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Po kl sce na kontynencie w 1949 r. rz dzona przez Parti  Narodow  (Kuomin-
tang, KMT) Republika Chi ska zachowa a jeszcze szcz tek pa stwowo ci na Taj-
wanie. Pewien etap jej dziejów zosta  wszak e zamkni ty, co zach ca o do spo-
rz dzenia bilansu. Istnienie dwóch skon iktowanych republik nosz cych miano 
chi skich (jedna z dodatkiem �ludowa�) sprawi o jednak i sprawia nadal, e wiele 
z ówczesnych kon iktów bynajmniej nie przebrzmia o, wywo uj c skrajnie roz-
bie ne nieraz oceny w historiogra i. Niniejszy artyku  jest prób  nakre lenia g ów-
nych tendencji w tej dziedzinie w wiecie anglosaskim, ze szczególnym uwzgl d-
nieniem najaktywniejszych na tym polu Stanów Zjednoczonych.

Z uwagi na ci gle nik  znajomo  dziejów Republiki Chi skiej (i Chin w ogó-
le) w Polsce, wypada zacz  od zwi z ych wyja nie . Kuomintang (Zhongguo 
Guomindang)1, czyli Chi ska Partia Narodowa, wyrós  ze Stowarzyszenia Odro-
dzenia Chin (Xingzhonghui), za o onego w 1894 r. przez Sun Yatsena, b d cego po-
cz tkowo lu n  lig  rewolucjonistów. Po d ugoletniej walce, pe nej ci kich pora-
ek, organizacja ta, ju  pod now  nazw , odegra a g ówn  rol  w obaleniu dynastii 

Qing w 1911 r. Rok pó niej partia odnios a druzgoc ce zwyci stwo w pierwszych 

1 W artykule dla zapisu nazw i terminów chi skich stosowana b dzie przyj ta w ChRL transkryp-
cja pinyin, z wyj tkiem zakorzenionych ju  w j zyku polskim nazw geogra cznych (jak Szanghaj, 
a nie Shanghai, i Nankin, a nie Nanjing) czy Kuomintang (a nie Guomindang) oraz nazwiska Czang 
Kaj-szek, znanego w takiej w a nie, pot nie zniekszta conej postaci (w pinyinie powinno brzmie  
Jiang Jieshi). Z oczywistych wzgl dów nie sposób by o jednak ingerowa  w tytu y omawianych an-
gloj zycznych prac, w których przewa a stara transkrypcja Wade�a-Gilesa, powszechnie stosowana 
w krajach anglosaskich do mniej wi cej lat 80. XX w. Nazwiska przywo ywanych w tek cie zachod-
nich badaczy pochodzenia chi skiego pozostawiono w formie, jakiej u ywali oni sami.



i ostatnich w Chinach wolnych wyborach. Wkrótce po nich posz a jednak w roz-
sypk , rozgromiona przez ówczesnego dyktatora, gen. Yuan Shikaia. W 1924 r. 
odbudowana zosta a jako twór organizacyjnie zupe nie nowy, wodzowski i hierar-
chiczny, którego duch zaczerpni ty zosta  z tradycyjnych chi skich tajnych sto-
warzysze , lecz struktura � z rosyjskiej partii bolszewickiej, z któr  Sun Yatsen 
nawi za  wówczas wspó prac . Wspó praca ta, której cz ci  by a te  kooperacja 
z powsta  w 1921 r. Komunistyczn  Parti  Chin (Gongchangdang, KPCh) za-
ko czy a si  w 1927 r. krwawym zerwaniem, a KMT narzuci  sw  w adz  wi k-
szo ci Pa stwa rodka. Rz dy nacjonalistów, zwane od ich stolicy nanki sk  de-
kad  (1927�1937), przerwane zosta y inwazj  japo sk . W jej trakcie kieruj cy 
KMT Czang Kaj-szek zdoby  wielki szacunek w wiecie, gdzie uznawano go, obok 
Churchilla, Roosevelta i Stalina, za jednego z przywódców alianckiej koalicji. Chi-
ny zosta y jednak zrujnowane wojn , KMT za  zarzucano coraz silniej korupcj , 
brutalno  i nieudolno . Wkrótce tak niedawno s awiony re im dozna  spekta-
kularnego upokorzenia: zosta  wygnany przez zwyci skich komunistów na wysp  
Tajwan. Na owym skrawku Chin zdo a  wszak e zbudowa , ku zdumieniu wielu, 
niezwykle sprawne i nowoczesne pa stwo, a w latach 80. XX w. � zgodnie zreszt  
z w asn  doktryn , g osz c , e ostatecznym celem partyjnej �kurateli� (dangshi) 
s  rz dy parlamentarne � zdemontowa  sw  dyktatur , zaprowadzaj c demokra-
cj . Ten ostatni, wyspiarski okres, sk din d bardzo ciekawy, wykracza ju  jednak 
poza ramy tego artyku u. 

