tidigare påståenden om att han inte tänkte intervenera i Taiwan var 

”bedrägliga”, samt att Förenta staterna därmed hade ”öppet visat sitt eget imperialistiska 

ansikte”. Han upprepade nu visserligen sina vanliga fraser om att imperialismen var ”till det 

yttre stark men invändigt rutten”, men han manade också Kinas och världens folk att vara på 

sin vakt och ”bekämpa varje provokation från Förenta staternas imperialism”.
19

 

Maos uttalande illustreras likaså av att han för ögonblicket var vida mer intresserad av Taiwan 

än av Korea. Han ansåg visserligen Koreas enande under kommunistisk kontroll som någon-

ting gott i sig, men det är tveksamt om han, med risk att dra Förenta staternas uppmärksamhet 

till Fjärran Östern, skulle ha varit benägen att befordra de syften som ”broderpartiet” i Pyong-

yang hade arbetat för, och det just i det ögonblick då Washington föreföll vara i färd med att 

lösgöra sig från sitt engagemang i Kina. (De koreanska kommunisternas avgjort obroderliga 

inställning till sina kinesiska kamrater under allra senaste tiden skulle knappast ha uppmuntrat 

till sådan altruism.
*
 

Mer allmänt sett passade de troliga syftemålen bakom det koreanska äventyret (att riva upp 

det amerikanska inflytandet i Japan genom att påvisa Amerikas svaghet samt att ändra den 

globala maktbalansen) bättre in på de sovjetiska än på de kinesiska intressena vid denna tid. 

Visst var Mao lika inriktad som någon annan på att bekämpa den ”amerikanska imperialis-

men”, men han kunde gott och väl ha väntat med att göra det tills den interna kinesiska situa-

tionen hade hunnit konsolideras och han hade hunnit göra upp räkningen med Chiang Kai-

shek. I de bittra reflexioner över Koreakriget som publicerats på senare år finns det nästan 

obeslöjade antydningar om att kineserna kände med sig att de hade fått offra sig för Sovjets 

intressen: 

Ledarna i Kommunistpartiet i Sovjetunionen anklagar oss för att hoppas på en frontal samman-

stötning mellan Sovejtunionen och Förenta staterna och för att vi vill driva in dem i ett atomkrig. 

Vårt svar är: Nej, kära vänner. Det är nog bäst att ni lägger av med ert sensationslystna förtal. Det 

Kinesiska kommunistiska partiet motsätter sig kraftfullt en frontal sammanstötning mellan Sovjet-

unionen och Förenta staterna, och det inte bara i ord. Också i handling har vårt parti arbetat hårt för 

att avvända en direkt väpnad konflikt mellan dem. Exempel härpå är kriget i Korea mot Förenta 

staternas aggression, ett krig som vi utkämpade sida vid sida med våra koreanska kamrater ... Vi 

påtog oss själva att axla de hårda offer som fordrades
**

, och stod i socialistlägrets främsta försvars-

linje så att Sovjetunionen kunde stå i den andra linjen.
20

 

Vare sig Mao, som jag här har gjort gällande, spelade ringa eller ingen roll vid planeringen av 

angreppet på Sydkorea, eller om han helhjärtat slöt upp bakom Stalins beslut under den falska 

förutsättningen att kriget skulle förbli en rent koreansk affär, så ställde inom kort styrkan och 

effektiviteten i den amerikanska militära aktionen både Moskva och Peking inför vanskliga 

politiska avgöranden. I augusti och september inriktade sig de båda kommunistiska stor-

makterna på att på diplomatisk väg åstadkomma en kompromisslösning i konflikten. Den 

sovjetiske delegaten i säkerhetsrådet övergav den bojkott han under sju månader hade tilläm-

pat som protest mot den nationalistkinesiske delegatens närvaro
***

 och började arbeta på att få 

                                                 
19

 Imperialism and all Reactionaries are Paper Tigers (Foreign Language Press, Peking 1958) s. 31. 
*
 Rörande relationerna mellan de koreanska och de kinesiska kommunisterna före år 1950, se Allen S. Whiting: 

China Crosses the Yalu s. 42-45. 
**

 Bland dessa offer var ett personligt från Maos sida. Hans son Mao An-ying stupade i strid. An-ying, Maos son 

med hans första fru Yang K'ai-hui, hade studerat i Moskva under det andra världskriget. (Ett porträtt av Mao den 

yngre vid tiden för hans återkomst till Kina tecknas i en artikel i Kung-jen Jih-pao den 7 juli 1961, översatt i 

Survey of the China Mainland Press nr 2575 den 11 september 1961.) Genom ett arrangemang som föreföll 

logiskt vid den här tiden, men nu ter sig säreget ironiskt med tanke på Maos våldsamma attacker på 

”revisionismen” under senare år, var han rumskamrat med Luigi Longos son. 
20

 Two Different Lines on the Question of War and Peace” i Peking Review 1963 nr 47 s. 12-13. 
***

 Det var som bekant dennes frånvaro som gjorde det möjligt att utverka säkerhetsrådets godkännande av presi-

dent Trumans beslut om intervention i Korea samt att genomföra interventionen under Förenta nationernas 

auspicier med deltagande även av andra länder. 
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igång förhandlingar med deltagande från den Kinesiska folkrepubliken likaväl som från Nord- 

och Syd-Korea. Men vid denna tid var Washington säker om att kunna vinna total seger, och 

vägrade att gå med på någonting mindre än Koreas enande under Förenta nationernas egid. 

Inte ens de allt skarpare och tydliga varningarna för att Kina skulle intervenera ifall landets 

gränser hotades, räckte till för att dämpa denna optimism eller för att stoppa general 

MacArthurs marsch mot Jalu-floden. 
*
 

Blott ett år efter den Kinesiska folkrepublikens upprättande befann sig alltså Mao indragen i 

ett krig mot Förenta staterna. Detta nya engagemang medförde både ekonomiska och politiska 

påfrestningar. Vi har sett hur Maos egen inställning till USA visserligen var i grunden fientlig 

men dock ej entydig. Inställningen i Kina som helhet var ännu mindre genomgående anti-

amerikansk. T. o. m. när de båda länderna faktiskt befann sig i krig med varandra, fann vissa 

tidskrifter avsedda för den kommunistiska ledarkadern det nödvändigt att publicera artiklar 

där man tålmodigt förklarade varför Amerika borde betraktas som fiende och inte som vän.
21

 

Mao sände själv den 2 december 1950 ett telegram till representanten för industrins och 

handelns folk i Tientsin, och prisade dem för deras bidrag till den folkrörelse för att ”göra 

motstånd mot Amerika och hjälpa Korea” som hade lancerats i slutet av oktober, och medgav 

därmed att pro-amerikanska känslor alltjämt existerade. ”De amerikanska imperialisterna”, 

förklarade han, ”har riktat en hel del bedräglig propaganda till det kinesiska folket. Alla 

patrioter måste vägra att sätta tilltro till detta bedrägliga tal.”
22

 

Att Mao och hans kolleger erkände att en del av befolkningen såg med blandade känslor på 

den konflikt man hade gett sig in på, stärkte utan tvivel ytterligare den naturliga tendens till att 

skärpa disciplinen och undertrycka missnöjet som alla nationer visar tecken på i krig. 

Resultatet blev en kraftig ökning av terrorn och tvånget från regimens sida under dennas 

bemödanden att hävda sin egen makt och att utrota eller avväpna all opposition. 

Denna process försiggick i etapper markerade av masskampanjer: kampanjen mot kontra-

revolutionärer, tankereformrörelsen, ”De tre anti”-kampanjen, samt ”De fem anti”-kampan-

jen. Den förstnämnda lancerades med anledning av de mycket stränga ”Förordningar 

angående bestraffning av kontrarevolutionärer” som den 21 februari 1951 hade utfärdats av 

Mao och som fastställde dödsstraff eller långvariga fängelsestraff för brott med synnerligen 

vida definitioner.
23

 I mars följde en serie massmöten i de större städerna, vid vilka ”kontra-

revolutionärer” dömdes till döden efter att offentligen ha anklagats för sina brott. Enligt en 

artikel av ministern för den allmänna säkerheten, hölls inom fem månaders tid närmare 

trettiotusen sådana möten enbart i Peking, bevistade av sammanlagt mer än tre millioner män-

niskor. Inom stora områden i centrala och södra Kina hade majoriteten av befolkningen blivit 

underkastad sådan ”fostran”.
24

 Långa listor över avrättade ”kontrarevolutionärer” publi-

cerades dag efter dag i tidningarna. 

Vad antalet offer beträffar, uppgavs det officiellt i oktober 1951 att enbart folkdomstolarna 

under de fem första månaderna av år 1951 hade handlagt 800.000 mål mot kontrarevolutio-

närer. Chou En-lai förklarade vid ett senare tillfälle att 16,8 procent av de kontrarevolutio-

närer som hade ställts inför rätta hade dömts till döden, flertalet före år 1952. Kombinerar 

man dessa båda uppgifter får man en siffra på 135.000 avrättningar under första hälften av år 

1951. Det verkliga antalet var utan tvivel mycket högre. Fientliga uppskattningar har sträckt 

sig ända till tio eller femton millioner offer. En rimlig uppskattning förefaller att röra sig 

                                                 
*
 Rörande den kinesiska politikens utveckling från augusti till november, de misslyckade kompromissförsöken 

och de åtgärder som ledde till Pekings intervention, se Whiting: China Crosses the Yalu s. 68-172. 
21

 Se till exempel Kan-pu hsüeh-hsi tzu-liao nr 21 s. 11-26. 
22

 Shih-shih shou-ts'e nr 5 den 20 december 1950 s. 3. 
23

 Text i Jen-min Jih-pao den 22 februari 1951. 
24

 Lo Jui-ch'ing: artikel i Jen-min Jih-pao den 11 oktober 1951. 
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mellan en och tre millioner avrättningar sammanlagt.
*
 

Om vi tar den mellersta siffran, två millioner offer, uppgår denna till omkring 0,3 procent av 

Kinas hela befolkning. (Den skulle alltså motsvara ungefär 150.000 avrättningar i en nation av 

Frankrikes eller Storbritanniens mått, eller 600.000 i Förenta staterna.) Siffran innebär inte 

någon enorm avtappning av folk för en social revolution av denna storleksordning, genomförd 

i kölvattnet på ett långt och grymt inbördeskrig som hade kostat ännu mer offer på bägge 

sidor. Härtill kommer att det bland de på detta sätt kuvade ”kontrarevolutionärerna” tvivels-

utan fanns många som faktiskt hade sysslat med organiserad eller hemlig verksamhet riktad 

mot regimen — även om andra dödades blott på grund av sin härkomst. Men på samma gång 

ligger denna verklighet mycket långt från den bild av en revolution genomdriven uteslutande 

genom fostran och mild övertalning vilken stundom hävdas i våra dagar av vissa bland de mer 

naiva Peking-försvararna, men knappast av kineserna själva. Under större delen av år 1951 

rådde faktiskt verkligt terrorklimat i hela landet. 

I oktober 1951 förkunnade Mao Tse-tung i ett tal inför den tredje sessionen med den Politiska 

rådgivande konferensens nationella kommitté, att de tre stora kampanjerna som hade ägt rum 

tidigare under året — agrarreformen, ”Gör motstånd mot Amerika och hjälp Korea”, samt 

undertryckandet av kontrarevolutionärerna — samtliga hade blivit framgångsrika. Jord-

reformen skulle vara helt genomförd vid slutet av år 1952, dock inte i områden bebodda av 

nationella minoriteter. Den amerikanska invasionen i Demokratiska folkrepubliken Korea 

hade slagits tillbaka. Vad de ”kontrarevolutionära kvarlevorna” beträffar, skulle de ”mycket 

snart bli i grunden utrotade på fastlandet”.
25

 

Kampanjen mot kontrarevolutionärerna var i väsentliga drag olik de kampanjer som senare 

följde, enär den huvudsakligen syftade till att eliminera en viss del av befolkningen. Endast 

vissa bland de ”reaktionära elementen” skulle fysiskt förintas, de övriga skulle omformas 

genom hårdhänta metoder som i arbetsläger, och de fick inte spela någon viktig roll i det nya 

Kina som Mao hade satt sig före att bygga upp. Partikadrerna (som ”De tre anti”-kampanjen 

riktade sig till) samt den ”nationella bourgeoisin” (som ”De tre anti”-kampanjen avsåg) 

räknades däremot som fullt delaktiga i det nya samhället, även om en minoritet av icke önsk-

värda element skulle elimineras inom båda grupperna. Människorna inom dessa grupper 

skulle därför omformas mer genom övertalning än genom tvång. 

Kontrasten när det gäller metoder framträder ännu klarare då man analyserar en annan 

kampanj som hade påbörjats omedelbart efter befrielsen men som nådde sin kulmen först år 

1951 — ”tankereform”-rörelsen bland de intellektuella. En insats i stor skala inom detta gebit 

hade förordats av Mao i hans avslutningstal till den Politiska rådgivande konferensen kort före 

Koreakrigets utbrott. Nu, i oktober 1951, uttryckte han sin tillfredsställelse över att denna 

kampanj redan var i full gång. Då Mao argumenterade för denna kampanj framhöll han att 

tankereform genom kritik och självkritik var en av de ”demokratiska metoderna” till ”fostran 

och övertygelse” för dem som tillhörde folket, samt att dessa metoder i grunden skilde sig 

från den behandling man satte in mot klassfienderna, som skulle ”tvingas att forma om sig 

genom arbete för att bli nya människor”. Tankereformen var ju också en vida mildare metod 

än den ohöljda terror som man satte in mot kontrarevolutionärerna. Men den var ”demo-

                                                 
*
 Siffran 800.000 fall uppges av Peter Tang i Communist China Today (Praeger, New York 1957) s. 240. Chou 

En-lais tal den 26 juni 1957 finns publicerat i Communist China 1955-1959 (Policy documents with analysis), 

med företal av Robert R. Bowie och John K. Fairbank (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1962) s. 

303. Uppskattningen från en till tre millioner offer görs av Jacques Guillermaz: La Chine populaire, 3 uppl. 

(Presses Universitaires de France, Paris 1964) s. 47. General Guillermaz, som var fransk militärattaché i Peking 

från 1964 till 1966, tillbringade nära tio år i Kina i samma egenskap mellan 1937 och 1949. Hans uppskattning 

väger tungt eftersom den har gjorts av en ärlig och opartisk iakttagare med tillgång till en stor mängd 

upplysningar. 
25

 Jen-min Jih-pao den 24 oktober 1951. 
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kratisk” endast såtillvida att breda skikt av folket deltog i den, inte såtillvida att deltagarna 

skulle ha besuttit någon nämnvärd kontroll över sina egna öden. 

Tankereforms-kampanjen hade stor praktisk betydelse för hur det ledarskikt inom partiet 

skulle fungera på vilket den revolutionära regimen måste stödja sig då den gick till verket att 

göra om Kinas ansikte. Men den var också viktig därigenom att den röjde Maos ledarskapsstil 

i allmänhet. Kampanjen uppvisade i relativt ren form en målsättning och en teknik som i 

större eller mindre grad har karakteriserat allt som Peking-regimen har uträttat sedan den 

tillkom. Den var en naturlig fortsättning på ”tillrättaföringskampanjerna” under åren 1942-44, 

och bar vittne om Maos okuvliga trängtan att samstämma de två motstridiga imperativerna, 

individernas ”medvetna handlande” contra den oklanderliga sociala disciplinen. För den som 

står utanför systemet framstår de två imperativerna som motsägande; det är möjligt att kom-

promissa mellan dem men inte att helt tillfredsställa bådadera. Ändå ger sig Mao inte med 

något mindre. Vissa bedömare har dragit den slutsatsen att han rimligen inte kan vara fullt 

uppriktig härvid, han vill ha fram ”myror” och ingenting annat. Att hysa denna uppfattning 

innebär emellertid inte bara att man över hövan förenklar Maos egna idéer, utan också att man 

förlorar ur sikte en hel dimension i de kinesiska intellektuellas drama på nittonhundratalet. 

Kineserna hade förkastat det förgångna med dess respekt för tradition och stadgad auktoritet, 

men de hade inte funnit någon verklig tröst eller tillfredsställelse i det rent individuella protes-

terandet. Det gamla monarkiska systemet hade kastats över ända, men det hade inte dykt upp 

någon parlamentarisk demokrati som kunde erbjuda ett funktionsdugligt alternativ. Psykiskt 

sett strävade de mot visshet, politiskt mot stabilitet och effektivitet. Deras identitet hade redan 

blivit historiskt ifrågasatt genom den gammalkinesiska världens kollaps och Västerlandets 

förnedrande intrång. Dessa förhållanden avgjorde till stor del deras reaktioner gentemot den 

skakande erfarenheten av identitetsförstörelse och identitetsåteruppbyggnad, vilket just är 

kvintessensen i den tankereform som de kinesiska kommunisterna har satt i verket. 

Robert Jay Lifton har i sin beundransvärt återhållsamma och tankeväckande studie över detta 

problem hävdat att en viktig aspekt i tankereformen var att man ersatte den sonliga vördnaden 

som utgjorde det centrala moraliska värdet i det traditionella Kina med en ny form av sonlig 

vördnad riktad till regimen.
*
 Enligt hans uppfattning hade en sådan omorientering av person-

ligheten stark dragningskraft också på de intellektuella som var politiskt negativt inställda till 

regimen, alldenstund den fyllde det tomrum som den våldsamma förnekelsen av faders-

auktoriteten hade lämnat efter sig, en tomhet som fanns snart sagt överallt i det Kina som 

under nittonhundratalets förra hälft höll på att moderniseras. 

Dr Lifton spekulerar inte över det tänkbara sambandet mellan överföringen av sonlig vördnad 

från fadern till den kommunistiska regimen, eller över den växande kulten av Mao som en 

allsmäktig, allvetande och trygghetsskapande fadersgestalt, och det är lika gott att inte göra 

det här heller. Men det kan å andra sidan inte råda något tvivel om att Mao, som personligen 

hade fått känna på det tomrum som uppstod då man förnekade både fadersauktoriteten och 

den faderscentrerade traditionen, intuitivt förstod den trängtan efter visshet och myndighet 

som var ett typiskt drag för de kinesiska intellektuella. Men denna hans förståelse hade snäva 

gränser. Han hade aldrig på allvar haft att göra med modernt vetenskapligt och tekniskt 

tänkande, och kunde därför inte heller fatta att vissa ifrågasättande attityder kunde vara 

någonting annat än manifestationer av den ”liberalism” som han fördömde;
**

 de var ju i själva 

                                                 
*
 Robert Jay Lifton: Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of ”Brainwashing” in China 

(Norton, New York 1961) kap. 19, särsk. s. 371, 379. Detta arbete, som grundar sig på omfattande intervjuer i 

Hongkong med både kineser och västerlänningar som hade underkastats ”tankereform”, är en synnerligen 

intressant och suggestiv studie i ämnet. Se också E. H. Schein: Coercive Persuasion (Norton, New York 1961) 
**

 Se ”Combat Liberalism” i Selected Works (Peking) vol. 2 s. 31-33. Som Lifton mycket riktigt påpekar inne-

fattar Maos definition av ”liberalism” faktiskt en hel rad principer ägnade att skona andras känslor och att under-

lätta de sociala relationerna, principer som härrör från det traditionella Kinas etik och som ingenting har att göra 
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verket en integrerad del i den moderna kulturen. Men Mao var fullt och fast övertygad att 

hans egen tankegång var riktig, och drog därav den slutsatsen att alla andra skulle må mycket 

bättre av att tänka precis som han. I sin strävan att försona spontanitet och disciplin lutade han 

därför starkt mot att lägga huvudvikten på konformismen. 

Det var därför fullt logiskt att tankereformen, i likhet med tillrättaföringskampanjen åren 

1942-44, föregicks och åtföljdes av en rörelse för att studera ”Mao Tse-tungs tänkande”. 

Sedan någon tid hade en speciell ”Kommitté för utgivning av Mao Tse-tungs utvalda arbeten” 

(anknuten till det Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté) arbetat hårt på att förbereda 

en ny kanonisk utgåva av ledarens arbeten, en utgåva som alltjämt förblir underlaget för alla i 

Kina publicerade utgåvor och översättningar. Som vi upprepade gånger har kunnat konstatera 

i denna biografi, blev alla texterna grundligt omredigerade av Mao själv, i syfte att avlägsna 

både ungdomliga misstag och alla utsagor om fakta eller dogmer vilka inte passade ihop med 

den gällande renlärigheten. Den första volymen i denna friserade utgåva publicerades i 

oktober 1951, men från och med det Kinesiska kommunistpartiets trettioårsdag, den 1 juli 

1951, publicerades de viktigaste texterna en och en i sänder i tidningspressen. Samtidigt höjde 

vissa ledande ideologer i en serie artiklar Mao Tse-tungs tänkande till skyarna.
*
 

Följdverkningarna av den tankereform som drevs i den ovan beskrivna andan innebar för 

somliga en tragedi, lycka, känslomässig och intellektuell trygghet för en del, för andra (tro-

ligtvis de flesta) en blandning av anammande och inre protest.
**

 Mänskligt sett framstår hela 

reformverket som i hög grad tvetydigt och i allmänhet förtryckande, även om de studenter, 

professorer och andra intellektuella som utsattes för reformen i normala fall inte utsattes för 

sådant våld som de västerlänningar som ”reformerades” i fängelse.
***

 Å andra sidan hade 

reformen ovedersägligen positiva verkningar för själva regimens möjlighet att fungera. 

I sitt tal den 23 oktober 1951 förklarade Mao: 

Tankereformen, och i synnerhet den tankereform som berör alla kategorier av intellektuella, är en 

av de viktigaste förutsättningarna för den genomgripande demokratiska omvandlingen och den 

fortlöpande industrialiseringen av vårt land.
26

 

Med hänsyn till de enorma uppgifter som låg framför Mao och hans kamrater och till det 

begränsade antal erfarna kommunistiska ledare man hade till sitt förfogande, kunde de 

sannerligen inte ha råd att slösa med den utbildade arbetskraften, utom när de hade att möta 

oförsonlig politisk opposition. Tankereformrörelsen, som satte dem i stånd att omforma 

studenter av olika klasshärkomst och politisk bakgrund, före detta Kuomintang-tjänstemän 

samt liknande folk, så pass att de kunde användas av den nya regimen åtminstone för en tid, 

denna reform var därför faktiskt, som Mao också förklarade, ett avgörande bidrag till den 

ekonomiska och sociala omdaningen av landet. 

”De tre anti”-kampanjen, med vilken tankereformrörelsen sammanföll i slutet av år 1951, 

samt ”De fem anti”-kampanjen på våren 1952 lade större vikt vid den sociala nyttan och 

                                                                                                                                                         
med liberalism i vanlig mening. Lifton s. 383. 
*
 Se särskilt Lu Ting-i: ”The World Significance of the Chinese Revolution” i Jen-min Jih-pao den 23 juni 1951, 

samt Ch'en Po-ta: ”Mao Tse-tung's Thought Is the Synthesis of Marxism-Leninism and the Chinese Revolution” 

ibid. den 13 juli 1951. 
**

 Som Lifton påpekar, kunde alla de kineser som han hade tillfälle att träffa till sin natur inte vara annat än 

”vargar” inom systemet, alldenstund de hade valt att lämna landet. (Västerlänningarna hade drivits ut med våld.) 

Men med utgångspunkt från i hur pass hög grad även de mest fientligt inställda hade godtagit vissa bland de 

värden man hade försökt ympa in i dem, blir det möjligt att föreställa sig det spektrum av attityder som måste 

känneteckna dem som stannade kvar. 
***

 Alla de senare fjättrades utan undantag under olika långa perioder med tunga och mycket plågsamma bojor. 

Även om denna fas av själsliga och kroppsliga plågor hade en klar funktion i tankereformens teknik, är det lätt 

att se att den också fungerade som en symbolisk hämnd för de förödmjukelser som Västerlandet hade tillfogat 

Kina. 
26

 Jen-min Jih-pao den 24 oktober 1951. 
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mindre vikt vid den inre omdaningen. Men de fordrade icke dess mindre samma teknik som 

hade tillämpats inom tankereformen, liksom de också fordrade anklagelser från massans sida 

av samma slag som hade kommit till användning i kampanjen mot kontrarevolutionärerna, 

ehuru dessa genomfördes i en mer fientlig anda. ”De tre anti”-kampanjen, som inriktades på 

ledarkadern inom stat och parti, sattes in mot korruption, slöseri och byråkrati. Den resul-

terade i att en del folk rensades ut på grund av någon av dessa försyndelser, samt i en hälso-

sam påminnelse för de övriga av berörda grupper att med all energi göra sig kvitt alla ”bor-

gerliga tänkesätt”. ”De fem anti”-kampanjen riktades mot de ”fem gifterna” mutor, skatte-

smitning, bedrägeri, stöld av statsegendom samt stöld av ekonomiska hemligheter, och be-

rörde i huvudsak köpmän och industriledare inom den ”nationella bourgeoisin” vilka alltjämt 

drev sina firmor på ett till hälften autonomt sätt. Kampanjen var ansluten till de föregående i 

och med att mutor från affärsmännens sida betydde korruption från statstjänstemännens sida. 

Alldenstund den nationella bourgeoisin var en medelklass (en del av folket, men ändå bunden 

av sina egna särintressen) var metoderna och syftena inom denna kampanj också av inter-

mediär typ. Kampanjens syfte var inte, som i jordreformens fall, att helt eliminera en sam-

hällsklass och tvinga ner dess medlemmar till kroppsarbetarnas nivå. Bönderna behövde inga 

godsägare för att bruka jorden, men fabriksägare och affärsmän var alltjämt oumbärliga för 

företagens drift. Följaktligen var syftet med kampanjen till stor del att omforma deras tankeliv 

samt att förbereda dem för deras framtida uppgifter som avlönade chefstjänstemän. Men på 

samma gång inriktades kampanjen på att förgöra vad som alltjämt återstod av deras oberoende 

maktställning, som var djupt rotad i deras företags resurser. De förpliktigades därför att betala 

väldiga bötesbelopp, och räddades därefter från bankrutt endast tack vare lån som gjorde dem 

finansiellt beroende av staten. Här kom också massanklagelser och tvångsmedel mer till 

användning än gentemot de kadrer som berördes av ”De tre anti”-rörelsen. Påtryckningarna 

var i huvudsak psykiska — hotet om ekonomisk ruin drev många affärsmän till självmord — 

även om fängelsestraff också skymtade i bakgrunden för de värsta förbrytarna. Tanke-

reformens teknik användes i det att man krävde att affärsmännen skulle ”bekänna sina synder” 

inför sina anställda.
*
 

Även i dessa kampanjer stod Mao i första linjen. I sitt nyårsbudskap år 1952 manade Mao 

först det kinesiska folket att segerrikt strida dels på den front där mottot var ”Gör motstånd 

mot Amerika och hjälp Korea”, dels på de fronter som rörde det nationella försvaret, jord-

reformen, undertryckandet av kontrarevolutionärerna, ekonomisk uppbyggnad, tankereform 

etc. Härefter riktade han allas uppmärksamhet särskilt på ”De tre anti”-rörelsens nyöppnade 

front: 

Jag vill vädja till hela folket och till alla politiska arbetare i vårt land att förena sig och under väldig 

fladdring med fanor och till trummors slag skapa fram en mäktig och oemotståndlig kamp i jättelik 

skala mot korruption, slöseri och byråkratisk anda.
27

 

Samtidigt som Mao gjorde detta högeligen karakteristiska uttalande med dess tonvikt på kamp 

och dramatiska effekter, tycktes det kinesiska näringslivet vara på väg mot planerad expan-

sion längs de linjer som hade utstakats i Sovjetunionen. De ”lag för ömsesidig hjälp” som 

hade organiserats upp under loppet av år 1952 representerade en lös samarbetsform utan 

någon direkt motsvarighet i Ryssland. Men dessa ”lag” framställdes som blott ett övergångs-

stadium till kollektivjordbruk av sovjetisk modell.
**

 I slutet av år 1952 förklarades det att den 

första femårsplanen skulle börja år 1953, och i februari 1953 manade Mao sina landsmän att 

studera de sovjetiska erfarenheterna och lära av dem. Stalins död en månad senare inspirerade 

Mao att bringa sin mest vältaliga och varma hyllning till en man som hade stått i spetsen för 

                                                 
*
 En livfull beskrivning av ”De fem anti”-rörelsen återfinnes i A. Doak Barnett: Communist China, The Early 

Years 1949-1955 (Pall Mall Press, London 1964) s. 135-71. 
27

 Shih-shih shou-ts'e 1952 nr 1 s. 4. 
**

 Rörande kollektiviseringens begynnelseskede, se Barnett s. 172-88. 
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den internationella kommunistiska rörelsen nästan lika länge som Mao hade varit verksam i 

den.
*
  För ögonblicket framstod Mao Tse-tung inför hela världen som Stalins trogne lärjunge, 

och Kommunist-Kina som en kopia av Sovjetunionen. Men händelseutvecklingen skulle snart 

nog ge vid handen att verkligheten var vida mer invecklad, och att Maos krigiska tempera-

ment skulle bli något minst lika viktigt som sovjetisk planeringsteknik då han gick att utforma 

de metoder med vars hjälp han åtog sig att leda sitt land mot det mål som hette ”rikedom och 

makt”.  

