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Jay Taylor, ameryka ski dyplomata reprezentuj cy swój kraj m.in. na Kubie 
oraz w pierwszej po owie lat 60. na Tajwanie, na pro b  China Times Publishing 
Company w Tajpej napisa  niezale n  i niecenzurowan  przez zleceniodawc  bio-
gra  Chiang Ching-kuo (Jiang Jingguo, dalej: CCK), syna i nast pcy Czang Kaj-
-szeka (Jiang Jieshi, Chiang Kai-shek, dalej: CKS). Ksi ka ukaza a si  w wersji 
chi skiej oraz angielskiej. Zyska a mi dzynarodowe uznanie jako ród o rzeczo-
wej i obiektywnej wiedzy o historii Republiki Chi skiej na Tajwanie, jej polity-
ce wewn trznej i zagranicznej oraz ich g ównych bohaterach. Niew tpliwymi jej 
walorami jest dog bna znajomo  materii przez autora, poparta rzetelnymi i roz-
leg ymi badaniami anglo- oraz chi skoj zycznych róde , a tak e ogromem wy-
wiadów z uczestnikami wydarze  i najbli szych im osób po obydwu stronach Cie-
niny Tajwa skiej.

Rodzina, a raczej dynastia Chiangów, to pasjonuj cy temat dla badaczy na-
ukowych, jak i � podszywaj cych si  za takich � twórców pozycji tabloidowych 
(np. Sterling Seagrave ze swoj  Soong Dynasty). To obecnie ponadstuletnia histo-
ria wp ywowych, bajecznie bogatych i wy mienicie ustosunkowanych osobisto-
ci, które odcisn y swoje pi tno zarówno na historii Azji Wschodniej, jak i Sta-

nów Zjednoczonych. Mroczne i zawi e dzieje klanu, fatum mierci m skiej linii 
(podobnie jak Kennedych) d ugo b d  fascynowa y pokolenia naukowców oraz 
politologów i pisarzy. Pocz tek XXI w. to odej cie dwóch wa nych kobiet tej ro-
dziny. W 2003 zmar a w 105-letnia ona CKS, madame Chiang � Mayling Soong, 
w 2005 ona CCK � Faina Chiang. Moje powi zania z t  rodzin  s  natury ca -
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kiem prozaicznej � przez pewien czas s siadem moim by  prawnuk CCK � przy-
stojny i znany przedsi biorca � wraz z ci arn  on .

Taylor w a ciwie wymierza proporcje mi dzy wielk  polityk , zagadnieniami 
krajowymi, histori  KPCh oraz KMT a sfer  prywatn  i rodzinn  przywódców, 
cywilnych, jak i wojskowych. Autor skupia si  zarówno na zasadniczych zagad-
nieniach, jak i pozwala sobie na dryfowanie wokó  spraw mniejszej wagi, wa -
nych jednak dla w a ciwego zrozumienia dzia ania danej osoby. W odpowiednich 
proporcjach przedstawia wydarzenia w Chinach na tle polityki wiatowej. Zgrab-
na i wywa ona narracja sprawia, i  nie nu y nas dok adny niejednokrotnie opis 
poszczególnych historii. 

Po kolei ledzimy losy pokole  i od amów rodziny Chiangów (tych z prawego 
oraz tych z nieprawego o a). Przedstawione s  skrupulatnie i nadzwyczaj rzetel-
nie. Poznajemy ich od strony ocjalnej oraz cz sto tak e prywatnie, w relacjach ze 
wspó pracownikami, znajomymi oraz rodzin . Autor ujawnia bardzo du o niezna-
nych wcze niej opinii, relacji oraz wydarze , a tak e ich przyczyny i ród a.

Skoncentruj  si  na kilku elementach biograi. 
Przede wszystkim Chiang Ching-kuo by  politykiem uczciwym, wra liwym 

na ludzkie nieszcz cie oraz krzywd  i bezwzgl dnym przeciwnikiem korupcji. 
Pod tym wzgl dem biogra  czyta si  jak bajk . Uosabia  i realizowa  dok adnie 
te wszystkie postulaty, o których stale opowiadaj  nam politycy, a których na ogó  
nie realizuj . Wymaga  tego od siebie, swoich pracowników oraz rodziny. Jego 
skromno , ogromna pracowito , oddanie krajowi i bezkompromisowa nieprzekup-
no  powodowa y wrogo  oraz brak akceptacji ze strony kierownictwa KMT oraz 
wojskowych. Przez osoby postronne cz sto okre lany by  jako bezpretensjonalny, 
normalny i wr cz przyziemny. Mia em okazj  przeprowadza  wywiad z jednym 
z dyrektorów tajwa skiego MSZ, który opowiada , e odwiedzaj c CCK w domu, 
ze zdziwieniem spostrzeg , i  gospodarz ma stare i wys u one meble. Mimo wie-
lu prób wywarcia na syna generalissimusa wp ywu i przekupienia go, zamiary te 
si  nie powiod y � i tak np. a  do mierci zarówno CCK, jak i jego ma onki, ad-
ne z nich nigdy nie posiada o nieruchomo ci. Do s abych stron tego tak dbaj cego 
o rodzin  cz owieka nale y z pewno ci  zaliczy  liczne romanse.