Poni szy szkic z konieczno ci musi mie  charakter niepe ny i selektywny � tak 
z uwagi na ograniczone rozmiary samego tekstu, jak i rozmiary literatury nauko-
wej, o któr  chodzi. Pomini te zostan  prace o charakterze syntetycznym, których 
ramy chronologiczne wykraczaj  poza okres dominacji Partii Narodowej w Chi-
nach (w chwili, gdy KMT doszed  do w adzy po tzw. ekspedycji pó nocnej, Re-
publika Chi ska, w której powstaniu partia ta odegra a zreszt  wiod c  rol , ist-
nia a ju  ponad 15 lat). Nie b d  równie  rozpatrywane opracowania dotycz ce 
wy cznie chi skiego komunizmu. Jego losy splot y si  wprawdzie ci le z dzieja-
mi ruchu nacjonalistycznego (komuni ci byli nawet przez czas pewien cz onkami 
KMT!), ale KPCh zwi zana jest w znacznie wi kszym stopniu z histori  ChRL, 
jako jej geneza. Wreszcie, pomini te tu zostan  prace o charakterze publicystycz-
no-reporterskim (jak cho by g o na relacja Theodore�a White�a i Annalee Jacoby 
Thunder out of China, wyd. 1, New York 1948, nak ad William Sloane Associa-
tes) oraz pami tniki. Niektóre z nich (cho by wspomnienia Li Zongrena, pe ni -
cego obowi zki prezydenta Republiki, czy Chen Lifu, bliskiego wspó pracownika 
Czang Kaj-szeka) zawieraj  wprawdzie nader cenny materia , trudno jednak uzna  
je za prace naukowe i anglosaskie.



Przytoczone poni ej, niekiedy bardzo subiektywne, opinie na temat KMT, od-
zwierciedlaj  pogl dy autorów omawianych opracowa , a nie autora artyku u. Wie-
le z nich nie przetrwa o próby czasu, cho  nale y pami ta , e co do niektórych 
zagadnie  do dzi  trudno mówi  o jednoznacznych ustaleniach historiogra i. Nie 
zawsze te  badacze publikuj cy pó niej okazywali si  bardziej przenikliwi od swych 
poprzedników. Wydaje si  natomiast pewne, i  w a nie prace naukowe w j zyku 
angielskim kszta tuj  opinie historyków wiata zachodniego na temat Chin.

 Nie ma w tpliwo ci co do tego, i  w a nie pa stwa anglosaskie (USA i kraje 
Imperium Brytyjskiego) nale a y do grupy mocarstw, maj cych naj ci lejsze kon-
takty z Chinami w ci gu stulecia poprzedzaj cego rok 1949. Spo ród nich Chi sk  
Republik  Ludow  uzna a wszak e natychmiast tylko Wielka Brytania. Nie uczy-
ni y tego jej dominia ani � co najbardziej istotne � Stany Zjednoczone. W chwi-
li kl ski Republiki Chi skiej na kontynencie w USA dominowa y jednak opinie 
bardzo krytyczne wobec pokonanego re imu. Wyra a a je do  bogata literatura 
publicystyczno-wspomnieniowa, przede wszystkim jednak tom United States re-
lations with China (United States Departament of State, Washington 1949), z któ-
rego czerpali niemal wszyscy autorzy, przede wszystkim za  niech tnie nastawie-
ni do KMT. W woluminie tym dowodzono, e chi scy narodowcy sami byli winni 
swego upadku, z którym polityka Waszyngtonu nie mia a jakoby nic wspólnego. 
Ten swoisty wyrok wspó gra  znakomicie z konkluzjami wynikaj cymi z wojen-
nego diariusza gen. Josepha Stilwella, szefa sztabu i doradcy przywódcy KMT 
Czang Kaj-szeka, który opublikowa  w 1948 r. Theodore White (The Stilwell pa-
pers, arr. and ed. by Theodore H. White, Schocken Books, New York 1948). Nie-
yj cy ju  Stilwell okre la  KMT mianem �szamba�, a jego przywódców dema-

skowa  jako leni, g upców i tchórzy. Fakt, e identyczne obelgi genera  miota  pod 
adresem wszystkich nie-Amerykanów (tak e Brytyjczyków!) nie wzbudzi  szcze-
gólnego rezonansu. 