                                                 
*
 Frågan vilken grad av uppriktighet som kan tillmätas denna artikel behandlas i kapitel 10. 

http://den.bb/
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X På spaning efter Kinas väg 
Om man skulle sammanfatta den utveckling som den kinesiska politiken har undergått sedan 

år 1949, och i synnerhet efter år 1958, kunde den beskrivas som ett allt starkare hävdande av 

den mänskliga viljan gentemot den rationella analysen av fakta. Denna definition är suggestiv, 

men den förenklar över hövan ett utomordentligt komplicerat problem. Man kan komma lite 

närmare en avvägd åskådning genom att ta tre faktorer med i beräkningen, nämligen de medel 

man har använt för att omdana befolkningens mentalitet, de ledandes föreställningar om sin 

förmåga att komma över de naturliga begränsningarna för det mänskliga handlandet, samt de 

konkreta metoderna och målsättningarna inom den ekonomiska och sociala politiken. Med 

utgångspunkt härifrån skulle man kunna säga att metoderna som kom till användning inom 

”tankereformen” (beskrivna i föregående kapitel) konstant har kommit till användning under 

de sjutton år som har gått sedan Kinesiska folkrepublikens grundande, och det i en skala och 

med en intensitet som gör denna process till ett väsentligt inslag i Maos Kina. Andan och 

effektiviteten i dessa metoder tenderar att ge ledarna en överdriven föreställning om deras 

makt över människor och ting, och underblåser därmed ytterligare den kult av viljan som har 

varit ett så utmärkande drag för Maos tankeliv ända från begynnelsen. Men denna extrema 

tonvikt på viljan kolliderar med de metoder regimen använder vid det ekonomiska utveck-

lingsarbetet, och vilka på det hela taget har förblivit rationella (med undantag av ”det Stora 

språnget” under åren 1958-60); tonvikten på viljan dämpas också av den realism och det 

sunda förnuft som hela tiden har levat vidare i Maos egen tankevärld, i samexistens med hans 

krigiska entusiasm, i varje fall fram till den allra senaste tiden. Det sammanlagda resultatet 

blir en utveckling i sicksack, där tonvikten periodiskt har skiftat från de svårigheter som 

hindrar industrialiseringen av ett underutvecklat land, till de oerhörda krafter som finns för-

dolda inom alla nyligen befriade folk, och i synnerhet i det kinesiska folket, krafter som sätter 

dessa folk i stånd att med sin vilja omdana världen. 

Fram till år 1955 karakteriserades Peking-regeringens ekonomiska politik på det hela taget av 

påfallande moderation. Med utgångspunkt från ”De fem anti”-kampanjen år 1952, fråntogs 

affärsmännen och industriledarna i städerna efter hand den reella makten över sina egna 

företag. Men samtidigt behöll de helt eller delvis sin äganderätt och lyfte sin andel i vinsten. 

Efter tre års förberedelser lancerades den första femårsplanen i början av år 1953, om också 

detaljerna inte definitivt fastslogs förrän år 1955. Det första steget mot en socialistisk 

ekonomi fick sin formella högtidliga bekräftelse i den konstitution för Kinesiska folk-

republiken som antogs i september 1954 och som i sin ingress förkunnade att de nödvändiga 

förutsättningarna nu hade skapats för ”planmässig ekonomisk uppbyggnad och en gradvis 

övergång till socialismen”. Men takten i den omdaning man hade tänkt sig var alltjämt 

måttlig. Den nya konstitutionen stipulerade att staten skulle förbli en ”folkets demokratiska 

diktatur”. Och i sitt öppningsanförande vid Nationella folkkongressens första session som 

hade sammankallats för att besluta i författningsfrågan, fastslog Mao att det skulle behövas 

”åtskilliga femårsplaner” för att förvandla Kina till ett högindustrialiserat land.
1
 

Det behöver väl knappast påpekas att tillkomsten av den nya konstitutionella strukturen inte 

förändrade maktens realiteter. Mao Tse-tung fungerade enligt den nya konstitutionen som 

ordförande i Kinesiska folkrepubliken på samma sätt som under den provisoriska ordning som 

antogs år 1949, och fastän ”enhetsfronten” och dess organ det Kinesiska folkets rådgivande 

konferens bibehölls vid sidan av den nya Nationella folkkongressen, så var och förblev den 

verkliga makten över statsapparaten hos det Kinesiska kommunistpartiet. 

                                                 
1
 Jen-min Jih-pao den 16 september 1954. Konstitutionens text återfinnes i Liu Shao-ch'i: Report on the Draft 

Constitution of the People's Republic of China, följd av Constitution of the People's Republic of China (Foreign 

Language Press, Peking 1954). 
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Fastän Mao samvetsgrant skötte sina plikter som statschef, han mottog exempelvis person-

ligen nästan alla ambassadörernas kreditivbrev
*
, gjorde han det ofta på ett något vimsigt och 

förstrött sätt. När Mao vid ett tillfälle för första gången tog emot en ovanligt gänglig 

västerländsk diplomat, hälsade han helt klumpigt på honom med utropet: ”Ne-mo kao a!” — 

vilket fritt kan återges som: ”Tusan, en sån lång en!” 

På det hela taget var den planeringstaktik och de angelägenhetsgraderingar man tillämpade 

under den första femårsplanen baserade på den sovjetiska modellen. Den tunga industrin 

gynnades än mer än under den första sovjetiska femårsplanen 1929-34, men detta beslut får 

sin förklaring av den extrema brist på balans som den kinesiska ekonomin led av före år 1949, 

hela den moderna delen av industrin bestod ju av lätt industri i eller nära de stora kust-

städerna.
2
 

Vad landsbygden beträffar, markerades begynnelsen av femårsplanen år 1953 genom 

övergången från ”lag för ömsesidig hjälp” till ”halvsocialistiska” kooperativer av producenter 

inom jordbruket. Den nya organisationsformen kallades halvsocialistisk därför att koopera-

tivens intäkter fördelades bland dess medlemmar delvis efter den areal och det kapital som de 

hade bidragit med då den startades, och inte enbart efter deras arbete. Detta program mötte till 

en början åtskilligt motstånd då det genomfördes, och ännu så sent som i juli 1955 ingick 

endast omkring 15 % av de kinesiska bondefamiljerna i sådana kooperativer. Så påkallade 

Mao plötsligt, i sitt tal den 31 juli 1955, en kraftig ökning i kollektiviseringstakten. Till följd 

av denna appell (som publicerades först i oktober) ökades takten i kollektiviseringen så hastigt 

att till och med Maos optimistiska profetior kom i lä. 

På samma gång som jordbrukets kollektivisering påskyndades, nationaliserades bokstavligen 

alla industri- och handelsföretag som alltjämt var i privata händer. Visserligen bibehölls 

många ur den ”nationella bourgeoisin” som avlönade direktörer, men fastän en plats alltjämt 

fanns vikt åt dem i ”fyrklassdiktaturen”, saknade från och med nu denna formel reellt 

innehåll. 

De åtgärder som sålunda vidtogs underströks ytterligare av en kampanj mot författaren Hu 

Feng, som utmålades som den ideologiske representanten för bourgeoisin. Under vintern 

1955-56 efterlystes också ett ”språng framåt” inom industrin, något som klart förebådade det 

Stora språnget två år senare.
3
 

Det var särskilt den stora kollektiviseringsvågen på landsbygden som markerade vändpunkten 

under vintern 1955-56. Den konkreta verkligheten bakom denna utveckling samt den 

stämning som åtföljde den återgavs på ett inträngande sätt i en bok med titeln Socialist 

Upsurge in China’s Countryside, som kom ut i början av år 1956.
**

 Denna bok bestod av 

reportage klippta ur riks- och lokalpressen och behandlade olika aspekter inom kollek-

tiviseringen. Det verkligt intressanta med den är att Mao själv bidrog inte bara med en allmän 

inledning utan också med kommentarer kring en hel del av det material som ingick i den. 

Bakom kampanjen till förmån för kollektiviseringen låg en rationell förklaring, som Mao hade 

framhållit i ett tal den 31 juli 1955. För att fylla industrins behov var det väsentligt att jord-

bruksproduktionen ökades, och Mao var övertygad om att kooperativerna erbjöd det bästa 

underlaget när man skulle införa den mekanisering och den övriga teknik som erfordrades för 

                                                 
*
 Från Folkrepublikens utropande i oktober 1949 och fram till sitt tillbakaträdande i slutet av år 1958, beviljade 

Mao personligen närmare sjuttio formella audienser för diplomater av tillbörlig rang i och för överlämnande av 

deras kreditivbrev. 
2
 Li Fu-ch'un: tal den 5-6 juli 1955 publ. i Communist China 1955-1959 (Harvard University Press, Cambridge, 

Mass, 1962) s. 59-60. 
3
 Ibid. s. 2. 

**
 Den ursprungliga utgåvan var i tre volymer, men en förkortad upplaga i en volym utkom kort därefter. En 

engelsk översättning med ovannämnd titel publicerades av Foreign Language Press i Peking år 1957. 
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detta ändamål.
4
 Men i Maos ögon var de förändringar i mentalitet och andlig atmosfär vilka 

följde kollektiviseringen i spåren av vida större betydelse: 

I Kina var år 1955 det avgörande året i striden mellan socialism och kapitalism ... Den första halvan 

av år 1955 var dyster och förmörkad av svarta moln. Men under det andra halvåret ändrades atmos-

fären helt och hållet. Tiotals millioner bondehushåll kom i rörelse. Hörsamma Centralkommitténs 

vädjan, antog de kooperativa metoder. När detta skrives har redan mer än sextio millioner bon-

dehushåll i skilda delar av landet gått med i kooperativerna. Det är som om en rasande tidvattenvåg 

med ens hade svept bort alla demoner och gastar ... Med utgången av detta år kommer socialismens 

seger att vara praktiskt taget säkerställd. Visst ligger ännu många fler drabbningar framför oss. Vi 

måste fortsätta att kämpa hårt.
5
 

Detta stridslystna temperament, denna fantasi befolkad av hjältar och demoner, allt åtföljde 

den sedvanliga oomkullrunkeliga tron på människornas ”medvetna handlande”. Mao under-

strök nu, liksom han hade gjort alltsedan ”jordbekräftelserörelsen” år 1933, att omdaningen av 

den kinesiska landsbygden framför allt var en politisk och ekonomisk process: 

Det politiska arbetet är det ekonomiska arbetets livlina. Detta gäller alldeles särskilt i tider då det 

ekonomiska och sociala systemet är statt i djupgående omdaning. Den jordbrukskooperativa 

rörelsen har alltifrån sin första början inneburit en hård ideologisk och politisk kamp. Inget 

kollektivjordbruk kan upprättas utan att först utstå en sådan strid. Innan ett splitternytt socialt 

system kan byggas upp på de gamlas tomt, måste tomten först röjas. Gamla föreställningar som 

återspeglar det gamla systemet kan inte undgå att dröja kvar i huvudena på folk under lång tid. De 

ger inte med sig så lätt.
6
 

Liksom år 1933 ingick som ett moment i Maos politik också att inskränka på det inflytande 

som utövades av representanterna för de tidigare mer inflytelserika skikten inom bonde-

klassen och som hade lyckats återvinna något av sin forna sociala prestige eller ekonomiska 

förrangsställning i förklädd form. De artiklar som ingår i Socialist Upsurge in China’s 

Countryside, samt Maos kommentarer till dem, vänder sig både mot infiltrationen av ”kontra-

revolutionärer” och ”bovar” i kollektivjordbrukens ledning, och mot den passiva eller nega-

tiva attityd som de tidigare ”högre mellanbönderna” ådagalade gentemot kollektiviseringen. 

Mao framhöll hur viktigt det var att snabbt skrida framåt från halvsocialistiska till fullt ut 

socialistiska kollektivjordbruk, inom vilka varje medlems andel i avkastningen uteslutande 

skulle vara beroende av hans arbetsinsats.
*
 Han ansåg att tre år var en rimlig tidsrymd för att 

genomföra denna övergång. I verkligheten genomfördes den i stort sett under första halvåret 

1956, och tre år efter den tid då Mao utgav Socialist Upsurge in China's Countryside befann 

sig den kinesiske bonden mitt uppe i äventyret med folkkommunerna. 

Under andra halvåret 1956 förstummades än en gång Maos otålighet, och han antog en mer 

försiktig handlingslinje, och det av en lång rad skäl: Böndernas motstånd mot den hastiga kol-

lektiviseringen, den svaga skörden, den desorganisation som industrin hade råkat i på grund 

av ”språnget framåt”, samt den oro som först orsakades av Chrustjovs hemliga tal inför den 

tjugonde kommunistiska partikongressen, därefter av den ungerska revolten. Maos optimis-

tiska läggning fick snart annat utlopp. Övertygad som han var att det kinesiska folket på det 

hela taget godtog regimens grundprinciper, lät han på sommaren 1956 utfärda slagordet ”Låt 

hundra blommor blomma”, och ingrep sedan personligen i februari 1957 genom att i ett 

berömt tal, ”Om den rätta behandlingen av motsägelser från folkets sida”, ytterligare inskärpa 

denna tendens. Samtidigt som denna tendens delvis växte fram ur förhållandena inom Kina, 

                                                 
4
 Schram: Political Thought of Mao s. 247-49. 

5
 Socialist Upsurge in China's Countryside s. 159-60. 

6
 Ibid. s. 302 

*
 Rörande Maos synpunkter på klassdifferentieringen samt på de olika befolkningsskiktens roll inom 

kollektivjordbruken, se i synnerhet Socialist Upsurge in China’s Countryside s. 235-39. Hans formulering var att 

”överlåta kontrollen åt de fattiga bönderna samt att utgående därifrån stärka enhetsbanden med mellan-

bönderna.” Rörande de problem som behandlats ovan, se också s. 336, 357, 36769, 460-61, 477-78, 498. 
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innebar den också ett försök att dra lärdom av vad som hade hänt i Sovjet och i Ungern. Innan 

vi tar itu och analyserar denna kampanj, måste vi därför gripa något tillbaka och följa 

utvecklingen inom Kinas utrikespolitik, och i synnerhet relationerna med Sovjetunionen, 

under tiden efter Stalins död. 

Inom utrikespolitiken, liksom inom inrikespolitiken, karakteriserades åren 1953-55 av relativ 

moderation från Peking-regeringens sida. I likhet med Sovjetunionens politik, men oberoende 

av denna och på ett originellt sätt, utvecklades den kinesiska politiken i riktning mot ”fredlig 

samexistens”. Nehrus initiativ att göra slut på Koreakriget hade övertygat både Stalin och 

Mao att även länder som inte var socialistiska utan ville förbli neutrala i konflikten mellan 

USA och Sovjetunionen kunde spela en politisk roll inom världspolitiken. Redan år 1951 

hade Indien och Kina utväxlat kulturdelegationer, och i april 1954 slöt de bägge länderna en 

traktat som innefattade den fredliga samexistensens ryktbara fem principer (Panch Sheel). Två 

av dessa principer återgav ordagrant de principer som Mao Tse-tung hade framlagt i ett tal i 

juni 1949 som grund för den nya regimens förhållande till främmande makter.
7
 

Denna tendens att odla goda förbindelser med de ”borgerliga” ledarna i Kinas grannländer i 

stället för att mana folken att störta dem (som Mao hade gjort år 1949 just i fallet Nehru)
8
 

kulminerade i Bandung-konferensen år 1955. Chou En-lai, som redan på Genève-konferensen 

om Indokina hade skaffat sig ett rykte som verserad och skicklig diplomat, uppträdde här sida 

vid sida med Nehru som den ene av de två främsta representanterna för den icke-europeiska 

värld, som visserligen var delad ideologiskt men som dock var förenad av det faktum att de 

var asiater. 

Liksom de sovjetiska ledarna får Mao och hans kamrater ständigt lov att välja mellan å ena 

sidan en i främsta rummet diplomatisk politik som innebär stöd åt ”borgerliga” regimer i 

Asien och Afrika under förutsättning att de är utrikespolitiskt obundna, å andra sidan en i 

främsta rummet revolutionär politik syftande till att störta just dessa borgerliga bundsför-

vanter. Sovjetunionen slog för sin del under åren 1955-56 slutgiltigt in på en politik som 

gjorde den ”nationella bourgeoisin” till framstegets bärare i de underutvecklade länderna 

under en lång tid framåt. Och under Bandung-tiden visade också Kina tendenser att göra 

liknande eftergifter. I mars 1957 konstaterade sålunda Chou En-lai att folken i många 

asiatiska och afrikanska länder hade ”slagit in på oberoendets och framåtskridandets väg” 

under ”ledning av nationalister”.
9
 En sådan politik stod dock i verkligheten i skarp motsätt-

ning till de mycket djupgående tendenser som växte fram ur Maos och hans kamraters 

erfarenheter. Det var därför fullt naturligt att Maos inrikespolitik från och med andra halvåret 

1957 inträdde i en radikalare fas. Denna militanta attityd skulle komma att slå igenom även 

inom utrikespolitiken. 

Men i den mån denna vänstervridning i Maos utrikes- och inrikespolitik som tog form under 

vintern 1957-58 skiljer sig från alla de andra sicksack-rörelserna förut och därefter, så 

berodde det i första hand på att dessa år också kännetecknades av en avgörande förändring i 

Pekings relationer med Sovjetunionen. Denna period utgör en viktig vattendelare inom 

nutidshistorien. Före denna tid framstod Kinas politik ekonomiskt och i övrigt i grunden som 

en avläggare av Sovjetunionens, och flertalet bedömare tog kommunistblockets monolitiska 

enhet som en given sak, trots vad som hade hänt med Jugoslavien. Efter denna tid gav sig 

Kina in på en rad politiska åtgärder som både till stil och innehåll radikalt skilde sig från de 

sovjetiska. Härmed var den utveckling i rörelse som inom kort skulle mynna ut i en öppen 

konflikt mellan europeiskt och asiatiskt orienterade former av kommunism. 

Trots att spänningsmomenten i relationerna mellan Moskva och Peking hade hopat sig under 

                                                 
7
 Se kapitel 9. 

8
 Schram s. 260. 

9
 Carrère d'Encausse and Schram: Le Marxisme et l’Asie s. 414-15. 
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åren, var förbindelserna mellan de båda staterna strax före Stalins död till det yttre intima och 

harmoniska. På den fjärde sessionen med Rikskommittén inom Folkets politiska rådgivande 

konferens i början av februari 1953, lade Mao i sitt avslutningsanförande särskild vikt vid 

studiet av de sovjetiska erfarenheterna.
10

 Med anledning av Stalins död en månad senare, 

skrev han en artikel med rubriken ”Den stora vänskapen”, som hyllade den döde kamraten 

som ”den nuvarande tidsålderns största geni”. I belysning dels av vad vi känner till om Stalins 

handlag med den kinesiska revolutionen och av vad kinesiska talesmän under den följande 

tiden har yttrat om hans tabbar, måste detta parti av Maos berömmande avskedstal antingen ha 

inspirerats av medveten ironi eller av hänsyn till den nya sovjetiska ledningen. Det är klart att 

chocken vid den mans död som, vilka hans brister än må ha varit, dock hade varit den centrala 

gestalten i Maos politiska värld under snart sagt hela hans vuxna liv, spelade en viktig roll för 

honom, men den är knappast tillräcklig för att förklara utsagor i stil med den här: 

Var och en vet att kamrat Stalin hyste en innerlig kärlek till det kinesiska folket och ansåg den 

kinesiska revolutionens makt vara omätlig. (Som vi har sett hyste han ett sådant förtroende för den 

att han ännu i början av år 1949 förde förhandlingar med nationalisterna.) Till lösningen av den 

kinesiska revolutionens problem bidrog han med sin sublima visdom (!!). Och det var i enlighet 

med Lenins och Stalins teorier och med stöd från den mäktiga Sovjetunionen och från de revolu-

tionära krafterna i alla andra länder som det Kinesiska kommunistpartiet och det kinesiska folket 

för blott några få år sedan vann sin historiska seger.
11

 

Den 1 april förklarade Molotov att Sovjetunionen gillade det förslag som Chou En-lai hade 

framlagt dagen förut rörande utväxling av sjuka och sårade fångar, ett initiativ som sent 

omsider öppnade vägen för ett slut på Koreakriget. I september 1953 ingick de sovjetiska 

ledarna en ny överenskommelse om ekonomisk hjälp till Kina, vari man lovade att uppföra 

nittien fabriksanläggningar utöver de femtio som hade bestämts i 1950 års överenskommelse. 

Detta föranledde Mao Tse-tung att i ett telegram tacka Sovjetunionens regering och folk för 

deras ”storartade, mångsidiga, långsiktiga och osjälviska hjälp”.
12

 Och i september och 

oktober 1954 besökte Chrustjov Kina och gjorde ytterligare tillmötesgåenden, bl. a. skulle 

Sovjet ytterligare öka det ekonomiska biståndet, återlämna Port Arthur och Dairen till Kina i 

maj följande år, samt avstå från sin andel i de år 1950 bildade aktiebolagen. 

De nya sovjetiska ledarna visade alltså på ett påtagligt sätt sin önskan att förbättra relationerna 

med Kina och att behandla detta land som en jämlike. Den dunkla episoden med Kao Kangs 

fall var troligen också ett uttryck för större oberoende gentemot Sovjetunionen från Maos 

sida. Som vi tidigare såg (s. 191) var Kao en av grundarna av den kommunistiska rörelsen i 

Nordkina. När inbördeskriget mot Kuomintang inträdde i sitt avgörande skede, sände Mao 

honom till Manchuriet tillsammans med Lin Piaos armé. År 1949 utnämndes Kao till högste 

ledare för både parti och statsapparat i nordöstregionen (en av de sex regioner som landet var 

indelat i innan 1954 års författning antogs). I slutet av år 1952 utnämndes han till chef för 

statens nyinrättade planeringskommitté. Mot slutet av år 1954 försvann han emellertid ur 

synhåll, och senare uppgavs det att han hade begått självmord i februari 1954, efter att ha 

blivit kritiserad för sin ”partifientliga verksamhet”. Det finns skäl att anta att han var nära 

lierad med Sovjetunionen
*
, och det är tvivelaktigt om Mao skulle ha kunnat undanröja honom 

medan Stalin levde utan att väcka mer invändningar än han annars tycktes kunna räkna med 

från den nya sovjetiska ledningens sida. 

Utgångspunkten för upplösningen av de nära banden mellan Moskva och Peking var utan 
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 Jen-min Jih-pao den 8 februari 1953. 
11

 Schram s. 294-95. 
12

 Jen-min Jih-pao den 16 december 1953. 
*
 Detta bekräftas också av en inom Kuomintang tillkommen redogörelse för affären, även om ett sådant 

medgivande var ägnat att försvaga Taipeis tes att Mao själv var en sovjetisk marionett. Se Cheng Hsieuh-chai: 

An Interpretation of the Purge of Kao and Jao in Chinese Communist Party (Asian People's Anti-Communist 

League, Republic of China 1955) s. 12-13. 
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tvivel Chrustjovs hemliga tal på tjugonde partikongressen, där han brännmärkte Stalins 

brottsliga gärningar. Detta innebär inte att kineserna gick lika skarpt tillrätta med Chrustjovs 

aktion som de senare har hävdat att de gjorde. Tvärtom gav den kinesiska pressen starkt 

uttryck åt sitt gillande av vissa aspekter av ”avstaliniseringen”. Ändå markerar den tjugonde 

partikongressen början på den utveckling av den sovjetiska politiken vars yttersta konsek-

venser skulle komma att visa sig oantagbara för Mao, även om han vid denna tid inte klart 

förutsåg dessa konsekvenser. Framför allt var det sättet att starta ”avstaliniseringen” som inte 

kunde undgå att irritera de kinesiska ledarna. Orsakerna till deras ogillande var i huvudsak 

desamma som de nu uppger sig ha framlagt för sina sovjetiska kamrater vid denna tid 

nämligen ”total avsaknad av allsidig analys” av Stalin, ”brist på självkritik”, samt ”för-

summelse att i förväg rådfråga broderpartierna”.
13

 

Det sistnämnda av dessa klagomål är det mest självklara men därför inte nödvändigtvis det 

minst viktiga. Efter Stalins död betraktade sig Mao utan tvekan som medlem i den ytterst lilla 

gruppen ledande gestalter inom den världskommunistiska rörelsen, och det är inte otroligt att 

han rentav betraktade sig själv som den ledande gestalten. Att Chrustjov utan att ens rådfråga 

Mao kunde ge sig in på en politik som var ägnad att undergräva den plattform som de båda 

stod på, uppfattade Mao uppenbarligen som oförlåtlig ringaktning. 

Anklagelsen för ”brist på självkritik” är också lättförståelig. Medan erinringar av denna typ, i 

den mån de alls förekom, otvivelaktigt fick lov att lindas in i höviska ordalag, måtte Mao 

redan vid denna tid ha känt ett visst förakt för Stalins bödel som nu med sådan bitterhet vände 

sig mot sin döde husbonde. Detta förakt kom senare till uttryck i vändningar av bitande hån: 

I vilken egenskap uppträder Chrustjov, som satt i ledningen både för parti och stat under 

stalintiden, då han nu slår sig för sitt bröst, drämmer näven i bordet och vrålar skymford mot Stalin 

för full hals? Är det i egenskap av medbrottsling till en ”mördare” och en ”bandit”? eller samtidigt i 

egenskap av ”dåre” eller ”idiot”.
14

 

Invändningen mot den ”totala avsaknaden av allsidig analys av Stalin” kombinerade två idéer. 

Å ena sidan innebar den att värderingen av Stalin inte fick vara ensidig. Det uppges nu att 

Mao redan i april 1956, två månader efter Chrustjovs tal, yttrade till Mikojan att ”Stalins 

förtjänster uppväger hans fel”.
15

 Vare sig han vid detta tillfälle var fullt så kategorisk eller 

inte, går detta uttalande helt i stil med den synpunkt han gav uttryck åt i en ledande artikel den 

5 april 1956, ”Om de historiska erfarenheterna av proletariatets diktatur”, en artikel som 

troligen skrevs av Mao eller i varje fall var inspirerad av honom: 

Några anser att Stalin hade fel i allt. Det är en allvarlig missuppfattning. Stalin var en stor marxist-

leninist, men samtidigt en marxist-leninist som begick ett flertal svåra misstag utan att inse att de 

var misstag. Vi borde betrakta Stalin i historiskt perspektiv, göra en ärlig och allsidig analys för att 

utröna i vilka avseenden han hade rätt och i vilka avseenden han hade fel, samt dra nyttiga 

lärdomar därav.
16

 

Den ”allsidiga analys” som Mao krävde var emellertid inte blott och bart någon avvägd 

analys. Det rörde sig om en analys ägnad att sätta de negativa sidorna av Stalins regim i deras 

historiska sammanhang och inte bara avfärda dem som en enda mans brott. Det nyss citerade 

avsnittet från den ledande artikeln i Folkets dagblad i april 1956 fortsätter: 

Men både det rätta han gjorde och det galna han gjorde var företeelser inom den internationella 

kommunistiska rörelsen och bar sin tids prägel. Den internationella kommunistiska rörelsen är 

sammanlagt endast lite mer än hundra år gammal, och det är bara trettionio år sedan Oktober-

revolutionens seger. Erfarenheterna inom många fält av den revolutionära verksamheten är alltjämt 
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 Ledande artikel den 6 september 1963, i Peking Review nr 37 den 13 december 1963 s. 9. 
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otillräckliga. Stora ting har uträttats, men det förekommer alltjämt tillkortakommanden och 

misstag. 

