
Krzysztof Gawlikowski

Witam wszystkich panelistów i go ci. Nie tak cz sto zdarza si , eby wszyscy 
znani badacze zajmuj cy si  Chinami wspó czesnymi w Polsce znale li si  za jed-
nym sto em, a nam si  to uda o, z czego si  ciesz .

Witam Pa stwa w imieniu Rektora Szko y Wy szej Psychologii Spo ecznej, 
profesora Andrzeja Eliasza, któremu przybycie uniemo liwi y pilne sprawy, oraz 
w imieniu trzech instytucji, które zorganizowa y dzisiejsze spotkanie � tzn. Cen-
trum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS, którym mam zaszczyt kierowa , Fun-
dacji �Polska w Europie�, której szefem jest pan Zygmunt Skórzy ski, oraz Cen-
trum Bada  Azji i Pacy ku ISP PAN, którym kieruje profesor Waldemar Dziak. 
Przypomn , e formu a panelowa, jak  dzisiaj zastosowali my, jest stale stosowana 
przez Fundacj  �Polska w Europie�, bardzo zas u on  dla Polski. Pan Z. Skórzy -
ski, obecny z nami, jest jej inicjatorem i wieloletnim szefem, a rozpoczyna a ona 
swoj  dzia alno  i organizowanie konwersatoriów w g bokim stanie wojennym, 
podejmuj c tematy stosunków mi dzynarodowych, polityki zagranicznej Polski 
i jej miejsca w nowej Europie, jaka rodzi a si  na naszych oczach.

Dwa lata temu zorganizowali my wspólnie z panem Skórzy skim spotka-
nie o miejscu Chin i ich roli w wiecie, relacjach z Uni  Europejsk  i ze Stanami 
Zjednoczonymi, którego zapis opublikowali my w 9 tomie �Azji�Pacy ku�. Za-



pis obecnego spotkania równie  b dzie opublikowany, z tym, e ograniczymy si  
g ównie do wyst pie  panelistów.

Naszemu dzisiejszemu panelowi zgodzi  si  przewodniczy  ambasador Ksawery 
Burski, który pocz wszy od lat 60. XX w. sp dzi  w Chinach chyba wi cej czasu 
ni  w Polsce, ogl daj c je od czasu epoki Mao a  po lata ostatnie i zna je tak do-
brze, jak niewielu Polaków. I on te  wyg osi zagajenie. Profesor Jan Rowi ski jest 
wybitnym znawc  polityki zagranicznej Chin, stosunków mi dzynarodowych, ale 
i spraw wewn trznych. W Chinach sp dzi  te  ca e lata. Profesor Waldemar Dziak 
równie  zajmuje si  problemami Chi skiej Republiki Ludowej, miejscem Chin 
w wiecie, a ostatnio opublikowa  (razem z Jerzym Bayerem) ksi k  po wi co-
n  Mao. Profesor Karin Tomala � wybitna badaczka polsko-niemiecka, od bardzo 
wielu lat pracuj ca tak e w Polsce i zajmuj ca si  sprawami spo ecznymi Chin � 
równie  zgodzi a si  do nas przyj . Ja nazywam si  Krzysztof Gawlikowski, te  
studiowa em w Chinach epoki Mao i ogl da em przemiany.

Czy mog  prosi  o kilka s ów pana Zygmunta Skórzy skiego, jako wspó or-
ganizatora?

Zygmunt Skórzy ski

W ramach s ów powitania chcia bym wyrazi  profesorowi Gawlikowskiemu, 
g ównemu inicjatorowi dzisiejszej konferencji, podzi kowanie za zaproszenie Fun-
dacji �Polska w Europie� do wspó organizowania tego spotkania. Dla obecnych 
tutaj uczestników naszego konwersatorium spotkanie to jest podwójn  korzy ci  
i rado ci  � przede wszystkim dzi ki powrotowi do wielkich problemów zwi za-
nych z globalnym uk adem si . W naszej Fundacji � zajmuj cej si  ex de nitione 
Europ  � w zwi zku z bardzo gor c  i ci gle aktualizuj c  si  problematyk  eu-
ropejsk  i unijn  zbyt rzadko podejmujemy kwestie dotycz ce innych problemów, 
innych podmiotów polityki wiatowej, a zw aszcza rozwijaj cych si  mocarstw 
azjatyckich. Oto wi c znakomita okazja, aby t  powa n  luk  edukacyjno-inter-
pretacyjn  zacz  uzupe nia , zw aszcza � i tu druga rado  � e w tak wietnym, 
kompetentnym gronie zaproszonych przez profesora Gawlikowskiego go ci. 

Jednocze nie chcia bym podkre li , e bardzo pozytywnie wspominam nasz  
poprzedni  konferencj , któr  zorganizowali my w tym samym miejscu niemal do-
k adnie 2 lata temu. A zatem nie mog  nie zauwa y , e by  mo e tematyka dzi-
siejszych naszych rozwa a  wzbogaci a si  bardzo mocno o problem praw cz o-
wieka w Chinach i na wiecie.



Ksawery Burski

Temat roli Mao Zedonga1 i jego miejsca w Chinach jest dzisiaj, wydawa oby 
si , atwy, poniewa  Chiny odesz y daleko od maoizmu. Zarazem jest on jednak 
trudny, poniewa  jakie  elementy maoizmu tkwi  w tamtejszym spo ecze stwie 
do  g boko.

W adze chi skie swego czasu � kilka lat po mierci Mao � dokona y oceny jego 
czynów i dzia alno ci. Uzna y wówczas, e 70% jego dzia alno ci to by a dzia al-
no  s uszna, a 30% � to dzia alno  b dna. Otó  wspó cze nie cz  rozmów-
ców chi skich, gdy si  z nimi ten temat podnosi, uwa a, e ocena ta powinna by  
odwrócona, e wi ksza cz  dzia a  Mao by a b dna.

W latach 70. i na pocz tku lat 80. w adze chi skie bardzo powoli i ostro nie do-
konywa y procesu demaoizacji Chin. W ówczesnych w adzach zasiada o jeszcze 
wielu bliskich wspó pracowników Mao, st d te  nie mo na by o � moim zdaniem 
� dokona  bardziej rzetelnej oceny. Chiny nadal stoj  przed nie atwym zadaniem 
pe nej oceny czasu i b dów Mao. Sam Mao na jednej z konferencji, w Lushanie 
w 1959 r., powiedzia  o sobie: wo jiu shi Qin Shi Huang jia Makesi (�ja jestem Qin 
Shi Huangdim2 plus Marksem w jednej osobie�). Niew tpliwie trudno po czy  ta-
kie dwie postacie. My l , e Mao pozwoli  sobie na takie mia e porównanie, gdy  
cz sto powo ywa  si  i na Qin Shi Huanga, i równie  na Marksa.

W adze chi skie uwa a y, e wszystko � czy prawie wszystko � co dzia o si  
do okresu �walki z prawic � w 1957 r., by o dobre, a od tego czasu � w czaj c 
w to �wielki skok�3, nast pnie �rewolucj  kulturaln � � by o natomiast b dne. 
Jeden z najbardziej mia ych przywódców chi skich, nie yj cy ju  Hu Yaobang4 

1 Mao Zedong (pisany dawniej jako Mao Tse-tung)  (1893�1976), by  wspó za o ycie-
lem KPCh w 1921 r., a pó niej jednym z jej czo owych dzia aczy. Reprezentowa  w partii orientacj  
ch opsk  i narodow , przeciwstawiaj c si  dzia aczom wiernym Kominternowi i jego kursowi roz-
wijania dzia alno ci w miastach i ich zdobywania na drodze powsta  zbrojnych, podobnie jak bol-
szewicy w Rosji. Kierownictwo nad KPCh i jej si ami zbrojnymi zdoby  w okresie wojny przeciwko 
okupacji japo skiej (1937�1945), a po ostatecznym zwyci stwie w wojnie domowej kierowa  budo-
w  nowego pa stwa � ChRL. Przypisy pochodz  od Redakcji (je li nie zaznaczono inaczej). 

2 Cesarz Qin Shi Huangdi , panowa  jako król w swoim pa stwie Qin od 260 r. p.n.e. 
i przyj  legizm jako o cjaln  ideologi  pa stwa, doktryn  swoistej dyktatury doskona ej i pot gi 
militarnej. W 221 r. zako czy  podboje kolejnych królestw chi skich i utworzy  jedno wielkie ce-
sarstwo. Zmar  w 210 r. p.n.e., a dynastia Qin upad a. Stworzone przeze  cesarstwo, po krótkotrwa-
ym chaosie, odrodzi o si  jednak ponownie. 

3 Tak okre lona by a kampania polityczna w latach 1958�1962, zmierzaj ca do przyspieszenia 
produkcji przemys owej i rolniczej.

4 Hu Yaobang  (1915�1989), przewodnicz cy KC KPCh w latach 1981�1987, zwolen-
nik reform politycznych.



w wywiadzie dla lewicowych, komunistycznych dziennikarzy greckich w grud-
niu 1980 r. powiedzia , e je li chodzi o rewolucj  kulturaln , to wszystko w niej 
by o z e, nie by o tam niczego pozytywnego. Sprzeciwili si  temu natychmiast 
wojskowi chi scy, mówi c, e przecie  budowali my wtedy nowe rodzaje broni, 
dokonywali my ró nych eksperymentów i to s  nasze sukcesy naukowe. Ta sytuacja 
nie by a wyj tkowa, gdy  Hu Yaobang cz sto pozostawa  w kon ikcie ze swoim 
otoczeniem politycznym.

Ja osobi cie uwa am, e jego zas ugi dla demaoizacji by y wi ksze ni  innych 
przywódców chi skich, poniewa  odwa y  si  on na dokonanie szybkiej rehabilita-
cji wielu o ar rewolucji kulturalnej. Je li idzie o wcze niejszy okres, walki z prawi-
c , to Mao che pliwie tak mówi  o swej roli: có , Qin Shi Huang pogrzeba  ywcem 
zaledwie 400�500 konfucjanistów, a ja wyko czy em kilkaset tysi cy ludzi. Cytuj  
t  wypowied  za solidnym autorem chi skim, mianowicie wiceszefem Wydzia-
u Organizacyjnego KC KPCh. Mam tu na stole jego ksi k  zatytu owan  Lata 

odwil y5. Autor wie, o czym mówi, a przytacza tu jeszcze wiele innych niezwykle 
ciekawych � momentami szokuj cych � faktów.

W spo ecze stwie chi skim, zw aszcza je li chodzi o m odsze pokolenia, obraz 
Mao jest do  niejasny, jakby zamazany. Spo ecze stwo to jest ju  dzisiaj mocno 
zmienione, a m ode pokolenia s  zupe nie inaczej nastawione do ycia i wiata i s  
wolne od wp ywów dawnej ideologii. W a ciwie demaoizacja doprowadzi a Chiny 
do swego rodzaju pró ni ideologicznej, któr  usi uje si  dzi  wype ni  powrotem do 
konfucjanizmu czy poszukiwaniem innych ideologicznych podpór z historii Chin. 
S  to wci  procesy bardzo, powiedzia bym, z o one i dla Chi czyków bardzo trud-
ne. Spo ecze stwo, a przynajmniej ta jego cz , która nie prze y a rewolucji kul-
turalnej, patrzy na przesz o  inaczej ni  starsi. Ci, którzy maj  za sob  do wiad-
czenia trudne i bolesne, patrz  na Mao Zedonga du o bardziej krytycznie. 

Jednocze nie dzisiejszy wielki, przyspieszony rozwój Chin przypisywany jest 
oczywi cie przede wszystkim Deng Xiaopingowi6 i jego ekipie oraz kolejnym eki-
pom, jakie nasta y po jego mierci w 1997 r. Od czasu do czasu mówi si  te  jed-

5 Zob. zbiór tekstów: Jiedong niandai � Zhongguo di san ci sixiang jiefang beiwanglu (Lata od-
wil y � zapisy trzeciego wyzwolenia duchowego w Chinach), Beijing 1997. Analizowany tutaj tekst 
jest autorstwa Li Ruia. 

6 Deng Xiaoping  (1904�1997), stary dzia acz komunistyczny. W ChRL zajmowa  wie-
le stanowisk partyjnych i rz dowych (wicepremier, minister  nansów itd.). Zosta  tak e cz onkiem 
Biura Politycznego i sekretarzem generalnym KPCh (przy Mao jako przewodnicz cym). Usuni ty 
ze wszystkich stanowisk i pot piony podczas �rewolucji kulturalnej�. W 1975 r. ponownie wicepre-
mier przy premierze Zhou Enlaiu, którego coraz cz ciej zast powa . Usuni ty znowu przez rady-
kalnych maoistów w 1976 r. Powróci  do w adzy jako g ówny inicjator i promotor wielkich reform 
w 1977 r., po mierci Mao. 



nak w Chinach, e przecie  gdyby nie Mao, to pozycja Chin w wiecie by aby dzi  
inna, znacznie s absza.

Jestem ogromnie rad, e mamy tutaj tak wspania ych panelistów, znawców Chin, 
ludzi, którzy od dziesi cioleci zajmuj  si  tematyk  chi sk , autorów wielu ksi -
ek i opracowa  na tematy chi skie. Chc  tu jednocze nie zaznaczy , e w Polsce 

ukaza o si  sporo literatury po wi conej Mao Zedongowi, poniewa  ju  w latach 
50. ukazywa y si  prace Mao po polsku7, w latach 80. ukaza a si  praca Deng Xiao-
pinga, która cz sto dotyka a spraw Mao Zedonga i jego roli8, mamy pami tniki 
osobistego lekarza Mao Zedonga wydane tak e po polsku9 i prace polskich auto-
rów � wspó autor jednej z nich siedzi obok mnie10, jak równie  s  dost pne prace 
brytyjsko-chi skich autorów11. My l , e tak e w wielu innych opracowaniach te-
mat Mao jest podnoszony. 

Chcia bym zauwa y  jeszcze jedno. Otó  w ksi kach autorów chi skich, które 
mam w swoim ksi gozbiorze, tematy ideologiczne i procesy demaoizacji najcz -
ciej sprowadzane s  do spraw gospodarczych, a czysta ideologia jakby pozosta-

wiana jest na boku. Sprawy gospodarcze i przebudowa wiadomo ci spo ecze stwa 
chi skiego po mierci Mao, odchodzenie od ideologii ku tematyce gospodarczej � 
s  w nich na pierwszym miejscu. 