Wojna w Korei, podczas której ochotnicze rzekomo wojska ChRL zabi y ty-
si ce Amerykanów, i jednoczesna metamorfoza re imu tajwa skiego w jednego 
z g ównych sojuszników USA nieco ow  optyk  zmieni y. Zainteresowaniem hi-
storyków cieszy  si  jednak przede wszystkim chi ski komunizm, dla którego Re-
publika Chi ska stanowi a jedynie swoisty �kraj m odo ci�. Po wi cone jej prace 
tworzyli przede wszystkim ludzie w jakiej  mierze zwi zani z ni  osobi cie. Cen-
na monogra a Chang Kia-ngaua The in ationary spiral: The experience in China 
1939�1950 (MIT Press, Cambridge, Mass. 1957), ukazuje w jaki sposób wojen-
na i niezawiniona przez rz d in acja zniszczy a gospodark  Republiki, a przez to 
po rednio i j  sam . Jej autor, by y ekspert re imu kuomintangowskiego, w chwi-
li opublikowania ksi ki mia  ju  obywatelstwo USA. Solidnym warsztatem cha-
rakteryzowa y si  te  opracowania dawnego doradcy ekonomicznego KMT Arthu-



ra N. Younga: China and the helping hand 1937�1945 (Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 1963), China�s wartime  nance and in ation 1937�1945 (Ha-
rvard University Press; Cambridge, Mass. 1965) i przede wszystkim China�s nation-
building effort 1927-1937: The  nancial and economic record (Hoover Institution 
Press; Stanford, Calif. 1971). O osi gni ciach w budowie nowoczesnego sektora 
gospodarki mówi a praca Johna K. Changa Industrial development in pre-Commu-
nist China: A quantitative analysis (Aldine, Chicago 1969) oraz cenne, dotycz ce 
szerszego okresu stadium Chui-ming Hou Foreign investment and economic deve-
lopment of China 1840�1937 (Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1965). 
To ostatnie opracowanie, zrywaj ce z dotychczasowym czarno-bia ym schematem 
relacji gospodarczych Chin z Zachodem, argumentowa o, e obce inwestycje ka-
pita owe by y w zasadzie korzystne dla Chin, a rz d nacjonalistyczny umia  to do-
ceni  i przyci ga  niebagatelnych inwestorów. Swoistym ukoronowaniem owego 
nurtu sta  si , b d cy plonem naukowego sympozjum, poka ny tom pod redakcj  
Paula K.T. Siha The strenuous decade: China�s nation-building efforts 1927�1937 
(St. John�s University Press, Jamaica, N.Y. 1970). 

Spod �szkie ka i oka� owych badaczy Republika Chi ska wychodzi a, ogól-
nie mówi c, obronn  r k . Cho  nie ukrywali oni przera aj cej nieraz n dzy i za-
cofania Chin Narodowych, podkre lali zarazem, e zjawiska te by y nast pstwem 
przesz o ci. Natomiast KMT, w ich opinii, po o y  solidne fundamenty narodo-
wego odrodzenia, dokonuj c znacz cego post pu na polu politycznym, edukacyj-
nym, gospodarczym i  nansowym. Akcentowano stworzenie nowoczesnego prawa 
� w tym kodeksów handlowych � i pomy lnie przeprowadzon  w 1935 r. reform  
 nansów, w rezultacie której stworzono pocz tkowo stabiln  now  walut , fabi. 
Wskazywano na rozwój i nawet rozkwit niewielkiego sektora nowoczesnego, któ-
rego centrum by  Szanghaj. Ogólna konkluzja wydawa a si  brzmie , e KMT by  
na drodze do stworzenia nowoczesnego pa stwa, ale najpierw inwazja japo ska, 
a potem komuni ci zniszczyli wszystkie jego wysi ki.

Niejako na uboczu zdominowanej przez sprawy gospodarcze historii Republi-
ki Chi skiej pozostawa y badania tzw. warlordyzmu � czasowego rozcz onkowa-
nia Chin przez wojskowych satrapów. Cz ciowe zjednoczenie kraju przez naro-
dowców w 1928 r. przetr ci o kr gos up owej pladze, ale nie wyeliminowa o jej 
ca kowicie, gdy  niektórzy lokalni dyktatorzy przetrwali do lat 30., a nawet (Yan 
Xishan w Shanxi) do 1949 r. Opublikowana w 1966 r. praca Jamesa E. Sheridana 
Chinese warlord. The careeer of Feng Yu-hsiang (Stanford University Press, Stan-
ford, Calif. 1966) by a KMT mocno niech tna. Autor akcentowa , e narodowcy 
moralnie nie byli lepsi (je li nie gorsi) od jego bohatera, uznanego potem przez 
komunistów za �warlorda post powego�. Co wi cej, wysun  tez  (cho  sam si  
do niej precyzyjnie nie ustosunkowa ), e opieraj cy si  w znacznej mierze na ar-