Under den sovjetisk-kinesiska polemiken på senare år har Moskva gjort gällande att Maos 

invändningar mot kampanjen mot ”personkulten” berodde på att han i den såg en beslöjad 

attack på kulten av sin egen person. Det kan inte vara fråga om annat än att det i Kina försig-

går en kult av Mao och av hans tänkande. Vi har sett hur denna kult har vuxit fram alltsedan 

”tillrättaföringskampanjen” år 1942, och vi får inom kort tillfälle att begrunda några av dess 

yttringar under senare år. Även om denna kult har sina särdrag, uppvisar den och dess följd-

verkningar alldeles givet en viss frändskap med motsvarande fenomen i Sovjetunionen under 

Stalins senare år, och kritiken mot stalinkulten kan i detta avseende ha vållat Mao visst 

obehag. Men den viktigaste källan till Maos fientlighet mot den ”avstalinisering” som drevs 

fram av Chrustjov utgjordes utan tvivel av hans djupa historiska sinne. Som han uttryckte 

saken vid denna tid, var Stalins gärningar ”företeelser inom den internationella kommunis-

tiska rörelsen och bar sin tids prägel”. Att påstå att Stalins hela politik under de två sista 

decennierna av hans liv i grund och botten var en serie brott och misstag, var därför liktydigt 

med att misskreditera den världskommunistiska rörelsen som helhet, och därmed indirekt 

också de kinesiska kommunisterna som ju hade kommit till makten tack vare denna rörelses 

(låt vara knotande) bistånd. Chrustjovs försök att dra en fullständig skiljelinje mellan Stalin 

som människa och det system han under en mansålder hade dominerat, det föreföll Mao både 

logiskt absurt och politiskt explosivt — som det ju också visade sig vara. 

Mao var således utan tvekan från första början fientligt inställd mot det sätt på vilket man 

genomförde ”avstaliniseringen”, däremot inte mot stalinkritiken som sådan. Å andra sidan 

finns det inget samtida belägg för påståendet, som har gjorts alltsedan år 1963, att kineserna 

omedelbart gav till känna sitt avståndstagande också mot Chrustjovs två andra viktiga doktri-

nära nyheter vid den tjugonde partikongressen, nämligen den ”fredliga övergången till 

socialismen” genom erövring av parlamentarisk majoritet, samt möjligheten till inte blott 

samexistens utan också till samarbete med ”imperialistiska” länder. Dessa frågor skulle 

komma att debatteras på det möte som år 1957 hölls i Moskva med representanter för 

kommunistiska partier och arbetarpartier och som inledde ett nytt och viktigt stadium i de 

kinesisk-sovjetiska relationerna. Dessförinnan skulle emellertid bakgrunden till debatten djupt 

påverkas av de händelser som i oktober och november 1956 ägde rum i Polen och Ungern. 

Nu för tiden gör kineserna gällande att de intog diametralt motsatta attityder gentemot prob-

lemen i de båda länderna, och å ena sidan motsatte sig de sovjetiska ledarnas ”stormaktschau-

vinism” då dessa med vapenmakt sökte kuscha sina polska kamrater, å andra sidan tillrådde 

de omedelbar intervention för att krossa det ”kontrarevolutionära upproret” i Ungern.
17

 Det 

förstnämnda av dessa påståenden är med största säkerhet riktigt, det andra innebär däremot en 

klar förenkling. I det samtida källmaterialet — t. ex. i den ledande artikeln ”Mera om de histo-

riska erfarenheterna av proletariatets diktatur” den 29 december 1956 — underströks upp-

repade gånger betydelsen av att man i sin attityd respekterade jämlikheten i relationerna 

mellan de socialistiska länderna och undvek ”stormaktschauvinism”.
18

 Vad den ungerska 

affären beträffar skyllde Mao vid denna tid inte den endast på ”kontrarevolutionärerna”, utan 

förklarade att dessa hade ”dragit fördel av massornas missnöje” och därigenom förmått ”en 

del av folket” att göra uppror mot folkets regering.
19

 

Hur kunde det vara möjligt för kontrarevolutionärerna att lyckas med detta företag? De två 

orsaker som andras i ledaren i december 1956 förebådar klart inte bara Maos politik av kon-

trollerad avspänning som han proklamerade i sitt tal i februari 1957, de bildar också själva 
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den grundläggande frågeställningen inom denna politik. Å ena sidan ”led det ungerska arbe-

tande folkets demokratiska rättigheter och revolutionära entusiasm skada” av de ledandes 

misstag, å andra sidan ”fick inte kontrarevolutionärerna det dråpslag de förtjänade” och 

”Ungern hade ännu inte gjort någon tillräckligt allvarlig ansträngning att upprätta proleta-

riatets diktatur”.
20

 I sitt tal den 27 februari 1957 sökte Mao tillämpa de ungerska lärdomarna 

på Kina: 

Inom folkets led kan vi inte reda oss utan frihet, men inte heller kan vi reda oss utan disciplin; vi 

kan inte reda oss utan demokrati, men kan inte heller reda oss utan centralism ... Under demokra-

tisk centralism åtnjuter folket ett stort mått av demokrati och frihet, men på samma gång måste de 

hålla sig inom gränserna för den socialistiska disciplinen. Folkets massa inser klart allt detta.
21

 

Övertygelsen att i Kina folkets massa insåg begränsningen i den frihet som erbjöds dem, 

bildade grundvalen för Maos hela politik från och med våren 1957, då ”De hundra 

blommornas” kampanj nådde sin höjdpunkt. Tvärt emot de illusioner man allmänt gjorde sig i 

utlandet vid denna tid, var denna politik aldrig någon ”liberaliseringspolitik” i den meningen 

att den var avsedd att uppmuntra meningsskiljaktigheter som någonting önskvärt i och för sig. 

Maos idé var snarare den, att när nu marxismen var den enda rätta formen för tankelivet, 

skulle den också så småningom triumfera över alla andra tankeskolor, ifall debatt, inom vissa 

gränser, uppmuntrades bland anhängare av olika stridande åsiktsriktningar. På längre sikt 

kunde denna process verka fostrande på icke-kommunistiska intellektuella såsom författare 

och ämbetsmän, och göra om dem till socialistiska intellektuella. På kort sikt borde icke-

marxisternas kritik, även om den delvis var felaktig, kunna medföra den fördelen att 

marxisterna tvangs tänka över sin egen ståndpunkt. ”Riktiga idéer som klemas bort i drivhus 

utan att utsättas för elementen eller för immunisering mot sjukdomar, kommer inte att ta hem 

spelet mot de felaktiga idéerna”, sade Mao.
22

 

Maos förhoppningar sveks. Kritiken nöjde sig inte med att kritisera speciella missbruk, utan 

ifrågasatte hela systemets grundprincip, det kommunistiska partiets maktmonopol. Mao fann 

sig därför föranlåten att betona den andra halvan av formuleringen i syfte att undvika ett upp-

ror av ungersk typ i Kina, nämligen disciplinen på frihetens bekostnad, samt förstärkningen av 

”proletariatets diktatur” på bekostnad av bemödandena att ”göra sig kvitt själva grundorsaken 

till oroligheterna” genom att utrota missbruk från myndigheternas sida. Den nya ”tillrätta-

föringskampanj” som har varit i gång alltsedan början av år 1957 och som från början hade 

varit riktad mot byråkratiska tendenser bland kadrerna inom parti och stat, den gjordes nu om 

till en våldsam kampanj mot vissa ”högerelement”; dessa skickades ut på landet för att 

omformas genom att delta i lämpligt arbete. I ett land som Kina, där de intellektuella alltid 

hade utmärkt sig för djupt förakt för kroppsarbete, fyllde viss förstahandserfarenhet av 

produktivt arbete tvivelsutan en nyttig fostrande uppgift. Men i många fall innebar hsia-fang-

politiken (hsia-fang = skicka ner) att man påtvingade vederbörande antingen ytterst 

påfrestande fysiskt arbete, som undergrävde hälsan för människor som inte var vana vid 

sådant, eller också förnedrande uppgifter (som att städa toaletterna vid det universitet där 

vederbörande förut hade varit professor), vilka snarare var ägnade att bryta ner deras andliga 

motståndskraft än att omskola dem.
*
 

Dessa hårda mått och steg för att upprätthålla den sociala kontrollen sattes in till ackompanje-

                                                 
20

 The Historical Experience of the Dictatorship of the Proletariat s. 50. 
21

 Schram s. 239. 
22

 Ibid. s. 242. 
*
 Vänstervridningen under andra halvåret 1957 gjorde också i Kina slut på den utveckling mot skydd för 

”socialistisk legalitet” som hade sin motsvarighet i Sovjetunionen efter år 1953, även om denna utveckling inte 

ledde till fullständigt godtycklig behandling av misstänkta. En beundransvärt avvägd banbrytande forskning som 

söker sig fram till rötterna för den pågående processrättsliga utvecklingen både i det sovjetiska föregångslandet 

(under stalintiden och efter) och i den kinesiska traditionen, se Jerome A. Cohen: ”The Criminal Process in the 

People's Republic of China, An Introduction” i Harvard Law Review 79, 3 januari 1966, s. 469-533. 
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mang av växande radikalism både i den ekonomiska politiken på hemmaplan och i inställ-

ningen till världen utanför. Det är mot denna bakgrund som mötet av representanter för 

kommunistpartier och arbetarpartier ägde rum i Moskva i november 1967. 

Mao Tse-tung ledde själv den kinesiska delegationen. Det här var hans andra resa utanför 

Kinas gränser, och det första tillfället då han i större omfattning framträdde inför ett forum be-

stående av ett stort antal ledande gestalter inom den världskommunistiska rörelsen. (Under sitt 

besök i Moskva på vintern 1949-50 hade han tagit till orda på mötet för att hedra Stalin på 

hans sjuttioårsdag, men i övrigt hade hans vistelse där blott upptagits av privata överlägg-

ningar.) Kineserna gör nuförtiden gällande att de vid 1957 års möte tog kraftigt avstånd från 

den sovjetiska ståndpunkten i fråga om den fredliga övergången till socialismen, i det de 

förklarade att även om det på sina håll var möjligt att få makten genom att vinna parlamen-

tarisk majoritet; så borde en sådan möjlighet inte överbetonas, försåvitt man ville undvika att 

”försvaga proletariatets revolutionära vilja”.
23

 Men det förefaller som om de faktiskt i stort 

sett var tillfreds med vad konferensen i sista hand beslöt både på denna punkt och på de flesta 

övriga punkterna. 

Den färgstarkaste debatten var den som rörde de internationella relationerna och frågan om 

krig och fred. Det var också här som Mao Tse-tung personligen ingrep på ett synnerligen på-

fallande sätt. I fråga om den internationella maktbalansen i allmänhet, präglade han det 

ryktbara slagordet: ”Östanvinden segrar över västanvinden.” ”Östern” i detta slagord var vid 

denna tid den politiska östern, socialistlägret som leddes av Sovjetunionen, vars makt just på 

ett dramatiskt sätt hade framhävts av den första sputniken. Det var först senare som begreppet 

”Öst” kom att få geografiskt och rasligt innehåll. 

Det var emellertid Maos inlägg i debatten i kärnvapenfrågan som otvivelaktigt gjorde mest 

sensation. Han underströk att det bara var ”krigsgalningar” som kunde ge sig på att ”släppa 

bomber överallt”, och att de socialistiska länderna aldrig skulle bli angripare i ett världskrig, 

samt försäkrade att problemet icke dess mindre borde beaktas också från sina värsta sidor och 

fortsatte: 

Jag har debatterat den här frågan med en utländsk statsman
*
. Han ansåg att om ett atomkrig bröt ut, 

skulle hela mänskligheten förintas. Jag sade att om det värsta skulle hända och halva mänskligheten 

dog, så skulle den andra halvan ändå finnas kvar, medan imperialismen skulle bli jämnad med 

jorden och hela världen bli socialistisk. Ett antal år därefter skulle det finnas 2,7 miljarder 

människor igen och därefter ännu fler. Vi kineser har ännu inte avslutat uppbyggningen av vårt 

samhälle och vi önskar fred. Men om imperialisterna nu insisterar på att få krig, så har vi inget 

annat alternativ än att beslutsamt kämpa till slutet innan vi kan sätta i gång med vårt uppbyggnads-

arbete igen. Om ni är rädd för krig varenda dag och sen kriget slutligen kommer, vad gör ni då?
24

 

Enligt en färsk kinesisk uppgift skulle en överenskommelse ha undertecknats en månad 

tidigare, i oktober 1957, om att sovjetregeringen skulle förse Kina med en atombombs-

prototyp samt med tekniska data om hur den tillverkades.
**

 Medan Chrustjov och hans 

kamrater lyssnade till Maos inlägg i novembermötets debatter, kan de mycket väl, med nykter 

insikt om de egna vapnens förstörelseverkan, ha känt viss oro inför följderna av att sätta 

sådana vapen i kinesernas händer. Men även om de problem som sammanhänger med en 

                                                 
23

 ”Outline of Views on the Question of Peaceful Transition” den 10 november 1957, publicerad som Appendix I 

till den ledande artikeln den 6 september 1963, i Peking Review nr 37 den 13 september 1963 s. 11, 2L 
*
 Enligt den sovjetiska versionen av detta uttalande, och även enligt senare kinesiska källor, var den ”utländske 

statsman” som Mao avsåg Jawaharlal Nehru. 
24

 Citerat i kinesiska regeringens uttalande 1 september 1963, i Peking Review nr 36 den 6 september 1963 s. 10 
**

 Kinesiskt uttalande den 15 augusti 1963 i Peking Review nr 33 1963 s. 14. De sovjetiska ledarna har varken 

bekräftat eller dementerat denna uppgift, utan har nöjt sig med att beklaga att kineserna röjde hemliga uppgifter 

rörande socialistblockets försvarsanstalter. Det är tänkbart att det aldrig hade förelegat något löfte att överlämna 

en atombombsprototyp till Peking, men man träffade otvivelaktigt något slags överenskommelse om den nya för-

svarstekniken. 
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försiktig och ansvarsmedveten inställning i utrikesangelägenheter hade stor betydelse för den 

sovjetisk-kinesiska konfliktens uppkomst, så fick utvecklingen inom Kinas inrikespolitik samt 

de reaktioner denna utlöste inte mindre avgörande betydelse. 

På våren 1958 fick en ny och radikal politik, karakteriserad av slagorden ”Det stora språnget 

framåt” och ”Den ständiga revolutionen”
*
 sin slutliga gestalt. I april, strax före det Kinesiska 

kommunistpartiets åttonde kongress' andra session då dessa slagord lancerades, gav Mao Tse-

tung uttryck åt sin orubbliga beslutsamhet att omdana det kinesiska folket, samt åt sin över-

tygelse att det var möjligt att göra detta, i särdeles kraftfulla ordalag: 

Bortsett från sina övriga karaktärsegenskaper, har Kinas 600 millioner människor två påfallande 

egenheter, de är i första rummet fattiga, i andra rummet oskrivna blad. Detta kan tyckas vara 

någonting dåligt, men är i själva verket någonting bra. Fattigt folk längtar efter förändring, efter att 

få uträtta saker och ting, önskar revolution. Ett rent ark papper har inga plumpar, och därför kan de 

allra nyaste och vackraste ord skrivas på det, de allra nyaste och vackraste bilder kan målas på 

det.
25

 

Mao drog härav den slutsatsen att Kina tack vare dessa fördelar ”kanske inte behöver så lång 

tid som man tidigare har trott för att komma ikapp de stora kapitalistländerna i fråga om in-

dustri- och jordbruksproduktion”. Det var Liu Shao-ch'i som på partikongressen i maj 1958 

gjorde sig till talesman för det stora språnget framåt och den ständiga revolutionen, men han 

gjorde det i Mao Tse-tungs namn. När under loppet av sommaren 1958 ”folkkommunerna” 

började upprättas på experimentell basis, ingrep Mao personligen och uppmuntrade denna 

utveckling. I september återvände han från en inspektionsresa kring landet, och förklarade att 

om man inom jordbruket skulle kunna åstadkomma ett ännu större språng framåt än vad man 

hade klarat av år 1958, så var det nödvändigt att utsträcka systemet med folkkommuner till 

hela landet. Samtidigt försvarade han planen att tillverka hemmagjort stål i små kvantiteter 

överallt på landsbygden, och det i ordalag som klart röjde hela hans mentalitet och hans sätt 

att gripa sig an ekonomiska problem: 

Under denna resa har jag kunnat bevittna massornas enorma energi. På denna grundval är det 

möjligt att klara av vilken uppgift som helst. Vi måste först och främst fullfölja vad vi har föresatt 

oss på järn- och stålfronten. Inom dessa sektorer har massorna redan uppbådats. Inom landet som 

helhet finns det dock ett antal platser, ett antal företag, där uppgiften att uppbåda massorna ännu 

inte har fullföljts ordentligt ... Det finns alltjämt ett antal kamrater som är ovilliga att sätta i gång en 

massrörelse inom den industriella sfären. De kallar denna rörelse på industrifronten ”oregelmässig” 

och talar nedsättande om den som ”ett lantligt sätt att arbeta” och ”en vana från gerillatiden”. Detta 

är uppenbarligen felaktigt.
26

 

Det måste vara svårt att hitta något mer slående utslag av vad jag har kallat för Maos ”militära 

romantik”.
**

 Det är inte bara det att han betraktar kriget som äventyret framför allt annat och 

som det högsta provet på mänskligt mod och mänsklig vilja, men de krigiska dragen i hans 

temperament och fantasiliv är sådana att han tenderar att uttrycka ekonomiska och även veten-

skapliga och filosofiska problem i krigiska termer. 

Kineserna själva kallar visserligen inte Mao för militärromantiker, men de har alltsedan år 

1958 karakteriserat honom som ”revolutionär romantiker”. Ända fram till Det stora språngets 

tid betraktades romantiken i Kina, liksom än i dag i Sovjetunionen, som en till sitt väsen 

reaktionär tankeströmning.
*
 Men ”revolutionär romantik” är någonting annat. Den definieras 

                                                 
*
 Rörande innehållet i denna politik samt skälen för att översätta termen pu-tuan ko-ming med ”ständig 

revolution” i stället för ”oavbruten revolution”, se min monografi La ”Revolution permanente” en Chine 

(Mouton, Paris 1963). 
25

 Schram s. 253. 
26

 Ibid. s. 253-54. 
**

 Se min artikel ”The 'Military Deviation' of Mao Tse-tung” i Problems of Communism 1964 nr 1 s. 49-56. 
*
 En gång i tiden, det var på 1920-talet, användes slagordet ”revolutionär romantik” också i Sovjetunionen, 
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framför allt som en attityd bestående av ”... strävan att se de nya tingen i livet, strävan att bli 

skicklig i att begrunda de nya tingen och hjälpa dem till utveckling”.
27

 De två största exemp-

len på denna attityd anses vara Mao Tse-tung och Lenin, vilka båda ansåg att man visserligen 

måste ta hänsyn till de objektiva förhållandena, men att man inte fick överbetona dem eller i 

dem finna en ursäkt för att inte handla. 

Det kan inte råda något tvivel om att Maos inställning är romantisk i denna bemärkelse. 

Systemet med folkkommuner, vilket vid slutet av år 1958 hade utsträckts till att omfatta bok-

stavligen hela Kinas befolkning, tycks vara direkt inspirerad av detta drag i hans personlighet. 

Ekonomiskt sett var syftemålet med kommunerna att öka framstegstakten i landet genom att 

skapa en förvaltningsapparat för att organisera den mänskliga arbetskraften så att den skulle 

kunna ersätta de sparsamt förekommande maskinerna, samt genom att sörja för brukningen av 

arealen inom enheter som vore stora nog att underlätta införandet av traktorer och andra 

maskinella hjälpmedel. Politiskt sett var syftemålet att stärka statens kontroll över männi-

skornas liv, genom att i en enda enhet på basnivå kombinera de statliga, administrativa, 

ekonomiska och militära förvaltningsapparaterna, samt genom att försvaga olika rivaliserande 

institutioner såsom familjen. Ideologiskt sett var de ägnade att, mot bakgrunden av det 

växande kinesiska agget gentemot Sovjets överlägsna attityd, visa upp att Kina hade upp-

funnit och lancerat sociala former som var ännu mer avancerade än de i Ryssland, och det 

fastän den kinesiska revolutionen var så mycket yngre. 

Alla dessa syftemål var romantiska i den meningen att de tenderade att framhäva den mänsk-

liga viljekraften. En kylig analys av fakta borde ha gjort det klart för Mao att folkkommu-

nerna, sådana han hade tänkt sig dem från början, varken kunde nå sitt ekonomiska syfte att 

öka produktionen eller sitt politiska syfte att upprätta social kontroll, utan ett vida större antal 

skickliga administratörer och en mycket effektivare statistik än vad landet disponerade. Icke 

dess mindre drev han kraftigt på reformen, i den tron att den revolutionära entusiasmen och 

den ideologiska renhårigheten skulle ersätta vad som fattades i fråga om tekniskt kunnande 

och materiella resurser. Vad den ideologiska aspekten på folkkommunerna beträffar, 

karakteriserades den av en rörande men naiv utopism, som kommer till uttryck i de här enkla 

versraderna skrivna av några bönder i Hunan sommaren 1958: 

Att upprätta en folkkommun är som att fara till himmelen; 

vad som åstadkoms på en enda natt överträffar vad som annars tar tusentals år. 

Den vassa kniven kapar av privategendomens rötter 

och viger därmed in ett nytt historiskt skede.
**

 

Det är visserligen sant att Maos extrema betoning av viljan naturligt härstammar från Lenins 

tillämpning av marxismen på de förhållanden som råder i ett relativt efterblivet land. Men 

Lenins tro på den mänskliga viljans förmåga att omdana verkligheten kom i första hand till 

uttryck inom politiken. Det kom på kinesernas lott att, under Det stora språnget framåt, 

utsträcka viljans förmåga till naturens rike. En bok rörande studiet av Mao Tretungs tänkande 

förklarade sålunda år 1958: 

Många målande exempel påvisar att det bara finns improduktiva tankar, men inga improduktiva 

landområden. Det finns bara dåliga metoder att odla jorden, det finns ingenting som heter dålig 

jord. Förutsatt blott att människorna i fullt mått tar i anspråk sin subjektiva handlingskraft, finns det 

                                                                                                                                                         
fastän den mening man lade i uttrycket var något annorlunda. 
27

 Lin Mo-han: Keng kao-ti chü-ch'i Mao Tse-tung wen-i szuhsiang ti ch'i-chih (Låt oss lyfta Mao Tse-tungs 

litterära och konstnärliga tänkandes baner än högre) (Shanghai Wen-i Ch'upan-she, Shanghai 1960) s. 24. 
**

 Citerat från Kuan Feng i en artikel i Che-hsiieh yen-chiu 1958 nr 5 s. 1-8. En fullständig översättning av denna 

artikel, som återspeglar den måttlösa optimism som rådde då folkkommunerna började upprättas, återfinnes i 

Schram: La ”Revolution permanente” en Chine s. 6-18. 
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möjligheter att förändra de naturliga förutsättningarna.
28

 

Stalin hade för sin del också hyst fantastiska planer på att göra öken till trädgård, men han 

hade aldrig påstått att öknarna inte existerade. Hur som helst var de åren ett passerat stadium i 

Sovjetunionen. Viljan hade ersatts av rationaliteten som princip för uppbyggnaden av Sovjet-

unionens ekonomi. Maos idé att man kunde hoppa förbi de objektiva svårigheterna och 

komma ikapp de mest avancerade industriländerna, väckte därför inte så lite irritation i 

Moskva, och samma verkan hade kinesernas påstående att de tack vare folkkommunerna 

omedelbart kunde börja lägga grundvalarna till kommunismen. 

Samtidigt som dessa konfliktämnen började göra sig påminta inom Kinas inrikespolitik, 

råkade Mao och Chrustjov på sommaren 1958 för första gången i direkt kollision i en konkret 

utrikespolitisk fråga. Den 28 juli framlade Chrustjov förslag om en toppkonferens med 

Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och Indien för att lösa krisen i 

Mellersta Östern. Detta var hans dittills mest påtagliga åtgärd i syfte att komma fram till den 

metod med direkta förhandlingar med västmakternas ledare vilken efter hand kom att alltmer 

prägla hans politik. Tre dagar därefter avlade han emellertid plötsligt ett icke planerat hemligt 

besök i Peking, och under vistelsen där tog han tillbaka sitt förslag om en toppkonferens. Det 

tycktes ligga i öppen dag att denna abrupta helomvändning berodde på påtryckningar från 

Mao Tse-tung, som ju var emot sådana förhandlingar med de ”amerikanska imperialisterna” 

vilka alltjämt höll Formosa-regeringen under armarna. För att ytterligare understryka sin 

ståndpunkt satte Mao i slutet av augusti i gång ett artilleribombardemang mot de av 

nationalisterna besatta öarna utefter kusten. 

Hur i sig själva viktiga alla de skilda tvistefrön än kan ha varit, vilka började göra sig påminta 

under perioden från hösten 1957 till hösten 1958, var de på samma gång symptom på en 

djupgående motsättning; de kinesiska och sovjetiska ledarnas mentalitet hade utformats av så 

till den grad olika erfarenheter att det, även med den bästa vilja i världen, skulle ha ställt sig 

utomordentligt svårt för dem att samsas inom samma intellektuella värld. 

Den extrema viljebetoning och påstridighet som alltsedan slutet av år 1957 har varit 

utmärkande för varje aspekt av Maos både inrikes- och utrikespolitik, är alldeles givet 

inspirerade av ett återvändande till hans egen erfarenhets källflöden. Att förklara att krig inte 

avgörs av termonukleära vapen utan av det mod och den uthållighet som visas av dem som 

utkämpar kriget, om så halva mänsklighetens existens står på spel, att förklara detta är 

detsamma som att åter understryka värdet i de lärdomar man fick under kriget mot Chiang 

Kai-shek, då Maos ”hirs och gevär” i grunden besegrade hans motståndares flygplan och 

stridsvagnar.
*
 Att kategoriskt förneka att revolutionsproblemet i dagens avancerade länder är 

annorlunda funtat än på Marx' och Lenins tid, samt att brännmärka inte bara sakinnehållet i de 

försök som europeiska kommunister, t. ex. Togliatti, har gjort för att anpassa sig till det nya 

läget, utan också varje försök att åstadkomma något sådant aggiornamento (förlikning), det är 

liktydigt med att sluta sig inne inom gränserna för de kinesiska erfarenheterna och att betrakta 

den övriga världen med dessa erfarenheter som glasögon. 

Maos tendenser i denna riktning kom till synes exakt vid den tidpunkt då Sovjetunionen — 

som följd både av sin ekonomiska och sociala utveckling, och av Chrustjovs nya tankegångar 

snabbt var på väg mot en större förståelse för den moderna världens problem i allmänhet, och 

började att betrakta de kapitalistiska länderna i mindre doktrinär anda. Det kunde inte 

undvikas att Chrustjovs Ryssland för Mao framstod som ”embourgeoisé” (förborgerligat) och 

revisionistiskt, allt medan Maos Kina för Chrustjov framstod som fanatiskt och primitivt. 

                                                 
28

 Hsüeh-hsi Mao Tse-tung ti szu-hsiang fang-fa ho kung-tso fangfa (Chung-kuo Ch'ing-nien Ch'u-pan-she, 

Peking 1958) s. 73. 
*
 Det finns faktiskt folk också i Väst som hyser liknande uppfattningar men som inte kan ursäkta sig vare sig 

med sin okunnighet rörande kärnvapen eller med att vara märkta av ett kvarts sekel av gerillakrigföring. 



167 

 

Men allt medan Chrustjov hade fått, eller inom kort skulle få, större förståelse för Europa och 

Amerika än någon av sina företrädare, uppvisade han en okunnighet om kinesiskt psyke av 

ännu grövre art än Stalins. Kineserna hade ju gett honom ett och annat att klaga över. Den 

överdrivet hastiga uppriggningen av folkkommuner samt det därmed förenade försöket att i 

utomordentligt stor skala organisera varje aspekt av både ekonomiskt och socialt liv, ledde till 

en förvirring som i sin tur åstadkom ett katastrofalt ekonomiskt fiasko. Ändå framhärdade 

kineserna, trots kraftiga invändningar från sovjetiskt håll, i sin politik och i sina aspirationer 

på att ha funnit en genväg till kommunismen, och medgivandena från ömse håll har varit 

högst begränsade. För Chrustjov, liksom också otvivelaktigt för den stora majoriteten 

sovjetmedborgare, verkade det som om kineserna förslösade de dyrbara resurser som 

Sovjetunionen hade ställt till deras förfogande och som hade kunnat komma till bättre 

användning på hemmaplan. 