Dzi kuj  bardzo za uwag  i prosi bym teraz panelistów o prezentacj  tego na-
der trudnego, acz fascynuj cego tematu.

Waldemar J. Dziak

Szanowni Pa stwo!
W takim zacnym gronie jest mi naprawd  bardzo trudno mówi  o Chinach 

i o Mao, poniewa  osoby, z którymi zasiadam tu przy jednym stole, to specjali-
ci, których niezwykle ceni . S  to ludzie, którzy uczyli mnie poznawa  Chiny, 

cho  poznawa em je tak e osobi cie, i to rozmaicie. Za rok b d  np. obchodzi  40. 
rocznic  pierwszego mojego zatrzymania przed ambasad  chi sk , kiedy to zacz -
em interesowa  si  Chinami. Dok adnie pami tam, by o to 9 maja 1969 r., mia-

7 Mao Tse-tung, Dzie a wybrane, t. 1�4, KiW, Warszawa 1958.
8 Deng Xiaoping, Chi ska droga do socjalizmu: wybór prac z lat 1956�1987, KiW, Warsza-

wa 1988.
9 Li Zhisui, Prywatne ycie przewodnicz cego Mao, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 

1996. Zob. artyku  recenzyjny K. Gawlikowskiego, �Azja-Pacy k� 1998, t. 1, s. 275�285.
10 Waldemar J. Dziak, Jerzy Bayer, Mao: zwyci stwa, nadzieje, kl ski, ISP PAN, Warszawa 

2007.
11 Jung Chang, Jon Halliday, Mao, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2007. Zob. tak e wcze-

niejsza, ci le naukowa praca: Ross Terrill, Mao � biogra a, Iskry, Warszawa 2001.



em wtedy 16 lat, trwa a rewolucja kulturalna, a mieszka em niedaleko ambasady 
chi skiej. Bardzo mnie zainteresowa o, dlaczego wszyscy tam przychodz , bior  
znaczki, czerwone ksi eczki, jakie  materia y antyradzieckie, no i by  z tym pro-
blem, zawsze pe no milicji�. Wtedy jeszcze u ywa a ona do swoich dzia a  stare 
samochody marki Warszawa. Gdy tam poszed em, zosta em zatrzymany i zrewido-
wany. Zabrali mi wszystko z wyj tkiem jednego znaczka Mao Zedonga, który za-
pobiegliwie schowa em w bucie! By a to wtedy dla mnie wielka rado  z uratowa-
nia znaczka Mao Zedonga. Takie by y moje pierwsze kroki w kierunku Chin�

Prosz  Pa stwa, nie jestem sinologiem, nie znam j zyka chi skiego, cho  Chi-
nami zajmuj  si  i do Chin cz sto je d . Dwa tygodnie temu wróci em z Chin, 
gdzie by em w ramach wspó pracy Instytutu Studiów Politycznych PAN z bardzo 
ciekawym instytutem chi skim. Jest to Instytut Spo ecznych Problemów Rozwo-
ju Europy i Azji przy Radzie Pa stwowej ChRL, znam tam grono bardzo fajnych 
ludzi, Chi czyków, którzy zajmuj  si  Europ  rodkowo-Wschodni  i Rosj . 
Wszyscy wietnie mówi  po rosyjsku, ale tak e po alba sku, w giersku, bu gar-
sku i polsku � zawsze jest mi o, jak tak wielu Chi czyków pos uguje si  j zykami 
s owia skimi z tak  wielk  swobod .

Prosz  Pa stwa, ze swoim koleg , dr Jerzym Bayerem, by ym konsulem general-
nym w Szanghaju, niebawem chyba ambasadorem w jednym z krajów azjatyckich, 
napisali my ksi k , zatytu owan  Mao. Zwyci stwa, nadzieje, kl ski12. To nie jest 
biogra a. Tak naprawd  s  to szkice o Mao Zedongu. Specjalnie skoncentrowali-
my si  tylko na epizodach z jego ycia � a by o ono d ugie i burzliwe. Pisali my 

g ównie o okresie �wielkiego skoku�, o rewolucji kulturalnej. Du o miejsca po-
wi cili my tak e kwestii: Chiny a sprawa polska, czyli latom 1956�1957. Starali-
my si  wyja ni , jak to si  sta o, e Polska unikn a wtedy interwencji radzieckiej 

i uratowa a suwerenno , cho by to by a suwerenno  ograniczona. Tak napraw-
d  dzisiaj wszyscy jeste my zgodni co do tego, e to w a nie zdecydowana posta-
wa Chin uratowa a Polsk  przed interwencj  militarn  � odpowiednie dokumenty 
s  w archiwach polskiego MSZ, s  dwa dokumenty rosyjskie i du o dokumentów 
chi skich na ten temat. A zatem mamy ju  jasno , kto, kiedy, kogo przyjmowa , 
jak rozmawiano, kiedy Mao Zedong, Zhou Enlai13, Zhu De14, Liu Shaoqi15 uma-
wiali si  z ówczesnym ambasadorem Polski w Pekinie, o której godzinie w nocy 

12 Zob. przypis 10.
13 Zhou Enlai  (1898�1976), jeden z najwybitniejszych przywódców partyjnych i pa -

stwowych Chin, w latach 1949�1976 premier, a w latach 1949�1958 równie  minister spraw zagra-
nicznych.

14 Zhu De  (1986�1976), za o yciel Chi skiej Armii Czerwonej, marsza ek, minister obro-
ny narodowej ChRL do 1966 r. 

15 Liu Shaoqi  (1898�1969), do rewolucji kulturalnej jeden z g ównych wspó pracowników 
Mao, w latach 1959�1968 g owa pa stwa. W 1966 r. pot piony, poniewierany; zmar  w wi zieniu.



go wzywali. S  szyfrogramy � wiemy, co pisa  wtedy ambasador do centrali MSZ 
w Warszawie. S  to nies ychanie pasjonuj ce rzeczy, warto si  nad nimi d u ej za-
trzyma , teraz jednak chcia bym skoncentrowa  si  na Mao Zedongu. 

O tym dawnym wodzu jest bardzo trudno mówi  w samych Chinach, dlatego 
e � jak to powiedzia  ambasador Burski � nadal funkcjonuje o cjalna wyk ad-

nia, e 70% w yciu i dzia alno ci Mao to uczynki dobre, a 30% z e. Odk d od 15 
lat rozmawiam w ró nych sytuacjach z Chi czykami, a mówi si  o tych dobrych 
uczynkach, to z regu y oni zaczynaj  od wymieniania jego b dów, jak Mao Chi-
nom przeszkodzi , jak Chinom zaszkodzi  itp. Rzecz bardzo charakterystyczna: 
nie zaczynaj  od wymieniania tego, co zrobi  dobrego, tylko zaczynaj  od mó-
wienia o tym, co zrobi  z ego i dopiero po tym przechodz  do pozytywów. A tych 
pozytywów nie jest za du o. Bardzo mnie ucieszy  niedawno jeden z profesorów 
chi skich, którego nazwiska nie mog  poda , poniewa  nie upowa ni  mnie do 
tego, gdy � nawi zuj c do mojej ksi ki, a jest ona dost pna w Chinach � powie-
dzia : Gdyby Mao Zedong by  Mongo em i sta  na czele pa stwa mongolskiego, 
to w ogóle by my sobie g owy nim nie zawracali. Ale Mao Zedong sta  na czele 
wielkiego pa stwa, wielkiego narodu i przez sam ten fakt by  wielkim przywódc . 
To jest bardzo ciekawe. Czy gdyby Mao by  Polakiem, by my si  nim zajmowa-
li? Nie wiem. Polska nie jest wielkim krajem. To jest bardzo charakterystyczne 
i bardzo frapuj ce�

Jak Pa stwo wiedz , Mao Zedong potra  si  myli  i to myli  si  g boko. My-
li  si  nieraz w ocenach ludzi, myli  si  w ocenach sytuacji, niekiedy myli y mu si  
nawet pa stwa i narody. W ró nych okresach swojego ycia Mao by  bardzo cie-
kawym cz owiekiem, a zarazem troch  dziwakiem. To te  s  jego bardzo wa ne 
rysy charakterologiczne i na ten temat istnieje ciekawa literatura.

Jak dzi  Chi czycy oceniaj  Mao? Ja, mówi c o Chi czykach, mog  mówi  
jedynie o uczonych Chi czykach, o ludziach, z którymi si  spotykam. Nie znaj c 
j zyka chi skiego, nie mog  porozmawia  z tragarzem czy taksówkarzem peki -
skim, co mo e zrobi  siedz cy ko o mnie profesor Rowi ski, profesor Gawlikow-
ski, ambasador Burski czy doktor Zdzis aw Góralczyk � by y ambasador w Chi-
nach. Oni od dziesi cioleci znaj  tak e prostych Chi czyków, uczniów, studentów, 
robotników, hotelarzy� Powiedzmy sobie szczerze, e przy rzadkich okazjach, 
kiedy rozmawia em z m odymi Chi czykami, mia em wra enie, e Mao najcz ciej 
ich nie za bardzo interesuje. Ja sam prowadz  zaj cia na ró nych uczelniach i na 
moje pytanie o W adys awa Gomu k 16, studenci, którzy zaczynaj  studia na ró -

16 W adys aw Gomu ka, pseud. �Wies aw� (1905�1982), polityk i dzia acz PPR i PZPR. W 1951 r. 
oskar ony zosta  o �odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne�, uwi ziony i usuni ty z PZPR. Zwol-
niony z wi zienia w 1954 r., a w pa dzierniku 1956 wybrany I sekretarzem KC PZPR. Przeprowadzi  
znacz ce reformy i prowadzi  aktywn  polityk  mi dzynarodow . Akceptowa  antysemick  kampa-



nych kierunkach politologicznych, cz sto rozpoczynaj  d ugie my lenie: Gomu -
ka�. tak jest, pami tam, by  taki, to by o w Polsce�. Co  bli ej o Gomu ce? To 
ju  gorzej� W wypadku m odzie y chi skiej i Mao Zedonga to jest chyba bardzo 
podobna sytuacja. Przeci tny cz owiek bardzo ma o o nim wie, tylko podstawowe 
rzeczy. Nikt si  tym nie interesuje tak dog bnie, jak to robimy my, badacze.

Ale jest bardzo charakterystyczne � napisa em to w przedmowie do naszej ksi -
ki � e z Mao Zedongiem jest dziwna sprawa. Gdyby dzisiaj ozdrowia  i o y , i zo-
baczy  te Chiny Anno Domini 2008, to z jednej strony bardzo by si  ucieszy , e 
jego kraj jest taki wielki i pot ny, ale z drugiej strony musia by si  bardzo zasmu-
ci , widz c jak jego Chiny awansuj  krok po kroku do pozycji supermocarstwa 
wiatowego. Powiedzmy sobie tu szczerze: Chiny id  ku pozycji drugiego super-

mocarstwa wiatowego i nie widz  dzisiaj si y, która mog aby powstrzyma  ten 
marsz do przodu. Taka jest dzisiaj prawda. Ale dlaczego Mao by by taki rozcza-
rowany? Poniewa  tak naprawd  Chiny uzyska y fantastyczny rozwój, dzia aj c 
wbrew ideom Mao, wbrew jego koncepcjom i konkretnym wskazaniom.

Nie b d  si  pastwi  nad Mao, je li chodzi o jego orientacj , a raczej jej brak, 
w sprawach ekonomicznych. S  to rzeczy nies ychanie ciekawe. Zach cam do lek-
tury rozmów z naszymi przywódcami, czyli z Józefem Cyrankiewiczem (i jego on  
Nin  Andrycz, która jeszcze przecie  yje i te  opublikowa a swoje wspomnienia), 
z Piotrem Jaroszewiczem i z Marianem Spychalskim. S  to rozmowy przeurocze, 
wiadcz ce o tym, e albo Mao uwa a  swoich rozmówców za pó kretynów, albo 

mia  takie  lozo czne podej cie do ycia, kiedy rozprawia np. o tym, co to b dzie 
za sto lat, ile b dzie ludno ci na wiecie i na pewno trzeba b dzie wprowadzi  
taki system, aby nie wszyscy ludzie od razu musieli by  na powietrzu, tylko b d  
istnia y jakie  pozwolenia, bilety, eby mogli wyj  na powietrze. To nieprawdo-
podobnie, jak mo na tak sobie swobodnie rozmawia . Ale to si  mie ci o w pew-
nej konwencji, takiego lu nego,  lozo cznego traktowania rozmówców. Wszyscy 
rozmówcy polscy podkre laj , e Mao nie stawia  jaki  sztywnych ram rozmowy, 
tylko jak si  zm czy  rozmow , wypowiada  zawsze jedno zdanie � no, to chyba 
ju  sobie porozmawiali my � i ko czy  rozmow . I nikomu nie przychodzi o na-
wet do g owy, eby narzeka , e rozmow  zako czono, mimo e przyby a na ni  
jaka  bardzo wa na osoba z Polski � pan Marian Spychalski, albo jaki  inny wa -
ny genera  � i chcia aby jeszcze omówi  jakie  konkretne sprawy. A Mao przyjmo-
wa  wielu dzia aczy z Polski. Przyj  np. delegacj  z Edwardem Gierkiem, kiedy 
ten by  nie jak  znacz c  postaci , lecz szarym wyrobnikiem aparatu w Komite-
cie Wojewódzkim partii w Katowicach, ale tak e Aleksandra Zawadzkiego, prze-
wodnicz cego Rady Pa stwa, wtedy bardzo wysoko postawion  osob . 

ni  1968 r. Po u yciu si y wobec protestuj cych robotników w 1971 r. � pozbawiony stanowisk par-
tyjnych; pó niej na emeryturze. 