mii przywódca KMT Czang Kaj-szek sam by  kim  w rodzaju warlorda, a wi c 
przej cie w adzy przez nacjonalistów nie by o adnym szczególnym prze omem. 
Nieco inny obraz ukazywa a wydana niemal jednocze nie przez Donalda A. Gilli-
na biogra a innego lokalnego dyktatora: Warlord: Yen Hsi-shan in the Shensi pro-
vince 1911�1949 (Princeton University Press, Princeton, N.J. 1967). Nie neguj c 
znaczenia reform wdra anych przez tytu ow  posta , Gillin zauwa a , e Yan by , 
zw aszcza po 1928 r., �anachronizmem�, wobec którego KMT reprezentowa  po-
st p. Podkre la  te  bohaterstwo o nierzy nacjonalistycznych, broni cych w 1937 r. 
przed Japo czykami stolicy Yana, Taiyuanu, co mia o znaczenie wobec coraz licz-
niejszych prób negowania wysi ku obronnego Czang Kaj-szeka w wojnie z Japo-
ni . Natomiast praca Australijczyka Odorica Y.K. Wou Militarism in modern Chi-
na. The careeer of Wu P�ei-fu 1916�1939 (Dawson and Sons, Folkestone 1978) 
zdawa a si  sugerowa , e pokonany przez KMT Wu Peifu, pozbawiony obcej 
Chinom, a wspieranej przez pewien czas przez Moskw , ideologii nacjonalistycz-
nej, by by jako ich zjednoczyciel lepszy ni  Partia Narodowa. Ogólne studia na 
temat warlordyzmu pióra Hsi-shenga Ch�i (Warlord politics in China 1916�1928, 
Stanford University Press, Stanford, Calif. 1976) i Kanadyjczyka Jerome�a Ch�ena 
(The military-gentry coalition. China under the warlords, University of Toronto�
York University, Toronto 1979) niewiele dorzuca y do tej kwestii, traktuj c g ów-
nie o czasach przed przej ciem w adzy przez KMT.

Rozbiciem warlordyzmu przez KMT zaj  si  Donald H. Jordan w monogra i 
The Northern expedition. China�s national revolution of 1926�1928 (University 
Press of Hawaii, Honolulu 1976). Wbrew dotychczasowym ocenom, zak adaj cym, 
e usuni cie komunistów z KMT w 1927 r. oznacza o koniec rewolucji, Jordan 

identy kowa  t  ostatni  z dokonanym przez nacjonalistów zbrojnym zjednocze-
niem kraju. Wskazywa  przy tym, e zwyci ski Czang Kaj-szek by  w wi kszym 
stopniu ni  jego rywale w partii (tzw. lewicowy rz d wuha ski) sk onny do kom-
promisu, z którego a priori wyklucza  tylko komunistów. Co jednak najistotniej-
sze, Jordan stanowczo kwestionowa  powszechne dot d przekonanie, i  zwyci ski 
pochód armii rewolucyjnych by  efektem pracy KPCh na zapleczu frontu. Prócz 
nielicznych wyj tków � dowodzi  � przybycie armii narodowej umo liwia o orga-
nizowanie si  robotników, a nie odwrotnie. Zastanawia, e solidnie podbudowane 
chi skimi archiwaliami tezy Jordana mia y niewielki (przynajmniej pocz tkowo) 
wp yw na s dy podr cznikowe.

Jednocze nie bowiem kszta towa  si  pot ny nurt badawczy zdecydowanie wo-
bec KMT niech tny. Jaki  wp yw na jego powstanie wywar o na pewno (pocz tko-
wo pó o cjalne) uznanie ChRL przez Stany Zjednoczone w latach 70. i jednoczesne 
zerwanie stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. W USA pojawi  si  wówczas 
szereg publikacji wspomnieniowych ludzi ju  w latach 40. zdecydowanie niech t-