Allt det här gör Chrustjovs irritation fullt förståelig. Emellertid utmärktes hans reaktioner av 

två grova missgrepp. Å ena sidan nedlät han sig till att avsiktligt driva med folkkommunerna, 

först privat i sin beryktade förklaring i december 1958 till senator (nu vicepresident) Hubert 

Humphrey, senare även offentligt. Å andra sidan började han överväga att tillgripa ekono-

miska påtryckningar som ett medel att få bukt med kineserna. Följden blev att Maos agg mot 

det gamla översitteriet från européernas sida åter väcktes till liv, samt att han intuitivt fick en 

bekräftelse på vad han på politiska grunder redan misstänkte, nämligen att Chrustjovs 

Ryssland svårligen gick att skilja från de kapitalistiska länderna. 

Mao blev med säkerhet ännu mer känslig för Chrustjovs hån mot folkkommunerna och för 

hans strävanden att dra politisk nytta av Kinas ekonomiska svårigheter, av det förhållandet att 

han hade satt hela sin prestige på spel på denna insats för att med ett enda djärvt slag komma 

över Kinas efterblivenhet. Det kan knappast vara någon tillfällighet att Maos beslut att inte 

ställa upp som kandidat för en ny fyraårsperiod som ordförande i Kinesiska folkrepubliken 

tillkännagavs på det Kinesiska kommunistpartiets centralkommittés sjätte plenum i december 

1958, ty just detta plenum markerade de första motvilliga stegen mot ett erkännande att det 

inte låg inom möjligheternas gräns att över en natt hoppa rakt in i kommunismen. Vare sig 

Mao fattade detta beslut helt på eget initiativ eller ej, återspeglar det i varje fall klart hans brist 

på entusiasm att föra en politik som inte längre överensstämde med hans innersta önskningar.
*
 

Mao kvarstod förstås som ordförande i partiet liksom också i sin unika position som den 

högsta karismatiske ledaren för den kinesiska revolutionen. Men allteftersom Pekings 

ekonomiska politik under åren 1959 och 1960 gradvis rörde sig i riktning mot större 

försiktighet och rationalitet, ägnade sig Mao i första hand åt utrikespolitiken. Naturen och 

tekniken hade visat sig svårare att få att foga sig efter hans vilja än han hade föreställt sig. Nu 

tänkte han få Kinas fiender att foga sig i stället — både den öppet framträdande fienden, ”den 

amerikanska imperialismen”, och den lömskare fienden, ”den moderna revisionismen”. 

På sommaren 1959 besökte han sin födelseby Shaoshan för första gången sedan han år 1927 

utförde sin ryktbara undersökning rörande bonderörelsen. Medan han så lät tankarna kretsa 

kring det förflutna, upplevde han detta som en källa till förtröstan i nuet: 

Mina minnen från det förgångna ändras ej, och jag förbannar tidens oblidkeliga flykt. 

Jag befinner mig trettiotvå år tillbaka i tiden i den by där jag föddes. 

Röda fanor vajar på förslavade bönders lansar,  

och svarta händer svingar högt de tyranniska godsägarnas piskor. 

Blott därför att så många offrade sig blev våra viljor starka, 

så att vi djärvdes befalla solen och månen att bringa oss en ny dag. 

                                                 
*
 Att döma av den defensiva tonen i Maos uttalanden vid detta plenum då han lade ut sin teori att imperialismen 

bara vore en ”pappers”- eller ”bönvällings”-tiger, måtte också hans utrikespolitik ha utsatts för angrepp vid detta 

tillfälle. Jfr Selected Works vol. 4 s. 98-99. 
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Jag älskar att betrakta de mångfaldiga vågorna av ris och bönor, 

medan hjältarna, vart jag ser, vänder hem genom aftonens dis.
*
 

Just vid samma tid, i juni 1958, medan Mao var i Hunan, uppsade Sovjetunionen, enligt 

senare kinesiska uppgifter, ensidigt 1957 års uppgörelse rörande den militära tekniken.
29

 Detta 

var en av de första konkreta åtgärderna som Chrustjov vidtog inom ramen för sina bemödan-

den att genom ekonomiska och politiska påtryckningar tvinga kineserna att ändra sin politik. 

Man kunde väl knappast ha väntat sig att en människa vars vilja var stark nog att ”befalla 

solen och månen” skulle ge med sig för sådan taktik. Mao gav uttryck åt sina känslor i en 

annan dikt som han skrev i början av juli 1959, medan han var på resa upp till Lu Shan, det 

berg i provinsen Kiangsi där Vänster-Kuomintangs ledare hade haft en konferens i juli 1927, 

kort före Nanchangupprorets utbrott, om hur man skulle kunna stampa ut kommunismen, och 

där också det Kinesiska kommunistpartiets åttonde plenum inom kort skulle församlas: 

Den ensamma bergsklacken reser sig brant över den väldiga floden, 

jag hastar mot toppen medan vägen kröker fyrahundra gånger genom nejdens grönska. 

Lugnt och kyligt riktar jag blickarna mot havet och betraktar världen, 

en varm vind sköljer sitt regn över floden bort mot horisonten, 

några moln passerar ”De nio grenarna”
**

 och svävar över ”Den gula tranans 

paviljong”,
***

 

allt medan dimman stiger från vågorna som rullar in mot kusten. 

Vart har domaren T'ao nu gått sina färde? 

Kan man bruka jorden mitt i den persikoblommande våren?
30

 

Nyckeln till denna dikt finns i den näst sista versraden. ”Domaren T'ao” syftar på den store 

skalden T'ao Yüan-ming (död 427 f. Kr.) som i verkligheten var domare bara en gång i sitt liv, 

och då blott för en tid av åtta dagar. Hans ämbetsmannakarriär fick ett brått slut då han fick 

befallning att ta emot en överordnad ämbetsman med all den pomp och allt det kryperi som 

fordrades. Men han vägrade att göra detta och föredrog att lämna sitt ämbete. ”Hur skulle jag 

kunna böja ryggen för en :liten bondgubbe för fem mål ris?” uppges han ha sagt. Det är högst 

troligt att Mao i den här dikten såg sig själv i T'aos roll, och Chrustjov i ”den lille bond-

gubbens”. 

Den sista versraden alluderar på titeln på ett välkänt verk av T'ao som beskriver något slags 

Utopia. Mao hade uppenbarligen folkkommunernas Kina och det Stora språnget framåt i 

tankarna som ett jordiskt paradis, vida överlägset T'aos tillflykt i fantasin undan världen. 

Centralkommitténs plenum i Lu Shan, vilket ägde rum blott en månad senare, innebar ett hårt 

slag mot denna vision. Den officiella kommunikén den 26 augusti erkände att de förut 

publicerade siffrorna över de ekonomiska resultaten under det Stora språngets första tolv 

månader hade överdrivits med 40 à 50 procent. Särskilt viktigt var att spannmålsskörden hade 

uppgått till blott 250 millioner ton i stället för 375 millioner. (Den verkliga siffran var 

säkerligen ännu lägre.
†
 Den därpå följande dåliga skörden 1959, som delvis var förorsakad av 

naturkatastrofer men delvis också av desorganisationen inom näringslivet och av böndernas 

motstånd mot ytterligheterna inom kollektiviseringen och den disciplin som tillämpades inom 

                                                 
*
 Dikten är daterad juni 1959. Översättningen här efter förf:s tolkning i ”Mao as a Poet” i Problems of 

Communism september-oktober 1964 s. 39. Hjältarna i den sista versraden är arbetets hjältar i nuet, d. v. s. 

bönderna som återvänder från sitt arbete. 
29

 Peking Review nr 33 1963 s. 14; nr 37 1963 s. 12. 
**

 Nära Lu Shan, åt öster till, förenar sig en rad bifloder med Yangtze. Dessa benämns vanligen i klassisk poesi 

”De nio grenarna”. 
***

 Denna paviljong, som är belägen på en höjd med utsikt över Yangtze, väster om Wuhan, är associerad med en 

legend om en taoist som sägs ha ridit förbi platsen på en gul trana. 
30

 Översättning från förf:s tolkning, som tidigare publicerats i Problems of Communism september-oktober 1964 

s. 40. 
†
 Se kap. Avslutning och sammanfattning nedan. 
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folkkommunerna, kunde inte undgå att leda till en mager och bitter vinter. Denna kris 

motades och klarades av genom att man bibehöll folkkommunerna som administrativa 

enheter, samtidigt som man införde allt större och större decentralisering, varigenom den 

verkliga kontrollen över den ekonomiska verksamheten flyttades över först till de 

”produktions-brigader” som motsvarade de tidigare kollektivjordbruken, och därefter till de 

”produktionslag” som på det hela taget motsvarade de ”lag till ömsesidig hjälp” som hade 

inrättats under åren 1950-51. Den överdrivna tonvikten på industrin inom den ekonomiska 

planeringen rättades till, och man erkände öppet att jordbruket ännu för någon tid skulle 

komma att utgöra grundvalen för nationens ekonomi. 

Att Mao alltmer vände sin uppmärksamhet från dessa problem och till utrikesangelägen-

heterna, berodde inte bara på att den inrikes utvecklingen gjorde honom nedstämd, utan också 

på att han fick allt större orsak till irritation över vissa främmande makters uppträdande 

gentemot Kina, och i synnerhet över Sovjetunionens. Det första intermezzot av detta slag hade 

sitt ursprung just i det plenum som hölls i Lu Shan i augusti 1959, och markerade början på 

den fullständiga reträtten från det Stora språnget. Vid detta tillfälle levererade Maos gamle 

vän från tiden i Chingkangshan, P'eng Te-huai, som då var försvarsminister, en gruvlig salva 

mot den politik som hade bedrivits under de senaste aderton månaderna, vilket ledde till hans 

avgång och till att han föll i onåd. Enligt ett flertal uppgifter skulle P'eng i ett brev avsänt 

under en ”militär goodwill-resa” i Warszawa-paktens länder ha låtit Sovjetunionens 

kommunistiska parti få del av hans åsikter.
*
 Detta måste för Mao framstå som ett klart 

exempel på sovjetisk inblandning i Kinas inre angelägenheter. 

Två andra sammanstötningar kom så i snabb följd. Den 9 september 1959 sände Tass ut ett 

uttalande rörande den indisk-kinesiska gränskonflikten (som hade blivit akut i augusti), vari 

man beklagade de inträffade intermezzona och rådde ”båda de berörda regeringarna” att göra 

alla ansträngningar för att lösa dessa ”missförstånd”. Kineserna betraktade det helt naturligt 

som ett brott mot den proletära solidariteten att sätta ett annat socialistland och en ”borgerlig” 

makt på samma plan. Deras aggkänslor späddes ytterligare på av att uttalandet hade delgivits 

dem först i allra sista minuten, på morgonen den nionde september, och Sovjetunionen hade 

gått på i ullstrumporna och publicerat det på eftermiddagen samma dag, trots en formlig 

begäran från Peking att inte göra det.
31

 Både Kina och Sovjet tidfäster nu början på den öppna 

brytningen dem emellan till publiceringen av detta uttalande. 

Den 30 september anlände Chrustjov till Peking direkt från sitt besök i Förenta staterna och 

från sina överläggningar med president Eisenhower i Camp David. Detta var i och för sig inte 

ägnat att göra Mao vänligt stämd mot honom, men under vistelsens lopp hann han tillfoga 

sina värdar en ännu större förödmjukelse. På den bankett som Mao Tse-tung bjöd honom på 

samma kväll han kom dit, gick han till skarp attack mot dem som ”med våld prövar 

stabiliteten i det kapitalistiska systemet”. Enligt ett senare kinesiskt uttalande ”insåg hela 

världen att detta var en insinuation att Kina betedde sig 'krigiskt' gentemot Taiwan och vid 

den kinesisk-indiska gränsen”.
32

 

Under samtalen med de kinesiska ledarna gick Chrusjtjov rentav så långt att han påminte Mao 

och hans kamrater om att Lenin efter Oktoberrevolutionen hade gjort en ”temporär eftergift” 

genom att erkänna Fjärran-Östern-republiken i Sibirien. Meningen var att Mao i sin tur skulle 

                                                 
*
 Den mest detaljerade av dessa uppgifter är en artikel av David A. Charles, ”The Dissmissal of Marshal P'eng 

Te-huai” i China Quarterly 1961 nr 88 s. 63-76. Enligt denna och en del andra berättelser skulle Chrustjov vid 

mötet i Bukarest år 1960 ha försvarat inte bara P'eng utan också Kao Kang, och sagt att bådadera inte hade begått 

något annat brott än att opponera sig mot Maos felaktiga politik gentemot Sovjetunionen. 
31

 ”The Truth about How the Leaders of the C.P.S.U. have Allied Themselves with India against China” i Peking 

Review nr 45 1963 s. 19. 
32

 Ibid. s. 19. 
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erkänna Taiwans tillfälliga avskiljande från Kina.
33

 Analogin var inte särskilt välfunnen. 

Fjärran-Östern-republiken var en pro-sovjetisk buffertstat, och alls inte någon tillflyktsort för 

någon bittert fientlig regering som vore fast besluten att återerövra nationens hela territorium. 

Men även om det skulle ha varit ett verkligt parallellfall skulle Mao inte ha erkänt det. 

Känslomässigt sett, om också inte intellektuellt, var det för honom en sak att offra ryskt 

territorium, en helt annan sak att offra kinesiskt territorium. Under inga omständigheter skulle 

han ha tolererat Chrustjovs antydda stöd för tanken på ”två Kina”, ens som ett övergångs-

stadium. 

Från och med denna tid förändrades de kinesisk-sovjetiska relationerna, som alla vet, mot en 

allt skarpare och öppnare konflikt. I en bok som denna vore det överflödigt att i detalj ana-

lysera stadierna i detta förlopp samt det utomordentligt omfattande källmaterial som båda 

sidor har låtit publicera för att underbygga sina ståndpunkter. På de avslutande sidorna i denna 

biografi kommer jag att behandla konflikten endast i relation till Mao, både med hänsyn till 

hur han har satt sin prägel på den kinesiska attityden och till hur de lärdomar konflikten har 

givit honom har format hans politiska tro så som denna förkunnas i dag. 

Den 16 april 1960 publicerade Hung Ch’i (Röda fanan), det Kommunistiska partiets teoretiska 

organ, en ledande artikel med titeln ”Länge leve leninismen!” Det antas allmänt att Mao 

delvis hade skrivit både denna och de övriga viktiga anonyma artiklar som i det följande 

publicerades i Peking, eller att han åtminstone inspirerade dem och tillfogade ett och annat 

karakteristiskt drag i deras slutversion. Den yttre orsaken till att denna artikel publicerades var 

Lenins nittioårsdag, men kineserna har senare uppgivit att det verkliga syftet var att bekämpa 

tendensen att arbeta för en överenskommelse med imperialisterna, en tendens som kom till 

uttryck i den nära förestående (men snart nog helt misslyckade) toppkonferensen i Paris. I 

denna ledarartikel citerades skrifter av Mao tillkomna under försvarskriget mot Japan som 

stöd för tesen att ”ett uppvaknat folk ständigt finner nya sätt att motarbeta reaktionärernas 

överlägsenhet i vapen”. Liknande tankegångar som dem Mao gjorde sig till tolk för på mötet i 

Moskva år 1957 framfördes nu åter rörande konsekvenserna i sista hand av ett atomkrig: 

Skulle imperialisterna verkligen pålägga folken i skilda länder sådana offer, är det vår tro att, som 

ju erfarenheterna från den ryska revolutionen och den kinesiska revolutionen ger vid handen, dessa 

offer inte skulle bli förgäves. På spillrorna av imperialismen skulle de segrande folken mycket 

snabbt bygga upp en civilisation tusen gånger högre än det kapitalistiska systemet samt en i 

sanning vacker framtid för sig själva.
34

 

Än en gång vände sig Mao tillbaka mot sin egen erfarenhet som den slutliga prövostenen till 

att bedöma varje slag av problem. Huvuddelen av artikeln ägnades åt att brännmärka tanken 

att de ekonomiska och tekniska förändringarna på något vis hade gjort Marx' och Lenins 

politiska bedömningar ogiltiga. 

Fastän kineserna, både i denna artikel och i sina övriga ideologiska skrifter fram till denna 

tidpunkt, hade varit noga med att framhålla fiktionen att man bara angrep ”revisionismen” i 

allmänhet, eller jugoslaverna, fick detta öppna och systematiska underkännande av hela den 

sovjetiska positionen Chrustjov att inse att tiden nu var inne att en gång för alla sätta stopp för 

det kinesiska kätteriet inom den världskommunistiska rörelsen. Vid det Rumänska 

kommunistpartiets kongress i juni 1960 höll han sålunda ett tal över frågan om krig och fred, 

där han ohöljt brännmärkte kineserna som ”galningar” som ville släppa lös ett atomkrig, som 

”fullblodsnationalister” i sitt förhållande till Indien etc. I ett uttalande som Mao måste ha 

tolkat som en avsiktlig skymf, förklarade han att en milis nu för tiden inte längre var ”trupper 

utan bara mänskligt kött” då den ställdes inför atomvapen.
35

 Och han upprepade sitt för den 

                                                 
33

 Uttalande den 1 september 1963 i Peking Review nr 36 1963 s. 13. 
34

 Long Live Leninism (Foreign Language Press, Peking 1960) s. 22. 
35

 Peking Review nr 36 1963 s. 13 samt nr 37 s. 13. 
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kinesiska nationalstoltheten så retsamma påstående att den framtida utvecklingen av det 

internationella läget i första hand skulle komma att bli beroende av relationerna mellan 

Sovjetunionen och Förenta staterna. 

Alla de kommunistpartier som var företrädda i Bukarest, med undantag av det albanska, 

stämde in i Chrustjovs smädelser mot kineserna. Denna partiorganisationernas attack i ord 

följdes omedelbart av direkta ekonomiska påtryckningar. I juli 1960 beslöt Sovjet ensidigt och 

bryskt att inom en månad dra tillbaka alla sovjetiska experter från Kina, varigenom man, 

enligt senare kinesiska redogörelser, rev upp ”hundratals överenskommelser och kontrakt”.
36

 

Mot denna bakgrund blev den kinesiska taktiken på det andra moskvamötet i november 1960 

alldeles olik den man hade tillämpat år 1957. Den gången var det Mao som hade pretenderat 

på att få överta Sovjetunionens ledarroll inom det socialistiska lägret. Nu framhöll hans 

representanter i stället att alla kommunistpartier var jämlika och i stånd att bestämma sin egen 

politik på sitt eget sätt, bundna blott av marxismen-leninismens allmänna principer och av 

uttalanden godkända av samtliga partier. De lät också förstå att de var villiga att erkänna 

Sovjetunionen som ledare för det socialistiska lägret, men att det primat man på detta sätt 

medgav Moskva förutsattes vara alltigenom formellt och symboliskt. Som många bedömare 

antog, var detta erkännande ansett att bevara enheten i socialistlägret i avvaktan på den dag då 

kineserna skulle bli starka nog att själva tillvälla sig ledarskapet. 

Jämsides med dessa organisatoriska frågor, höll kineserna under alla överläggningarna styvt 

på allt som rörde de före detta koloniala och halvkoloniala folkens känslighet för den minsta 

antydan till överlägsen attityd från de europeiska kommunisternas sida. De lyckades sålunda i 

den slutliga versionen av det uttalande som utfärdades i slutet av konferensen få struken för-

klaringen att de ”demokratiska krafterna” i de avancerade kapitalistländerna skulle ställa sin 

”erfarenhet” och sitt ”kunnande” i de före detta beroende ländernas tjänst.
*
 När Mao och hans 

kamrater nu ställdes inför den plösliga indragningen av den sovjetiska hjälpen, kom de att röra 

sig i riktning mot uppfattningen att varje land måste utveckla sin egen ekonomi i första hand 

genom det egna folkets heroiska ansträngningar, och de hade alls ingen lust att erkänna beho-

vet av något ”kamratligt bistånd” från dem som de betraktade som förrädare och revisionister. 

Vintern 1960-61 var svår i Kina. Ett utomordentligt effektivt ransoneringssystem fördelade 

hungern jämnt över hela befolkningen, men för att lindra hungersnöden befanns det i februari 

1961 nödvändigt att göra stora spannmålsköp från Kanada och Australien. I detta vanskliga 

läge sträckte sig Mao återigen tillbaka mot Kinas förgångna för att underbygga sin framtids-

tro: 

Högt över berget Chiu-i flyger vita moln, 

burna av vinden svävar kejsar Yaos döttrar ner från de blågröna kullarna. 

Var gren av spräcklig bambu har fuktats av tusen tårar, 

oräkneliga moln i rosors färg skyler slänterna med mångfaldiga klädnader. 

Böljorna på sjön Tungt'ing skummar som snö upp mot skyn, 

och folket på den långsträckta ön sjunger sånger som får jorden att skälva. 

Inför allt detta ville jag drömma en lika vittfamnande dröm 

och se hibiscusens land helt upplyst av gryningens lågor.
37

 

Den legendariske kejsar Yaos två döttrar sägs ha blivit gifta med hans efterträdare, kejsar 

Shun. Under en resa i södra delen av landet avled Shun nära Hsiang-floden i Hunan, i 

närheten av berget Chiu-i, och hans två hustrur gick och grät på flodens brädd. Bambuns blad 

                                                 
36

 Peking Review nr 37 1963 s. 14. 
*
 Rörande denna punkt, samt rörande 1960 års konferens i allmänhet, se Carrère d'Encausse och Schram: Le 

Marxisme et l’Asie s. 114-20 och 422-33. 
37

 Översättning från förf:s tolkning, som tidigare publicerats i Problems of Communism september—oktober 

1964 s. 40-41. 
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missfärgades för alltid av deras tårar, varigenom uppkom den sort som kallas spräcklig 

bambu. Den långsträckta ö som omnämns i dikten ligger i Hsiang-floden nära Changsha, och 

då Mao framställer invånarnas ”sånger som får jorden att skälva” tänker han uppenbarligen på 

sina revolutionära upplevelser i ungdomen. ”Hibiscusens land” är det litterära namnet på 

Hunan, hämtat ur en dikt från T'ang-dynastin. Enligt de kommentarer som har utgivits i Kina, 

syftar Maos dröm att få se sin hemprovins ”helt upplyst av gryningens lågor” på hans för-

hoppning att en dag få uppleva den fullständiga kommunismen i Kina. Precis som i det för-

gångna den spräckliga bambuns skönhet växte upp ur sorg, så är i dag den svåraste tiden just 

den när saker och ting håller på att förändras till det bättre. Man gör gällande att detta är ”den 

materialistiska dialektikens lag”,
38

 men det ligger i öppen dag att Mao här tänkte och kände 

inte i linje med marxismen-leninismen utan med Kinas historiska öde i sinnet, alltifrån de 

stora kejsarna Yao och Shun och fram till hans egen tid. 

Efter Sovjetunionens kommunistiska partis tjugoandra kongress i oktober 1961, vid vilken 

Chou En-lai ostentativt hade reagerat mot Chrustjovs angrepp på Stalin genom att lägga en 

krans på dennes grav, blev de kinesisk-sovjetiska förbindelserna allt sämre och sämre. Två 

episoder på hösten 1962 markerade en ny kulmen i denna utveckling, nämligen det indisk-

kinesiska gränskriget och den sovjetisk-amerikanska Kubakrisen. Sovjetunionens tillkänna-

givande i augusti 1961 att man ämnade leverera Mig-plan till Indien uppväckte stor förtrytelse 

i Peking. Den kinesiska offensiven i oktober, som mycket väl kan ha haft det dubbla syftet 

både att förvirra Sovjetunionen och att förödmjuka Nehru, gjorde de makthavande i Moskva 

så uppretade att de inte drog sig för att brännmärka ”den kinesiska nationalismen” ens då man 

samtalade med västeuropéer och amerikaner. Kubakrisen, under vilken Chrustjov, i 

kinesernas ögon, först gjorde sig skyldig till ”äventyrism” och därefter till ”kapitulationism”, 

gav enligt Maos uppfattning ytterligare belägg för att Sovjetunionen under sin nuvarande 

ledning var oförmögen att hävda sin ledarställning inom det socialistiska lägret. Hitintills hade 

Mao betraktat Chrustjov som en vilsegången kamrat som rimligen kunde förväntas återvända 

till fållan, men härefter tycks han ha börjat betrakta honom som en oförbätterlig renegat. Mao 

brukade även i fortsättningen, nästan fram till den sovjetiske ledarens fall, då och då mana 

honom att göra bot och bättring och erkänna sina misstag, men det låg i öppen dag att han inte 

hyste det ringaste hopp om att dessa maningar skulle lända till efterrättelse. 

Hädanefter blev de sovjetiska ledarna utsatta för bokstavligen lika stor fientlighet som den 

man riktade mot de amerikanska ”imperialisterna”, och för än större förakt. Att Mao nu kom i 

frontställning mot världens två starkaste makter som sina fiender, föreföll långtifrån att oroa 

honom, utan i stället att muntra upp honom, att döma av den här dikten som han skrev på sin 

sextionioårsdag: 

Vinterns moln är tunga av snö som flyger likt fjun av vide, 

hela svärmen av blomster har falnat, och blommor är sällsynta för ögonblicket. 

I himlens höjd virvlar otåligt de frusna strömmarna, 

utmed jorden stryker ljumma vindar omärkligt fram. 

Om hjälten icke räds att sätta tigern efter, 

kan då någon tapper karl väl frukta björnen? 

Plommonträdets blom fröjdar sig i snön som fyller skyn, 

ej underligt då att kölden tar död på flugorna.
39

 

I dessa rader, som Mao skrev på sin födelsedag, kretsade hans tankar säkert kring honom 

själv, och vi kan ta för givet att han själv är den ”hjälte” (eller åtminstone en bland de hjältar) 

som dikten åsyftar. ”Tigern” är självfallet imperialismens (pappers-) tiger, och ”björnen” den 
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 Se kommentarerna av An Ch'i, i Wen-i-pao nr 3 1964. 
39

 Översättning från förf:s tolkning, som tidigare publicerats i Problems of Communism september—oktober 

1964 s. 42. 



173 

 

ryska björnen. För Mao var alltså Chrustjov ännu mindre skräckinjagande än en papperstiger. 

Den 7 januari 1963 gick Pravda för första gången fullt öppet och obeslöjat till angrepp mot 

kineserna, och nöjde sig inte längre med att orda om albaner, ”dogmatister”, ”vänsterelement” 

etc. Två dagar därefter textade Mao den sista av sina hittilldags publicerade dikter, en dikt 

som bättre än någon annan ger uttryck åt hans överväldigande stolthet över sitt land och åt 

hans lika överväldigande självförtroende. Dessa strofer kan mycket väl ha inspirerats just av 

angreppen i Pravda två dagar tidigare. I vilket fall som helst utgjorde de en omedelbar reak-

tion på den internationella situationen som helhet. Enligt en av de kinesiska kommentarerna 

var 1963 ”ett år då den stora antikinesiska kören av alla reaktionära krafter i världen nådde sin 

höjdpunkt, och ändå var det även det år då den revolutionära vågen bland folken i Asien, 

Afrika och Latinamerika nådde en klimax. Det var en tid av mäktiga anti-marxistisk-

leninistiska strömningar, men ändå en tid då sanningens djärva förkämpar oupphörligen 

gjorde sig påminta.”
40

 Denna situation beskrev Mao med en fullkomligt säregen blandning av 

revolutionärt och traditionellt bildspråk som ger ett koncentrat av hela hans tanke- och 

handlingsliv: 

På vårt lilla klot 

dunsar några flugor mot väggarna. 

De surrar, 

några klagar överljutt, 

andra gråter. 

Myrorna kryper upp i det blommande akacieträdet och skrävlar om sitt väldiga rike, 

men att skaka ett träd är för myror lättare sagt än gjort. 

Just nu strör västanvinden sina löv över Ch'angan, 

och pilar visslar genom luften. 

Så många brådskande uppgifter 

som har dykt upp en efter en! 

Himmelen och jorden välver sig och tiden hastar. 

Tiotusen år är för länge, 

vi måste gripa dagen. 

De fyra haven reser sig högt, skyarna och vattnen rasar, 

de fem världsdelarna darrar, vind och tordön har släppts loss. 