A zatem, je li chodzi o studiowanie osoby i pogl dów Mao, nawet u nas w Pol-
sce jest du o bardzo interesuj cego materia u. Ja nieustannie zach cam m odych 
ludzi, aby studiowali te materia y, ale pami tajmy, e sami Chi czycy maj  � jak 
mówi  te  ambasador Burski � problemy z ocen  Mao. Jako potwierdzenie moich 
s ów niech s u y taki fakt. W latach 90., w okr g  rocznic  mierci Mao (albo uro-
dzin � dzi  ju  nie pami tam), by em w Zak adzie Historii Partii Chi skiego Uni-
wersytetu Ludowego. Zapyta em tam, czy z tej okazji mieli lub zamierzali zorga-
nizowa  jak  konferencj ? A oni na to mówi : Nie robimy takich konferencji. One 
s  z regu y robione centralnie, a nie przez jaki  instytut czy uniwersytet. Bo to jest 
sprawa dla nas nieco k opotliwa. Zatem samo przyznanie si , e Mao jest posta-
ci  historyczn  � uznawano za spraw  k opotliw . Mówienie o Mao nie by o spra-
w  jednoznaczn  ani prost . Ale niew tpliwie kiedy  Chi czycy b d  musieli co  
z tym Mao zrobi , jako  opisa  i oceni  jego dzia ania i rol  historyczn .� 

Dlaczego Chi czycy przestali �studiowa � my li Mao po jego mierci? Ja bar-
dzo dok adnie ledzi em to, co si  dzia o po mierci Mao. Napisa em na ten te-
mat doktorat, jeszcze wcze niej wiele studiów� Pami tamy � mier  Mao to by  
1976 r., epoka jeszcze maoistowska. �Banda czworga�17 zosta a usuni ta zaraz po 
pogrzebie, a potem nast pi o III Plenum KC KPCh, w grudniu 1978 r. Wielkie 
otwarcie polityczne, ale zatrzymanie wszystkich debat politycznych. Dzi  wiemy, 
dlaczego: chcieli ko ca walki ideologicznej. 

Mówimy dzisiaj o Chinach epoki transformacji, o Chinach okresu reform. Ale 
pami tajmy, e w 1978 r., kiedy te reformy si  zaczyna y, terminy te by y zakazane. 
Jakie reformy? Mówi o si  tylko o modernizacji! Ma o tego, nie mówi o si  nawet 
o modernizacji pa stwa, a jedynie o �czterech modernizacjach�, czyli o moderni-
zacji rolnictwa, przemys u, wojska i nauki. By y to wybrane obszary o praktycz-
nym znaczeniu. Wci  panowa a ogromna boja  ideologiczna. Dopiero potem, 
stopniowo, p ka y kolejne bariery, a Chiny wyzwala y si  z ideologii maoizmu. 
I o tym trzeba pami ta . 

Karin Tomala

Mao Zedong sta  si , bez w tpienia, trwa  postaci  najnowszej historii Chin. 
Jak Chi czycy widz  i oceniaj  �wielkiego przewodnicz cego� obecnie, ponad 
30 lat po jego mierci? Odpowied  brzmi: bardzo ró nie i ró nie w ró nych okre-
sach procesu modernizacji. Mówi c dzi  o postrzeganiu postaci Mao i jego roli 

17 Tym mianem okre lono grup  najbli szych wspó pracowników Mao Zedonga z czasów �rewo-
lucji kulturalnej� (m.in. jego ona, Jiang Qing  (1914�1991). Zostali oni aresztowani w 1976 r., 
a w 1981 r. skazani na wieloletnie wi zienie.



w najnowszej historii Chin, powinni my zwróci  uwag  na proces formowania 
nowej to samo ci w spo ecze stwie chi skim w wyniku przyspieszonej globali-
zacji i modernizacji tego kraju. Przyczyni y si  bowiem one nie tylko do ogólne-
go rozwoju tego pa stwa, ale tak e do powstania poczucia nowej dumy narodo-
wej i nowego samookre lenia. 

Ta nowa to samo  jest bardzo z o ona, a rozwija si  w procesach pe nych 
sprzeczno ci, wynikaj cych z nak adania si  na siebie rozmaitych procesów hi-
storycznych, z których jedne jeszcze trwaj , a inne, nowe, dopiero si  rozpocz y. 
Ocena tego zjawiska te  jest bardzo z o ona. Przede wszystkim wyst puj  ró nice 
mi dzy samookre leniem pa stwowym, grupowym a indywidualnym. Wi kszo  
spo ecze stwa chi skiego nadal identy kuje si  ze swoim pa stwem, mimo e po-
jawi y si  ju  ró ne oceny dzia ania tego pa stwa i jego autorytetów. 

W tym miejscu musimy zapyta , dlaczego to samo  pa stwowa w Kraju rod-
ka jest tak g boko zakorzeniona? Nale y zwróci  uwag , e wywodzi si  ona z tra-
dycji, tak e tych ukszta towanych w czasach nowoczesnych. Pa stwo by o tam 
postrzegane niemal jako struktura sakralna i otacza a je cze , cho  do dzi  nie 
gwarantuje ono swobód obywatelskich i brak tam praw politycznych. Czy Chi -
czycy uwa aj  np. dzisiaj, e ycie osobiste w okresie panowania Mao Zedonga � 
przy czym nie mówi  tu o okresie rewolucji kulturalnej � cechowa y brak wolno-
ci i brutalne represje, jak to jest postrzegane na Zachodzie? Odpowied  musi by  

negatywna: wcale tak nie traktuj  epoki Mao.
Dzisiaj, jak si  wydaje, jest nawet znacznie mniej osób, które podaj  si  za o ary 

�rewolucji kulturalnej�, ni  to mia o miejsce przed oko o 30 laty, kiedy to skazano 
�band  czworga� i kiedy nawet wypada o krytykowa  �rewolucj  kulturaln �. Ale 
nawet wtedy ma o si  s ysza o o tych sprawach, a ludzie o tym rzadko rozmawiali. 
Chi czycy na ogó  czuj  si  nadal cz ci  pa stwa, spo ecze stwa i wspólnoty, cho  
wyst puj  ju  tak e wyra nie tendencje indywidualistyczne. Nadal wi c dominuje 
inny sposób my lenia i oceniania swych do wiadcze  historycznych, a mianowicie 
jest to koncentrowanie si  na ca o ci, a nie na pojedynczych wypadkach czy jaki  
oddzielnych zagadnieniach. Nawet o ary ówczesnych represji mówi  dzisiaj nie 
tylko o b dach Mao, ale i o wielko ci tej postaci, o jego niezwyk o ci. Maj  te  
wiadomo  osi gni  Chin pod jego przywództwem. Po prostu up yn o od jego 
mierci ponad 30 lat i ch tniej wspomina si  teraz blaski minionych czasów, dla 

wielu � czasów m odo ci a nie dawnych dramatów. Szczególnie wielkim powa a-
niem cieszy si  wci  Mao w kr gach prostych ludzi, zw aszcza na wsi. 

Taki sposób postrzegania rzeczywisto ci, m.in. postaci Mao, znajduje swoje od-
bicie w jego ocenach. Ju  za ycia by  on postaci  mityczn . Dzisiaj straci  wiele 
z tego mitycznego nimbu i nie otacza go dawne uwielbienie, ale trwa przekona-
nie o jego wielko ci i wyj tkowej roli w historii Chin. I to znajduje swoje odbicie 



w ró nych formach swoistego kultu. W tym kontek cie wydaje si  s uszne przy-
pomnienie, e kanclerz Helmut Kohl ju  w 1976 r., z okazji mierci Mao, stwier-
dzi , e by  on postaci  historyczn , która wp ywa a w sposób znacz cy na histori  
idei w XX w. W Republice Federalnej zarz dzono wówczas na znak a oby opusz-
czenie  ag do po owy masztu, cho  rz dzi a wtedy chadecja. Dzisiaj o tym mówi 
si , oczywi cie, inaczej. Z perspektywy pa stw demokratycznych prze omu XX 
i XXI w. Mao cz sto jest porównywany ze Stalinem i z jego zbrodniami.

W Chinach po mierci Mao tak e pojawia y si  wypowiedzi krytyczne o nim, 
cho  innego rodzaju i bardziej umiarkowane. W latach 1976�1978 trwa a tzw. wio-
sna peki ska, kiedy to toczy y si  gor ce dyskusje o niedawnej przesz o ci i roz-
lega o si  wzywanie do demokracji. Wówczas Deng Xiaoping popiera  ten ruch, 
walcz c przeciwko lewemu, maoistowskiemu skrzyd u w partii. W wielu miejscach 
rozpocz o si  demontowanie pomników i pos gów Mao, usuwano jego portrety. 
W dyskusjach toczy  si  spór o polityczny spadek po Mao. Jedni demonizowali 
go, inni odnosili si  do niego z szacunkiem.

Pierwsze oznaki procesu demonizowania Mao i krytyki formy sprawowania 
przeze  w adzy przejawia y si  w r cznie pisanych i wywieszanych zwykle na wy-
branej ulicy tzw. gazetkach ciennych (dazibao) w du ych miastach. Zbiera a si  
przy nich rozemocjonowana ci ba. Posuwano si  nawet tak daleko, e epok  Mao 
okre lano jako �feudalizm spo eczny� i porównywano jego system sprawowania 
w adzy do systemu faszystowskiego.

Sam Mao podsuwa  takie interpretacje. Podczas swoich rz dów cz sto mówi  
o pozytywnej roli pierwszego cesarza, Qin Shi Huangdiego, który zjednoczy  Chi-
ny. Nic natomiast nie wspomina  o paleniu ksi ek w tym okresie czy o buntach 
ludu przeciw tyranii. Teraz antymaoi ci nawi zywali do tego nurtu dziejów Chin 
i pot piali w swoich gazetkach okrucie stwa re imu wobec spo ecze stwa. Histo-
ri  Chin opisywano jako dzieje despotyzmu, trwaj cego od ponad dwóch tysi cy 
lat a  do ery Mao. Jedna z peki skich gazetek ciennych oskar a a np. Mao o to, 
e pa stwo traktowa  jako swoj  w asno . Podobnie jak w Zwi zku Radzieckim 

zerwano z kultem jednostki (geren chongbai) Stalina, tak i w Chinach � zdaniem 
krytyków � nale y zmieni  stosunek do osoby Mao.

Jednak e politycy pragmatyczni, tacy jak Deng Xiaoping, starali si  rozwi -
za  te problemy na sposób chi ski, bardziej kompromisowo, eksponuj c w swo-
ich wypowiedziach pozytywne strony panowania Mao. I takie pogl dy te  wyra a-
no w gazetkach ciennych. A zatem mo na by o w nich wyczyta , e Mao Zedong 
jest cz owiekiem, a nie bogiem i nadszed  czas, aby mu wyznaczy  godne miejsce 
w historii, gdy  tylko wtedy b dzie mo na ocali  �marksizm, leninizm i idee Mao 
Zedonga�. W nowej polityce chodzi o o wyeksponowanie roli partii, a nie  gury 
wodza. G oszono wprawdzie nadal, e Mao by  wielkim strategiem i dokona  wa -



nych czynów, jednak e dodawano, e nie ustrzeg  si  b dów, podobnie jak wielu 
innych przywódców ruchów rewolucyjnych. Mao nie by  ju  traktowany i przed-
stawiany jako �super-ojciec� czy �patriarcha narodu�. 

Nowa strategia mia a by  postrzegana jako wyraz przywracania harmonii. Na 
Zachodzie jednak e oceniano to jednostronnie jako demaoizacj  (fei maohua). Po-
j cie to zosta o przyj te w licznych opracowywanych tam analizach dotycz cych 
Chin. Analizy te kierowa y si  jednak bardziej my leniem yczeniowym i wyobra-
eniami, jak Chiny powinny si  rozwija , ni  studiami rzeczywistych procesów, 

a informacji tego typu dostarczali nieraz tak e dysydenci chi scy18. Jak widzimy, 
by y to nazbyt pospieszne uogólnienia i jednostronne analizy procesów przemian, 
które by y pe ne sprzeczno ci, a kry y si  za nimi jeszcze walki o w adz . 

Odej cie od o cjalnej instytucjonalizacji ideologii Mao Zedonga i kultu jego 
osoby nie oznacza o � i nie oznacza � demaoizacji. Cho  w szerokich kr gach spo-
ecze stwa wygas a dawna wiara w mit osoby Mao, to jednak posta  ta nie zosta-
a wykre lona z narodowej pami ci, a odpowiedzialno ci  za przest pstwa okresu 

�rewolucji kulturalnej� obarczono g ównie tzw. band  czworga i ich popleczników. 
Ju  w latach 80. XX w. organizowano wystawy wspomnieniowe o yciu i dzia al-
no ci Mao, a w 1993 r., z okazji setnej rocznicy jego urodzin, w Wielkiej Hali Lu-
dowej w Pekinie (w gmachu Parlamentu) odby a si  uroczysto  z udzia em naj-
wy szych przywódców, gdzie uczczono jego idee.

Dzisiaj w chi skich ksi garniach i bibliotekach prace Mao i publikacje o jego 
dzia alno ci zajmuj  na pó kach sporo miejsca, z ka dym rokiem ich przybywa. Na 
pocz tku lat 80. XX w. by y to cz sto pó ki zakurzone, w widoczny sposób ma o 
odwiedzane, teraz ciesz  si  widocznym zainteresowaniem. Wiele z ksi ek ma 
charakter literatury wspomnieniowej. Pojawienie si  tej nowej fali publikacji jest 
z jednej strony przejawem d e  politycznych do legitymizacji w adzy, ale z dru-
giej strony tak e rzeczywistych potrzeb rynku i konkurencji na wolnym rynku wy-
dawców. Obserwuje si  te  nieraz w tych nowych ksi kach dziwn  mieszank  
wspomnie  typu nostalgicznego z tendencjami opozycyjnymi. 