nych Republice Chi skiej (David Barrett, John Service, Olivier E. Clubb), którzy 
swoj  postaw  niejako uwiarygodniali aktualny zwrot w polityce USA. Sztandarow  
postaci  tego nurtu sta  si  Lloyd E. Eastman. Jego podstawowe monogra e: The 
abortive revolution: China under nationalist rule, 1927�1937 (Harvard Universi-
ty Press, Cambridge, Mass. 1974) i jej swoista kontynuacja Seeds of destruction: 
Nationalist China in war and revolution 1937�1949 (Stanford University Press, 
Stanford, Calif. 1984) wraz z szeregiem prac pomniejszych postawi y Republik  
Chi sk  w stan oskar enia. Koncentruj c swe rozwa ania dotycz ce gospodarki na 
sektorze rolniczym jako dominuj cym w kuomintangowskich Chinach, Eastman 
wskazywa , e czasy KMT by y �dob  gospodarczego zastoju�. Podkre la , e am-
bitnych planów gospodarczych, akcentowanych przez autorów poprzednich opra-
cowa , nie wcielano w ycie, za  cz sto chwalona reforma  nansów mog a mie  
wr cz negatywny wp yw na kondycj  zwyk ych ludzi. Szczególny nacisk East-
man po o y  jednak na brutalny, represyjny charakter rz dów oraz skorumpowanie 
dostojników kuomintangowskich, powi zanych, jak podkre la , z kompradorsk  
a nawet ma jn  elit  miast nadmorskich. Wed ug niego, dyktatura KMT kszta to-
wana by a wiadomie na wzór faszyzmu, a powo any do ycia przez Czang Kaj-
szeka ruch niebieskich koszul mia  ju  zwyczajnie faszystowski charakter. Swej 
niech ci wobec Czang Kaj-szeka profesor Eastman da  pe ny upust, opracowuj c 
wspomnienia jego drugiej ony (Chiang Kai-shek secret past. The memoir of his 
second wife, Ch�en Chieh-ju, edited and with introduction of Lloyd E. Eastman, 
Westview Press, Boulder Col. 1993). Wy aniaj cy si  z tych wspomnie  plastycz-
ny, ale bynajmniej nie jednoznaczny portret chi skiego przywódcy Eastman swym 
komentarzem stara  si  na ka dym kroku podczerni .

Z konkluzjami Eastmana zasadniczo zgadza y si  ustalenia Hung-mao Tiena 
poczynione w pracy Government and politics in Kuomintang China, 1927�1937 
(Stanford University Press, Stanford, Calif. 1972). W mniej napastliwy sposób, ale 
równie zdecydowanie stwierdza  on, e instytucjonalne oraz administracyjne struk-
tury budowanego przez nacjonalistów pa stwa by y organizacyjnie zbyt s abe, by 
stworzy  silny i zintegrowany naród. Nawet bez najazdu japo skiego, dowodzi  
autor, pa stwo KMT musia oby zawali  si  od wewn trz, pod ci arem swoich 
win. W sukurs wywodom historyka z Wisconsin przysz a Suzanne Pepper w wy-
soko ocenionej monogra i Civil war in China. The political struggle, 1945�1949 
(University of California Press, Berkeley 1978). Opisa a ona skorumpowany, nie-
udolny i wysoce represyjny re im, szczególny nacisk k ad c na prze ladowanie 
przeze  tzw. trzeciej si y, czyli demokratycznych partii mieszcza skich, odwo uj -
cych si  g ownie do inteligenckiej klasy redniej,. Po lekturze ksi ki Pepper czy-
telnik dochodzi  do wniosku, e KMT otrzyma  to, na co zas u y , i e w Chinach 



w 1949 r. wszyscy odetchn li z ulg . O tym, kim byli zwyci scy komuni ci, au-
torka pisa a zdecydowanie mniej.

Bardziej wywa one, cho  generalnie te  krytyczne by y oceny Hsi-shenga Ch�i, 
zawarte w opartej na ród ach tajwa skich monogra i Nationalist China at war. 
Military defeats and political collapse 1937�1945 (University of Michigan Press, 
Ann Arbor 1982). Na tle szerokiej panoramy ogarni tego wojn  kraju, cho  na 
309 stron tylko 42 dotycz  dzia a  zbrojnych, Ch�i, nie podaj c w w tpliwo  pa-
triotyzmu przywódców KMT, ukazywa  ich nieudolno . Po pewnych wahaniach 
odrzuca  równie  tez  o faszystowskim charakterze re imu, pot pia  jednak jego 
brutalno  i monopartyjne rz dy.

Druzgoc ca krytyka Chin Narodowych zawarta jest w wojennej biogra i wspo-
mnianego ju  gen. Josepha Stilwella pióra Barbary Tuchman (Stilwell and American 
experience in China 1911�1945, Macmillan, New York 1970). Autorka, obdarzo-
na wietnym piórem, lecz nie znaj ca j zyka i realiów Chin, stworzy a plastyczny 
obraz odra aj cej dyktatury, przez której nieudolno  i cynizm wysi ki tytu owe-
go ameryka skiego bohatera zmierzaj ce do odrodzenia armii chi skiej zako -
czy y si   askiem. W wietle pó niej opublikowanych róde , tak tajwa skich, jak 
i brytyjskich (diariusz marsza ka polnego Alanbrooke�a), portret Stilwella okaza  
si  mocno upi kszony. Jednak dzi ki b yskotliwemu stylowi Tuchman ksi ka do-
czeka a si  licznych wyda  i nagrody Pulitzera, ugruntowuj c legend  Stilwella 
w Stanach Zjednoczonych. 