Vi måste sopa undan alla de fördärvliga krypen 

till dess ej en enda fiende återstår.
41

 

Enligt de officiella kommentarerna är jorden ”liten” därför att den ter sig liten i den proletäre 

revolutionärens ögon, han är ju i stånd att genom sin insats omdana den. Väggarna är den 

sanna marxismen-leninismens väggar mot vilka ”imperialisterna” och/ eller ”den moderna 

revisionismen” stöter sina pannor blodiga. Myrorna i de därpå följande två raderna föreställer 

Sovjetunionen, vilket också har bekräftats från kinesiskt håll. Då tidningen Jen-min Jih-pao i 

april 1964 brännmärkte de sovjetiska angreppen på Mao och hans tänkande, uttryckte den sig 

på följande sätt: ”Under sina lönlösa bemödanden att förtala kamrat Mao Tse-tung och hans 

idéer, påminner Sovjetunionens ledare om myror som försöker skaka ett stort träd och 

därigenom på ett skrattretande sätt överskattar sina krafter.”
42

 

Ch'angan (Sian), den gamla huvudstaden, syftar sannolikt på Kina i allmänhet. Enligt de 

kinesiska kommentarerna föreställer ”löven” de reaktionära krafter som gjorts vissna av den 

revolutionära stormen, men Mao tänkte nog också på propagandan från Sovjet och andra 

”revisionister”. De ”vassa pilarna” representerar den marxistisk-leninistiska sanningen som 
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 An Ch'i, i Wen-i-pao nr 3 1964. 
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 Översättning från förf:s tolkning, som tidigare publicerats i Problems of Communism sept.—okt. 1964 s. 42-

43. 
42

 Översättning i Peking Review nr 18 1964 s. 14. 
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utgör Kinas svar på fiendernas utmaning. De två sista raderna i dikten symboliserar, enligt 

kinesiska uppgifter, att de revolutionära folken inte vill vänta på någon befrielse utifrån, utan 

är fast beslutna att befria sig själva.
43

 

Den sistnämnda tankegången förebådar det centrala temat i alla uttalanden rörande det 

internationella läget vilka under de senaste tre åren har utfärdats från Peking, nämligen att fol-

ken i Asien, Afrika och Latinamerika är de viktigaste revolutionära krafterna i världen av i 

dag. Denna vision av världsrevolutionen, antydd både av Mao och av andra kinesiska 

talesmän i synnerhet efter 1960,
*
 kom för första gången tydligt till uttryck i ett kinesiskt 

uttalande den 14 juni 1963. Den fick en ny skärpa och precision efter undertecknandet av 

provstoppsavtalet, vilket fick Mao att kasta varje skymt av solidaritet med de sovjetiska 

ledarna. 

Enligt Maos uppfattning hade det europeiska proletariatet, både i Ryssland och i Östeuropa 

där det innehade makten, och i de utvecklade kapitalistländerna där det inte gjorde det, gett 

sig i falska profeters våld, såsom Chrustjov och Togliatti, och därmed förrått revolutionens 

sak i sina hemländer och utomlands. Endast folken i Asien, Afrika och Latinamerika förblev 

sant revolutionära, och deras kamp skulle omsider förlösa både dem själva och det dekadenta 

Europa. Mao betraktade sig själv som inkarnationen av dessa krafter, de enda sant dynamiska 

och progressiva krafterna på världshistoriens scen, och följaktligen också som den naturliga 

ledaren för världsrevolutionen. 

 

                                                 
43

 An Ch'i, i Wen-i-pao nr 3 1964; Ch'en Chih-hsien: kommentar i Szuch'uan Wen-hsüeh mars 1964 s. 50. 
*
 Se Schram: Political Thought of Mao s. 256. 
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Avslutning och sammanfattning 
Den orientering som Mao slog in på i slutet av år 1962 och i början av år 1963 har fortsatt att 

vara tongivande för kinesisk politik fram till den dag som är. Då den engelska upplagan av 

denna bok gick i press i januari 1967, råder det viss osäkerhet om vilken roll Mao fortfarande 

spelar som individ. Det är uppenbart att han till fullo godtar den radikala politik som man har 

slagit in på under år 1966, men det är tänkbart att han inte längre är i besittning av fysisk och 

intellektuell energi nog för att dag för dag kunna övervaka hur denna politik sätts i verket. På 

sätt och vis är detta endast av mindre betydelse när vi nu försöker oss på att värdera hans 

betydelse för Kina och för världen som helhet. Ty vare sig de senaste tendenserna i Peking 

främst innebär en döende människas sista ansträngningar att fixera den framtida utvecklingen, 

eller den första fasen i en maktkamp mellan hans efterträdare, så är dock själva den ram inom 

vilken dessa händelser utspelar sig en skapelse av Mao. Även om han skulle försvinna från 

scenen i morgon dag, det må nu ske genom döden eller genom oförmåga, så kommer läget i 

Kina allt framgent att bära hans prägel i dubbel bemärkelse; de kvarvarande ledarna har varit 

hans följeslagare under årtionden, och de problem som de måste tampas med har växt fram ur 

hans politiska verksamhet. 

Sett i detta perspektiv blir det snarare det politiska och ideologiska arvet efter Mao än hans 

verksamhet just nu som blir den avgörande faktorn när det gäller att bedöma hans plats i 

historien, även om Mao själv uppenbarligen inte tror det utan är ivrigt sysselsatt med att söka 

uppföra ett monument över sig själv i sin egen livstid. Fastän de allra senaste händelserna i så 

många avseenden på ett naturligt sätt är framvuxna ur de drag som har varit kännetecknande 

för Maos målsättning och metoder tidigare, är de samtidigt så egenartade och så laddade med 

följdverkningar för Kina och för hela världen att det är omöjligt att avsluta denna redogörelse 

för Maos liv utan att diskutera dem tämligen utförligt. Men innan vi gör det, låt oss summera 

ihop utvecklingen fram till början av år 1966. 

De tendenser som karakteriserar den kinesiska politikens utveckling under de senaste åren är 

till större delen uttryck för en enda dominerande strävan, nämligen att fastslå bärkraften i 

Maos tänkande och i Maos föredöme både inom och utom landet. 

En tidig manifestation av tendensen att överföra Maos erfarenheter i Kina till världen i stort 

återfinns i en ledande artikel i oktober 1963, med rubriken ”Nykolonialismens apologeter”, 

vilken innehåller sådana avsiktliga paralleller med Maos rapport av år 1927 rörande 

bonderörelsen i Hunan (ovan kap. 5) att vi kan utgå ifrån att han hade ett finger med när den 

skrevs. År 1927 hade Mao deklarerat, att medan reaktionärerna ansåg att läget i Hunan var 

”en ohygglig röra” (tsao ti hen), så borde i gengäld revolutionärerna anse det vara ”alldeles 

utmärkt” (hao ti hen).
1
 År 1963 gjorde han attityden gentemot de befrielsekrig som folken i 

Asien, Afrika och Latinamerika förde till prövosten för att utröna vilka som var de verkliga 

revolutionärerna. Denna ”mäktiga revolutionära storm”, skrev han, (år 1927 hade bönderna 

liknats vid ”en tornado eller orkan, en kraftutveckling som är så utomordentlig snabb och 

våldsam att ingen makt, hur stor den än må vara, kommer att kunna undertrycka den”) ”får 

imperialisterna och kolonialisterna att darra och världens revolutionära folk att jubla. 

Imperialisterna och kolonialisterna säger: 'En ohygglig röra!' Det revolutionära folket säger: 

'Alldeles utmärkt!'”
2
 

I denna ledarartikel, som alltså bär Maos prägel, heter det: 

                                                 
1
 Schram: Political Thought of Mao s. 181. 

2
 Peking Review nr 43 1963 s. 6. Översättningen till engelska modifierad med utgångspunkt från den kinesiska 

texten i Hung Ch'i nr 20 och 22 oktober 1963. (De kinesiska termerna ”tsao ti hen” och ”hao ti hen” som jag i 

Hunan-rapporten översatte med ”an awful mess” och ”very good indeed” [här ”en ohygglig röra” resp. ”alldeles 

utmärkt”], är desamma som i Peking Review återgavs med ”terrible” resp. ”fine”.) 
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I dag är det de nationella frihetsrevolutionerna i Asien, Afrika och Latinamerika som är de 

viktigaste krafterna när det gäller att tilldela imperialismen direkta slag. Motsättningarna i världen 

är koncentrerade till Asien, Afrika och Latinamerika. 

Centrum för motsättningarna i världen, i den världspolitiska kampen, är inte fixerat utan förskjuts i 

takt med det internationella maktspelet och den revolutionära situationen. Vi hyser den tron att i 

och med att motsättningar och stridigheter växer fram mellan proletariatet och bourgeoisin i 

Västeuropa och Nordamerika, så kommer det avgörande slaget att stå i dessa kapitalismens 

hemländer, i de länder som är imperialismens hjärta. När den dagen kommer, blir Västeuropa och 

Nordamerika utan all tvekan centrum i den världspolitiska kampen, i världsmotsättningarna. 

Trots det överlägsna erkännandet att Europa än en gång kommer att få spela en viktig 

revolutionär roll, bär detta uttalande dock vittne om en ytterligt begränsad tilltro till villig-

heten bland folket, eller ens bland proletariatet, vare sig i Sovjetunionen eller i de utvecklade 

länderna i Europa och Amerika att sätta sitt eget lugna liv på spel för att bisträcka sina mindre 

lyckligt lottade bröder i Asien och Afrika i deras kamp. Alltemellanåt bekänner Mao med 

läpparna sin tro på den marxistiska klassanalysen genom att förklara motsatsen, men det är 

svårt att tro att han menar allvar.
*
 

I Maos ögon har hans tänkande och hans erfarenheter tvåfaldig relevans för revolutionerna i 

Asien, Afrika och Latinamerika. Att Kina erövrades genom ett revolutionärt krig grundat på 

landsbygden kan få tjäna som modell både för den nationella frihetskampen inom andra 

länder samt för den världsomspännande revolutionära strategin mot imperialismen. Denna 

punkt har framträtt mycket klart och uttrycksfullt i en artikel av Lin Piao år 1965, ”Länge leve 

segern i folkens krig!” Å ena sidan framhåller Lin Piao — precis som i utgivarens inledning 

vid nypubliceringen, ett par dagar tidigare, av den fullständiga texten till Maos uppsats år 

1938 om strategin i gerillakriget mot Japan — att den folkkrigets teori som Mao uppgjorde tre 

decennier tidigare är av vital praktisk betydelse för de undertryckta folken i Asien, Afrika och 

Latinamerika i deras frihetskamp.
3
 Men han för också de kinesiska erfarenheterna ut på den 

världspolitiska scenen.
**

 Han erinrar om att revolutionen i Kina, till skillnad från den i 

Ryssland, begynte på landsbygden och först i slutet segrade i städerna. På liknande sätt beror 

världsrevolutionens sak som helhet i sista hand på den kamp som utkämpas av folken i Asien, 

Afrika och Latinamerika, vilka utgör ”världens landsbygdsområden”.
4
 

Här ser vi de kinesiska ledarnas tendens driven till sin yttersta spets att se hela världen genom 

deras egen erfarenhets glasögon. Vi har genomlevt ett århundrade under vilket européerna, 

var och en på sitt sätt, har uppfattat (och missuppfattat) Asien, med hjälp av en begreppsappa-

rat skapad i en helt annorlunda kulturell och historisk miljö. Somliga har försökt inplantera 

den parlamentariska demokratin där, andra proletariatets diktatur, bådadera politiska former 

ungefär lika illa avpassade till den verklighet som de skulle sättas in i. I dag ser det ut som om 

vi höll på att förflytta oss från ett sekel präglat av europeisk oförståelse för Asien till ett sekel 

av asiatisk oförståelse för Europa. Mao Tse-tung förkunnar nu vida omkring, i den erfarenhets 

namn som han själv mångfaldiga gånger har förklarat vara unik, att väpnad kamp är ett ofrån-

komligt drag i varje sann revolution, och kättarförklarar med förakt alla kamrater i Europa och 

Amerika som tar sig friheten att söka andra vägar. På samma sätt som Förenta staterna ofta 

med våld har sökt tvinga folken i andra länder och andra kontinenter att bli fria på ameri-

kanskt vis, så tycks Mao nu vara benägen att tvinga världens folk att bli revolutionära på 

kinesiskt vis. Det är högst sannolikt att båda dessa företag i lika mån är dömda att misslyckas. 

Om Mao tolkar världen som helhet efter kinesiskt mönster, beror detta inte blott och bart på 

                                                 
*
 Hans uttalande den 8 augusti 1963, se Peking Review 1963 nr 33 s. 7. 

3
 Peking Review nr 35 1965. 

**
 Denna analogi präglas faktiskt för första gången av den indonesiska kommunistledaren Aidit, se Peking 

Review 1965 nr 24 s. 11. 
4
 Peking Review nr 36 1965 s. 24. 
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att han, som vilken annan människa som helst, ser på livet genom sin egen erfarenhets glas-

ögon. Hans inställning hänger också ihop med den roll hans landsmän alltid har velat ge sin 

egen kultur. Den här boken började med den kinesiska visionen av Kina som ”Mittens rike”, 

och den kommer att sluta med samma tema. När vi först fick syn på den unge Mao, sörjde han 

över de förödmjukelser som européerna hade tillfogat Kina, och han besvor sina landsmän att 

härda sina kroppar så att de skulle kunna göra motstånd mot främlingarna. Vi tar nu avsked av 

honom medan han brännmärker Sovjetunionens antikinesiska förmätenhet, och, trots ”im-

perialisternas” atombomber, bringar sin hyllning åt de väpnade massornas ofrånkomliga 

seger. Det är ju klart att både Kina och Mao är helt olika mot vad de var för ett halvt 

århundrade sedan. Den väg de nu bjuder världen att följa är inte längre Konfucius' väg utan 

Mao Tse-tungs. Och ändå finns det kvar en djupgående frändskap mellan den politiska och 

intellektuella värld som Mao levde i sin ungdom, och den som föreligger i Kina av i dag. Då 

som nu uppfattades Kinas väg som på en gång både specifikt kinesisk och universell. 

Den dubbla pretentionen på att vara både något unikt och något universellt framträder särskilt 

klart i de anspråk man hävdar för Mao Tse-tungs tänkande. Vi har under läsningen av denna 

biografi kunnat konstatera i hur många avseenden den kinesiska revolutionens teori och 

praktik, under Maos ledning, har kommit att avvika från den strikta leninistiska ortodoxin. 

Icke dess mindre är alla de ideologer som för pennan i Peking fast beslutna att till varje pris 

framställa denna historia som ortodox. De första texterna i den vanliga kanoniska utgåvan av 

Selected Works (Valda verk), texter från en period då Mao var mer böjd än snart sagt någon 

annan ledande gestalt i det Kinesiska kommunistpartiet att i Chiang Kai-shek se den rätte 

ledaren för den nationella revolutionen, har skrivits om och omtolkats för att ge uttryck åt ett 

envetet fasthållande vid det kommunistiska ledarskapet för revolutionen. Det finns förstås en 

speciell orsak till detta djärva hyckleri, nämligen att visa upp att alldenstund Mao är ofelbar, 

så har hans tänkande från början till slut varit korrekt och sammanhängande. Men denna 

omstöpning av det förflutna tjänar också det större syftet att påvisa att de kinesiska revolutio-

närernas tänkande och handlande alltid har varit ortodoxt och följaktligen också allmängiltigt. 

Denna tendens kommer på ett slående sätt till uttryck i Lin Piaos ovan nämnda artikel, där han 

skildrar ”den nutida världsrevolutionen” som en omringning av ”världens städer” (Nord-

amerika och Västeuropa) genom ”världens landsbygdsområden” (Asien, Afrika och Latin-

amerika). Ty på samma gång inskärper Lin Piao gång på gång att Mao Tse-tungs väg, liksom 

Oktoberrevolutionens, är baserad på proletariatets hegemoni. Visst är tanken att, även om 

bönderna bildar den viktigaste revolutionära styrkan, så måste denna styrka underordnas 

arbetarnas ledarskap, fulländat ortodoxt leninistisk. Men det är svårt att se vad ”arbetar-

klassens ledarskap” över huvud taget konkret betyder när de avgörande faserna i den 

revolutionära processen äger rum fjärran från de storstäder där stadsproletariatet är 

koncentrerat. Lin Piaos användning av denna ortodoxa formel tycks inte tjäna något annat 

syfte än att understryka att den kinesiska revolutionen är en verklig kommunistisk revolution, 

och därmed en lämplig samlingspunkt för alla riktiga revolutionärer i hela världen. 

Samma önskan att visa upp att Kina både är unikt och universellt kan påvisas i de grepp de 

kinesiska historikerna använder när de skildrar sitt lands förgångna. De förkastar både det 

marxistiska begreppet ”asiatisk produktionstyp”, med dess underförstådda underlägsenhets-

stämpel på den asiatiska kulturen
*
, och Stalins uppfattning att det traditionella Kina helt 

enkelt var ”feodalt” och följaktligen likt de övriga samhällena på motsvarande utvecklings-

stadium, och förklarar nu i stället att det kejserliga Kina var karakteriserat av ”en säregen 

                                                 
*
 Rörande detta begrepp och dess användning bland europeiska kommunister i dag som ett vapen riktat mot 

kineserna, se Carrère d'Encausse och Schram: Le Marxisme et l’Asie s. 13-21, 130-31. Efter det att denna bok 

kom ut har man i Sovjetunionen så smått börjat återuppliva ”den asiatiska produktionstypen”. Mme Carrère 

d'Encausse och jag har för avsikt att behandla denna utveckling i den inom kort utkommande engelska upplagan 

av vår bok. 
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asiatisk form av feodalism”, som i vissa avseenden var mer typisk än den europeiska feodalis-

men. Forna tiders Kina hörde följaktligen ihop med den allmänna historiska utvecklingen, 

men var på samma gång artskilt och överlägset, på samma sätt som dagens Kina rycker fram i 

täten i världens framstegsarbete på grund av sin föredömliga trohet mot marxismen-leninis-

mens universella sanning i dennas specifikt kinesiska inkarnation. Maos tänkande och hand-

lande är ”alltigenom marxistiskt”, men också ”alltigenom kinesiskt”, och ”det högsta uttrycket 

... för den kinesiska nationella visdomen”.
5
 Det räcker inte med att de kinesiska kommunis-

terna är både marxister och kineser; de är desto mer marxistiska just därför att de är kineser. 

Detta dubbla anspråk på universalitet har trätt fram i egenartade och paradoxala former i detta 

den ”Stora proletära kulturrevolutionens” skede. Men innan vi går in på detta ämne, låt oss 

försöka ta ett mått på vad Mao har uträttat när det gäller att modernisera och stärka hans land. 

Det är lätt att se varför den inriktning det kinesiska ekonomiska utvecklingsarbetet har tagit 

alltifrån år 1958, med tonvikt på uppbåd av människor som ersättning för de fåtaliga maski-

nerna samt på kombination av traditionellt hantverk med industri i full skala, att denna inrikt-

ning skulle te sig lockande för folken i många andra icke-europeiska länder. Verkningskraften 

av sådana påtagliga och uppseendeväckande prestationer som att framställa en atombomb 

utan någon som helst utländsk hjälp är också helt begriplig. Men ingenting kan vara vanskli-

gare än att göra upp en totalvärdering av det kinesiska näringslivets situation i dag, eftersom 

fundamentala sakuppgifter saknas nästan helt och hållet. Sedan år 1960 har inga som helst 

absoluta sifferuppgifter publicerats i Peking, och de specialister i övriga länder som försöker 

pussla ihop de uppgifter som finns att tillgå är ännu osäkrare i sina omdömen än de som för 

femton år sedan studerade Sovjetunionens ekonomi, alltså på en tid då den officiella statisti-

ken där var lika vag. Vissa allmänna generaliseringar ligger emellertid inom möjligheternas 

gräns. 

Först av allt är det alldeles klart att den största isolerade svagheten i den kinesiska ekonomin 

är och förblir jordbrukssektorn. Mao och hans kamrater behandlade från början bondeklassen 

taktfullare och med större framgång än vad man hade gjort i Sovjetunionen tre årtionden 

tidigare. Trots visst motstånd från böndernas sida genomfördes således kollektiviseringen med 

vida lägre kostnad i fråga om människoliv och lidande än vad som var fallet i Sovjetunionen. 

Efter att till en början ha gått så försiktigt fram inom detta gebit, blev de kinesiska ledarna 

djärvare, och genom det ursinnigt snabba upprättandet av folkkommuner sänkte man hela 

landsbygden i djup förvirring. Följden blev nära nog kollaps både för näringslivet och för 

folket. År 1957 hade spannmålsskörden sent omsider nått siffran 187 millioner ton, någotså-

när motsvarande medeltalet under perioden närmast före år 1937. 1958 års skörd, som ännu 

inte i full omfattning hade påverkats av den administrativa omvälvning som man hade satt i 

gång under sommaren, var sannolikt den bästa i Kinas historia. Den uppgick emellertid inte 

ens till den nerprutade siffran 250 millioner ton — än mindre till den ursprungligen uppgivna 

siffran 375 millioner ton — utan kanske till omkring 200 eller 210 millioner ton. Därefter 

följde en snabb nedgång i skördarna ända ner till 150 millioner ton år 1961, varefter följde en 

återgång till en nivå av omkring 200 millioner ton åren 1963 och 1964. Om man tar hänsyn 

till folkökningen motsvarar detta en tillgång per capita som ligger något under den i Kina före 

kriget. Under de värsta åren föll kaloritillgången troligen under l.500 per person och dag, och 

endast ett ytterst effektivt ransoneringssystem hindrade masshungersnöd.
*
 

Trots avvikelserna från det sovjetiska förfaringssättet inom jordbrukspolitiken, blev med 

                                                 
5
 Citat ur Liu Shao-ch'is tal vid den sjunde partikongressen år 1945; Carrère d'Encausse och Schram: Le 

Marxisme et l’Asie s. 363. 
*
 En kort sammanfattning av det tillgängliga källmaterialet, se Colin Clark: ”Economic Growth in Communist 

China” i China Quarterly 1965 nr 21 s. 148-49. Se också John Lossing Buck: ”Food Grain Production in 

Mainland China” i J. L. Buck, O. L. Dawson och Y. L. Wu: Food and Agriculture in Red China (Stanford 

University Press, Stanford 1965). 
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andra ord, först i den ena bemärkelsen och sedan i den andra, nettoresultatet i Kina i hög grad 

påminnande om det i Ryssland, nämligen stabilisering av produktionen på en nivå som i stort 

sett motsvarade de normala förhållandena före revolutionen. Det kan tilläggas att jordbrukets 

återhämtning efter år 1962 till stor del berodde på åtgärder som faktiskt gjorde den kinesiska 

jordbrukspolitiken nära överensstämmande med den sovjetiska: Återinförande av privatägda 

jordlotter (dessa hade fullkomligt avskaffats under folkkommunernas första utvecklingsfas
*
 

samt decentralisering av produktionen till en nivå jämförbar med kolchosen. 

Inom industrin har resultaten, helt naturligt, varit av helt annan storleksordning. Även här 

ledde emellertid försöken under det Stora språnget att öka produktionen genom en total insats 

i alla riktningar på en gång, utan någon tillräcklig planering för att tillse att dessa skiftande 

insatser stämde ihop inbördes, till en rad allvarliga bakslag. Den härpå följande desorga-

nisationen, jämte den av livsmedelskrisen 1960-62 framtvingade övergången från att lägga 

huvudvikten på industrin till att i stället betona jordbruket, ledde till en regelrätt kollaps inom 

industriproduktionen som åtskilliga skribenter har jämfört med en depression i ett kapitalis-

tiskt land.
**

 Industriproduktionsnivån, som hade fortsatt att stiga under år 1959 och under 

första halvåret 1960, sjönk därefter hastigt ner under 1957 års nivå. År 1963 hade de under 

åren 1961 och 1962 vidtagna åtgärderna i syfte att åstadkomma en mer balanserad ekonomi, 

med jordbruket som bas och den tunga industrin som den tongivande faktorn, medfört att in-

dustriproduktionsökningen åter hade tagit fart. Men framstegstakten förblev av allt att döma 

lägre än den hade varit under den första femårsplanen, och lägre än den skulle ha varit ifall 

den andra femårsplanen inte hade blivit slängd över bord till förmån för det Stora språnget. 

Återstår så de verkligt rejäla prestationerna: En stålproduktion två eller tre gånger så stor som 

Indiens och det fastän båda länderna startade från samma ytterst låga nivå
***

, samt den ådaga-

lagda förmågan att framställa inte bara atombomber utan en hel rad skilda produkter såsom 

lastbilar, lokomotiv, tung maskinutrustning samt vetenskapliga instrument, allt artiklar som 

flertalet länder i Asien och Afrika ser sig tvungna att importera från utlandet. 

De tillgängliga uppgifterna om det kinesiska näringslivet är därför tillräckligt mångtydiga för 

att varje bedömare med största bestämdhet kan lägga huvudvikten vid framgångarna eller 

misslyckandena, vid resultaten eller vid kostnaderna för att nå dem, allt efter tycke och smak. 

De asiatiska och afrikanska regeringarnas inställning i detta avseende skiftar i mycket hög 

grad, vilket inte bara beror på deras politiska färg utan också på vad de hoppas kunna få ut av 

Pekings politik att odla goda relationer genom kulturellt utbyte samt genom tekniskt och 

ekonomiskt bistånd. Även om Kinas inflytande alltjämt är avsevärt, är det dock på det hela 

taget avgjort mindre än det var för ett par år sedan. Det är klart mindre än vad man kunde ha 

väntat sig med hänsyn dels till Sovjetunionens taktlösa uppträdande tidigare i sina mellan-

havanden med kineserna och med andra asiatiska och afrikanska folk, dels till Kinas natur-

givna fördelaktiga utgångsläge som ledare och förkämpe för de före detta kolonialfolken. 

Orsakerna härtill är mångfaldiga. En faktor är Kinas ytterst begränsade förmåga att erbjuda 

ekonomiskt bistånd i jämförelse med Sovjetunionens, men denna faktor får inte överbetonas. 

Gåvor och lån är värdefulla, men Kinas egna erfarenheter från kampen med ekonomiska och 

sociala problem som påminner om dem i övriga underutvecklade länder, borde helt logiskt ge 

                                                 
*
 Se Kenneth E. Walker: Socialisation and the Private Sector 1956-1962 (Frank Cass, London 1965). Problemets 

betydelse antyds av att under 1956 de privata jordlotterna hade stått för ända upp till en sjundedel av 

”medeltalsbondens” totala kaloriförbrukning. 
**

 Se särskilt William W. Hollister:”Capital Formation in Communist China” i China Quarterly 1964 nr 17 s. 49, 

52. 
***

 Se Yüan-Li Wu: The Steel Industry in Communist China (F. A. Praeger, New York 1965), som på s. 285 för 

år 1959 uppger kvantiteten 8,6 millioner ton stål av bättre kvalitet (av totalt 13,35 millioner ton), och för år 1960 

12 millioner ton av bättre kvalitet stål (av totalt 18,45 millioner ton). Återstoden består av produktionen från de 

”bakgårdshyttor” som sedermera övergavs eftersom deras produktion visade sig oanvändbar för den moderna 

industrin. Efter ”depressionen” 1961-62 uppges produktionen åter ha stigit upp till nivån 10 à 12 millioner per år. 
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landet en gynnad position som givare av tekniskt bistånd. Att Peking inte mer effektivt har 

utnyttjat detta förhållande beror nog inte bara på att de ekonomiska svårigheterna har nedsatt 

lyskraften hos det kinesiska föredömet. De psykiska och kulturella skillnader som föreligger 

inom den afro-asiatiska världen, liksom mellan Asien och Europa, är sannolikt ännu viktigare. 

De kinesiska experternas allvarliga och puritanska attityd har gjort dem nästan lika 

främmande och svårbegripliga för de folk de arbetar bland som sovjetryssarnas nedlåtenhet 

eller amerikanernas skrytkonsumtion. Härtill kommer att Maos beständigt fientliga attityd inte 

bara mot imperialisterna utan också mot dem som de betraktar som imperialisternas lakejer, är 

en källa till oro för många asiatiska och afrikanska ledare. Under det senare halvåret 1965 

bidrog kineserna själva i icke ringa mån till dessa tvivel rörande deras avsikter, både genom 

sin krigiska attityd under den indisk-pakistanska konflikten och genom sin rätt påtagliga 

inblandning i den misslyckade statskuppen i Indonesien. 