Od kilku lat mo na wr cz mówi  o prawdziwym renesansie kultu Mao. Oczy-
wi cie, nie jest to ju  taki kult, jak za czasów jego przywództwa, i nie jest on dzi-
siaj wcale przez wszystkich lepo uwielbiany, jak niegdy . To, co obserwujemy 
teraz � to nowy obraz Mao, zrodzony w warunkach narastaj cych napi  spo ecz-
nych, trudów codziennego ycia odczuwanych przez biedniejszych w brutalnej 
gospodarce rynkowej, a nawet ogromnych stresów tych, którzy ciesz  si  niedaw-
no zyskanym dobrobytem. Ten nowy obraz Mao jest wyrazem pewnej nostalgii 

18 Zob. Helmut Martin, China ohne Maoismus?, Wandlungen einer Staatsideologie, Institut für 
Asienkunde, Hamburg 1980, s. 120�121. Przypis autorki. 



za dawnymi czasami, kiedy y o si  atwiej i by o bardziej sprawiedliwie, i wi e 
si  z rozmaitymi rozczarowaniami wspó czesno ci . 

Mao nie jest wi c ju  ikon  i nie ma da  powrotu do dawnego systemu, ale 
tak e nikt nie usi uje dzisiaj powtarza  gestów z ko ca lat 70. XX w., kiedy to np. 
pos gowi Mao na lotnisku w Pekinie nak adano na g ow  ó ty kapelusz ha by 
albo wtykano w ramiona pa k  bambusow . Wr cz przeciwnie, odnosi si  do tej 
postaci z pewn  sympati . W ostatnich latach powstaj  liczne  lmy i programy te-
lewizyjne a rmuj ce posta  Mao i jego epok . W sklepach w sprzeda y s  plakaty 
lub zdj cia z postaci  Mao, i kupuj  je g ównie Chi czycy, nie za  cudzoziemscy 
tury ci, jak w latach 80. W telewizyjnych kana ach muzycznych k adzie si  nacisk 
na �narodowy patriotyzm� Chi czyków: na ekranach powiewaj  w blasku re ek-
torów wielkie  agi narodowe, piewacy � w mundurach albo w strojach ludowych 
mniejszo ci narodowych, ilustruj c �jedno  Chin� � opiewaj  w pie niach parti  
i Mao Zedonga. Powodzeniem ciesz  si  piosenki i melodie z jego okresu.

Podczas mojej niedawnej podró y po Chinach ogl da am w telewizji program, 
w którym piewano m.in. now  piosenk  o tym, e powinno si  pod a  za czer-
wonym sztandarem, na którym widnieje sierp i m ot, i pami ta , e bardzo wielu 
Chi czyków wychowa o si  w epoce Mao. W piosence tej nie opiewano wpraw-
dzie bezpo rednio samego Mao, ale parti  komunistyczn  i jej tradycje, jednak Mao 
by  w ich tle jako wspó za o yciel KPCh i jej wieloletni przywódca. Tak e z oka-
zji XVII Zjazdu partii w 2007 r. mo na by o zobaczy  w telewizji chór o nierski, 
ubrany w szare mundury, jakie nosi y wojska komunistyczne w jaskiniach Yan�anu 
podczas walk z okupacj  japo sk 19, a za chórem, na podwy szeniu, sta a osoba 
maj ca przedstawia  Mao Zedonga, dyryguj cego nim. W pie niach opiewano pa-
triotyczne walki przeciwko Japo czykom w górach Tianshan.

W taksówkach umieszcza si  dzisiaj � wi te obrazki� z Mao jako duchem opie-
ku czym. Takie �zawieszki pomy lno ci� mo na równie  zauwa y  w autobusach 
i w niektórych sklepach. Oprócz tego mo na spotka  medaliony z jego podobizn  
ozdobion  plastikowymi bry kami w z otym kolorze, symbolizuj cymi bogactwo, 
przypominaj ce wi te obrazki Bóstwa Bogactwa. Gdy pyta si  Chi czyków, dla-
czego zawieszono te obrazki, otrzymuje si  odpowied , e to dlatego, i  Mao uczy-
ni  tak wiele dobrego dla Chin. W poci gach z g o ników s ycha  cz sto muzyk  
z dawnych lat, np. s awn  pie  pod tytu em �Wschód jest czerwony� � hymn hong-
weibingów z czasów rewolucji kulturalnej. Najbardziej zaskakuj cym dla Europej-
czyka jest umieszczanie Mao jako bóstwa obok innych bóstw tradycyjnych, na o -
tarzyku domowym albo te  na o tarzyku w restauracji czy w hotelu. 

19 Yan�an � siedziba centralnych w adz KPCh w okresie II wojny wiatowej. W charakte-
rystycznych dla tych okolic domostwach, wydr onych w lessowych zboczach, mieszkali o nierze 
Armii Czerwonej przybyli tam po D ugim Marszu (zob. przypis 33).



W obliczu ogromnej korupcji w Chinach przypomina si  czasy Mao, rzekomo 
od niej wolne, cho  jakie  jej przejawy, oczywi cie na nieporównywaln  skal , 
wyst powa y i wówczas. Tak powstaj  nowe legendy o Mao, wychwalanie jego 
skromno ci i osobistej uczciwo ci, przeciwstawiaj ce go rz dz cym obecnie. 

Wa niejsze przemówienia Mao ukazuj  si  wspó cze nie na p ytach CD albo 
na kasetach. Popularno ci  cieszy si  m.in. uroczysto  proklamowania Chi skiej 
Republiki Ludowej 1 pa dziernika 1949 r., kiedy to Mao zadeklarowa , e naród 
chi ski po latach poni e  podnosi si  z kolan. Du ym zainteresowaniem ciesz  
si  równie  zbiory jego wierszy.

Trzeba pami ta , e w Chinach panuje gospodarka rynkowa, a Mao sta  si  
swego rodzaju towarem, ciesz cym si  du ym powodzeniem w ród kupuj cych. 
W zwi zku z popytem rozpocz to sprzeda  drobnych pami tek, jak zegarki na r k  
czy zapalniczki, na których znajduje si  wizerunek Mao jako �wielkiego sterni-
ka�. W peki skiej dzielnicy towarów artystycznych Liulichang jest dzi  wiele skle-
pów z ró nymi artyku ami zwi zanymi z postaci  Mao � rysunkami, portretami, 
jego statuetkami z br zu, gipsu, czy porcelany� Mao przedstawiany jest na nich 
jako zwyk y m ody cz owiek z papierosem, jako o nierz albo dobrotliwy ojciec 
narodu. Widzimy Mao odpoczywaj cego, stoj cego, siedz cego w fotelu z gazet  
w r ku itp. Wielkim powodzeniem ciesz  si  wycieczki turystyczne � ladami Mao�, 
zw aszcza za  do jego ojczystej wioski Shaoshan w prowincji Hunan.

W Chinach zachodzi wi c specy czny renesans zainteresowa , a mo e nawet 
fascynacji Mao Zedongiem. Sta  si  on chyba cz ci  historycznej i kulturowej 
to samo ci dla wi kszo ci Chi czyków. Pami ta si , e to on w a nie przyczyni  
si  walnie do odzyskania, po okresie pó kolonialnego zniewolenia, pe nej suwe-
renno ci Chin, do wzrostu ich znaczenia i zapocz tkowa  ich awans jako nowej 
pot gi w wiecie. Cho  wiele jego pomys ów i recept na rozwój Chin okaza o si  
b dnych, to niektóre z jego zasad wci  s  uznawane za aktualne. Na przyk ad 
podstawowe wytyczne polityki zagranicznej Chin wypracowane za jego czasów, 
jak respektowanie suwerenno ci, integralno ci terytorialnej i niemieszanie si  z ze-
wn trz w sprawy wewn trzne innych krajów, co � jak si  twierdzi  � Chiny same 
stosowa y wobec innych pa stw i da y podobnego traktowania, s  uznawane za 
bezdyskusyjnie s uszne i z powodzeniem kontynuowane. 



Ksawery Burski

Dzi kuj  bardzo za te dwie wypowiedzi. Za chwil  b d  prosi  pozosta ych 
dwóch panelistów o zabranie g osu, ale teraz chcia bym krótko odnie  si  do frag-
mentu wypowiedzi pani profesor Tomali. Otó , mam tutaj z chi skiego Internetu 
tekst wypowiedzi do  znanego pisarza. Odnotowa  on tak e, e w Chinach ob-
serwuje si  nawrót kultu Mao, e wyst puj  takie tendencje, a szczególnie nasilo-
ne one by y w po owie lat 90 XX w.. Potwierdza, e w taksówkach, w ci arów-
kach i w ró nych innych pojazdach wieszano portreciki Mao jako amulety, które 
mia y zapewni  bezpiecze stwo jazdy. Ten e pisarz � dodajmy cz onek Rady Po-
lityczno-Konsultatywnej, do której teraz, w obecnej kadencji, w czono wnuka 
Mao, trzydziestoparoletniego cz owieka � powiada tak: Chwalimy Mao Zedonga 
i mówimy, e 70% jego dzia alno ci by a dobra, ale nic nie mówimy o pozosta ych 
30%. Je eli twierdzimy, e 70% by o dobre, a pomijamy milczeniem b dne 30%, 
tzn., e niepotrzebne by y przeprowadzane zmiany. Pisarz ten uwa a, e za poja-
wianiem si  kultu Mao i poniek d wychwalaniem dorobku Mao kryj  si  próby 
zahamowania przemian. Zak ada, e kto  za tym stoi i jest to wiadoma dzia al-
no  polityczna maj ca pozbawi  racji te przemiany, które zosta y zainicjowane 
w 1978 r. Skoro by o tak dobrze, to po co przemiany? 

Ma o tego, jak pisa  on, kiedy podniós  ten temat na posiedzeniu Rady Poli-
tyczno-Konsultatywnej, to � ku jego oburzeniu � dwaj jej cz onkowie zacz li p a-
ka . Uznali bowiem, e nies usznie krytykuje on to zjawisko. A zatem stwierdza 
on, e je li nawet w Radzie Polityczno-Konsultatywnej s  ludzie tak zafascyno-
wani Mao, to nie mo na dziwi  si  reszcie spo ecze stwa. Dzi kuj  bardzo i pro-
sz  o zabranie g osu profesora Gawlikowskiego.

Jan Rowi ski 

Chcia bym wtr ci  tylko jedn  uwag  � eby pewne obiegowe opinie spro-
wadzi  do realiów. Przytocz  chi sk  anegdot , któr  jeden z moich rozmówców 
z tego kraju niedawno mi opowiedzia  � Pytanie: �Dlaczego takie t umy przycho-
dz  na plac Tian�anmen do mauzoleum Mao?� Odpowiedz: �Z jednej strony, eby 
z o y  mu ho d, ale tak naprawd , by upewni  si , e on naprawd  umar .�



Krzysztof Gawlikowski

Prosz  pa stwa, ju  z dotychczasowej dyskusji wida , e Mao jest postaci  
niebanaln  i wielowymiarow . Ja chcia bym zwróci  uwag  na kilka aspektów. 
Przede wszystkim trzeba odró ni  wyobra enia Mao za granic  od jego wyobra e  
w Chinach. I najkrócej ujmuj c: te wyobra enia do siebie nie przystaj . Gdy czyta 
si  np. wypowiedzi w Europie, e Mao by  wi kszym morderc  ni  Hitler i Stalin 
razem wzi ci, to oczywi cie dla Chi czyka, który cho  troch  pami ta czasy Mao 
i zna realia swojego kraju, wydaje si  to zupe n  aberracj , pogl dem z ksi yca 
wzi tym, absurdalnym szkalowaniem Mao i Chin. Oczywi cie, trzeba pami ta , 
e i w Chinach, i za granic  istniej  ró ne pogl dy na temat Mao i ró ne podej cia 

do jego osoby, cz sto uwarunkowane politycznie. Jednak e spektrum ró nych wy-
powiedzi na temat Mao na Zachodzie ró ni si  istotnie od spektrum takich wypo-
wiedzi w Chinach (je li pomin  stwierdzenia Chi czyków, tak e z samych Chin, 
skierowane przede wszystkim do odbiorców cudzoziemskich). Dodajmy, e ana-
logiczne spektrum opinii japo skich, singapurskich, czy  lipi skich ró ni oby si  
od obu wy ej wymienionych, cho  by yby bli sze opiniom chi skim. Z kolei taj-
wa skie opinie z kr gów rz dowych nie tyle nawet powtarza y opinie zachodnie, 
ile je wyostrza y i stara y si  wr cz dyskredytowa  Mao oraz ChRL nie tylko na 
samej wyspie, ale i w krajach zachodnich. O spektrum opinii azjatyckich trudno 
by wr cz mówi  ze wzgl du na ogromne zró nicowanie sytuacji politycznej w po-
szczególnych krajach, obecno  rozmaitych systemów niedemokratycznych, gdzie 
lansuje si  g ównie pogl dy rz dz cych, wygodne im taktycznie itp. Jednak nawet 
przy tych ró norakich ograniczeniach wida  wyra nie, e perspektywa azjatycka 
ró ni si  od europejskiej.

Czytaj c obecnie nasz  pras , najcz ciej pi tnuj c  Mao jako jednego z naj-
wi kszych zbrodniarzy w dziejach ludzko ci, mo na by wnosi , e takie te  s  
opinie ca ego Zachodu poza dawnymi, szalonymi lewakami � wielbicielami ma-
oizmu. Sytuacja jest jednak niepomiernie bardziej z o ona. W ród elit wielu kra-
jów europejskich dominowa y orientacje lewicowe, krytyczne wobec status quo 
w ich krajach, a sympatie wobec Chin szukaj cych swojej w asnej drogi rozwoju 
by y do  powszechne. Dodajmy zreszt , e pod koniec lat 70. XX w. zacz y si  
odwraca  dotychczasowe orientacje: niekomunistyczna lewica, coraz wyra niej 
bior ca na sztandary prawa cz owieka, m.in. dla pot piania komunizmu, zacz a 
pi tnowa  Chiny (tym bardziej e sta y si  one pó sojusznikiem USA), za  prawi-
ca rozumia a ich �konieczno ci historyczne� i wymogi polityki realnej. Gdy w la-
tach 80. mieszka em na sta e we W oszech, w 1986 r. uda o mi si  doprowadzi  do 
organizacji w Urbino pierwszego we W oszech sympozjum naukowego po wi -



conego Mao. Mia o ono charakter �europejski�, oczywi cie w ramach ówczesnej 
Unii Europejskiej, czyli bez Europy Wschodniej. Przyjechali na nie badacze ró -
nych orientacji politycznych, w tym tak e do  liczni dawni sympatycy komuni-
stycznych Chin i maoizmu, na czele z Jeanem Chesneauxem i Karolem S. Karo-
lem. Po raz pierwszy uderzali si  wtedy w piersi, przyznaj c, e ten Mao, którego 
poprzednio wychwalali, nie by  wcale takim wspania ym przywódc  i pope nia  
rozmaite kardynalne b dy. Rozmaici krytycy i apologeci Mao z Europy Zachod-
niej próbowali wtedy jako  uzgodni  swe pogl dy na osob  Mao i zwery kowa  
je, co nie by o wcale atwe.