Najdalej w pi tnowaniu Partii Narodowej posun  si  na pewno Sterling Seagra-
ve w bestsellerowej pracy The Soong dynasty (Harper and Row, New York 1985). 
Opowiada ona o trzech siostrach, które po lubili Sun Yatsen, Czang Kaj-szek oraz 
premier i znakomity  nansista Kong Xiangxi. Brat owych sióstr, Song Ziwen (zna-
ny jako T.V. Soong), by  premierem oraz wieloletnim ministrem  nansów Chin 
Narodowych. Je li dotychczasowe prace �rewizjonistów� (nawet Eastmana) pisa-
ne by y mimo wszystko j zykiem naukowym i podbudowane ród owo, Seagra-
ve korzysta  z archiwaliów (g ównie policyjnej proweniencji) jedynie incydental-
nie, goni c bardziej za materia em anegdotycznym. Z jego pracy wy ania si  obraz 
gangu zbrodniarzy, którzy zawdzi czali swe wyniesienie wspó pracy ze wiatem 
przest pczym (g ównie szanghajskim tzw. Zielonym Gangiem, Qingbang). Czang 
Kaj-szekowi, szefowi owej domniemanej szajki, Seagrave odmówi  nawet tego, 
co przyznawali mu najzagorzalsi polityczni przeciwnicy � osobistej nieprzekup-
no ci oraz o nierskiej odwagi. W sumie Dynastia Sungów, gdyby j  opublikowa-
no czterdzie ci lat wcze niej, zas u y  by mog a na miano politycznego pam etu. 
Jednak w 1985 r. ksi ka ta by a ju  tylko historycznym fa szerstwem � je li nie 
oszczerstwem. Nie przeszkodzi o to jednak entuzjastycznym niekiedy recenzjom, 
czemu sprzyja  tak b yskotliwy styl autora, jak i fakt, e niektóre z atakowanych 



przez niego osób y y jeszcze na Tajwanie. Recenzje te przewa nie nie wysz y co 
prawda spod pióra ludzi nauki, ale w ród ich autorów znalaz  si  te  na przyk ad 
autor znanej biogra i Mao Zedonga, australijski uczony Ross Terrill.

Zapocz tkowany przez Tiena i Eastmana nurt krytyczny (u tego ostatniego nawet 
hiperkrytyczny) spotka  si  wszelako z replik  ju  w latach 80. Znaczn  rol  odegra a 
tu monogra a Kanadyjczyka Roberta E. Bedeskiego State building in modern Chi-
na: The Kuomintang in the prewar period (University of California Press, Berkeley 
1981). Wykaza  on przekonuj co, e negatywne oceny gospodarczej dzia alno ci 
KMT wynikaj  ze skoncentrowania uwagi badaczy na sektorze rolniczym, na który 
re im mia  wp yw niewielki (podatek od ziemi tra a  do w adz prowincjonalnych, 
nie do rz du centralnego) i na którego przekszta cenie w latach 1927�1937 zwyczaj-
nie zabrak o czasu. Natomiast osi gni ty w nowoczesnym sektorze miejskim wzrost 
gospodarczy w tym e okresie wynosi  7�8 proc. w skali roku, czyli by  najwi kszy 
w dotychczasowej historii Chin (i zbli ony do wska nika z 2008 r. w ChRL). Kilka 
lat potem Bedeski zosta  wspó autorem zbioru studiów pod redakcj  Jamesa Hsiun-
ga i Stephena I. Levine�a China�s bitter victory. The war with Japan 1937�1945 
(M.E. Sharpe Inc., Armonk, N.Y. 1991). W ksi ce doceniono tym razem nieugi ty 
opór nacjonalistów wobec Japonii i ich zr czn  dyplomacj , dzi ki której zdobyli dla 
Chin nominalny status wielkiego mocarstwa. Podkre lono tak e niezbyt dot d akcen-
towany fakt, e tak nag a niana pomoc USA dla Republiki Chi skiej by a w istocie 
bardzo nik a (w latach 1941�1945 ledwie 4 proc. ogólnej pomocy w ramach lend-
lease�u), a Waszyngton nie zawsze by  lojalnym sprzymierze cem.