Det indonesiska äventyret förblir en obegriplig blunder, medan däremot den kinesiska poli-

tiken under gränskriget mellan Indien och Pakistan faktiskt var logisk om man tar hänsyn till 

Maos målsättning, både när det gäller det revolutionära och det diplomatiska. Å ena sidan 

tycks hans mål, liksom år 1962, ha varit att skapa politisk oordning i Indien samt att miss-

kreditera Indien som föredöme för en neutral linje, genom att påvisa att landet i sista hand var 

beroende av hjälp från ”imperialisterna”. Men på samma gång syftade den kinesiska inbland-

ningen till att förlänga konflikten för att på så vis bidra till det överordnade intresset att 

försvaga den internationella ordningen som helhet; denna ansåg Mao i grund och botten vara 

reaktionär, emedan den grundar sig på den förenade vakthållningen kring status quo från 

Förenta staternas och Sovjetunionens sida. 

Fastän denna inställning är alltigenom logisk mot bakgrund av Maos gerillaerfarenheter och 

den skarpa konflikten mellan Kina och Förenta staterna, är den, som redan antytts, föga ägnad 

att vinna vänner åt Kina i Asien och Afrika. Det är inte många bland ledarna för de nyblivna 

oberoende staterna som har någon lust att ”bekämpa imperialismen” annat än i ord, annars 

riskerar de att råka in i väpnade konflikter. Den sovjetiska linjen i den indisk-pakistanska 

konflikten, som ju kulminerade vid Tasjkent-överenskommelsen, gav därför Moskva påtag-

liga vinster på Pekings bekostnad när det gäller inflytandet bland de icke-europeiska länderna. 

De sovjetiska aktionerna till försvar för status quo fick helt naturligt Peking att skria högt om 

”förräderi” och ”samröre med den amerikanska imperialismen”. Men detta betyder nu inte att 

kineserna själva är lika genomgående och oblidkeligt mot alla kompromisser i principfrågor 

som deras revolutionära retorik kunde få en att tro. 

Klart är emellertid att i den mån Asien och Afrika är ”världsmotsättningarnas centrum” och 

”stormcentra för världsrevolutionen”, så är Mao och hans kamrater övertygade om att de i det 

långa loppet med hjälp av revolutionärer från dessa kontinenter kommer att kunna kasta det 

imperialistiska systemet över ända. Men för ögonblicket är Kina ingalunda i stånd att våga 

någon direkt konfrontation med USA i global skala. Detta förhållande erkänns öppet av 

ledarna för den kinesiska armén och tjänar som underlag för deras strategiska tänkande.
 *
  Det 

framgår också av hur försiktigt Kina manövrerar inför risken att bli direkt indraget i Vietnam-

kriget.
*
 Det är då desto nödvändigare att dra fördel av ”motsättningarna imperialisterna 

                                                 
*
 Detta har uttryckligen bekräftats av de artiklar som ingick i en hemlig bulletin inom folkarmén. Bulletinen 

härrör från år 1961 och kom att hamna i händerna på Förenta staternas regering. Den frisläpptes av utrikes-

departementet år 1963. För en analys av detta material, som utan all tvekan är autentiskt, hänvisas till artiklar av 

John Wilson Lewis, Alice Langley Hsieh och John Gittings i China Quarterly 1964 nr 18 s. 67-117. En full-

ständig engelsk översättning har nu utkommit, The Politics of the Chinese Red Army, utg. av J. Chester Cheng 

(Hoover Institution Publications, Stanford 1966). Jämsides med en klar revolutionär linje att understödja natio-

nella frihetskrig, finns det alltså rum även för en diplomati som inriktar sig inte bara på de från de stora blocken 

fristående makterna i Asien och Afrika, utan också på sådana ”imperialistiska” regeringar som den franska, så 

snart dessa förefaller beslutna att vidmakthålla sitt nationella oberoende. 
*
 I en intervju i januari 1965 med Edgar Snow gav Mao uttryck åt vissa tvivel rörande sannolikheten av 
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emellan” samt att på en så bred enhetsfront som möjligt samla alla de länder som befinner sig 

i ”övergångszonen” mellan det socialistiska lägret och ”den största imperialismen, Förenta 

staternas imperialism”. Och alldenstund Sovjetunionen enligt Maos uppfattning inte längre tar 

någon del i denna strid, utan tvärtom söker sig fram mot en uppgörelse med Förenta staterna 

om att tillsammans behärska världen, måste Kina ta på sig huvudansvaret för den diplo-

matiska strategi liksom också för den revolutionära strategi som syftar till att främja de 

asiatiska, afrikanska och latinamerikanska folkens intressen. 

Även om Mao tvivelsutan allvarligt lever med i andra folks anti-imperialistiska strider, har 

dock Kinas öde, nu som tidigare, legat honom närmast om hjärtat. På samma gång måste det 

tillläggas att i hans ögon Kinas inre utveckling nu har fått avgörande internationell betydelse. 

För i den mån han betraktar Kina som den enda sant socialistiska stormakten — när nu 

Sovjetunionen definitivt har slagit in på den väg som leder till revisionism och kapitalismens 

återupprättande — då är de kinesiska revolutionärernas ideologiska renhet och fasta beslut-

samhet hädanefter den främsta garantin för slutsegern i global skala. 

Det är därför utomordentligt viktigt att Kina, som Mao uttrycker saken, inte ”växlar färg”, d. 

v. s. inte ändrar sin politiska beskaffenhet. För att man ska kunna skydda sig mot den faran, 

måste de dyrköpta lärdomarna från striderna i det förgångna inpräntas hos den unga 

generationen som har nått mogen ålder efter segern år 1949. 

Strävan att skola de nya släktleden av revolutionärer så att Kina även i fortsättningen ska 

kunna spela sin roll som världsrevolutionens förtrupp, är själva den springande punkten i den 

”Stora proletära kulturrevolution” som under det senaste året har dragit fram över Kina. Men 

för att vi ska kunna förstå vad Mao syftar till, måste vi först gå lite tillbaka i tiden och följa 

vissa trådar i den kinesiska inrikespolitiken efter år 1961. 

Misslyckandet med det Stora språnget framåt under åren 1958 —59 ledde, som framgår av det 

föregående kapitlet, till att man gick in för en mycket försiktigare och rationellare ekonomisk 

politik. Denna åtföljdes, under ett eller annat år, av en påtaglig avspänning på det ideologiska 

området. Man erkände öppet att politiskt nit inte var någon ersättning för tekniskt kunnande, 

tonvikten på indoktrinering minskades, och en tolerantare inställning blev rådande även inom 

konsten och litteraturen. Det ligger i öppen dag att utvecklingen under denna tid måste ha tett 

sig motbjudande för Mao, eftersom den innebar inte bara att man övergav en politisk stil som 

var helt säregen för honom själv, utan också det förödmjukande erkännandet att hans ledar-

skap hade fört landet till undergångens brant. Å andra sidan sökte han tröst inom utrikespoli-

tiken, och särskilt i grälet med Sovjetunionen. Men efter en paus på ett à två år, började han 

än en gång att arbeta för att skapa ett radikalare klimat också inom landet. Vid det Kinesiska 

kommunistpartiets centralkommittés nionde plenum, i januari 1961, utfärdade man en varning 

för en tillämnad comeback för ”ett mycket litet antal oförbätterliga godsägare och borgarele-

ment”. Det tionde plenum, i september 1962, förklarade att en långdragen och hård klasskamp 

skulle bli nödvändig ifall man ville bekämpa sådana tendenser, och alltifrån denna tid har det 

varit ett ständigt stigande crescendo av uppmaningar att studera Maos tänkande i syfte att 

väpna sig för den revolutionära kampen, och att vara vaksam mot klassfienden. Denna nya 

våg av ideologisk iver åtföljdes inte av någon motsvarande förändring i den ekonomiska 

politiken, som i stället fortsattes enligt den realistiska kurs som hade utstakats år 1960. En 

gapande klyfta öppnade sig sålunda mellan stilen och innehållet i den kinesiska inrikes-

politiken. Motsägelserna var så iögonenfallande att det allmänt antogs att Mao måtte ha 

uppnått något slags kompromiss med dem inom toppskiktet som ivrade för ekonomisk 

planhushållning, varigenom de fick lov att fullfölja sådana konkreta politiska målsättningar 

                                                                                                                                                         
intervention i Nordvietnam från Förenta staternas sida, och deklarerade att Kina i vilket fall som helst inte skulle 

sända sina trupper utom landets gränser, och skulle slåss endast om landet direkt angreps av Förenta staterna. 

The New Republic 27 februari 1965 s. 17, 22. 
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som de önskade, förutsatt att Mao fick dölja sin reträtt från det Stora språnget bakom en därtill 

avpassad ideologisk rökridå. 

Denna uppfattning, som jag själv var benägen att skriva under på ända fram till början av år 

1966, har nu visat sig vara helt och hållet felaktig. Å ena sidan är Mao inte den som lätt och 

lekande kan godta nederlag eller förödmjukelser, och det är nu fullt klarlagt att han aldrig har 

förlåtit dem som år 1959 påpekade konsekvenserna av hans ”gerillametoder” för den ekono-

miska utvecklingen, och av brytningen med Sovjetunionen för den kinesiska upprustningen, 

och som krävde en övergång till större måttfullhet i inrikespolitiken och en konciliantare 

inställning gentemot Moskva. Endast P'eng Te-huai, en militär som inte ansågs ha något 

större sinne för nyanser, och som hade sjungit ut alltför öppet med sin opposition, hade blivit 

utrensad år 1959, men Mao hade inte glömt de andra heller. Om man å andra sidan lät den 

motsägelsen mellan stilen och substansen inom inrikespolitiken kvarstå oavgjord, skulle det 

vara mycket troligt att det försiktiga ”innehållet” och dess anhängare, när Mao väl hade avträtt 

från scenen, skulle ta hem spelet och leda landet i en riktning som Mao inte kunde betrakta 

som annat än ”byråkratisk” och ”revisionistisk”. 

Det vore meningslöst att här spekulera över hur Mao bar sig åt för att stärka sitt inflytande och 

bereda vägen för den nya radikala springfloden över både in- och utrikespolitikens hela 

frontlinje. Vi disponerar ännu så länge inte över några pålitliga uppgifter om vad som 

försiggick inom det ledande toppskiktet i Peking under åren efter 1960, men sådana 

upplysningar kommer nog snart att stå till buds. Vad som är säkert är att Maos bemödanden i 

början av år 1964 började ge tydliga utslag. Det var under loppet av detta år som den första 

maningen utfärdades att man borde skola efterföljare till Mao för att tillse att den kinesiska 

revolutionen skulle fortsätta på den kurs denne hade utstakat. 

Problemet att ”revolutionisera” de unga för att göra dem till revolutionärer för alltid, både 

hemma och utomlands, var det centrala debattämnet vid Kinesiska kommunistiska ungdoms-

ligans nionde kongress i juni 1964.
6
 Problemet figurerade i stor omfattning i det sista och 

märkligaste av de nio kinesiska svaren på den gruvliga sovjetiska salvan den 14 juli 1963, det 

som hade titeln ”Om Chrusjtjovs falska kommunism och de historiska lärdomar världen kan 

dra därav” och som utkom jämnt ett år efter den sovjetiska artikelns publicering. I detta 

aktstycke tillskrivs Mao den åsikten att en mycket lång tid erfordras för att avgöra kampen 

mellan kapitalism och socialism. ”Några årtionden räcker inte; för framgång erfordras, i vilket 

land som helst, ett eller flera århundraden.” Under denna period måste proletariatets diktatur 

upprätthållas och stärkas. I ett avsnitt som tillskrivs Mao som direktcitat fastslås följande: 

Klasskampen, kampen för produktion samt vetenskapliga experiment utgör de tre stora revolutio-

nära rörelserna för uppbyggandet av ett mäktigt socialistiskt land. Dessa rörelser är en säker garanti 

för att kommunisterna kommer att vara fria från byråkrati och immuna emot revisionism och dog-

matism och ständigt kommer att förbli oövervinneliga. De är en tillförlitlig garanti för att proleta-

riatet kommer att vara i stånd att enas med de breda arbetande massorna och genomföra en demo-

kratisk diktatur. Om dessa rörelser saknades, och godsägare, rika bönder, kontrarevolutionärer, då-

liga element och odjur av alla de slag tilläts krypa fram, medan våra kadrer blundade för allt detta 

och i många fall inte ens skilde mellan fienden och oss utan skulle samarbeta med fienden och bli 

korrumperade, splittrade och demoraliserade av honom, om våra kadrer på detta sätt drogs bort 

eller fienden vore i stånd att nästla sig in i våra led, och om många av våra arbetare, bönder och in-

tellektuella lämnades försvarslösa mot fiendens såväl hårda som mjuka taktik, då skulle det inte 

dröja länge, kanske endast några år eller ett decennium, eller högst några decennier, innan en 

kontrarevolutionär och hela landet omfattande restauration oundvikligen inträffade; det marxistisk-

leninistiska partiet skulle utan tvivel bli ett revisionistiskt parti eller ett fascistiskt parti och hela 

Kina skifta färg.
*
 

                                                 
6
 Peking Review nr 28 1964 s. 6-22. 

*
 Detta textavsnitt har nu visat sig vara ett utdrag ur Maos erinringar, daterade den 9 maj 1963, till ”De sju 
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Den avgörande faktorn om man vill avvända en sådan ”färgändring” är, enligt Mao, att ”öva 

upp och fostra milliontals efterföljare som kommer att föra den proletära revolutionens sak vi-

dare.”
7
 Men i Maos ögon är hans enda sanna efterföljare de som är präglade av hans tänkande 

och av hans föredöme. 

Det är ironiskt att denna maning att fostra efterföljare kom att framföras just på Kinesiska 

kommunistiska ungdomsligans kongress, för precis på samma gång, just under första halvåret 

1964, höll det händelseförlopp på att ta form som skulle leda till att ungdomsligan slopades 

till förmån för en ny och oändligt mycket mer zelotisk organisation: de Röda gardena. 

Den viktigaste faktorn i denna utveckling var arméns stigande betydelse. I början av år 1964 

igångsattes en kampanj för att man skulle ”lära av Folkets befrielsearmé”. Armén framhölls 

som förebild i fråga om politisk lojalitet och politisk medvetenhet, och man inrättade 

”politiska avdelningar”, motsvarande dem i armén, inom de organisationer som hade att svara 

för de olika ekonomiska företagens drift.
8
 

”Lära-av-armén-kampanjen” gick helt i stil med Maos läggning och med den plats armén 

intog i den kinesiska revolutionen. Vi har kunnat konstatera att Röda armén under Maos väg 

till makten visserligen kanske inte direkt ersatte det kommunistiska partiet som inkarnationen 

av ”proletariatets vilja”, men dock var någonting vida mer än blott ett redskap för partiet. I 

syfte att göra armén lämpad för sin roll i den nationella och sociala revolutionen, utvecklade 

Mao vissa indoktrineringsmetoder; trupperna fick genomgå en behandling enligt dessa innan 

de sändes ut över landet. I den kinesiska kommunismens historia var därför armén den första 

skolan för massornas ideologiska omformning. Härtill kommer att Mao betraktar armén som 

den naturliga reserven av den strids- och offeranda som för honom är hallstämpeln för varje 

sann revolutionär rörelse. Armén tenderar också helt naturligt till den kombination av disci-

plin och initiativ som alltid har legat Mao varmt om hjärtat. Det är inte att undra på att de 

hjältar som har framhållits som föredömen för den kinesiska ungdomen under de senaste åren 

har varit soldater. 

Den kampanj som sattes i gång år 1964 föreföll inte innebära någon ändring av det kinesiska 

politiska systemet genom någon överföring av politisk makt till armén. Den förebådade 

emellertid en framtida sådan utveckling. I hur hög grad detta har blivit fallet har uppdagats 

först på sistone i och med att Röda gardets bibel, Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk 

(citerad i not ovan; jag återkommer inom kort till denna bok), har blivit tillgänglig i världen 

utom Kina. Vi vet nämligen nu att den första upplagan kom ut i maj 1964, omedelbart före 

den Kinesiska kommunistiska ungdomsligans kongress, och under den följande tiden distri-

buerades den överallt i landet som belöning för förtjänstfulla studier av ordförande Maos 

verk. Denna volym, som sålunda skulle komma att spela en nyckelroll i den ideologiska 

skolningen av kadrerna inom partiet och inom övriga organisationer, publicerades av arméns 

politiska byrå.
**

 

I dag står det fullt klart att armén också var engagerad i de två övriga tendenser som bröt fram 

under år 1964 och som båda är av central betydelse för den nu pågående ”Stora proletära 

kulturrevolutionen”, nämligen angreppet på traditionerna, samt den alltmer överdrivna kulten 

av Mao Tse-tung och hans tänkande. Den anti-traditionalistiska orienteringen kom till uttryck 

                                                                                                                                                         
välskrivna dokumenten från provinsen Chekiang angående kadrernas deltagande i kroppsarbete”. Se Mao Chu-

hsi Yü-lu (Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk), Political Department of the People's Liberation Army, 

Peking 1966 s. 36-37. Sv. uppl. (Danelius bokförlag, Uddevalla 1967) s. 40-42. 
7
 Peking Review nr 29 1964 s. 24-26. 

8
 Liu Tzu-chiu: ”Mao Tse-tung szu-hsiang shih wo-men sheng-li ti ch'i-chih” i Cheng-chih Hsüeh-hsi nr 19 1959 

s. 3-4. 
**

 Uppgiften att boken publicerades där, jämte företalet som gav upplysningar om den första upplagan (väl att 

skilja från det företal av Lin Piao som ingår i den upplaga som publicerades i december 1966), har strukits både i 

den engelska och i de övriga icke-kinesiska utgåvorna av denna bok vilka på senare tid publicerats i Peking. 
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i en kampanj för att reformera Peking-operan. Detta innebar t. v. inte att man strök alla tradi-

tionella operor på repertoaren, utan blott att man slopade vissa av dem som ansågs särskilt 

reaktionära, bl. a. sådana som handlade om spöken. Men den nya orienteringen visade dock 

vägen mot dagens hundraprocentiga nedrackande på traditionen. 

Kulten av Mao och hans tänkande fick också ett nytt uppsving. Vi har konstaterat att en sådan 

kult har florerat alltsedan år 1945, men att den under de senaste åren har nått aldrig tidigare 

skådade nivåer. Vid tiden för det Stora språnget föreföll man att ha nått ytterligheter som inte 

skulle vara lätta att överträffa. Följande textavsnitt är ett typiskt exempel: 

Vad jag kallar ”tro” betyder tro på Mao Tse-tungs tänkande; denna tro måste dessutom vara fast 

och orubblig. Under loppet av Kinas revolutionära strider och socialistiska uppbyggnadsarbete, har 

en vittomfattande praktisk erfarenhet givit vid handen att Mao Tsetungs tänkande är det enda rätta 

tänkandet. Det är marxismen-leninismens inkarnation i Kina, det är sanningens symbol. Därför, om 

en människa vid vilket tillfälle det vara må, på vad plats det vara må, i vilken fråga det än må gälla, 

visar någon vacklan i sin inställning till Mao Tse-tungs tänkande, då betyder denna vacklan, hur 

tillfällig och obetydlig den än må vara, att den vacklande avviker från den marxistisk-leninistiska 

sanningen, kommer att tappa orienteringen och begå politiska misstag. Därför måste vi orubbligt 

följa ordförande Mao efter i all evighet! Framåt, hundraprocentigt och utan minsta förbehåll längs 

den väg som Mao Tse-tung har utstakat!
9
 

Det vore knappast möjligt att gå längre än så i förkunnelsen om Maos tänkandes absoluta och 

allt annat uteslutande giltighet. Utvecklingen efter år 1964 har emellertid, i synnerhet under 

loppet av år 1966, icke dess mindre haussat upp kulten av Mao till en fullkomligt ny nivå när 

det gäller intensitet och totalitetsanspråk, och har också medfört påtagliga förändringar inom 

denna kult. För att förstå meningen och funktionen med dessa tendenser, måste vi se dem mot 

bakgrunden av den samtida politiska situationen som helhet. 

År 1965 kom uppmärksamheten mer och mer att riktas på landsbygden, i och med att man 

lancerade en kampanj för ideologisk och ekonomisk ”uppsnyggning” av folkkommunerna 

samt för att man skulle sända iväg ett stort antal studerande ungdomar att delta i denna 

rörelse. Därefter, i november, inträdde det förberedande stadiet i den ”kulturrevolution” som 

skulle sätta i gång på allvar våren 1966. De första attackerna riktades mot Wu Han, viceborg-

mästare i Peking, för hans historiska skådespel ”Hai Jui avskedad från sitt ämbete”, som 

skrevs under det ideologiska tövädret under åren 1959-61. Pjäsen tolkades nu som en glori-

fiering av den ”feodala” moralen och som en ”beslöjad kritik av vissa nu levande människor”. 

När offensiven mot Wu Han återupplivades igen i april, skedde det i ordalag som var oändligt 

mycket mer skarpa och fördömande. Hans pjäs, hette det nu, var ”riktad direkt mot Lu Shan-

konferensen (i juli 1959) och mot centralkommittén i det parti som ledes av kamrat Mao Tse-

tung, allt i syfte att riva upp besluten från denna konferens och att föra ”högeropportunis-

terna” (d. v. s. P'eng Te-huai) tillbaka till deras ämbeten så att de skulle kunna genomföra sitt 

”revisionistiska program.”
10

 

Denna nya våg av kritik mot Wu Han utsträcktes inom kort till att gälla hela partiorganisatio-

nen i Peking-området; P'eng Chen, borgmästaren i Peking, fängslades enligt uppgift i slutet av 

april, och hans avskedande kungjordes officiellt i början av juni. Vad som från början hade 

tett sig blott som en ny ”tillrättaföringskampanj” i stil med den år 1957, något som skulle ha 

inneburit en svår påfrestning på partiapparaten men dock lämnat denna i stort sett intakt, det 

hade nu förvandlats till en vittfamnande folkresning som skulle komma att medföra inte bara 

utrensning av ett större antal betydande personer inom partiet än någonsin tillförne, utan som 

också skulle komma att skaka nationens hela politiska system i dess grundvalar. 

                                                 
9
 Rörande ”Lär-av-armén”-kampanjen, se artikel av John Gittings i The China Quarterly nr 18 (april—juni 1964) 

s. 153-59. 
10

 Peking Review nr 22 (den 27 maj) 1966 s. 6. 
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Innan vi går att granska de märkliga händelser som inträffade i Kina med början på våren 

1966, är det motiverat att vi stannar upp lite och frågar oss vem eller vilka som satte i gång 

denna rörelse och varför så skedde. Det kan inte råda något tvivel om att rörelsen ansluter sig 

till Maos temperament och politiska stil, och att han till fullo stöder den och godkänner alla 

viktigare beslut. Härtill kommer, som redan påpekats, att händelserna på våren 1966 repre-

senterar kulminationen av de femåriga bemödandena från Maos sida att än en gång hävda de 

politiska principerna i det Stora språnget. Trots den kinesiska pressens ständiga bemödanden, 

som började med Maos simtur i Yangtze i juli 1966, att bevisa att han alltjämt sprudlar av 

hälsa och kraft (eller kanske just på grund av dessa bemödanden), finns det å andra sidan goda 

skäl att betvivla att han verkligen är i stånd att själv påta sig den direkta ledningen för vad 

som händer. 

Om alltså den nu pågående Stora proletära kulturrevolutionen i Maos namn till avsevärd del 

regisseras av någon annan, så tillkommer en stor del av ansvaret uppenbarligen Lin Piao. Allt-

sedan Lin efter utrensningen av P'eng Te-huai övertog ledningen för Folkets befrielsearmé, 

har han spelat en allt viktigare roll inom statsledningen, men fram till senare delen av år 1965 

levde han anspråkslöst och utom synhåll för allmänheten. Han antogs allmänt vara vid dålig 

hälsa, och därför ur spel som medtävlare om arvet efter Mao. Hans artikel ”Länge leve segern 

i folkets krig!” i september 1965 markerade början på en utomordentligt snabb färd upp mot 

de högsta posterna. I januari 1966 publicerades Lin Piaos ”fempunktsprincip” för ledningen 

av armén under det kommande året, varigenom ordförande Maos verk gjordes till ”de högsta 

regler för alla aspekter av arméns verksamhet”; härigenom framhävdes ytterligare Lins roll i 

den kampanj för att genomdriva politisk ortodoxi som just då började komma i gång. 

Fastän det synes fullt klart att armén inte står helt enig bakom Lin Piao, är hans uttalanden 

dock representativa för den grupp som nu kontrollerar den militära apparaten. Det är därför 

ingen tillfällighet att Lins framträdande i offentlighetens rampljus tog sin början omedelbart 

efter publiceringen av den vanliga editionen av Citat ur ordförande Maos verk, vars företal är 

daterat den 1 augusti 1965 — den 1 augusti är ju årsdagen av Nanchangupproret, firad som 

Arméns dag i Kina. 

En annan nyckelfigur i 1966 års händelser och som likaså nu har framträtt ur sin halva 

tillbakadragenhet för att spela en ledande roll i den Stora proletära kulturrevolutionen, är 

ingen mindre än Maos hustru, som i dag inte längre är känd under sitt nom de guerre Lan-

p'ing utan som kamrat Chiang Ch'ing. Alltsedan sitt giftermål med Mao i Yenan, hade hon 

inte spelat någon offentlig politisk roll alls, även om hon enligt vissa uppgifter ständigt 

försökte blanda sig i de kulturella angelägenheterna. Hennes framträdande vid välkomst-

ceremonierna för mme Soekarno år 1962 var ett av de ytterst få tillfällen under senare år då 

hon har visat sig offentligt. På sommaren 1966 blev hon ledamot i Kommunistpartiets 

centralkommitté, liksom också ställföreträdande chef för den grupp som var ansvarig för led-

ningen av kulturrevolutionen, samt figurerade på framträdande plats vid de massmöten som 

anordnades under den följande tiden. Vid flera tillfällen uppträdde hon som ensam medlare 

vid konflikter rörande kulturrevolutionen vid Pekinguniversitetet. 

Chiang Ch'ings kometartade karriär kulminerade då hon utnämndes till rådgivare för den kul-

turella verksamheten i Folkets befrielsearm, vilket kungjordes den 28 november 1966 vid ett 

möte för att celebrera att Peking-operans artisttrupp och ett flertal andra organisationer inom 

musik- och teaterlivet hade massinträtt i armén. I sitt tal vid detta tillfälle — talet hälsades av 

”tordönsartade ovationer” — avslöjade Chiang Ch'ing att hennes ”tämligen systematiska 

kontakt med vissa grenar av litteraturen och konsten” hade begynt ”ett par år” tidigare. Vi kan 

utgå ifrån att ett av de första tillfällena då hon ingrep på detta område var just vid reformen av 

Peking-operan år 1964. Vad innehållet i kulturpolitiken beträffar, förklarade hon kort och gott 

att ”kritiskt tillgodogörande” av det kinesiska arvet var ”omöjligt”, och vände därmed full-

komligt upp och ned på sin makes ståndpunkt; denne hade ju i det förflutna upprepade gånger 
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uttalat sig till förmån för ett selektivt tillgodogörande av allt som var värdefullt i Kinas 

förgångna. Hon demonstrerade också sin diskriminerande kännedom om den västerländska 

kulturen genom att bunta ihop ”rock-and-roll, jazz, strip-tease, impressionism, symbolism, 

abstraktionism, fauvism, modernism” som företeelser ”avsedda att förgifta och förlama 

folkets sinne”.
*
 

Om vi utgår ifrån att ledningen för den Stora kulturrevolutionen i stort sett behärskas av trion 

Mao Tse-tung — Lin Piao — Chiang Ch'ing, hur ska man då förklara att de satte i gång denna 

rörelse? Det är tämligen klart att det måste ha skett för att bekämpa oppositionen inom Kine-

siska kommunistpartiet mot den radikala politik de förordade. Det är inte otroligt att Mao från 

början trodde att han själv skulle kunna få sin vilja fram genom en tillrättaföringskampanj av 

vanlig modell, i stil med den som hade igångsatts i slutet av år 1965. När oppositionen visade 

sig vara mera spridd och mäktig än han hade föreställt sig, fick han lov ta till hårdare medel. 