My l , e sytuacja w Chinach wci  jeszcze nie dojrza a do podobnej debaty, 
i nawet trudno wyobrazi  sobie za jednym sto em zwolenników tak odmiennych 
opinii o Mao, jakie wyst puj  w tym kraju, przy obecno ci przedstawicieli rz dz -
cej wci  partii, odwo uj cej si  w jakich  formach do dawnego przywódcy. Z jed-
nej strony sytuacja w Chinach jest trudniejsza, ale z drugiej � znacznie prostsza. 
Tam problem polega g ównie na uwik aniach politycznych wypowiedzi na temat 
tej postaci oraz na trudno ci sformu owania wspólnych ocen z o onych i budz -
cych kontrowersje realiów historycznych. W Europie sytuacja jest, co prawda, po-
litycznie atwiejsza, ale merytorycznie o wiele bardziej skomplikowana.

Profesor Lynn T. White z Uniwersytetu Princeton w swojej wietnej analizie 
reform Denga zwraca uwag , e na Zachodzie od XVII w., kiedy to nawi zano 
bezpo rednie kontakty z Chinami, nasi intelektuali ci lubili patrze  w �zwiercia-
d o chi skie� w poszukiwaniu wzorów pozytywnych do wychwalania albo te  zja-
wisk negatywnych, jakie nale a o pot pia . Zatem obraz tego kraju dominuj cy 
w tamtejszej literaturze egzempli kowa  zazwyczaj aktualne l ki lub pragnienia 
ludzi Zachodu, niewiele za  mia  wspólnego z realiami chi skimi20. Ujmuj c to 
jeszcze bardziej obrazowo, Zachód ogl da ustawicznie Chiny nie przez szyb , ale 
przez lustro, w dodatku krzywe. Chce przez nie ogl da  Chiny, a w istocie ogl da 
g ównie dziwnie powykrzywiany obraz w asny, z fa szywym przekonaniem, e tak 
w a nie wygl daj  Chiny. Jest problemem otwartym, dlaczego w a nie Chiny sta-
y si  tak  �ziemi  mityczn �, budz c  ogromne, pozytywne lub negatywne, emo-

cje. Jednym z mo liwych wyja nie  by oby to, e rzeczywisto  chi ska nie uk a-
da si  w ramach zachodnich kategorii i paradygmatów. Przys owiowy zbój Madej 
dostosowywa  swoich go ci do posiadanego o a, to ich przycina , to ich naci ga , 
my za  fa szujemy w pewnym stopniu realia chi skie, upychaj c je na si  do nie-
pasuj cych do nich kategorii wypracowanych dla realiów i koncepcji zachodnich. 
Nieadekwatno  ta szczególnie jaskrawo wyst puje w wypadku Chin, ze wzgl du 
na wyj tkowo g bokie ró nice, cho  dotyczy tak e innych pozaeuropejskich cy-

20 Lynn T. White, III, Unstately power, vol. 2: Local causes of China�s intellectual, legal and 
governmental reforms, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y. � London 1998, s. 674.



wilizacji. Je li tak, to równie  zachodni badacze Chin mieliby trudno ci przy opi-
sie tamtejszej rzeczywisto ci i musieliby podlega  w pewnym stopniu tym z udze-
niom. Trudniej wyt umaczy  nat enie emocji, które budz  Chiny na Zachodzie. 
W ka dym razie w wypadku Mao oba elementy s  wyra nie widoczne: wyst puje 
i bardzo emocjonalne opisywanie go kosztem rzeczowo ci i projekcja na rzeczy-
wisto  chi sk  rozmaitych zachodnich schematów. Jedni opisywali go jako uoso-
bienie wietnego przywódcy, prowadz cego swój kraj do wietlanej przysz o ci, 
drudzy za  jako zbrodniarza, tyrana i prymitywnego g upca. Antologi  przyk a-
dów atwo by by o zgromadzi . Nie jest wi c atwo, nawet w literaturze naukowej, 
znale  obiektywne i rzeczowe analizy, pozbawione uprzedze  i ukazuj ce wier-
nie jego dzia ania na tle realiów jego czasów. 

Gdy mówimy o Mao, powo ujemy si  zwykle na rozmaite fakty maj ce uzasad-
ni  nasze oceny. Chcia bym jednak zwróci  uwag , e fakty te s  rozmaitego ro-
dzaju. Filozofowie nauki z tzw. Ko a Wiede skiego (Wienerkreiss) w pocz tkach 
XX w. podzielili stwierdzenia na trzy kategorie, zale nie od rodzaju ich wery -
kacji. Pierwsze � to stwierdzenia o faktach typu: Mao urodzi  si  w 1893 r. Wte-
dy musimy po prostu sprawdzi , czy rzeczywi cie urodzi  si  w tym roku. Dru-
gi typ � to przytaczanie czyich  wypowiedzi, np.: Pan X powiedzia , e Mao jest 
morderc . Je li by a taka wypowied  X, to zdanie jest prawdziwe, bez wzgl du na 
s uszno  cytowanego stwierdzenia. Zazwyczaj jednak wdajemy si  w analizy, czy 
Mao zas uguje na nazywanie go morderc , ilu ludzi zgin o przez niego itp., mie-
szaj c pierwszy i drugi rodzaj wypowiedzi. Dodam jeszcze, e próby wery kacji 
wszystkich wypowiedzi na temat Mao, w tym wielu absurdalnych, to by oby chy-
ba zadanie dla ca ego instytutu, i to na dziesi tki lat! I wreszcie wyst puje trzeci 
rodzaj stwierdze : oceny typu Mao jest zbrodniarzem, jest postaci  wstr tn  itp. 
Jak wskazywali wiede scy teoretycy, takie wypowiedzi wykraczaj  poza sfer  na-
uki. Maj  one charakter relatywny, s  s uszne przy jednym systemie kryteriów czy 
warto ci, a b dne przy innym (je li przyjmiemy np., e �zbrodniarzem� jest tylko 
osoba bezpo rednio morduj ca czy nawet � tylko prawomocnie skazana za mor-
derstwo, to oczywi cie zbrodniarzem nie jest; je li przyjmiemy, e osoby pulchne 
s  sympatyczne, a chude � wstr tne, to wtedy trzeba by go uzna  za sympatyczne-
go itd.). Systemy warto ci i kryteriów s  zmienne i zale  od miejsca i czasu. 

Zasada unikania zda  implikuj cych warto ciowania jest do  powszechnie 
przyjmowana np. przez historyków, którzy za swe zadanie uwa aj  opisywanie 
i obja nianie minionych wydarze , nie za  ich ocenianie. Prowadzi oby to bowiem 
do absurdalnego oceniania ludzi z zupe nie innych epok i krajów z punktu widze-
nia systemu warto ci spo ecze stwa, w którym pracuje dany historyk. Oczywi cie, 
inn  spraw  jest wskazywanie b dów przy realizacji celów stawianych sobie przez 
posta  historyczn  czy te  nieprzewidywanych przez ni  konsekwencji w asnych 



decyzji. Do koncepcji obiektywizmu w badaniach odwo ywa  si  nawet tak uwi-
k any w polityk  historyk, jak profesor Bronis aw Geremek, cho  obecnie w Pol-
sce cz sto jest ona podwa ana. Filozofowie nauki uznawali brak rozgraniczania 
pierwszego i drugiego rodzaju wypowiedzi od trzeciego za podstawowy b d me-
todologiczny. Jednak w yciu spo ecznym i politycznym ocen dokonujemy bardzo 
cz sto i zapewne nieuniknione jest ocenianie dzia a  naszych polityków, post po-
wania ojców czy dziadów, a nawet s siadów. Warto tylko przy tym pami ta , e 
nie ma to nic wspólnego z nauk , a przynale y do innych sfer, i tym mniej jest za-
sadne, im wi ksze ró nice kulturowe dziel  ocenianego od oceniaj cego.

Nawet je li zajmiemy si  tylko faktami z opisanej powy ej kategorii pierwszej, 
to historyk od razu b dzie musia  zapyta  o dowody i uzasadnienia ka dego stwier-
dzenia. W istocie bowiem jako �fakty� przedstawia si  nam cz sto: a) �fakty pra-
sowe� � termin ten wszyscy znaj , nie ma zatem potrzeby go obja nia , b) fakty 
w istocie ze sfery polityczno-ideologicznej, które zasadzaj  si  na chwiejnych in-
terpretacjach, i c) realne fakty historyczne.

Jako przyk ad we my oskar enia o wymordowanie milionów ludzi, kluczowe 
dla wspó czesnych, zachodnich ocen postaci Mao. W niedawno przet umaczonej 
z j zyka angielskiego pseudonaukowej, bo bardzo zacietrzewionej, biogra i Mao, 
ju  w pierwszym jej zdaniu stwierdza si  np., e by  on odpowiedzialny za mier  
siedemdziesi ciu milionów ludzi w czasie pokoju i dodaje, e aden inny przywód-
ca XX w. nie przyczyni  si  do mierci tylu ludzi21. To jest punkt wyj ciowy opa-
s ej, rzekomo naukowej pracy, sprzedanej ju  w wiecie � jak podaje si  w s owie 
wst pnym � w nak adzie 10 mln egzemplarzy.

Cho  liczba ta wydaje si  nieco przesadzona, to autorzy i tak byli pow ci g-
liwi. W innych publikacjach padaj  jeszcze wi ksze liczby jego o ar, a pewien 
m ody dziennikarz polski nawet napisa , e by o ich 200 mln, co ju  jest wyra -
nie tylko �faktem prasowym�. Je li uwzgl dni , e ludno  Chin liczy a wtedy 
oko o 600 mln, oznacza oby, e zmar a 1/3, co jest oskar eniem zupe nie absur-
dalnym. Wed ug do  zgodnych opinii powa nych badaczy najliczniejsz  grup  
miertelnych o ar systemu komunistycznego w Chinach stanowili zmarli z g odu 

i niedo ywienia w okresie �wielkiego skoku�. Kenneth R. Walker, jeden z najlep-
szych znawców problemów rolnictwa i polityki rolnej w Chinach wspó czesnych, 
na podstawie szczegó owych danych uzyskanych w Chinach pod koniec lat 80. 
XX w., dotycz cych poszczególnych prowincji, wyliczy , e w latach 1959�1961 
przypadków mierci przewy szaj cych redni  z lat poprzedzaj cych by o oko o 
18,5 mln. Bior c pod uwag , e w niektórych prowincjach mier  zacz a zbiera  
wi ksze niwo ju  w ko cu 1958 r., za  w innych � katastrofa humanitarna wyga-
sa a dopiero w 1962 r., cznie tych o ar mo e by  oko o 20 mln. Dopuszcza on, 

21 Jung Chang, John Halliday, Mao, Albatros, Warszawa 2007, s. 19.



e przy bardziej skomplikowanych wyliczeniach demogra cznych (w czaj cych 
np. zmniejszon  liczb  urodze , a zwi kszon  miertelno  niemowl t itp.), ja-
kie przeprowadzili inni badacze, liczb  �o ar� � cho  ju  w nieco innym sensie - 
w ci gu czterech lat 1958�1962 mo na oszacowa  na oko o 30 mln22. Oczywi cie 
trzeba pami ta , e wszystkie te liczby dotycz  Chin, gdzie jedna powód  mog a 
poch on  ponad 100 tys. istnie  i gdzie wspó cze nie b d statystyczny w kwe-
stiach demogra cznych wynosi realnie oko o 50 mln! 

W ka dym razie o ar �wielkiego skoku� by o niew tpliwie bardzo wiele, 
cho  Mao za ich mier  ponosi win  tylko w cz ci. By  on niew tpliwie inicja-
torem �wielkiego skoku� jako strategii przyspieszenia rozwoju gospodarczego 
i industrializacji Chin. Ale, oczywi cie, decyzj  o jego przeprowadzeniu podj o 
ca e ówczesne kierownictwo KC KPCh. Tyle e inni, jak marsza ek Peng Dehuai 
(1898�1974), który zapocz tkowa  rewizj  tej polityki, czy Liu Shaoqi oraz Deng 
Xiaoping, którzy go wsparli, znacznie szybciej dostrzegli szkodliwo  tej strategii 
i zacz li si  z niej wycofywa . Jak wspomina zaufany ochroniarz Mao, w ko cu 
1959 r. ten prosi  swoich o nierzy ochrony wyje d aj cych na urlop do ojczystych 
wsi, by zbadali miejscow  sytuacj  i z o yli mu raport. Kiedy po powrocie dono-
sili mu o n dznym ywieniu si  ch opów, czym si  da � by  tym rzekomo wstrz -
ni ty23. Z ró nych jego wypowiedzi wiadomo jednak, e nawet liczne o ary dla 

osi gania historycznych celów nigdy go nie przera a y i by  zwolennikiem u ywa-
nia przemocy, kiedy uzna  to za konieczne. To dotyczy o jednak wojen czy brutal-
nych kampanii politycznych, katastrofa humanitarna podczas �wielkiego skoku� 
by a zapewne dla niego wiadomo ci  nieoczekiwan , a by  mo e nawet wstrz -
saj c . Jak z tej relacji wynika, w zwi zku z wysuwanymi wobec jego polityki za-
rzutami poza trybami o cjalnej partyjno-pa stwowej biurokracji stara  si  uzyska  
opis z pierwszej r ki, jaka jest realna sytuacja na wsi. Nale y te  dostrzec, e by  
on bardzo radykalny w deklaracjach, a o wiele bardziej ostro ny i pragmatyczny 
w swoich dzia aniach.