W okresie mi dzy opublikowaniem obu tych prac ukaza a si  wa na monogra-
 a Marii Hsia Chang The Chinese Blue Shirt Society: Fascism and national de-
velopment (University of California Press, Berkeley 1985). Odwo uj c si  tak e 
do w asnych wcze niejszych cz stkowych ustale , autorka przekonuj co obali a 
twierdzenia o rzekomo faszystowskim charakterze KMT. Jego niekiedy wspólne 
z europejskim faszyzmem rysy mia y, jej zdaniem, swe ród o w zwi zkach obu 
tych doktryn z bolszewizmem, którego przedstawiciele oddzia ywali na parti  Sun 
Yatsena w latach 1923�1926. aden z liderów niebieskich koszul nie studiowa  we 
W oszech czy w Niemczech i nie zna  ich j zyków. Wielu natomiast przebywa o 
d u ej w ZSSR i w tworz cej w asn  odmian  totalitaryzmu Japonii. Same za  nie-
bieskie koszule nie by y adn  parti  masow , jak bolszewicka, faszystowska czy 
nazistowska, lecz male k , kilkusetosobow  grup  wewn trz KMT, tak g boko 
zakonspirowan , e o jej istnieniu w Chinach ma o kto wiedzia .

Swoist , nader wymown  pozycj  nurtu �rehabilitacyjnego� okaza a si  niewiel-
ka obj to ciowo ksi eczka wymienionego ju  Donalda A. Gillina pod znamien-
nym tytu em Falsyfying China�s history. The case of Sterling Seagrave The Soong 
dynasty (Hoover Institution Press, Stanford, Calif. 1986). W istocie stanowi a ona 



nader ciekawe uogólnienie pogl dów autora na dzieje kuomintangowskich Chin. 
Gillin dowodzi , e zarzuty Seagrave�a s  albo zwyczajnie fa szywe, albo � jak 
w wypadku jego mistrzów � b d c zgodne z faktami, pozostaj  jednak wyrwane 
z historycznego kontekstu. Alternatyw  wobec komunizmu, który okaza  si  dla 
Chin nieszcz ciem, móg  by  tylko KMT; ho ubione przez wielu autorów partie 
�trzeciej si y� by y kanapowymi tworami, pozbawionymi wp ywów. Represje na-
cjonalistów by y po a owania godne, ale nieporównywalne do pó niejszych komu-
nistycznych. Korupcja nie by a immanentn  cech  re imu, ale skutkiem wojennej 
in acji, która zrujnowa a op acanym z bud etu urz dnikom i wojskowym podsta-
wy egzystencji. Czang Kaj-szek i wielu (cho  nie wi kszo ) jego najbli szych 
wspó pracowników by o zreszt , zdaniem Gillina, nieposzlakowanych osobi cie. 
KMT opiera  si  na o wieconych klasach miejskich, natomiast komunistów wy-
nie li do w adzy ksenofobiczni ch opi z g bokiego interioru; by  to wi c przewrót 
reakcyjny i wsteczny. Os awieni �Czangowie, Songowie i Kongowie� byli w isto-
cie jedyn  nadziej  Chin. A nawet gdyby byli tak skorumpowani, jak imputuje Se-
agrave, historia tego stulecia uczy nas, e istnieje co  du o gorszego ni  korupcja 
kapitalistyczna, a mianowicie ca kowity brak kapitalizmu.

W 1991 r. Gillin wraz z Ramonem H. Myersem wyda  i opatrzy  obszern  przed-
mow  diariusz wspomnianego ju  ekonomisty Chang Kia-ngaua oraz jego kore-
spondencj  z Czang Kaj-szekiem z lat 1945�1946 (Last chance in Manchuria, Ho-
over Institution Press, Stanford, Calif. 1991). Ksi ka sta a si  sugestywnym aktem 
oskar enia wobec Sowietów, którzy z upili krain  mog c  zapewni  Republice 
Chi skiej wyj cie z gospodarczej zapa ci i przekszta cili j  w zbrojowni  i ku ni  
kadr dla wrogich Czangowi komunistów chi skich. Z diariusza Changa i komenta-
rza Gillina wynika o, e obce mocarstwo mia o w katastro e KMT udzia  wi kszy, 
ni  dot d przypuszczano, sami za  nacjonali ci trafnie dostrzegali ród a kryzysu, 
ale byli wobec niego bezradni. Natomiast Angielka Julia C. Strauss w monogra i 
Strong institutions in weak polities. State building in Republican China (Claren-
don Press, Oxford 1998) w znacznej mierze zrehabilitowa a tak znies awian  ku-
omintangowsk  biurokracj . Ukaza a jej kompetencje, skuteczno  oraz fakt, e 
os awiona korupcja w patologicznych ju  rozmiarach pojawi a si , zdaniem autor-
ki, dopiero podczas wojny jako jej bezpo rednie nast pstwo.