Vad kan debatten inom partiet ha rört sig om? Vi kan utgå ifrån att de centrala frågorna var de 

som alltsedan år 1958 hade förblivit olösta i Kina: Massaktioner contra byråkrati, politisk iver 

contra tekniskt kunnande, människor contra vapen, samt människor contra maskiner. Om jag 

har rätt i mitt antagande att Mao under de fem åren dessförinnan hade väntat på att tiden 

skulle bli mogen för att sätta i gång ett nytt språng framåt, måste den ekonomiska politiken ha 

hört till de viktigaste problemen. Den här gången hade Mao bestämt sig för att eliminera 

oppositionen innan han satte i gång ett nytt språng, och hans misstankar kan knappast ha 

undgått att falla på alla dem som hade visat bristande entusiasm för hans politik under åren 

1958-59. En av dessa män var uppenbarligen Liu Shao-ch'i. Dessa skeptiker kanske rentav 

vågade anse att ”Mao Tse-tungs tänkande” i jämförelse med de rationella elementen inom 

marxismen alltför mycket betonade den mänskliga viljans allmakt, och att detta tänkande var 

mer lämpat för att elda gerillakrigare än för att bygga upp ett modernt näringsliv.
**

 

Säkerligen var också kriget i Vietnam samt möjligheten av ett amerikanskt angrepp mot själva 

Kina uppe till diskussion. Vissa bedömare av händelserna i Kina har hävdat att detta var den 

centrala punkten samt att den Stora proletära kulturrevolutionen som helhet i första hand 

borde betraktas som en strävan att förbereda landet för det krig mot Förenta staterna som Mao 

betraktar som oundvikligt i framtiden. Jag kan inte biträda denna uppfattning. Händelserna 

under de senaste åren framstår för mig framför allt som ett försök att omdana Kina och det 

kinesiska folket. Men det är mycket troligt att den ängslan som händelserna i Sydöstasien 

orsakar i Peking har hjälpt Mao och Lin Piao på traven då de har sökt genomdriva sin radikala 

och alla kompromisser avvisande politiska linje i Centralkommittén. 

Vad debatten än kan ha rört sig om, framgår det klart av vad som har hänt sedan våren 1966 

att Maos ställningstagande långtifrån vann något generellt bifall inom partiapparaten. Ty om 

                                                 
*
 Peking Review den 9 december 1966 (nr 50) s. 6-9. Talet som helhet, och i synnerhet Chiang Ch'ings påpekan-

den om Peking-operans trupp och dess ledande medlemmar, är ett uppenbart och beklämmande exempel på hur 

en förbittrad och hånfull person utnyttjar sitt övertag över partimyndigheterna, som så länge har sett ner på henne 

och gäckat hennes ambitioner, samt över de framstående artister inom den officiella traditionella teatern, vilkas 

framgångar hon avundas. 
**

 För ett kvartssekel sedan, i ett brev som Liu Shao-ch'i skrev kort före starten av 1942 års tillrättaförings-

kampanj, vilken markerade det första utvecklingsstadiet i kulten av Mao Tse-tungs tänkande, förklarade Liu rakt 

på sak att det Kinesiska kommunistpartiets intellektuella nivå alltjämt var utomordentligt låg. Liu påpekade att 

endast ytterst få partimedlemmar kunde läsa Marx och Lenin på originalspråket, samt att även dessa personer 

(bland vilka Mao uppenbarligen inte befann sig) endast i sällsynta fall mer ingående hade studerat de marxistiska 

klassikerna. Till följd härav hade man inte just kommit någon vart med den svåra uppgiften att ”sinifiera” 

marxismen. (Liu Shao-ch'i: ”Letter to Comrade Sung Liang” i Lun Tang [Ta-chung Shu-tien, Dairen 1946] s. 

343-44.) Som vi tidigare såg, uppträdde Liu Shao-ch'i i april 1945 på Kinesiska kommunistpartiets sjunde 

kongress och hyllade Maos tänkande som ett beundransvärt exempel på ”sinifieringen” och ”nationaliseringen” 

av marxismen. Men det finns goda skäl att fråga sig om han härvidlag verkligen var fullt uppriktig. Problemet 

relationerna mellan Mao och Liu, både på det intellektuella och på det personliga planet, som nu får så skarp 

belysning i den pågående konflikten mellan de två männen, har aldrig blivit ordentligt utforskat. 
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så hade varit fallet, skulle Mao näppeligen ha kastat sig in i det egenartade vågspelet att skapa 

en helt ny organisation, ”de Röda gardena”, vilka är utom räckhåll för partiledningen med 

undantag av Mao och hans handgångna män. Denna aktion saknar fullkomligt varje mot-

stycke i kommunistregimernas femtioåriga historia, ty dessa regimer har alltid haft som sitt 

mest fundamentala axiom att partiet ska härska över alla andra slags politiska och sociala 

organisationer. Aktionen står också i motsättning till Maos egen principförklaring år 1938: 

”Partiet för befälet över geväret, geväret får aldrig tillåtas föra befälet över partiet.” Ty fastän 

de Röda gardena uppbådar hela entusiasmen hos ungdomar som är förtjusta över att befinna 

sig mitt i händelsernas centrum, så har de skapats och letts av armén, och har fortfarande 

armén som inspiration och förebild. 

Det skulle innebära en överdriven förenkling av ett invecklat problem att påstå att Lin Piao 

helt enkelt har övertagit makten i Peking som chef för armén. Just därför att de kinesiska 

kommunisterna kom till makten efter årtionden av krig, har det bland deras kadrer ständigt 

förekommit en blandning av politiska och militära eliter, såtillvida att armén spelade och 

spelar en viktig politisk roll i sina basområden, samt att bokstavligen hela toppskiktet bland 

ledarna har fört militärt befäl i fält. Att Mao har kommit att förlita sig på Lin Piao och vissa 

andra militärer beror sannolikt inte på att de är soldater, utan helt enkelt på att de föreföll vara 

de allra ”rödaste” bland kommunisterna, d. v. s. de vars politiska stil närmast anslöt sig till 

Maos egen gerilla mentalitet. Men efter 1949 blev de civila och militära funktionerna skarpare 

åtskilda. Det är därför synnerligen betecknande att armén som sådan spelade en nyckelroll 

inte bara då de Röda gardena organiserades upp på sommaren 1966, utan också under de 

förberedande stadier som ledde fram till denna utveckling. Vi har konstaterat att den bok som 

skulle bli de Röda gardenas bibel publicerades av arméns politiska byrå i maj 1964, och 

nyutgåvan i reviderad form i augusti 1965. Och alltifrån de första angreppen på Wu Han i 

november 1965, har armétidningarna varit i främsta linjen på ”kulturrevolutionen”. 

Hur som helst har den radikala och gerillaorienterade fraktionen, för vilken Mao och Lin Piao 

är ledare och vilken otvivelaktigt skär tvärs igenom både parti och armé, gett sig in på en 

politik som står i total motsättning till det disciplinideal som utmärker de flesta arméer, 

nämligen att uppmuntra ”revolt”. På ”ett plakat med stora bokstäver”, som i juli 1966 

uppsattes av rödgardisterna i den mellanskola som är ansluten till Tsinghuauniversitetet i 

Peking, alltså innan ännu rörelsen hade trätt fram offentligt, och som senare med gillande 

trycktes av i den teoretiska tidskriften Röda fanan, görs följande deklaration: 

Alla nutida reaktionärer liksom forna tiders, i Kina som i övriga länder, säger: Exploatering är 

berättigad, förtryck är berättigat, aggression är berättigad, och revisionistiskt styre är berättigat; 

men det är inte berättigat att proletariatet gör uppror. Det är ordförande Mao, vår högt ärade och 

älskade ledare och den störste revolutionäre läraren, som vände på denna förstockade teori så att 

rätt sida kom upp. Ordförande Mao har sagt: ”I sista hand kan marxismens alla sanningar summe-

ras ihop i en enda mening: ”Det är berättigat att göra uppror (tsao fan).” Den pågående stora prole-

tära kulturrevolutionen är ett stort revolutionärt uppror. Vi vill sätta i gång en väldig revolution mot 

envar som är revisionist och som har satt sig upp mot Mao Tse-tungs tänkande. 

Att göra uppror är tradition för oss revolutionärer, den tradition som de Röda gardena måste föra 

vidare och utveckla. Vi gjorde uppror förr, vi gör uppror nu, och vi kommer att göra uppror i fram-

tiden! Vi kommer att göra uppror så länge som det finns klasser och klasskamp! Vi kommer att 

göra uppror så länge som det finns motsägelser! Den revolutionära upprorsandan är behövlig i 

hundra år, i tusen år, i tiotusen år, i hundra millioner år framåt!
*
 

                                                 
*
 Peking Review nr 38 (16 september 1966); kinesisk text i Hung Ch’i nr 11 s. 29. Detta plakat skrevs den 27 

juli; det publicerades först den 21 augusti, efter att det första massmötet med de Röda gardena hade hållits den 

18 augusti. (Rödgardistavdelningen vid den till Tsinghua-universitetet anslutna mellanskolan var en experiment-

avdelning som i slutet av juni organiserades av officerare vid Folkets befrielsearme.) Mao Tse-tung-citatet, vilket 

samtidigt med plakatet publicerades i Peking-pressen i en längre avfattning, härrör från Maos tal i Yenan vid 

Stalins sextioårsdag år 1939. Fullständig text i Hsin-hua Yüeh-pao vol. 1 nr 3 s. 581-82. 
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Vid första ögonkastet måste det te sig utomordentligt säreget att Mao ger sig på att uppmuntra 

ungdomen att göra revolt i ett land som i sjutton års tid har varit under kommunistiskt styre, i 

all synnerhet som denna revolt är riktad mot ”personer inom partiet som har haft makten och 

som har slagit in på den kapitalistiska vägen”.
11

 Det är visserligen sant att dessa personer upp-

ges vara bara en handfull, men det verkliga motståndet inom partiapparaten är uppenbarligen 

mycket mer omfattande än dessa optimistiska officiella uttalanden vill göra gällande, och 

Maos syftemål är inte bara att rensa ut ett antal individer. Han är inte inriktad på någonting 

mindre än att slå hela den nuvarande partiorganisationen i spillror, och att bygga upp den igen 

från grunden. Härvid skulle i den nya organisationen komma att ingå en massa revolutionära 

ledare och agitatorer från de Röda gardena samt en del andra som har kommit i förgrunden 

under Den stora proletära kulturrevolutionen. För att nå detta mål har Mao inte dragit sig för 

risken att man skulle råka in i en period av desorganisation. Precis som rödgardisterna i den 

till Tsinghuauniversitetet anslutna mellanskolan skrev i sitt första plakat, är syftemålet att 

”vända den gamla världen upp och ned, att slå den i småbitar, att smula sönder den och att 

skapa kaos — ju större förvirring desto bättre!”
12

 

Vad är det som Mao vill få fram ur detta kaos? Hans ambition är synbarligen att skapa en 

partiorganisation av ny typ, men inbyggda säkringar mot ”byråkratisering”. I första hand är 

det meningen att de ”kulturrevolutionära grupper” som dök upp på våren och sommaren 1966 

ska bli permanentat.
13

 Dessa grupper kommer att utväljas genom ett system av allmänna val 

utformat efter Paris-kommunens modell, och ledamöterna i dem ska lätt kunna mista sina 

platser. På detta sätt kommer det att bli omöjligt för ledarkadern att avskärma sig från 

massorna och förvandlas till ”borgerliga myndigheter”. 

I ett land där två så virulenta byråkratiska traditioner som de kinesiska mandarinernas och de 

kommunistiska apparatchikernas gör sitt inflytande gällande på en och samma gång, måste 

själva syftet vara lovvärt att som ett motgift mot detta fostra medborgarna till direkt deltagan-

de i allmänna angelägenheter. Denna målsättning är också karakteristisk för Maos politiska 

stil så som denna har utvecklats under de senaste femtio åren. Stalins väg var att styra landet 

genom partibyråkratin. Och när han på 1930-talet miste förtroendet för partiorganisationen, 

rensade han hänsynslöst ut den med hjälp av en annan organisation, den hemliga polisen. Mao 

har å andra sidan alltid hållit på aktion genom massorna. Än i dag säger man att ”hundra-

miljontals människors medvetna handlande” är själva kvintessensen i den typ av ”prole-

tariatets diktatur” som utövas i Kina och vars syfte är att utrota alla dem i partiledningen som 

”slår in på den kapitalistiska vägen”.
*
 Och vi har ju kunnat konstatera hur stöttruppen i Maos 

angrepp på partiapparaten har letts, diskret men effektivt, av armén. Och fastän de Röda 

gardenas aktioner förefaller spontanare än N.K.V.D:s, finns det goda skäl att fråga sig 

huruvida kombinationen av ungdomlig fanatism och pöbelaktiga våldsfasoner verkligen kan 

utgöra något hållbart alternativ till byråkrati som teknik för att styra en modern nation. 

Icke dess mindre kan Maos nuvarande politik på det organisatoriska området i viss mån 

betraktas som en kulmination (och en reductio in absurdum) av hans tidigare politiska linje. Å 

andra sidan innebär den också en skarp avvikelse från hans tidigare beteende. Detta gäller 

särskilt upprivandet av den enighet inom det ledande toppskiktet som förut var ett av de mest 

påfallande drag som skilde Kina under Mao från Sovjetunionen under Stalin. Det är tänkbart 

att detta inte var Maos avsikt från början. Fastän de aggkänslor han hyste mot dem som tidi-

                                                 
11

 Detta har upprepade gången framhållits, se t. ex. Lin Piaos tal den 1 oktober i Peking Review nr 41 (den 7 

oktober) 1966 s. 10. 
12

 Peking Review nr 37 (den 9 september) 1966 s. 21. Jfr text i Hung Ch'i nr 11 s. 27. 
13

 Beslut av Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté den 8 augusti 1966, se Peking Review nr 33 (den 12 

augusti) 1966 s. 9-10. 
*
 Se ledarartikeln “The Dictatorship of the Proletariat and the Great Proletarian Cultural Revolution” i Peking 

Review 1966 nr 52 s. 20. 
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gare hade kritiserat hans ”gerilla-metoder” säkerligen utgjorde ett inslag bland motiveringarna 

bakom hans handlande under år 1966, kan han i varje fall i början ha varit mer inriktad på att 

kämpa för en viss politik och för vissa arbetsmetoder än mot dem som motsatte sig en sådan 

politik. Men från första början var ”kulturrevolutionen” också avsedd att stärka Maos egen 

maktställning, liksom också Lin Piaos i egenskap av hans efterträdare. Härtill kommer att de 

politiska åsiktsskillnaderna mellan Mao och Lin å ena sidan, Liu Shao-ch'i, Teng Hsiao-p'ing 

och partihierarkin å den andra, var så djupgående att den kamp som från början gällde att ge-

nomdriva en viss politik, snart nog övergick till en kamp för den politiska existensen — 

kanske i sista hand också till en kamp för livet. Fastän Maos mål i sista hand var att skapa ett 

kommunistparti av ny typ, fick han snart nog, inför det motstånd han stötte på, finna sig i att 

för en tid uppge sina strävanden att reformera partiet inifrån, för att i stället övergå till att med 

hjälp av armén sätta in alla tillgängliga krafter i ett angrepp på partiet. På så vis fick Mao 

partiets högsta ledarskikt att sluta sig samman mot honom, folk som tidigare inte nödvändigt-

vis hade gemensamma åsikter, än mindre bildade någon särskild fraktion, men som hade det 

gemensamt att de var fästa vid den organisation som de hade skapat och lett. 

Vad det ideologiska innehållet i Den stora proletära kulturrevolutionen beträffar, är situatio-

nen analog med den som råder inom det organisatoriska. Även om Maos nuvarande politik i 

vissa avseenden är framvuxen ur hans förflutna, utgör den också en förnekelse av och även ett 

förräderi mot detta. 

Vi har sett att Mao redan år 1918 'betraktade den konfucianska moralens ”tre band” som en av 

de ”onda andar” som måste förgöras om Kina skulle kunna göra några framsteg. Ända sedan 

dess har han bibehållit sin tro på att Kina kunde förnyas endast genom en djupgående kulturell 

revolution som kunde omdana kinesens tänkesätt och sedvanor och göra honom skickad att 

överleva i den moderna världen. En kort tid trodde han att detta kunde åstadkommas genom 

Ch'en Tu-hsius ”herr Demokrati” och ”herr Vetenskap”. Sedan blev han omvänd till leninis-

men. Men om nu detta, vad politiska metoder beträffar, innebar att han övergav individualis-

men och blev kollektivist, så förblev Mao inom den kulturella sfären varmt fästad vid vissa 

västerländska värden. Främst bland dessa var slopandet av idealet harmoni med naturen, 

vilket alltid hade varit utmärkande för det kinesiska samhället, till förmån för en prometisk 

trang att omdana naturen, samt utrotning av vidskepelsen och slopande av de traditionella 

underdånighetsattityderna gentemot överordnade såsom föräldrar, makar, klanäldste och 

byråkrater. 

År 1938 framkastade Mao slagordet ”Sinifiering av marxismen”, och har sedan dess fortsatt 

att gynna denna tanke. Men i den mån ”sinifiering” betydde att marxismen skrudades i kine-

siska metaforer, illustrerades med kinesiska exempel samt också, i viss omfattning, blandades 

upp med vissa utvalda tankegångar och värderingar som ansågs ”progressiva” men som var 

hämtade från Kinas förråd av historiska och filosofiska traditioner, så förblev kärnan i Maos 

”sinifierade” marxism dock modernistisk och ikonoklastisk i förhållande till den kinesiska 

kulturen som helhet. 

Fastän Maos typ av marxism, uppblandad som den var med kinesiska element, var relativt lätt 

att smälta för hans landsmän, fanns det också en viss risk för att dessa skulle behålla vad som 

var kinesiskt och välbekant, men inte lyckas fatta de nya och specifikt marxistiska tanke-

gångar vilka var oumbärliga för den sociala revolutionen och den ekonomiska utvecklingen. 

Och samtidigt som uppvärderingen av det förgångna stärkte den kinesiska nationalstoltheten, 

var de traditionella metaforernas språk ingalunda något lämpligt medel då det gällde att hävda 

den kinesiska revolutionens universalitet. Det var därför logiskt att man förr eller senare 

skulle komma till en punkt där bevarandet av de nationella värdena skulle framstå som en 

belastning snarare än som en källa till styrka. 

När den Stora proletära kulturrevolutionen satte i gång på våren år 1966, såg det ut som om 
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det just var detta som höll på att ske. Maos slagord var nu inte längre någon ”sinifiering av 

marxismen” utan en ”proletär kultur”, och i stället för att framhäva den nittiofemprocentiga 

enigheten bland Kinas folk, ordades det nu ständigt om klasskamp och om proletariatets 

diktatur. 

Nu var det förstås ingen som tvivlade på att ”proletariatets diktatur” var liktydigt med Maos 

eget styre, eller på att ”klasskamp” i första hand betydde kamp mot de element inom partiet 

som satte sig upp mot Mao. Men det såg ändå ut som om även den sekteriska och primitiva 

version av marxismen som propagerades under etiketten ”Mao Tse-tungs tänkande” dock 

skulle tjäna till att inskärpa sådana attityder som vore nödvändiga för det ekonomiska framåt-

skridandet. Ett noggrant studium av de otaliga ”filosofiska” artiklar av arbetare och bönder 

som har publicerats i den kinesiska pressen, har givit vid handen att vad dessa skribenter hade 

inhämtat genom sina studier av Maos tänkande var att man skulle vara rådig, granska ett prob-

lem från alla sidor, pröva sina tankar experimentellt, och arbeta hårt för det allmännas bästa. 

Medan den rationella kärnan i den Stora proletära kulturrevolutionen inte helt har tappats ur 

sikte, har den dock i stort sett slukats upp av en massrörelse som har nått sådana nivåer — 

eller åtminstone former — av irrationalitet som tidigare var okända ens i Stalins Ryssland. 

Denna utvecklingslinje, som kom till synes i mitten av augusti, består i huvudsak av en 

kombination av kult av Maos person av en helt ny typ, och en omdaning av ”Mao Tse-tungs 

tänkande” från en ideologi till något slags marxistisk Koran utrustad med vissa magiska 

krafter. 

Vi har i denna bok upprepade gånger kunnat konstatera hur genomgående Maos arbeten, i 

synnerhet de från 1920- och 1930-talen, har skurits ner och skrivits om för den kanoniska 

upplagan i syfte att få Maos inställning att framstå som mer sammanhängande än den i 

verkligheten har varit. Icke dess mindre gav hans Valda verk, som ju består av tämligen långa 

och tämligen fullständiga texter arrangerade i kronologisk ordning, läsaren ett visst intryck av 

hur Maos tänkande hade utvecklats medan han genom åren kämpade för att anpassa sig till de 

skiftande omständigheterna. 

I boken Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk, som blev allmänt känd på sommaren 1966 

och där de citerade ställena återgavs ett och ett i sänder, har man frångått varje ansats till 

historiskt perspektiv. Dessa korta utdrag på ett fåtal rader vardera är utvalda på ett sådant sätt 

att de inte framstår som fragment ur analyser av konkreta historiska situationer, utan som 

universellt giltiga grundsatser som man bör lära sig utantill. Man utgår förstås ifrån att 

rödgardister och andra som läser dessa texter också ska ”tillämpa” dem. Men vad som nu ska 

tillämpas är inte Maos analysmetoder utan hans slutsatser, vilka i stort sett går ut på att betona 

den mänskliga viljans allmakt och att mana till oförtruten kamp, utan tanke på någon som 

helst kompromiss vare sig med ”Förenta staternas imperialism” och ”Sovjetisk revisionism”, 

eller med de objektiva svårigheter som man möter på det ekonomiska framåtskridandets väg. 

Av de två grundläggande marxistiska grundsatserna har den kritiska analysen av de historiska 

omständigheterna nästan totalt underordnats den revolutionära viljan. Detta är i och för sig, 

trots att det innebär en förenkling av innehållet i Mao Tse-tungs tänkande, på sätt och vis en 

logisk fortsättning av den utveckling mot intellektuell utarmning som sedan åtskilliga år har 

varit utmärkande för Maos Kina, och som också var utmärkande för Stalins Ryssland. Men 

sedan augusti månad 1966 har kineserna gått ett steg längre i en riktning som inte har något 

som helst rimligt samband med marxismen och helt saknar motstycke ens i Sovjetunionen i 

början av 1950-talet. Detta innebär, som jag redan har påvisat, att man förlänar magisk kraft 

inte bara åt Maos tänkande utan åt det fysiska föremål — den ”lilla röda” plastinbundna 

volymen Citat ur ordförande Mao Tse-tungs verk — som innehåller detta tänkande. 

Denna utveckling är intimt förbunden med Mao-kultens tillväxt och omdaning, en kult som 

under de senaste månaderna har ställt Stalin-kulten fullständigt i skuggan. Detta gäller först 
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och främst i rent kvantitativt avseende. Fotografier av Mao och Maos namn är vida mer 

allmänt förekommande och närvarande på ett vida mer påträngande sätt i den kinesiska 

pressen än vad Stalins bild och namn var i sovjetpressen för femton år sedan.
*
 Kvalitativt är 

emellertid skillnaden ännu större. 

Även om Mao och hans tänkande har varit föremål för den högsta vördnad, har hans fysiska 

närvaro som sådan inte förrän på allra senaste tiden börjat spela någon större roll för hans 

ledarskapsstil. Han uppträdde sällan offentligt utom på den bankett och den parad som 

anordnades på den kinesiska nationaldagen. Fastän han inte, som Stalin, av säkerhetsskäl var 

tvungen att undvika folkmassor, föredrog han att göra sina åsikter kända antingen genom 

skriftliga tillkännagivanden eller genom att tala inför slutna grupper från stats- eller parti-

apparaten, samt att överlåta åt andra att ta hand om massmötena. Ett visst drag av mystik och 

tillbakadragenhet ansågs tydligen som något önskvärt för att förhöja hans prestige. 

Under vintern 1965-66 försvann Mao fullständigt ur offentligheten, och det till den grad att 

det rätt allmänt antogs att han var dödssjuk eller i varje fall varaktigt ur stånd att spela någon 

aktiv roll. (Jag var vid denna tid själv böjd att sätta tilltro till dessa förmodanden.) Det är allt-

jämt inte klarlagt om denna hans frånvaro i första hand var orsakad av hans hälsa (som sä-

kerligen inte är särskilt bra), av påtryckningar från dem som var emot hans politik, eller av en 

önskan från hans egen sida att förbereda de dramatiska händelser som tog vid på våren. Nu 

påstås det att han vistades i Shanghai för att där förbereda ”kulturrevolutionen” och röd-

gardesrörelsen. Hur som helst så fotograferades Mao i början av maj tillsammans med den 

albanska delegation som då besökte Kina, och uppenbarade sig åter offentligt då han simmade 

i Yangtze den 16 juli. Han ”mötte massorna” den 10 augusti i en stor hall nära Kinesiska 

kommunistpartiets högkvarter i Peking. Men det var först massmötet på T'ien An Men-torget 

den 18 augusti, det första i en rad sådana möten, som markerade den verkliga startpunkten för 

den egenartade utveckling som vi nu får bevittna i Kina. 

Det var vid detta tillfälle som de Röda gardena för första gången framträdde offentligt, även 

om de hade varit synliga på Pekings gator flera dagar i förväg. Under ceremonierna på 

eftermiddagen fäste en studentska en rödgardistisk armbindel kring Maos arm, därmed 

symboliserande det personliga föreningsbandet mellan ”den store läraren, den store ledaren, 

den store överbefälhavaren, den store rorsmannen” (som Mao hädanefter kallas) och de unga 

aktivister som är hans redskap vid genomförandet av ”kulturrevolutionen”. Rödgardisterna 

viftade i luften med sina rödinbundna böcker med maocitat, vilket gjorde ett karakteristiskt 

intryck som har upprepats och vidgats vid varje därpå följande liknande tillfälle. Två avsnitt 

ur officiella redogörelser för massmöten på T'ien An Men-torget målar mer livligt och koncist 

än någon analys till vilka höjder Mao-kulten når i dag samt hur kulten av hans tänkande 

sammanlänkas med kulten av hans person. 

Först ett utdrag ur redogörelsen för det massmöte på mer än en halv million människor vilket 

hölls för att fira nationaldagen den 1 oktober: 

När morgonsolen spred sina skimrande strålar över staden hade folkmassor som sträckte sig flera 

dussin li redan sammanstrålat mot T'ien An Men-torget och boulevarden öster om detta. I morgon-

solens gassande sken reciterade folkmassorna citat ur ordförande Maos verk och läste upp den 

lovsång som dikterades för dem: ”Den röda solen stiger upp inför oss. Dess glans gör den vida 

jorden röd. Vår store ledare, vår älskade ordförande Mao, måtte du vara med oss för alltid ...” 

Röda ballonger som bar upp stora vimplar med slagord svävade sakta fram i det röda solskenet och 

                                                 
*
 Så till exempel förekommer Maos namn 280 gånger på sex sidor i ett slumpvis valt nummer av Folkets 

dagblad, den 4 september 1966. I det nummer av Pravda som utkom den 7 november 1952, den sista sovjetiska 

nationaldagen under Stalins livstid, nämndes den sovjetiske diktatorns namn endast 99 gånger på sex sidor. Maos 

fotografi upptar hela förstasidan på Folkets dagblad nummer den 1 oktober 1966, medan Stalin i allmänhet fick 

nöja sig med en kvartssida. 
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steg upp högt över de rödgardister och ungpionjärer som hade samlats på torget. Därefter fram-

trädde på södra sidan i jättebokstäver ”Länge leve ordförande Mao!” formade av blombuketter i 

händerna på mer än hundratusen människor. Torget sjöd av tusen och åter tusen händer som viftade 

med sina maocitatböcker. Folket trängdes på T'ien An Men-torget, vars areal är 400.000 kvadrat-

meter, liksom också på de breda gatorna öster därom, och torget blev till en rytande ocean i rött. 

Slagordsropen blandades med levena, och alltsammans lät som en våråska, oavbrutet och 

bedövande. 

I detta ögonblick var det många som kastade ner dessa ord på försättsbladet till sina maocitat-

böcker, för att erinra om detta ögonblick av den största glädje: ”Exakt kl. 10 f.m. den 1 oktober 

1966.”
14

 

Rödgardistmötet den 18 oktober beskrivs på liknande sätt: 

Himlen var azurblå och Peking gassade sig i det gyllene solskenet. Då solen och dess myriader av 

skimrande strålar steg upp över horisonten, hade mängder av rödgardister samt revolutionära lärare 

och studenter, alla ivriga och raska och försedda med röda flaggor och högt burna porträtt av 

ordförande Mao, redan börjat strömma samman från alla håll mot T'ien An Men-torget och till de 

breda gator som mynnar ut i detta. Dessa unga kämpar ... som alla i händerna höll ett exemplar av 

den i ljusrött inbundna boken Citat ur ordförande Maos verk, utgjorde tillsammans ett tåg som 

sträckte sig över mer än 50 li. De bildade en enda grandios röd ström. De läste ideligen upp citat ur 

ordförande Maos skrifter ... Klockan tio minuter i ett tog man upp den majestätiska hymnen 

”Östern är röd”, och det allra saligaste ögonblicket, det som allt folket hade sett fram emot både 

dag och natt, var nu inne. 