Wypada równie  doceni , e w adze partyjne w wyniku krytyki dotychczaso-
wej polityki, na Plenum w Lushanie (lipiec�sierpie  1959 r.) odsun y w praktyce 
Mao od kierowania krajem, powierzaj c mu �prac  teoretyczn �, cho  publicznie 
nie podwa ano jego autorytetu. Z drugiej za  strony jego ostrego krytyka, mar-

22 Kenneth R. Walker, Food and Mortality in China during the Great Leap Forward, 1958�1961, 
[w:] Robert F. Ash ed., Agricultural development in China, 1949�1989, Oxford University Press, 
Oxford�New York 1998, s. 108. Wy sz  mo liw  liczb  podaj  za: B. Ashton, K. Hill, A. Piazza, 
R. Zeitz, Famine in China, 1959�1961, �Population and Development Review� 1984, vol. 10, nr 4, 
s. 613�645.

23 Zob. Quan Yanchi, Mao Zedong: Man, not God, Foreign Languages Press, Beijing 1996, s. 55. 
S  to spisane i przeredagowane wspomnienia Li Yinqiao, który ochrania  Mao jeszcze przed prokla-
mowaniem ChRL, a sko czy  s u b  przy nim w 1962 r. jako dowódca jego ochrony. 



sza ka Peng Dehuaia, pozbawiono wprawdzie stanowiska ministra obrony i wi-
ceprzewodnicz cego bardzo wa nej Komisji Wojskowej, ale zachowa  on status 
cz onka Biura Politycznego i wicepremiera, cho  w praktyce odsuwano go na mar-
gines. To w a nie dlatego w 1966 r. Mao i jego akolici odzyskiwali w adz  po-
przez �rewolucj  kulturaln �. Pami tajmy jednak, e w Zwi zku Sowieckim epo-
ki Stalina nikt by si  nie powa y  ruszy  wodza z jego gabinetu na Kremlu, a za 
nieporównanie mniejsze oznaki niepos usze stwa � ni  w wypadku Peng Dehu-
aia � nie tylko dawni zas u eni rewolucjoni ci, ale i wszyscy ich wspó pracow-
nicy czy podw adni szli tam na rozwa k . By  to po prostu zupe nie inny wariant 
systemu komunistycznego. Nie mo na te  porównywa  Mao z szefami Trzeciej 
Rzeszy, którzy zaplanowali holokaust i starali si  go realizowa  niemal do ostat-
nich dni swojej w adzy.

Odpowiedzialno  Mao jest spraw  jeszcze bardziej z o on , je li uwzgl dni  
realia ówczesnych Chin. Walker zwraca uwag , e o ary �wielkiego skoku� by y 
bardzo nierówno roz o one: na 6 najbardziej do wiadczonych prowincji przypa-
daj  2/3 wszystkich o ar. Najgorsza by a sytuacja w ludnym Sichuanie, na któ-
ry przypada o a  32% o ar; z a by a tak e sytuacja w prowincjach Anhui, Henan 
i Hunan, podczas gdy niewiele ucierpia y np. prowincje dawnej Mand urii, Mon-
golia Wewn trzna, Zhejiang czy Jiangxi, a wcale nie odczu a g odu prowincja Fu-
jian. Jak wskazuje ten badacz, sytuacja zale a a przede wszystkim od w adz danej 
prowincji. Tam, gdzie miejscowi przywódcy partyjni dzia ali bardzo rygorystycz-
nie, gdzie chcieli wykaza  si  polityczn  gorliwo ci  i og aszali fa szywie gigan-
tyczne sukcesy polityki partii oraz ogromne zwi kszenie zbiorów, a w rezultacie 
wysy ali do dyspozycji w adz centralnych rzekome nadwy ki ziarna � o ar by o 
najwi cej. Przy bardziej pragmatycznym i rozwa nym kierownictwie prowincji 
dawa o si  je ograniczy . Przypomnijmy, e w wyniku monstrualnego fa szowa-
nia statystyk przez w adze terenowe, kiedy zaczyna  si  ju  g ód, Biuro Politycz-
ne debatowa o, gdzie pomie ci  te masy zebranego zbo a i wydawa o zalecenia, 
by zalesia  cz  �zbytecznych� u ytków rolnych lub rozszerza  uprawy ro lin 
przemys owych. Dopiero z du ym opó nieniem zacz y do przywódców docho-
dzi  wie ci o realnej sytuacji w kraju. Oczywi cie, ponosz  oni odpowiedzialno  
za stworzenie systemu propagandowych  kcji na niebywa  skal , ale to co inne-
go ni  morderstwa! Walker te  pokazuje dora ne próby ratowania sytuacji przez 
kierownictwo pa stwa, gdy zorientowa o si  ono, e dosz o do katastrofy: próbo-
wano racjonowa  wy ywienie, by zapewni  pewne minimum, zw aszcza w du-
ych miastach, przerzucano zapasy ziarna do prowincji cierpi cych g ód, a nawet 

przeprowadzano do  du e tymczasowe przesiedlenia do dostatniejszych prowin-
cji. Sytuacji nie da si  zatem porówna  do g odu na Ukrainie: nie tylko skala tej 



katastrofy by a nieporównanie mniejsza w proporcji do liczby ludno ci, ale w Chi-
nach podj to ogromne dzia ania ratunkowe. 

Mao ponosi niew tpliwie odpowiedzialno  polityczn  i moraln  za katastro-
falny eksperyment �przyspieszonej industrializacji kraju� metod  masowej budo-
wy pieców hutniczych typu dymarka, organizacji �komun ludowych� na wsi czy 
zwalczania � rzekomo szkodliwego � ptactwa (co spowodowa o kl sk  ekolo-
giczn ), ale nie mo na oskar a  go o wiadome ludobójstwo. Dla obiektywizmu 
ocen nale a oby jeszcze porówna  ycie ludzi przed proklamowaniem komuni-
stycznej ChRL. Trzeba by policzy , ilu Chi czyków wtedy umiera o codziennie 
na ulicach z g odu, w wyniku powodzi i innych kl sk, ilu cierpia o ogromne poni-
enia (indywidualne, rodzinne i narodowe) albo bezprawie. Bo tak w a nie na te 

sprawy patrzyli Chi czycy. Oni porównywali swoje obecne ycie z tym, co cier-
pieli w latach 20. i 30. XX w., w okresie chaosu pod rz dami militarystów i mili-
tarno-totalitarnej, cho  bardzo nieefektywnej, dyktatury Guomindangu. I dla 90% 
ludzi rz dy komunistyczne oznacza y ogromne polepszenie bytu w aspekcie ma-
terialnym i odzyskanie godno ci ludzkiej oraz narodowej, a tak e wielkie, zapew-
ne zbyt wielkie, nadzieje. Znam te odczucia z dziesi tek rozmów za czasów Mao, 
kiedy pami  o dawniejszych czasach by a jeszcze powszechna. Sytuacja zacz a 
si  do  wyra nie zmienia  dopiero w okresie �rewolucji kulturalnej�, kiedy za-
cz y dorasta  pokolenia urodzone ju  w ChRL. Dlatego wcze niej nawet kilku-
letnie za amanie gospodarcze ludzie znosili cierpliwie, generalnie chwal c sobie 
now  epok  mimo najrozmaitszych niedostatków i trudno ci. Katastrof  �wielkie-
go skoku� obja niono o cjalnie kl skami ywio owymi i nag ym przerwaniem po-
mocy sowieckiej, co w zasadzie spo ecze stwo przyjmowa o. Oczywi cie, pew-
n  rol  odgrywa a równie  specy czna kultura polityczna i tradycyjny ogromny 
szacunek dla w adz. Ale poprawa bytu by a ogromna i mia a znaczenie podstawo-
we, podobnie jak uzyskanie nowej �godno ci obywatelskiej� przez ludzi (w tym 
kobiety) i nowo zdobyte poczucie godno ci narodowej, a tych kwestii zagranicz-
ni obserwatorzy zupe nie zdaj  si  nie dostrzega  przy ocenie Mao i systemu ko-
munistycznego w Chinach! 

Kwestia o ar re imu jest niew tpliwie kluczowa zarówno dla opisu dzia alno-
ci, jak te  ocen politycznych i moralnych postaci Mao. Jak zatem przedstawiaj  

si  realistyczne szacunki o ar systemu komunistycznego w Chinach poza kwe-
sti  o ar �wielkiego skoku�? W skróconej historii ChRL Craig Dietrich wylicza je 
nast puj co. Przyjmuje za wi kszo ci  badaczy, e o ary ró nych rewolucyjnych 
przemian z lat 1949�1953, w tym dramatycznych rozlicze  ch opskich z obszar-
nikami, wynosi y od 2 do 5 mln. Z danych przeze  przytaczanych wynika, e oko-



o dwa razy tyle osób aresztowano24, a prze ladowanych na inne sposoby by o za-
pewne jeszcze du o wi cej (dotyczy o to np. funkcjonariuszy Guomindangu, osób 
uznanych za reakcjonistów czy �zdrajców wys uguj cych si  cudzoziemcom� uci-
skaj cym kraj). W 1956 r., po og oszeniu liberalnej Polityki Stu Kwiatów, nast pi-
a ostra �kampania przeciwko prawicowcom�, czyli osobom, które odwa y y si  

rzeczywi cie krytykowa  ówczesny system. Wed ug Craiga, kilkaset tysi cy ludzi 
wykszta conych aresztowano, a 300�400 tys. zes ano na wieloletni  �reedukacj � 
na wsi, ale o ar miertelnych nie podaje, co mo na uzna  za wiadectwo incy-
dentalnego charakteru takich zdarze 25. O ary �wielkiego skoku�, lat 1958�1962, 
ocenia na 15 do 30 mln zastrzegaj c, e chodzi tu g ównie o zwi kszon  miertel-
no  i wyliczenia zmniejszonego przyrostu naturalnego26. Ostatnim traumatycz-
nym wydarzeniem by a �rewolucja kulturalna�. Craig nie próbuje nawet ocenia  
wiarygodno ci bardzo rozbie nych szacunków, przyjmuj c za Lynn T. Whitem, e 
o ar by o od 1 do 20 mln, cho  �rewolucja� wycisn a bolesne pi tno na yciu a  
oko o 100 mln ludzi27. Przypomnijmy, e w ród tysi cy zes anych na wie  na �re-
edukacj � by y nie tylko osoby uznane za zwolenników �bur uazyjnego ycia�, 
ale i aktywi ci samej �rewolucji kulturalnej�, w czaj c w to m odzie  z Czerwo-
nej Gwardii. Oczywi cie wyst powa a wtedy zwi kszona miertelno  w ród in-
teligencji miejskiej, nieprzywyk ej do trudnego ycia wiejskiego, bardzo wzros a 
liczba samobójstw, zes ana m odzie  mia a niewielkie szanse zak adania rodzin 
itd. Jednak liczby bezpo rednich o ar �rewolucji kulturalnej� wydaj  si  bli sze 
najni szym szacunkom, a spraw  otwart  jest, ile o ar po rednich ca ej sytuacji 
nale a oby doliczy  do tego bilansu. Mo na chyba przyj , bez obawy nadmier-
nej minimalizacji o ar, kompromisowo oko o 10 mln. Nale y przyzna , e cho  
Craig napisa  t  ksi k  wyra nie z pozycji antykomunistycznych, to zachowywa  
realistyczne podej cie i du o obiektywizmu. 

Spróbujmy zatem podsumowa  liczb  o ar systemu komunistycznego w Chi-
nach. Przyjmijmy maksymalne szacunki 5 mln o ar lat 1949�1953, 20 mln o ar 
�wielkiego skoku� (za Walkerem) i 10 mln o ar �rewolucji kulturalnej�. Dawa o-
by to cznie 35 mln w okresie kierowania Chinami przez Mao. Zapewne nale a-
oby jeszcze doliczy  o ary niejako zwyczajnego funkcjonowania systemu, poza 

wielkimi kampaniami, jakich mog o by  te  kilka milionów, czyli cznie mo na 

24 Dietrich Craig, People�s China: a brief history, Oxford University Press, Oxford�New York 
1998 (wyd. I, 1986), s. 69, 72. 

25 Ibidem, s. 108.
26 Ibidem, s. 143.
27 Ibidem, s. 200. Zob. tak e Lynn T. White, III, Policies of chaos: the organizational causes of 

violence in China�s Cultural Revolution, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1989, s. 7.



si  doliczy  w ci gu 30 lat oko o 40 mln o ar systemu. Pami ta  jednak trzeba, e 
mówimy o kraju-gigancie, gdzie mieszka a prawie 1/4 ludzko ci.

O ar, którymi nale a oby obci y  bezsprzecznie samego Mao, by o jednak 
nieporównanie mniej. Inaczej ni  Stalin, nie wykazywa  on tendencji do mordo-
wania swych przeciwników politycznych i wszystkich podejrzanych o gotowo  
spiskowania przeciwko jego w adzy. A  do �rewolucji kulturalnej� kierownictwo 
KPCh by o do  pluralistyczne, a oponenci Mao tracili co najwy ej stanowiska, 
nie za  ycie. Zmieni o si  to dopiero w okresie �rewolucji kulturalnej�, ale nawet 
j  znakomita wi kszo  przeciwników Mao z ró nych etapów sporów przetrwa-
a. Ba, niektórych, jak Deng Xiaopinga, jeszcze za jego ycia nominowano znowu 

na wysokie stanowiska. Incydentalnie eliminowa  on swoich wrogów, zw aszcza 
tych, których uzna  za �spiskuj cych z Kominternem i Moskw � na szkod  Chin, 
ale zazwyczaj stara  si  to przeprowadza  cudzymi r kami. 