Z kolei w 1996 r. ujrza  wiat o dzienne b d cy owocem wieloletnich bada  tom 
Australijczyka Briana G. Martina The Shanghai Green Gang. Politics and organized 
crime 1919-1927 (University of California Press, Berkeley 1996), dotykaj cy jednego 
z najdra liwszych aspektów dzia alno ci nacjonalistów. Martin wskaza , e z pomocy 
Qingbang korzysta y wszystkie walcz ce w Chinach si y polityczne, z komunistami 
w cznie, za  szef Gangu, Du Yuesheng, demonizowany jako rzekomy ma jny �oj-
ciec chrzestny� KMT, by  w istocie swoistym �miejskim� warlordem, ani lepszym, 



ani gorszym od jego bardziej uniwersalnych kolegów. Z owymi wywodami w spo-
sób zaskakuj cy mia a wspó gra  opublikowana w 2003 r. biogra a mo e najbar-
dziej pot pianej postaci w KMT, szefa jego s u b specjalnych Dai Li, okre lanego 
jako �chi ski Himmler� (miano to uku  sympatyk chi skiego komunizmu John Se-
rvice). W wywo uj cej wra enie tak obj to ci , jak i zakresem ród owej kweren-
dy pracy Spymaster. Dai Li and the Chinese secret service (University of California 
Press, Berkeley 2003) Frederic Wakeman Jr., autor do tej pory KMT raczej nieprzy-
chylny, nie tuszowa  okrucie stw tytu owej postaci. Wykaza  jednak, e metody Daia 
nie ró ni y si  od u ywanych przez politycznych adwersarzy KMT (a ju  najmniej 
przez komunistów); w nurcie tym mie ci a si  tak e wspó praca z Zielonym Gan-
giem. Podkre li  za to rol , jaka Dai odegra  w budowie i dzia alno ci SACO (Sino-
American Cooperative Organization), tajnych, antyjapo skich si  specjalnych, któ-
re podczas wojny zada y okupantom bolesne straty.

Mo e najbardziej znacz cym z coraz liczniejszych prac rehabilituj cych Re-
publik  Chi sk  wydaje si  wszak e oparty na imponuj cej podstawie ród owej 
tom studiów zwi zanego z brytyjskim uniwersytetem w Cambridge Hansa J. van 
de Vena, War and nationalism in China (Routledge-Curzon, London and New 
York 2005). Wspieraj c ka dy swój argument archiwaliami, van de Ven ukaza , 
jak uparte wysi ki nacjonalistów w celu konsolidacji kraju kontrowane by y przez 
lokalnych warlordów (najcz ciej) i komunistów, których dzia alno  od rodkow  
wcze niejsi badacze mylili z politycznym pluralizmem. Przedstawiwszy naprawd  
imponuj cy � wobec posiadanych rodków � wysi ek obronny KMT przeciw Ja-
ponii w latach 1937�1941, ukaza  te  w ca kowicie nowym wietle znany kon ikt 
Czang Kaj-szeka z jego ameryka skim szefem sztabu w latach 1942�1944, gen. 
Josephem Stilwellem, na którego zapiskach bazowa y nast pnie ca e generacje hi-
storyków. W ocenie uczonego z Cambridge Stilwell by  miernym dowódc  i fatal-
nym dyplomat , a jego koncepcje zagra a y suwerenno ci Chin, której nieugi tym 
obro c  pozostawa  Czang. Wojna okaza a si  dla KMT katastrof , umo liwiaj c  
w konsekwencji zwyci stwo komunistów przede wszystkim dlatego, e trwa a zbyt 
d ugo (ponad osiem lat!) i by a dla ubogiego, rolniczego kraju pojedynkiem skraj-
nie nierównym. Stany Zjednoczone okaza y si  sojusznikiem dwulicowym, a ich 
wojskowe (nie polityczne) wsparcie dla Republiki Chi skiej by o, wedle trudnej 
do podwa enia opinii van de Vena, nader sk pe i spó nione.

Barwne, kontrowersyjne i tragiczne dzieje Chin Narodowych na pewno d ugo 
b d  jeszcze przyci ga  uwag  badaczy, tym bardziej e � na co wskazuje cho by 
brak naukowej biogra i Czang Kaj-szeka � wiele aspektów ich dziejów ci gle nie 
jest opracowanych. Licznym historykom za  niepr dko przyjdzie pogodzi  z tyl-
ko z pozoru banaln  my l  Machiavellego, e �ludzie nader rzadko bywaj  ca -
kiem li albo ca kiem dobrzy�.