Ordförande Mao, vår allra mest vördade och älskade ledare och hans nära vän och vapenbroder 

kamrat Lin Piao, tillsammans med andra ledande kamrater från partihögkvarteret, kom åkande i nio 

öppna bilar. Då de nalkades den stora massan av rödgardister och revolutionära lärare och studenter 

bröt glädjeropen löst från torget och de stora gatorna. Tallösa händer viftade med sina skimrande 

maocitatböcker, och tallösa ögonpar vändes i riktning mot den rödaste bland röda solar. Rop och 

leven ”Länge leve ordförande Mao! Länge leve ordförande Mao!” dundrade fram ... 

Då ordförande Mao åkte fram längs leden av revolutionära lärare och studenter ... var det många 

studenter som hastigt öppnade sina böcker med citat ur ordförande Maos verk och skrev ner samma 

ord på försättsbladet: ”Klockan 1.10 eftermiddagen den 18 oktober, det allra allra lyckligaste och 

allra allra mest oförgätliga ögonblicket i mitt liv, såg jag ordförande Mao, den aldrig nedgående 

röda solen.” 
15

 

Bortsett från själva intensiteten av den tillbedjan som kommer till uttryck i dessa texter — och 

i de händelser de beskriver förmedlas också den tilltagande personifieringen av Mao-kulten på 

ett påfallande sätt. Förr i tiden var Mao visserligen beundrad och även vördad, men på ett mer 

abstrakt och opersonligt sätt, antingen på grund av sitt ”tänkande” eller på grund av sina in-

satser som revolutionsledare. I dag orsakar hans blotta närvaro — för att inte tala om lyckan 

att få trycka hans hand — sådana känslostormar att de som har sett eller träffat honom ofta 

uppges gråta hejdlöst efteråt.
16

 Denna ledarfetischism går hand i hand med fetischistisk 

dyrkan av hans verk. Rödgardisterna bär sin ”lilla röda” med sig var de går och sover med den 

i sängen.  

Det är inte lätt att fälla ett omdöme om en företeelse av dessa mått. Det står alldeles klart att 

det gäller något mycket mer än en med konstlade medel uppiskad masshysteri. Fastän det 

säkerligen förekommer djupt och utbrett missnöje både inom och utom partiet, kan Mao dock 

tydligen räkna med ett folkligt stöd som är avsevärt starkare än vad Stalin kunde räkna med i 

Sovjetunionen, som han härskade över med ren polisterror. Samtidigt finns det skäl att fråga 

sig huruvida Maos popularitet inte redan har allvarligt underminerats av allt det våld som har 

släppts loss under de senaste månaderna. Under den terrorvåg som rödgardisterna satte i gång 

                                                 
14

 Peking Review nr 41 (den 7 oktober) 1966 s. 4. 
15

 Peking Review nr 43 den 21 oktober) 1966 s 5. 
16

 Peking Review nr 42 (den 14 oktober) 1966 s. 23. 
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i augusti och september, steg antalet illa misshandlade personer troligen till flera tiotusental, 

bland vilka flera tusen faktiskt blev ihjälslagna. Och bakom de röda gardena står, som alla väl 

känner till, Lin Piao och hans armé. Denna situation är näppeligen ägnad att uppmuntra till 

offentliga missnöjesyttringar, men det är inte heller troligt att den stärker den vanlige med-

borgarens känsla av inlevelse med sin regering. 

Hur som helst förekommer det sannolikt mer inblandning i den enskildes liv än som förekom i 

Ryssland ens under utrensningarna på 1930-talet, fastän följderna för offren nu inte ound-

vikligen blir döden eller tvångsarbetsläger. Stalin likviderade hänsynslöst allt inbillat eller 

verkligt politiskt oliktänkande; de Röda gardena påtvingar folk inte bara sin politiska orto-

doxi, utan också en ”revolutionär” klädsel och en ”revolutionär” puritansk moral både i fråga 

om kläder och uppträdande i allmänhet. Dessutom krävde Mao inte bara att man skulle passivt 

godta hans politiska linje, utan att varje medborgare aktivt skulle engagera sig. 

Finns det några särskilda kategorier som mer än andra är böjda för att stödja Maos nuvarande 

politik? Ehuru sådana generaliseringar inte kan bli annat än gissningsartade och approxima-

tiva, är det svårt att undgå intrycket att ”kulturrevolutionen” i stor utsträckning är en lands-

bygdens rörelse riktad mot städerna, en böndernas rörelse riktad mot arbetarna. Detta bekräf-

tas inte bara av vissa direkta vittnesbörd, det ligger också helt i linje med det organisatoriska 

och ideologiska innehållet i maktkampen mellan Mao Tse-tung och Lin Piao å ena sidan, 

partiledarna å den andra. 

Organisatoriskt sett är armén i stort sett en bondearmé, och Mao har aldrig glömt att arbetarna 

i städerna inte rörde ett finger för att underlätta den kommunistiska segern år 1949, utan 

passivt inväntade att armén skulle ockupera städerna. Fastän partiet byggdes upp under 

gerillastriderna på landsbygden, tenderar det å andra sidan helt naturligt att fästa den största 

vikt vid stadsproletariatet, och vi har sett att Liu Shao-ch'i sedan länge har lutat åt det hållet. 

Djupare sett är industriarbetarnas mentalitet i stor omfattning oförenlig med det Kina som 

Mao i dag söker skapa. I och med att dessa har förvärvat viss yrkesskicklighet, blir de 

benägna att betrakta tekniskt kunnande som något betydelsefullt, och vänder sig därför mot 

den nu gängse ortodoxin, som ju betraktar deklamation utantill av stycken ur Maos verk som 

ett universalmedel för höjd produktion. Härtill kommer att industriarbetarna i det fortfarande i 

huvudsak lantliga Kina utgör en elit både i fråga om den kunskap om moderna ting som de 

besitter, och i så måtto att de innehar en ekonomiskt gynnad ställning, och därför inte heller är 

med på den extrema egalitarism som också är en av hallstämplarna på en politik som kräver 

att yrkesförfattare böt ersättas av kollektiv bestående av arbetare, bönder och soldater. 

Industriarbetarna är troligtvis också mindre benägna än landsbygdens folk att ta del i de 

främlingsfientliga manifestationer vilka har blivit allt vanligare sedan sommaren 1966. 

Det är å andra sidan heller ingalunda så säkert att majoriteten av bönderna stöder ”kultur-

revolutionen”. Den likartade men mindre radikala politiken under åren 1958-60 medförde 

öppen revolt i vissa landsbygdsområden, och det skulle vara överraskande om reaktionen 

denna gång präglades av någon ohejdad entusiasm. Dessutom lär enligt vissa uppgifter 

partiorganisationen ha förmått hävda sig bättre på landsbygden än i huvudstaden. 

Maos strävan på senaste tiden att utsträcka kulturrevolutionen till fabrikerna och folk-

kommunerna tycks tyda på att han inte är överdrivet säker om stöd från vare sig arbetare eller 

bönder. 

Förståeligt nog kommer det mest entusiastiska stödet från ungdomen. Den stora majoriteten 

bland rödgardisterna är födda efter 1949, och samtliga har under hela sitt medvetna liv fått 

lära sig att betrakta ordförande Mao som Kinas frälsare och som något slags trygg faders-

gestalt. De har dessutom inte, som den äldre generationen, blivit stöpta i den gamla kulturens 

former, och detta, jämte deras ungdomliga iver, gör dem till naturliga och entusiastiska 

redskap för den storm av statykrossning, bokbränning och vanställande av porträtt som drog 
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fram genom Peking och andra städer i augusti och september 1966. Kvantitativt sett har denna 

vandalism troligtvis haft mindre omfattning än den i Frankrike under revolutionen, eller i 

England då Henrik VIII upplöste klostren. Men med hänsyn till den djupa respekt för arvet 

från det förgångna som alltjämt måste existera bland många äldre kineser, kanske den 

psykiska chocken här har varit ännu större. De talrika självmorden bland eliten av Kinas 

författare och konstnärer kan mycket väl ha orsakats inte bara av de trakasserier som 

rödgardisterna har utsatt dem för, utan av deras förtvivlan inför den meningslösa förstörelsen 

av sådana inslag i Kinas kulturarv som endast fanatiker kan betrakta som reaktionära. 

De former Mao-kulten har antagit i dag ter sig ännu underligare mot bakgrund av denna 

bildstorm. Utan att för den skull behöva anta att de helt enkelt representerar ett nytt stadium i 

det kinesiska rikets metamorfos, ligger det i öppen dag att de i avsevärt högre grad har sina 

rötter i vissa drag i Kinas förflutna än i marxismen. Det är verkligen ironiskt att just den Stora 

proletära kulturrevolutionen, som ger sig ut för att vara ett angrepp i den universella proletära 

sanningens namn på de ”borgerliga” och ”feodala” värdena ur det förgångna, att just den 

åtföljs av tendenser som klart motsäger både de universalistiska och de rationalistiska 

elementen inom marxismen. 

På sätt och vis är dessa händelser den logiska kulminationen på Maos liv. Ett centralt tema i 

denna biografi har varit hur Mao under ett halvt sekel har tagit del i kinesernas arbete på att 

modernisera och utveckla sitt land, utan att för den skull upphöra att vara sig själva. Fastän 

Mao hela tiden har erkänt att västerländska idéer behövdes för att, med Yang Ch'ang-shis ord, 

puffa i gång Kina igen, har han från början till slut lagt huvudvikten vid nödvändigheten att 

kineserna utförde saker och ting på sitt eget vis och inte bara apade efter Västerlandet. Som vi 

tidigare såg (ovan s. 47) väckte han uppmärksamhet redan under vintern 1918-19 då han 

under mötena med Li Ta-chaos marxistiska studiegrupp strävade efter att kombinera socialis-

men med idéer från Kinas förgångna. Den nu pågående Stora proletära kulturrevolutionen kan 

betraktas som ett avsiktligt och nostalgiskt försök från Maos sida att återuppleva den 

kulturella revolutionen under fjärde-maj-perioden (1919) och att återerövra sin egen ungdom 

genom att kasta fram en ny generation av ungdomar på den politiska scenen på samma sätt 

som hans egen så plötsligt kom i förgrunden för femti år sedan, även nu i syfte att driva fram 

ett nytt försök att förnya Kina. 

Den här gången försiggår dock det hela förstås helt inom en marxistisk ram. Det rör sig inte 

om någon sammanstötning mellan olika tankeskolor, utan om en återspegling av debatten 

inom den ledande eliten hur marxismen-leninismen i dagens läge korrekt bör uttolkas. Detta 

är i sig själv kanske mindre betydelsefullt än omskiftningen, bakom en fasad av marxistisk 

svada, bort från det deltagande i den intellektuella världsdebatten som var kvintessensen i den 

”nya kulturrörelsen” i Maos ungdom. Under fjärde-maj-rörelsen attackerades den konfu-

cianska traditionen i de västerländska vetenskapliga idéernas och i den västerländska filo-

sofins namn, från Dewey till Marx. I dag förkastas både Kinas förgångna och det väster-

ländska inflytandet (häri inräknat det som härrör från den ”revisionistiska” och ”dekadenta” 

Sovjetunionen) till förmån för ”Mao Tse-tungs tänkande”. Denna nya dogmatik är inte någon 

syntes av marxism och kinesiskt arv, något som så länge hade varit Maos öppet erkända 

målsättning, utan ett slags revolutionär litania till Maos och det kinesiska folkets ära. Mot 

denna bakgrund nöjer sig för övrigt inte längre de ledande i Peking med att skildra Afrika och 

Asien i största allmänhet som stormcentra i den annalkande revolutionära orkanen. Under de 

senaste månaderna har man emfatiskt understrukit att det är Kina som är centrum och ledare 

för världsrevolutionen. 

Med tanke på hur högt kineserna alltid har värderat sin egen kultur är det, helt bortsett från 

Maos egen fåfänga, ingalunda ägnat att förvåna att deras ledares tänkande framställs som ett 

bidrag till den revolutionära teorin vilket i vissa avseenden är mer betydelsefullt än själve 

Marx' bidrag. Men det är en tragedi för Kinas folk att den ortodoxi som nu är föreskriven så 
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totalt ska ha tappat kontakten med det element av kritiskt sinnelag och protest som ingår som 

viktiga drag inte bara i marxismen utan också i Maos författarskap och handlande under hans 

tidigare år. Mao har kämpat hela sitt liv mot det gamla samhällets vidskepelse, men är nu 

själv i färd med att inplanta ett nytt slags vidskepelse. I en av de tre korta ”stående artiklarna” 

— de kallas så därför att de rekommenderas till ständig läsning för det kinesiska folket — 

skrev Mao år 1944: ”Om vi också har våra tillkortakommanden, så är vi i varje fall inte rädda 

för att få dem påpekade och kritiserade, och det därför att vi tjänar folkets sak.”
17

 Den som 

vågar sig på att öppet kritisera honom riskerar i dag att bli ihjälslagen av rödgardisterna. 

Det skulle alldeles givet vara fel att tolka de nu pågående händelserna blott och bart som en 

åldrande despots bemödanden att hänga kvar vid makten och göda sin egen fåfänga. Mao är 

tvivelsutan djupt övertygad om att hans ledarskap och de lärdomar han har att ge är oumbär-

liga för Kinas räddning. Men man kan dock inte undgå att betrakta den Stora proletära kultur-

revolutionen som ett försök från Maos sida att under sin egen livstid resa ett monument åt sig 

som är varaktigare än pyramiderna, ett Kina som i århundraden framöver kommer att tillämpa 

hans tänkande och ära hans namn. I januari 1965 framhöll Mao för Edgar Snow att de 

kommande generationerna i Kina skulle komma att värdera revolutionen i överensstämmelse 

med deras egna värden och deras egen erfarenhet. Om tusen år, sade han, kommer kanske till 

och med Marx och Lenin att verka smått löjliga.
18

 Då han nu överger sin sakliga inställning 

och sätter in sina krafter på att fastställa sin egen plats i historien, har han därmed inte gjort 

sig större på längre sikt i historiens ögon. 

För trettio år sen sade Agnes Smedley om Mao: ”... men sin själ bar han inom sig och den 

isolerade honom.” (Se ovan s. 115-6) En sådan isolering leder lätt i längden till att veder-

börande tappar kontakten med verkligheten och irriterat vänder sig mot all opposition även 

från de äldsta och trognaste bland kamraterna. Våldsamheten i Maos reaktion mot den 

underförstådda eller öppna kritik som har riktats mot hans politik under senare år, har utan 

tvivel ytterligare stegrats genom att han har haft en obehaglig känsla av att hans egna 

erfarenheter kanske inte längre är så relevanta för Kinas problem av i dag. 

Om det faktiskt skulle förhålla sig så, innebär detta mindre en kritik gentemot hans förmåga 

än konsekvensen av en föreliggande situation. Svalget mellan det traditionalistiska Kina inom 

vars ram Mao växte upp till man, och de intellektuella och organisationsmässiga behoven i ett 

samhälle som under andra hälften av nittonhundratalet söker tillgodogöra sig de mest avance-

rade formerna av vetenskap och teknik, det svalget är för brett för att kunna överbryggas av en 

ensam människa. Vissa bland Maos kamrater och rivaler inom det Kinesiska kommunist-

partiet var otvivelaktigt genom sin uppfostran och sin läggning bättre rustade än han för att 

tillgodogöra sig de politiska och ekonomiska lärdomar som ett Kina i färd med att moderni-

seras måste inhämta från Sovjetunionen och Västerlandet. Men just härigenom var dessa 

personer mindre djupt rotade i den kinesiska traditionen och utan kontakt med de verkliga 

behoven och aspirationerna i det kinesiska samhället på 1920- och 1930-talen. Mao hade en 

utpräglad känsla för dessa behov, och därigenom kunde han spela den roll han spelade. Han är 

i dag ovillig att inse att den långa period under vilken hans idéer och metoder var i harmoni 

med Kinas behov nu har nått sitt slut. Härav den ständiga och allt hetsigare kampanj som 

syftar till att påvisa att varje ord i hans skrifter alltjämt har sin fulla kraft och att varenda 

lärdom från hans gerillatid är tillämplig i dag. 

Det är mycket möjligt att Maos ”sinifierade” marxism så småningom kommer att på den 

kinesiska scenen och på världsscenen undergå en utveckling motsvarande marxismens 

utveckling på den europeiska scenen. Marx baserade hela dynamiken i sitt system på den 

revolutionära kraften hos en klass, proletariatet, som han ansåg vara fullständigt alienerat från 
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 Selected Works vol. 3 s. 227. 
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 The New Republic den 27 februari 1965 s. 23. 
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det bestående samhället och fullständigt berövat frukterna av den ekonomiska utvecklingen 

inom detta samhälle. I de fall denna lära har kommit att te sig alltmer irrelevant inom de högt 

utvecklade industriländerna i Europa och Amerika, har denna utveckling varit proportionell 

mot att arbetarna alltmer har fått del av samhällets håvor och att de alltmer har kunnat 

känslomässigt identifiera sig med det bestående. Genom att marxismen fäste folks uppmärk-

samhet på orättvisorna i samhället, bidrog den faktiskt själv till att göra sig förlegad. Som vi 

har sett har Mao nuförtiden i stor utsträckning satt ett ”externt proletariat” — folken i Asien, 

Afrika och Latinamerika — i stället för den stadsarbetarklass som Marx betraktade som 

bärare av återlösare för samhället som helhet. På samma sätt som integrationen av arbetarna i 

det amerikanska och europeiska samhället delvis gjorde de marxistiska protesterna mot det 

bestående samhället förlegade, så kan Kinas integration i världsgemenskapen så småningom 

antas minska virulensen i de maoistiska protesterna mot ”imperialismen”. Och på samma sätt 

som det mest effektiva svaret på den marxistiska revolutionära rörelsen inom det väster-

ländska samhället visade sig vara inte att rörelsen undertrycktes utan att orättvisorna botades, 

så är det mest verkningsfulla svaret på den maoistiska utmaningen inte enkelriktat militärt 

”containment”, utan en positiv strävan att få med Kina i nationernas familj och hjälpa dess 

folk till att komma i åtnjutande av sin beskärda del av världens resurser. 

Det är visserligen sant att den hysteriska och främlingsfientliga atmosfär som nu råder i 

Peking inte bidrar till en sådan hoppingivande utveckling. Men USA har ingen anledning att 

vara belåtet med situationen. Fastän jag, som ovan påpekats, själv är övertygad om att den 

primära drivkraften bakom den nuvarande ”kulturrevolutionära” rörelsen bland folket härrör 

från Maos orubbliga beslut att omskapa Kinas ansikte och för alltid sätta sin prägel på det, så 

kan det inte vara något tvivel om att den utrikespolitiska situationen har spelat en viktig roll i 

debatterna inom det Kinesiska kommunistpartiet liksom också för relationerna mellan partiet 

och armén. I offentliga uttalanden har de Röda gardena motiverats inte bara som förtrupper i 

kulturrevolutionen, utan också som en reserv för Folkets befrielsearmés förestående krig till 

försvar av Kina mot amerikansk aggression. Även om vi kan känna oss övertygade om att 

ingen regering i Förenta staterna skulle kunna vara så till den grad dum och oansvarig att den 

med vett och vilja kastade in landet i ett krig mot Kina, kan det knappast förvåna oss att 

händelserna i Vietnam har inspirerat sådana farhågor i Peking. Detta krig som bara fortsätter 

alldeles vid Kinas tröskel kan knappast vara ägnat att uppmuntra liberalism och tolerans i 

detta land. Inte heller kan man vänta sig att den dagliga synen av en mäktig industrination 

som öser tonvis med bomber över ett litet asiatiskt folk skulle modifiera Maos vision av 

världen av i dag som i första hand en tvekamp mellan den ”revolutionära landsbygden” i 

Asien, Afrika och Latinamerika på ena sidan, de ”imperialistiska” städerna i Europa och 

Nordamerika på den andra. Det är framför allt läget i Vietnam som bidrar till att Maos gerilla-

myt kan överleva; enligt denna är ju den väpnade kampen den enda rätta och revolutionära 

lösningen på varje problem. 

Allteftersom det gångna årets händelser i Peking har utvecklat sig, har man kunnat konstatera 

två motsatta reaktionssätt i Förenta staterna, nämligen dels ängslan för att dessa radikala ten-

denser så småningom ska leda till utrikespolitiska äventyr, dels tillfredsställelse över 

utsikterna att Kina framöver kommer att bli alltför upptaget av sina inre problem för att kunna 

intervenera i Vietnam eller på annat håll. Fastän den förstnämnda möjligheten inte kan 

uteslutas, förefaller den andra mycket mer sannolik. Under det närmaste året kommer vi 

kanske att få bevittna hur Kina i bitterhet och besvikelse vänder ryggen mot en värld där till 

synes socialistiska länder som Sovjetunionen i kinesernas ögon har övergivit sina socialistiska 

principer och slutit upp i dansen kring den individuella välmågans gyllene kalv, allt medan 

folken i Asien, Afrika och Latinamerika på det hela taget har visat sig oförmögna eller 

ovilliga att fullfölja någon verkningsfull revolutionär kamp efter kinesiskt mönster. Ehuru 

detta på kort sikt kan tyckas vara mindre oroande än utsikterna till militär kinesisk expansion i 

Sydöstasien, ligger det i öppen dag att ingen i längden kan ha någon nytta av en situation där 
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en nation på 700 eller 800 millioner människor på detta sätt vore avskuren från resten av 

mänskligheten. Att undvika en sådan skilsmässa mellan Kina och världen i övrigt är en av de 

få fasta och klara målsättningar som kan formuleras för den amerikanska utrikespolitiken då 

vi nu inträder i en period där våra politiker torde komma att se sig ställda inför problem och 

valsituationer av de mest oförutsebara slag. 

Ja, det enda man med säkerhet kan säga om framtiden för Maos Kina är att nästan vad som 

helst är möjligt. Vad striden i toppen beträffar tycks oddsen väga över något till förmån för 

seger för Mao och hans grupp. Men även ifall, som den ädel-sinnade och tillbakadragna 

Chiang Ch'ing uppges önska, nämligen att hela den grupp som opponerar sig mot Mao, med 

Liu Shaoch'i i spetsen, omgående ska elimineras en gång för alla genom summariska 

dödsdomar, så skulle ändå många hinder stå kvar i vägen för upprättandet av ett funktions-

dugligt politiskt system baserat på den Stora proletära kulturrevolutionens principer och 

metoder. Vissa element på medelhög och låg nivå inom partiorganisationen kan komma att 

motsätta sig Maos försök att styra landet med hjälp av armén och de Röda gardena. Det är 

rentav tänkbart att partiet och/eller de militära ledarna i provinserna, bland vilka några har 

lyckats hindra de Röda gardena från att tränga in på deras områden, kan komma att hävda sin 

självständighet, antingen för att avvakta händelseutvecklingen eller för att i partiets namn höja 

upprorsfanan mot Maos personliga styre. 

På kort sikt är det fullt möjligt att Maos prestige och den förkrossande överlägsenheten hos de 

militärstyrkor som står till hans förfogande gör det möjligt för honom att krossa all opposition 

och upprätthålla kontrollen över hela landet. Men även i detta fall är det svårt att se hur en 

politik som sätter sig före att göra Kina stort och starkt genom en kombination av masshysteri 

och maoistiska besvärjelser, i all oändlighet ska kunna accepteras av vetenskapsmännen, 

teknikerna, direktörerna och de utbildade arbetarna inom den moderna sektorn av näringslivet. 

Fastän det alltså är omöjligt att förutsätta vilka vedermödor och omvälvningar det kinesiska 

folket kommer att få uppleva under den närmaste framtiden, förefaller det uteslutet att inte 

Maos himlastormande politik kommer att ersättas av någon annan som är bättre anpassad till 

den gråa men effektiva rationaliteten i det moderna industrisamhället. Det betyder inte 

nödvändigtvis att Kina måste följa Sovjetunionens exempel, än mindre (för att använda ett 

uttryck i Maos stil) att de som nu opponerar sig mot Mao skulle vara ”chrustjevitiska 

revisionister”. Den sovjetiska varianten av kommunism utövar knappast någon större in-

tellektuell lockelse för någon nu för tiden, och ingen ledande grupp skulle rimligen kunna 

överleva i Peking som inte hade som sitt främsta mål att upprätthålla det politiska och ideolo-

giska oberoendet — även om under Maos efterträdare relationerna med Moskva inte behöver 

bli lika dåliga som de är nu. 

Vilken politik man än slår in på i Kina under det kommande året, är det svårt att se hur kulten 

av Mao i dess nuvarande överdrivna form länge ska kunna överleva dennes sorti från arenan. 

Hans efterträdare kommer också att tvingas ta avstånd från kulten i syfte att slippa ta ansvaret 

för både den terror och den blodsutgjutelse som har gått i kulturrevolutionens spår och de 

ekonomiska katastrofer som dessa händelser kan väntas leda till. 

När och om detta inträffar, kommer Maos revolutionära insatser inte nödvändigtvis att för-

nekas eller mista sin betydelse. De kommer helt enkelt att sättas i sitt rätta historiska perspek-

tiv som erfarenheter från en viss utvecklingsfas som dock inte behöver bli någon framtids-

modell. Det är givet att detta aldrig skulle kunna tillfredsställa Mao. Han skulle vilja gå till 

historien inte bara som den som lade grundvalarna för en ny tingens ordning i sitt land, utan 

också som den som för all framtid bestämde dess kurs. Men fastän Mao, likaväl som Marx, 

kanske kommer att bli förlegad, kommer han inte att glömmas under hundratals år framåt. 

Detta borde rimligen vara nog för att tillfredsställa ambitionerna hos vilken människa som 

helst. 
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De odödliga 
Jag miste min stolta poppel, du miste ditt pilträd, pil och poppel svävar nu lätt mot himlarnas 

himmel. Då de spörjer Wu Kang vad han har att bjuda på, räcker han dem vördnadsfullt sitt 

kassia-vin. 

Månens gudinna i ensligt majestät breder sina vida ärmar till dans för dessa trogna själar i den 

ändlösa rymden. Så med ens når dem budet om tigerns jordiska nederlag, då brister de i tårar 

av strömmande regn. 

På våren 1957 skrev Li Shu-i en dikt till åminnelse av sin döde make, Liu Chih-hsün, som föll 

i strid år 1933, och sände dikten till Mao. Som svar skrev Mao den här dikten till åminnelse 

både av Liu och av hans egen hustru Yang K'ai-hui, som avrättades av Kuomintang år 1930. 

Liu Chih-hsün hade varit medlem i Kommunistpartiets provinskommitté i Hunan och i 

bondesammanslutningen där. Han hade deltagit i Nanchang-upproret den 1 augusti 1927, och 

därefter till sin död kämpat i Röda armén. Liu Shu-i hade för sin del varit god vän med Yang 

K'ai-hui. 

Yang K'ai-huis förnamn betyder "poppel" och Liu Chih-hsüns "pil, vide". De två skrivtecknen 

"yang-liu" tillsammans betyder också "pil, vide". Därför frammanar den andra versraden både 

de två fallna kamraternas himmelsfärd och pilfröna som svävar lätt i vinden. Enligt en 

gammal legend hade Wu Kang begått en del brott, och därför dömts att hugga ner ett kassia-

träd på månen. Varje gång han höjer sin yxa blir trädet helt igen, och han måste därför 

fortsätta att fälla det i all evighet. Tigern på sjunde raden syftar på Kuomintang-regimen, och 

den sista raden beskriver de döda kamraternas rörelse vid revolutionens slutliga triumf. Det är 

knappast överraskande att den officiella kommentaren i denna dikt finner "ett starkt element 

av revolutionär romantik"
1
 

 

                                                 
1
 Tsang K'e-chia: ”On Mao Tse-tung's Poems” i Mao Tse-tung, Nineteen Poems (Foreign Language Press, 

Peking 1958) s. 60. Rörande den ”revolutionära romantiken” som kännemärket på Maos författarskap, se ovan s. 

299-300. 