Wszystkie te  tzw. kampanie rewolucyjne w Chinach mia y inny charakter ni  
w systemie stalinowskim. Tam system komunistyczny opiera  si  na szerokim sto-
sowaniu przemocy i przymusu przez instytucje pa stwowe i profesjonalny aparat 
pa stwowych, a wa n  rol  odgrywali te  tajni donosiciele. System maoistowski 
� zgodnie z tradycjami chi skimi � opiera  si  na �zwierzchno ci grupy nad swo-
imi cz onkami� (ka dy by  cz stk  jakiej  niewielkiej wspólnoty, z któr  móg  si  
identy kowa ). W wi kszo ci wypadków to w a nie grupa, a nie jaka  instytucja 
zewn trzna, prze ladowa a swoich wy amuj cych si  cz onków, za  prze ladowani 
pozostawali na miejscu poddawani niezmiernie bolesnemu ostracyzmowi najbli -
szych. Tylko nieliczni tra ali do wi zie  pa stwowych i obozów. Cho  byli i tajni 
donosiciele, kluczow  rol  odgrywa y oskar enia publiczne przez kolegów, krew-
nych i znajomych na niezliczonych zebraniach ró nych kolektywów, jak równie  
doniesienia obwinionych na samych siebie w formie samokrytyk (ustnych i pisem-
nych), które trzeba by o sk ada  wielokrotnie. Przy dominacji grupy nad jednost-
k  i braku tradycji indywidualizmu � to by y bardzo wa ne mechanizmy kontroli 
ycia spo ecznego, a dzia aniami grupowymi sterowano, promuj c przede wszyst-

kim wspóln  ideologi  i dbaj c, by zwierzchnikami wspólnot by y �odpowiednie 
osoby�. System komunistyczny tylko rozszerzy  i umocni  funkcjonuj ce w Chi-
nach od tysi cleci praktyki kolektywistyczne. To nadawa o specy czn  dynamik  
funkcjonowaniu tego systemu w Chinach, a pó niej bardzo utrudnia o rozliczenia 
z nim. Moralistyczno-polityczne instrukcje w adz centralnych, dotycz ce g ównie 
pewnych zasad, niew tpliwie inspirowa y dzia ania przywódców lokalnych, narzu-
ca y kolektywom sposób my lenia i dzia ania, ale podmioty lokalne zachowywa y 
spory zakres autonomii funkcjonalnej. Wytyczne w adz centralnych w tak ogrom-
nym kraju jak Chiny pozostawa y z konieczno ci w do  lu nym zwi zku z real-
nymi wydarzeniami, represjami czy wr cz morderstwami na szczeblu lokalnym. 



Pokazuje to jasno wy ej wspomniany przyk ad g odu w Sichuanie i w miar  nor-
malnego zaopatrzenia w prowincji Fujian w okresie �wielkiego skoku�. Nieporów-
nanie rzadziej ni  w systemie stalinowskim przywódcy pa stwa decydowali oso-
bi cie o losach poszczególnych represjonowanych. Wspó czesny rozwój i awans 
kraju, wraz z fascynacj  przysz o ci  i wci  nowymi sukcesami Chin, tak e po-
woduj , e nie rozpami tuje si  tam przewin przesz o ci, tym bardziej e wci  
rz dz  spadkobiercy dawnej elity w adzy. 

Dla stosunku wspó czesnych Chi czyków do Mao bardzo znamienny jest nie 
tylko boom turystyczno-pielgrzymkowy do miejsc zwi zanych z Mao, organizo-
wany przecie  przez prywatne  rmy us ugowe, relacjonowany przez pani  profe-
sor Tomal , ale i religijny kult dla niego, o którym przed chwil  mówi  ambasa-
dor Burski.

y em w Chinach epoki Mao przez dwa lata, a wyjecha em w pocz tkach �re-
wolucji kulturalnej�. Pó niej by em w latach 70., tu  po mierci Mao, a od lat 80. 
je dzi em tam prawie co roku, niemal do ko ca lat 90. Co rok ogl da em te zmie-
niaj ce si  Chiny. I m.in. w a nie w pocz tkach lat 90. zafascynowa  mnie kult 
religijny Mao jako Bóstwa Pomy lnej Podró y, z portrecikiem dyndaj cym obok 
kierowcy, w ci arówkach lub w taksówkach. Nie przeprowadza em wprawdzie 
systematycznego badania socjologicznego, ale pewnie rozmawia em z wi cej ni  
z setk  kierowców posiadaj cych taki dyndaj cy amulecik Mao, dopytuj c si , dla-
czego go wieszaj . Rozmawia em tak e z ró nymi innymi osobami na temat tego 
kultu, który w a nie si  rodzi  na moich oczach. Jak mi opowiadano, zacz  si  on 
w prowincji Guangdong, rozwijaj cej si  najszybciej, paradoksalnie � pierwszej, 
w której zrodzi  si  chi ski kapitalizm nowej epoki. Pewnego razu kierowca ci -
arówki mia  tam straszny wypadek w górach, z którego wyszed  cudownie, bez 

szwanku. Przypisa  to portrecikowi Mao, jaki mia  w szoferce. Inni zacz li go na-
ladowa . I tak to si  rzekomo zacz o. 

Obja nienia tego kultu, jakie mi podawano, s  z o one i wielowarstwowe. Oczy-
wi cie, trzeba pami ta  o specy cznych tradycjach religijnych Chin i ca ej Azji 
Wschodniej, o tym, e z jednej strony nie by o przepa ci oddzielaj cej ludzi od 
zwierz t, jak w chrze cija stwie, a z drugiej � przepa ci mi dzy lud mi a Bogiem. 
Wszystkie byty mog  awansowa  lub ulega  degradacji w ramach jednej hierarchii, 
od istot najni szych do najwy szych. W Chinach by o rzecz  normaln , e ludzie 
awansowali do rangi duchów opieku czych czy wr cz bóstw. Podobnie jak wie-
rzono, e karp, który przep ynie bystrzyny Smoczych Wrót (Longmen) na Rzece 

ó tej, mo e zosta  pot nym i dobroczynnym smokiem. Wierzenia te i praktyki 
wywodz  si  prawdopodobnie z animizmu i kultu przodków. Bardzo cz sto w tra-
dycyjnych wyobra eniach pot ne osoby czy wielkie postacie historyczne nabie-
ra y wymiaru bóstwa. Takich bóstw mamy bardzo wiele w historii Chin, a wybit-



nych w adców traktowano jako pot ne duchy opieku cze i jak bóstwa jeszcze za 
ycia. Wielu cesarzy jeszcze z czasów ostatniej dynastii, jak cesarzowa-wdowa 

Ci Xi, która przez kilka dziesi cioleci rz dzi a Chinami (1861�1908), nazywano 
wr cz bodhisattwami � bóstwami buddyjskimi28. Pami tajmy, e tak e w Tybecie 
i w Mongolii Zewn trznej rz dzili w adcy-inkarnacje bodhisattwów, cho  tam sys-
tem by  wyra nie teokratyczny. 

St d Mao jako twórca ChRL, jako w adca, móg  oczywi cie by  atwo prze-
kszta cony w bóstwo. Cho  to, e on � marksista, jeden z organizatorów i przywód-
ców Komunistycznej Partii Chin � sta  si  po swoim ziemskim yciu tradycyjnym 
chi skim bo kiem pomy lnej podró y, by o swoistym chichotem historii. Ale to 
te  nie wzi o si  znik d. Na jednym z pierwszych znaczków pocztowych ChRL 
grupa przywódców z Mao na czele, stoj c na grzbiecie frun cego smoka, powozi 
nim. W okresie tym wie niacy przybywaj cy do Pekinu oddawali dziewi ciokrot-
ny pok on do ziemi, przechodz c przed Bram  Niebia skiego Spokoju � Tian�an-
men, symbolu starych i nowych w adz pa stwa. Przypomnijmy te , e w s siedniej 
Japonii dopiero po II wojnie wiatowej, na yczenie okupacyjnych wojsk amery-
ka skich, cesarz Hirohito (1926�1989) og osi  przez radio obywatelom, e nie jest 
bóstwem i nie powinien by  tak traktowany. Ale np. wi tynia cesarza Mutsuhi-
to, znanego jako Meiji (1868�1912), który przeprowadzi  wielkie reformy moder-
nizuj ce kraj, cieszy si  w Tokio du ym powodzeniem, a ludzie prosz  go nadal 
jako bóstwo o spe nianie ich rozmaitych pragnie .

Jednak w latach 90., w Chinach, w kr gach partyjno-administracyjnych, odno-
szono si  do ludowego kultu Mao z pogard  i podejrzliwo ci , a zdarza o si , e 
policjanci nawet ingerowali i kazali kierowcom zdejmowa  obrazki Mao. Sam si  
styka em wielokrotnie z takimi opowie ciami kierowców.

Ich obja nienia, dlaczego powiesili obrazek Mao, mia y w pewnym stopniu cha-
rakter wyra nie religijny. Dawny wódz wyst powa  w nich jako pot ne bóstwo, 
które mo e chroni  podró nych przed nieszcz liwymi wypadkami i wszelkimi 
z ymi mocami. Chcia bym tu przypomnie  opowie  syna ch opskiego z powia-
tu Wenzhou, prowincji Zhejiang, który relacjonowa  mi, jak przyj to mier  Mao 
w jego wiosce. Miejscowa szamanka, która w okresie �wielkiego skoku� zosta-
a zdegradowana do roli zwyk ej ch opki i pognana do pracy, o wiadczy a wtedy 

miejscowym ch opom, e wraz z odej ciem Mao � nie ma ju  w adcy, który chro-
ni by kraj przed z ymi duchami i mocami. W zwi zku z tym ona wznawia o ary 
dla starego bóstwa opieku czego tej wioski, Wielkiej Ma py, co wie niacy zaak-
ceptowali i odbudowali pod jej wodz  dawn  wi tyni . Jak wida , Mao móg  by  

28 Specy ka chi skiej religijno ci zosta a przedstawiona w studium: K. Gawlikowski, Religijno  
chi ska � uwagi o innej cywilizacji, �Azja-Pacy k� 2003, t. 6, s. 7�67.



traktowany jako w adca-bóstwo, prawdziwy Syn Nieba, ju  za ycia. Kult jego po 
mierci by  nawet jeszcze bardziej naturalny.

Jednak w opowie ciach kierowców pojawia y si  tak e i inne tony. Snuto np. 
takie opowie ci: Za czasów Mao by a sprawiedliwo  i ka dy mia  co do miski 
w o y . A teraz popatrz, siedz  ludzie na ulicy i ebrz . I oni naprawd  s  g od-
ni. Wtedy mo e mieli my niedu o, ale wszyscy jedli my z jednej wspólnej miski. 
Przypomnijmy, e do metafory tej nawi zywa  Deng Xiaoping, który w a nie tro-
ch  wcze niej og osi , e reformy wprowadzaj  nowe zasady: ka dy musi je  ze 
swojej, oddzielnej miski i dba  sam o to, aby by a pe na, poniewa  epoka jedzenia 
z jednej wspólnej miski sko czy a si . Nowe nierówno ci, narodziny gigantycznych 
fortun i kapitalistów popisuj cych si  bogactwem, a obok tego bezrobocie i n dza 
� budzi y zdumienie, frustracj  i ogromne poczucie krzywdy. Tym bardziej e na-
dal w adze zapewnia y, i  panuje socjalizm, cho  o �chi skiej specy ce�. 

Kult Mao mia  zatem pewne podteksty polityczne. Znajdowa y w nim wy-
raz nostalgiczne t sknoty za poprzedni  epok , kiedy ycie by o du o atwiejsze, 
a wszystko by o zorganizowane dla cz owieka przez jakie  w adze. W podtek cie 
mo na by o te  dostrzec nastroje krytycyzmu wobec rynkowych reform Denga 
i nowych niesprawiedliwo ci. Wydaje mi si , e pod koniec lat 90. kult ten nieco 
os ab , gdy  straci  urok nowo ci i pewnej ostentacji, a tak e zmieni  swój charak-
ter. W tki �spo ecznego protestu� chyba znacznie os ab y, a umocni y si  wyobra-
enia narodowe � wielkiego przywódcy Chi czyków, który uwolni  kraj od ucisku 

cudzoziemców i rozpocz  marsz Chin ku nowoczesno ci oraz pot gi. Warto do-
da , e to by o zjawiskiem nowym, poniewa  zaraz po mierci Mao, na fali kry-
tyki �bandy czworga�, do  popularne by y oskar enia go o brak troski o dobro 
ludu i Chin, a promowanie rewolucji mi dzynarodowej i szkodliwej walki klaso-
wej. Jako wzór dba o ci o lud i pa stwo stawiano wtedy zmar ego te  w 1976 r. 
premiera Zhou Enlaia, którego ywio owy i bardzo emocjonalny, o do  wyra -
nym zabarwieniu opozycyjnym, �kult patriotyczny� wtedy rozkwita . W latach 90. 
jednak e to Mao sta  si  ikon  �odrodzenia Chin�. 

Te w a nie wyobra enia s  chyba podstaw  wspomnianego ju  ruchu turystycz-
nego zwi zanego z Mao. Tysi ce prywatnych przedsi biorstw turystycznych wo  
turystów do miejsc, gdzie y  kiedy  Mao, restauracje serwuj  jego ulubione � 
rzekomo � dania itp. Na ogó  jest to popierane przez w adze, ale przestrzega bym 
przed naiwnym my leniem, e to zosta o zainspirowane czy wr cz rozwini te przez 
w adze partyjne i pa stwowe. Posta  Mao by a dla nich k opotliwa, niejako �wy-
sz a z mody�. Najch tniej pomijano go milczeniem. Spontaniczne fascynacje nim 
do  wyra nie zaskoczy y w adze, które pocz tkowo odnosi y si  do tych nowych 
mód podejrzliwie, a dopiero stopniowo godzi y si  z now  sytuacj  czy nawet za-
cz y wykorzystywa  j  propagandowo. Wyros y ju  przecie  ca e pokolenia, dla 



których Mao jest postaci  mityczn . Wieloaspektowy kult Mao jest ruchem spon-
tanicznym, dosy  ywio owym i, co ciekawe, nie wi e si  wcale z nawrotem do 
jego koncepcji. Jego recepty rozwoju Chin s  ju  w sposób oczywisty przebrzmia-
e, ale szacunek i podziw budzi jego walka o odrodzenie Chin. A dodatkowo wy-

st puje jeszcze aspekt komercyjny: tysi ce  rm i drobnych przedsi biorców trak-
tuj  go przede wszystkim jako rodek do robienia pieni dzy. 