Bohater ksi ki to tak e znakomity administrator. By  pomys odawc  oraz 
skutecznie zrealizowa  wiele inicjatyw poprawiaj cych ycie Chi czyków. Ju  
w m odym wieku przeprowadzi  w ramach �trzylatki� (pocz tek lat 40.) reformy 
w Czwartym Regionie Administracyjnym, obszarze znanym pod nazw  Kannan 
(po udniowa cz  Jiangxi). Wprowadzi  nowsze i efektywniejsze metody w rol-
nictwie, zapewniaj c mieszka com tego biednego regionu ca oroczne wy ywienie. 
Rozbudowa  przemys  (z trzech fabryk do ponad czterdziestu), zleci  wzniesienie 
szko y dla bezdomnych sierot, gdzie zakaza  stosowania kar cielesnych. Wprowa-
dzi  praworz dno  i porz dek, nie trac c przy tym na popularno ci (np. osi gn  



wymagane progi rekrutów do armii, nie powoduj c przy tym � w przeciwie stwie 
do wi kszo ci cz ci Chin � wrogo ci do pa stwa oraz urz dów). Efekty jego po-
czyna  zaskarbi y mu podziw i uznanie w kraju oraz za granic . Autor zauwa a 
jednak, e pomog a mu w ich osi gni ciu z pewno ci  zarówno pozycja ojca, jak 
i prawdopodobnie pieni dze matki. Sukcesem zako czy a si  tak e dzia alno  
CCK w Szanghaju (1948 r.), gdzie m.in. zd awi  inacj , ukróci  korupcj  (aresz-
tuj c wysokich rang  urz dników, ich rodziny oraz powi zanych z KMT gangste-
rów), poprawi  warunki ycia najubo szych i zaprowadzi  porz dek.

Mankamentem ksi ki jest w moim odczuciu powierzchowne i niewystarczaj -
ce przedstawienie korupcji, nepotyzmu i innych wad kompromituj cych rodowi-
sko CKS oraz KMT. Tragicznym wydarzeniom z 28 lutego 1947 r., kiedy to woj-
sko zd awi o niezadowolenie lokalnej spo eczno ci wywo ane rz dami przybyszy 
z kontynentu, zabijaj c 20�30 tys. ludzi, Taylor po wi ca pó torej strony. Tragedia 
ta odgrywa w powojennej historii Tajwanu ogromn  rol  do dzisiaj. Sam bohater, 
mimo zainicjowania wielu reform i dzia a  na rzecz demokratyzacji ycia na Taj-
wanie, nigdy nie podda  si  procesowi wolnych wyborów, co autor omieszka  za-
uwa y . Mo na wr cz odnie  wra enie, e w adze KMT pos u y y si  zdolnym 
cudzoziemcem, by si  �wybieli � i �zmy  winy�. Autor za  pokazuje w a nie tak  
wersj  wydarze .

Wskazuje na to ponadto historia sprzed dwu lat. Jay Taylor przygotowuje od 
pewnego czasu ksi k  o CKS. W celu zebrania materia ów przyjecha  na kilka 
tygodni na Tajwan. Znajoma ameryka ska profesor zaproponowa a mu spotkanie 
z osob , która od trzech dekad zbiera sklasykowane jako tajne materia y doty-
cz ce zarówno KMT, jak i CKS. Swoj  prac  badawcz  cz owiek ten rozpocz  
trzy dekady temu jako zagorza y cz onek KMT na jednej z uczelni. Nie wiadomy 
niczego promotor przed u a  mu co roku zezwolenie na korzystanie z archiwum. 
Kiedy m ody badacz wynik pracy zacz  udost pnia  publicznie, wyrzucono go 
z partii, straci  prac  i przeniesiono go do archiwum innej uczelni. Tam jednak, 
wraz z nadej ciem demokracji, nawi za  kontakty z wyk adowcami w ChRL i do-
tar  do równie ciekawych dokumentów z archiwów kontynentalnych. Dokumenty 
te dzisiaj s  ju  cz ciowo znane z innych róde , jednak by y wywrotowe trzy de-
kady temu. Nadal cz  z nich to nigdzie nie publikowane tajemnice historii KMT. 
I z tych w a nie materia ów Taylor zrezygnowa . S  w wi kszo ci bardzo kontro-
wersyjne i ukazuj  ciemn  stron  rz dów tej partii oraz jej przywódcy.

Tak jak w adze ameryka skie niezadowolone by y ze sposobu rz dzenia oraz 
cz stego braku skuteczno ci w przypadku CKS, tak cz sto chwalono i wyra ano 
zadowolenie z jego syna. Mo na sobie jedynie wyobra a , jak rozwini te gospo-
darczo, technologicznie i demokratyczne by yby dzisiaj Chiny, gdyby CCK mia  
mo liwo  wywarcia wp ywu na losy ca ego kraju, nie za  ma ej i alienowanej 
na arenie mi dzynarodowej wyspy. Szkoda tak e, e jego posta , dokonania i po-
gl dy s  tak ma o spopularyzowane w wiecie. Znane s  nazwiska i yciorysy za-



równo przywódców komunistycznych Chin, jak i twórcy sukcesu Singapuru Lee 
Kuan Yew. Na szcz cie Syn generalissimusa wype nia t  luk . Jego spadkobier-
c  i wychowankiem jest niezwykle popularny obecnie na Tajwanie burmistrz Taj-
pej, od niedawna szef KMT, a tak e prawdopodobnie przysz y prezydent Tajwa-
nu � Ma Ying-jiou.


