


ziben zhuyi guojia  diguo 
zhuyi guojia  zui weixian di-
ren  

xiuzheng zhuyi guojia  
xiuzheng diguo zhuyi

shijie zui weixian diren
xin de shahuang Suxiu diguo zhuyi

renmin zhanzheng

 relie huanlin Mao zhuxi sixiang

yong Mao zhuxi sixiang fan diguo zhuyi

geren chongbai



Czerwonej Ksi eczki
sige weida  

weida de lingxiu weida de tongshi
weida de daoshi  

weida de duoshou  

Ka da dodatkowa kilowatogodzina energii, ka da dodatko-
wa tona w gla i ka da tona stali to cios przeciwko imperialistom i rewizjonistom, 
to pomoc dla rewolucyjnych ludów wiata

obalenie narodowego kompleksu ni szo ci, g o-
sz cego, e cudzoziemcy s  m drzejsi od Chi czyków

renzhi 
fazhi

renzhi

de facto
Jestem 

Qin Shihuangiem. Lin Biao uwa a  mnie równie  za takiego. W Chinach istnia y tylko dwie drogi. 
Jedni popierali Qin Shihuanga, podczas gdy inni byli przeciw niemu. Popieram Qin Shihuanga, nie 
popieram Konfucjusza Chinese Foreign Policy during the Cul-
tural Revolution

A Glossary of Po-
litical Terms of the People�s Republic of China

Mao Cult: Rhetoric and Ritual in China�s Cultural Revolution

Chairman Mao�s May 7 Directive



zaofan

dazibao

Trzeba wys a  armi , by popar a si y lewi-
cowe i rewolucyjne masy

.
Cult and Canon: The Origins and Development of State Maoism

�Renmin Ribao� ruhe baodao Mao Zedong?

Guanyi bu yao gongkai yinyong �Baoda silingbu� deng de pihua
Jiangguo yilai Mao Ze-

dong wengao
Rozkaz Mao Zedonga z 21 stycznia 1967 r. Rewolucja Kulturalna w ChRL: 

wybór materia ów i dokumentów  

Mao Zedong, Dui junwei batiao mingling gao he Zhongyang tongzhi gao de piyu he xiugai 

Jiangguo yilai Rozkaz Komisji Wojskowej przy 
KC KPCh z 6 kwietnia 1967 r  Rewolucja Kulturalna w ChRL



Obecna sytuacja walki 
marksizmu-leninizmu i walcz cych rewolucyjnych ludów wiata przeciw imperiali-
zmowi, reakcjonizmowi oraz wspó czesnemu rewizjonizmowi jest doskona a

wuchanjieji guoji zhuyi  
sixiang zhongxin

Bixu shixing geming de �sanjiehe�, jianli geming weiyuanhui

Jiangguo yilai 
Polityczny referat sprawozdawczy KC KPCh wyg oszony przez wiceprzewodnicz cego 

Lin Biao na IX zje dzie Komunistycznej Partii Chin, Pekin 14 kwietnia 1969 r Rewolucja Kul-
turalna w ChRL�

Communiqué of the Eleventh Plenary Session of the Eight Central Committee of the Commu-
nist Party of China (Adopted on August 12, 1966)



juhe xing rentong

fenli rentong

The Power of International Theory. Reforming the Link to Foreign Policy-ma-
king through Scienti c Enquiry

Ethnic Identity, Le-
gitimizing Ideologies, and Social Status: A Matter of Ideological Asymmetry

Guojia shenfen, zhanlüe wenhua yu anquan liyu � guanyu Zhongguo yu guoji 
shehui guanxi de sange jieshe

Quanli, zhi-
du, wenhua. Guoji guanxi lilun yu fanfa yanjiu wenji



Chinese Foreign Policy
Hong weibing wei 

Okólnik Komitetu Centralnego KPCh zalecaj cy stosowanie imiennej krytyki na amach pra-
sy centralnej i lokalnej Rewolucja kulturalna w ChRL. Wybór materia ów 
i dokumentów  

Rozkaz KC KPCh, Rady Pa stwowej, Komisji Wojskowej KC i Grupy ds. Rewolucji Kultural-
nej przy KC w sprawie odwo ania z zajmowanych stanowisk szefa sztabu generalnego Jang Czeng-



Meiguo pengyou

Ca y wiat wraz z narodem ameryka skim jest 

-wu, komisarza politycznego Wojsk Lotniczych ChAL-W Ju Li-cinga oraz dowódcy garnizonu peki -
skiego Fu Czung-pi Rewolucja kulturalna w ChRL�

Nixon�s Fascist Tyranny Cannot Save U.S. Imperialism from its Doom



naszym przyjacielem

, Sinuo dui Xin Zhongguo de fanwen yu Zhong Mei guanxi



Otwarcie krytykujemy 
chi skiego Chruszczowa

W kwietniu 1964 r. chi ski Chruszczow przyjecha  do Tianjinu i g osi  kapitalistycz-
n  teori  prywatnej w asno ci Pokona  
chi skiego Chruszczowa

Chinese Foreign Policy



Ban-
kructwo chi skich dewotek parlamentaryzmu

W tych czasach   kiedy chi ski Chrusz-
czow ni  o �drodze parlamentarnej�, Chiang Kai-shek wzniós  swój miecz i pro-
wadz c rozmowy pokojowe, walczy  w wojnie domowej

Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR do Ambasady ChRL w Moskwie w sprawie 
samowoli i bezprawia wobec radzieckich statków handlowych i ich za óg

A Research Guide to Central Party and Government Meetings in China, 
1949�1975. With a Foreward by M. Oksenberg



W ci gu kilku godzin miasto zosta o oblepione plakatami wzywaj cymi 
do obalenia radzieckiej kliki rewizjonistów, ameryka skich imperialistów, obalenia 
Bre niewa, Kosygina, Nixona, do ostatecznej rozprawy ze wspó czesnym, wielkoru-
skim, imperialistycznym caratem i socjalimperializmem radzieckim

Zbrodnie nowych carów

 

Obszar zagarni ty przez Rosj  by  wielko ci 10 razy wi kszej od 
prowincji Jiangsu. Film propagandowo zarzuca  ZSRR przede wszystkim: 1. sabotowanie pokojo-
wych rozmów; 2. przedstawianie w toku rozmów map, na których zaznaczono 700 wysepek na rzekach 
granicznych, z których 600 by o chi skich, a na mapach radzieckich zaznaczone by y jako radziec-
kie; 3. naruszenie  w 1969 r.  

Communist China: War Fears and Domestic Politics



W kil-
ku przedszkolach widzia em ca y zestaw zabaw wojskowych dla cztero-, sze cioletnich dzieci. Dzie-
ci, dziewczynki i ch opcy, czo gaj  si  po cemencie z drewnianymi karabinkami, maszeruj  krokiem 
de ladowym, bij  si  na bagnety z okrzykami �zabij, zabij�, atakuj  swego rówie nika przebrane-
go w czarny tekturowy kapelusz symbolizuj cy imperializm ameryka ski
Chi skie przygotowania wojenne i psychologiczne

Okólnik KC KPCh o przygo-
towaniach na wypadek wojny Rewolucja kulturalna w ChRL. Wy-
bór dokumentów i materia ów   1 sierpie  1968�31 grudzie  1969

 

China�s Decision for Rapprochement with the Uni-
ted States 1968�1971



. 

Idee Mao Zedonga s  najwi kszym skarbem ludów Ameryki 
aci skiej Relacja z wizyty zagranicznych przyjació  w Yan�anie

Nie tak daw-
no nowy transport prac przewodnicz cego Mao przyby  do Khang Khay (Laos). 
Ludzie witali ksi ki z pracami przewodnicz cego Mao, mówi c jeden do drugie-
go: �To najwspanialszy upominek. Prawda przyby a�

Dziesi  milionów robotników francuskich bra o udzia  w strajkach i opano-
wa o du  ilo  fabryk, kopal  i przedsi biorstw w ca ym kraju. (�) Kontynuacja 



walki ludu francuskiego znajduje poparcie w ród innych pa stw kapitalistycznych. 
Podobnie strajkuj  robotnicy Szwecji, W och i studenci w Kanadzie

Przewodnicz cy Mao Zedong jest czerwo-
nym s o cem, które jasno wieci w naszych sercach. Musimy ostrzec rz d Birmy, 
e b dziemy broni  my li przewodnicz cego Mao Zedonga a  do ko ca

Chinese Foreign Policy
Jizuo sichao ganraole Zhongguo dui waijiao zhengce

Zhou Enlai waijiao wenxuan



Propagand  tego 
rodzaju stosowano zw aszcza wobec ludno ci terenów przygranicznych korea -
sko-chi skich, przerzucaj c przez granic  ulotki oraz stosuj c system pot nych 
g o ników nadaj cych prawie przez ca  dob  program propagandowy na prze-
mian w j zyku chi skim i korea skim

The Mandate of Heaven, Marx and 
Mao in Modern China
Informacja

Notatka dot. aktualnych stosunków korea sko-chi skich

Chinese Foreign Policy�
Nuclear Weapons and Chinese Policy

PRC Submarine-launched Ballistic Missile 
Development Asian Security

Stockholm International Peace 
Research Institute  Armaments, Disarmament and International Security