Gdy mówimy o Mao i jego dziedzictwie, to musimy sobie zdawa  spraw , jak 
bardzo jest ono trudne i skomplikowane. Niedawne dramatyczne wydarzenia w Ty-
becie [wiosn  2008 r.] te  przynale  poniek d do �dziedzictwa Mao�. To prawda, 
e inaczej ni  Stalin, nie prowadzi  on polityki represji wobec ró nych mniejszo ci 

etnicznych (niekiedy przybieraj cych nawet wymiar ludobójstwa), jednak akcep-
towa  faktyczn  ich sinizacj  pod has ami jednoczenia �wszystkich narodowo ci 
Chin� i wpajania im nowej � wiadomo ci proletariackiej�. To prawda, e Mao po-
t pia  wszystkie nacjonalizmy czy nawet patriotyzmy narodowe, w tym tak e et-
nicznie chi ski (ha ski), lecz mniejszo ci przyjmowa y to bole nie, zw aszcza te 
maj ce w asne tradycje pa stwowe. W okresie za  �rewolucji kulturalnej� ogrom-
ne spustoszenia spowodowa a �walka z religi  i zabobonami�, która uderzy a naj-
mocniej w narodowo ci, których ca e ycie okre la a religia, jak muzu manie i wy-
znawcy lamaizmu. Tej specy ki do  indyferentni religijnie Chi czycy zazwyczaj 
zupe nie nie rozumieli. Mao propagowa  tak e nastroje nieufno ci, a nawet pogar-
dy wobec inteligencji i fachowców, co hamowa o awans o wiatowy i cywilizacyj-
ny Chin. Nadmiernie izolowa  Chiny od wiata, co tak e hamowa o ich rozwój. 
Wszczyna  kolejne kampanie przeciwko jakim  �wrogom spo ecznym�, co sta o 
si  wr cz jego metod  kierowania pa stwem i spo ecze stwem. Mo na by wy-
mieni  wiele innych negatywnych skutków jego postaw i dzia a , które zaci y y 
na losach Chin, ale oczywi cie nie mo na te  pomija  pewnych osi gni . Potra-
  doprowadzi  w bardzo skomplikowanej sytuacji wewn trznej i mi dzynarodo-
wej, wbrew kluczowym partnerom zagranicznym prowadz cym swoje rozgrywki 
z Chinami, w cznie ze Stalinem, do utworzenia ChRL. A potem zdo a  obroni  
suwerenno  swego pa stwa przed Stalinem. By  wielkim mistrzem intryg, ma-
newrów i skomplikowanych rozgrywek. Chyba tylko Zhou Enlai móg  mu stawi  
czo a. Po II wojnie wiatowej i wojnie domowej odegra  wa n  rol  w opanowa-
niu chaosu w kraju i odbudowie morale spo ecznego itd.

Gdy mówimy jednak o �dziedzictwie Mao�, to chyba za du e znaczenie przy-
pisujemy jemu samemu. Dotyczy to nawet wspomnianej tu formu y chi skiej tych 
70% �dobrych� i 30% �z ych�. To nie jest takie proste, m.in. dlatego, e przecie  
Mao uosabia  parti , symbolizowa  niejako ca y system. To, co przypisuje si  
jemu, by o rezultatem dzia a  setek i tysi cy ludzi, ca ych instytucji i wypadkow  
cierania si  ró nych si  i tendencji. Je li kto  z pa stwa zajrzy do pism Mao, ale 



nie Dzie  wybranych zredagowanych w ChRL na nowo, lecz do orygina ów � to 
w wi kszo ci s  to rozmaite dokumenty partyjne, które zgodnie z normaln  proce-
dur  biurokratyczn  by y opracowywane przez dziesi tki osób i uzgadniane przez 
najwy sze w adze partyjne. Decyzje � i te s uszne, i te b dne � by y podejmowa-
ne zazwyczaj w do  szerokim gronie. Nie jest zatem prawd , e Mao sam decy-
dowa  o wszystkim. Przypisuje mu si  to cz sto, by zdj  cz  odpowiedzialno-
ci z innych osób. Realne wyodr bnienie tego, co sam Mao osobi cie promowa , 

co forsowa  i jakie decyzje sam narzuca , jest spraw  bardzo skomplikowan . 
Chc  te  zwróci  uwag  na ignorowany w istocie u nas pewien aspekt kultu 

Mao za jego ycia. Kiedy studiowa em w Chinach przed �rewolucj  kulturaln �, 
cho  by  to okres najbardziej nasilonego kultu Mao, wcale nie by o atwo kupi  
jego Dzie a wybrane. Obowi zywa o wtedy has o studiowania my li Mao, ale jed-
nymi z nielicznych kolejek, jakie mo na by o zobaczy  w Pekinie, by y kolejki 
przed ksi garniami, gdy pojawia y si  tam pisma Przewodnicz cego, a zdarza o 
si  to rzadko. I mo e nie bez przyczyny. Otó  podczas jednej z naszych studenc-
kich dyskusji z chi skimi kolegami na Uniwersytecie Peki skim � a by  to 1965 r. 
� na moje pytanie, dlaczego staraj  si  narzuci  wszystkim Chi czykom studio-
wanie my li Mao, jeden z aktywistów, patrz c mi inteligentnie w oczy, powiedzia  
wprost: Gdyby my mogli zasadzi  Przewodnicz cego Mao, eby sam postudiowa  
my li Mao, to by my to z ochot  zrobili, ale niestety, nasze r ce s  za krótkie. 
Przyznam, e dopiero wtedy zrozumia em, e bynajmniej nie wszystkie osoby na-
wo uj ce do studiowania my li Mao s  maoistami lepo wierz cymi w Przewod-
nicz cego. By y mo liwe ró ne lektury jego pism, w tym analizowanie, jaki ten 
komunizm mia  by , a jaki jest realnie, co Mao obiecywa , dochodz c do w adzy, 
a co si  potem dzia o. I zdarza o si  nawet, zw aszcza w okresie �rewolucji kul-
turalnej�, uprawianie kultu Mao w taki sposób, by doprowadzi  go do absurdu, 
do jego skompromitowania i upadku. Kiedy np. kto  og asza , e czytanie Czer-
wonej ksi eczki cytatów Mao przyspiesza wzrost arbuzów na polu (przypomnij-
my � czerwonych w rodku), to wcale nie musia  by  a  tak naiwny. Ale on prze-
cie  tylko manifestowa  wierno  Przewodnicz cemu i nie mo na go by o za nic 
ukara ! Takie by y w a nie tradycyjne sposoby �efektywnej walki nie wprost�. Jak 
mówiono, je li chce si  chwast wyrwa  z korzeniami, najpierw go trzeba troskli-
wie podlewa , by dobrze wyrós .

Nawet os awiona �rewolucja kulturalna�, któr  traktuje si  cz sto w sposób 
uproszczony, po prostu jako zbrodnicz  kampani  Mao chc cego odzyska  w a-
dz , te  by a zjawiskiem wielonurtowym. Rzeczywi cie inspirowanie jej przez 
jego zauszników nie budzi w tpliwo ci, podobnie jak zbrodnicze praktyki, znisz-
czenie ogromnego dorobku kulturowego nawet w aspekcie  zycznym, zniszcze-
nie systemu o wiaty czy zahamowanie rozwoju kraju na wiele lat. Mao oczywi-



cie by  nie tylko jej symbolem i bene cjentem, ale te  rozgrywaj cym. Ale obok 
niego swoje aspiracje i cele próbowa o rozgrywa  w tej m tnej wodzie wiele 
osób, z kierownictwa kraju i ze szczebli ni szych, pewnie nawet ca e instytucje, 
jak wojsko pod wodz  Lin Biao29. St d g oszono ró ne koncepcje i podejmowano 
sprzeczne dzia ania. By  w niej równie  nurt pokrewny polskim ruchom protestu 
w Poznaniu czy na Wybrze u, protestu przeciwko niesprawiedliwo ciom �biuro-
kratycznego socjalizmu� i fa szywemu powo ywaniu si  na rz dzenie w imieniu 
robotników i ch opów. Akurat w pocz tkach �rewolucji kulturalnej� ogl da em 
bicie � mo e bardziej poszturchiwanie ni  bicie � sekretarza partyjnego z dzielni-
cy Haidian, gdzie by o wiele peki skich uczelni. Postawiono go na krzese ku, no 
i tak w a nie go poszturchuj c, wykrzykiwano: na czym e  ty si  tak upas ? Na 
naszej pracy!. Zapami ta em wykrzykuj ce ze z o ci  starsze kobiety, szturchaj -
ce go parasolami, zatem nie tylko m odzie  bra a w tym udzia . A istotnie by  on 
dosy  ob tej tuszy, co wtedy nie zdarza o si  zwyk ym Chi czykom. Przypomn , 
e pierwsi zabici padli na boiskach liceów, pobici na mier  przez uczniów. Byli 

to zazwyczaj nauczyciele ucz cy marksizmu i wychowania politycznego. Jak opo-
wiada  mi uczestnik takiego zaj cia, brat mojego kolegi, oni uczyli nas skromnego 
ycia, a sami po kryjomu ob erali si  mi sem. Pami tajmy, e wielu nastolatków 

chodzi o wtedy stale pó g odnych, zapychaj c g ód jakimi  zieleninami. Ludzie 
yli wtedy do  biednie, pracuj c ci ko wi tek i pi tek w bardzo prymitywnych 

warunkach, a klasa partyjno-pa stwowych aparatczyków bi a w oczy swoim luk-
susowym yciem. Napi cia spo eczne by y ogromne i gdy mo na by o publicz-
nie przedstawi  swoje krzywdy i opresje, rozla a si  ogromna fala emocjonalnych 
skarg i alów prezentowanych w dazibao, �gazetkach wielkich hieroglifów�. Praw-
dopodobnie skala tych protestów zaskoczy a wszystkich przywódców, w cznie 
z Mao. On i radykalni maoi ci, pos uguj cy si  jego autorytetem, zdo ali jednak 
ukierunkowa  ten bunt na �odnow  socjalizmu�, na �powrót do nauk Mao�, a po-
tem go zdusili, wysy aj c aktywistów Czerwonej Gwardii na wieloletnie zes anie 
na wie . Pami ta  warto, e w tych ró nych czystkach i kampaniach w zwi zku 
z radykalnymi zmianami chyba najbardziej masowo cierpieli komunistyczni ak-
tywi ci i ich poplecznicy. 

Cho  �rewolucja kulturalna� wyrz dzi a Chinom wiele szkód i przysporzy a 
wiele cierpie , to w niedoceniony sposób przyczyni a si  do dzisiejszego ich roz-
woju. Podwa y a ona bowiem do  powszechn  w Chinach wiar  w komunizm. 
Bez �bandy czworga� Chiny tak atwo i szybko nie uwolni yby si  od zaurocze-

29 Lin Biao  (1907�1971), minister obrony i jeden z najbli szych wspó pracowników Mao 
w okresie �rewolucji kulturalnej�. Zgin  w tajemniczych okoliczno ciach w 1971 r. podczas rze-
komej ucieczki do Moskwy, w okresie, gdy Mao i Zhou Enlai postanowili nawi za  wspó prac  ze 
Stanami Zjednoczonymi.



nia jego has ami. A pami tajmy, e mia y one prastare korzenie w konfucja skich 
i taoistycznych utopijnych wizjach szcz liwego spo ecze stwa, jakie Mao umie-
j tnie kultywowa . Niew tpliwie te  �rewolucja kulturalna�, cho  brutalnie, uwol-
ni a Chiny w znacznym stopniu od brzemienia i nacisku tradycji, gdy  zerwa a jej 
ci g o . Otwar a zatem Chiny na nowoczesno  i przyspieszon  modernizacj , 
a tak e bezprecedensow  chyba co do skali okcydentalizacj . Takie bywaj  para-
doksy historii, które dotycz  tak e dzia alno ci Mao. 

Ju  wielki reformista Liang Qichao (1873�1929) na pocz tku XX w. wskazy-
wa , e bez zniszczenia po cz ci starego dorobku, bez wyzwolenia od tysi clet-
nich tradycji Chiny nie zaczn  si  rozwija  i nie przejm  zdobyczy Zachodu. Mao 
zapewne czyta  te pisma, gdy  jego pokolenie z nich wyra nie czerpa o rozmaite 
inspiracje, w cznie z terminem Nowych Chin, czy Odnowienia Chin (xin Zhong-
guo). Nale y te  pami ta , e Mao po chaosie �rewolucji kulturalnej�, u schy ku, 
ycia zaakceptowa  w 1975 r. pierwsze koncepcje �czterech modernizacji� kraju 

wypracowane przez Zhou Enlaia i Deng Xiaopinga, które przestawia y polityk  
kraju na nowe tory. Bez aprobaty Mao tego nie mogliby wtedy og osi , a bez tego 
by oby Dengowi o wiele trudniej przeforsowa  wielkie przemiany po mierci Mao. 
A zatem, paradoksalnie, odchodzenie od �idei Mao� zosta o zapocz tkowane pod 
jego patronatem, cho  zapewne nie móg  sobie nawet wyobrazi , jak daleko Chiny 
odejd  od jego wskazówek i idea ów spo ecznych. Ale odbudowa wielko ci Chin 
by a jego celem, wi c nie jest nadu yciem przedstawianie go przez wspó czesne 
mu pokolenia rodaków jako inicjatora Odrodzenia Chin. Troch  podobnie jak my 
dzisiaj sk adamy kwiaty Józefowi Pi sudskiemu jako ojcu odrodzonej Rzeczpo-
spolitej, nie my l c nawet, e by  on przywódc  PPS-Frakcji Rewolucyjnej, tak 
wspó cze ni Chi czycy czcz c go, zapominaj , e by  on przywódc  komunistów, 
zupe nie inaczej ni  jego zachodni biografowie. Pisz c i mówi c o Mao, trzeba 
wi c pami ta , e by a to posta  wymykaj ca si  atwym schematom.

Jan Rowi ski 

Spróbuj  skoncentrowa  si  na najwa niejszych, w moim przekonaniu, kwe-
stiach dotycz cych wizji, celu i praktyki polityki zagranicznej Przewodnicz cego 
Mao. My l  o ich ród ach historycznych w kontek cie kulturowo-cywilizacyj-
nym, o uwarunkowaniach narodowych, spo ecznych, czynnikach wewn trznych 
i mi dzynarodowych oraz o osobowo ci jej architekta, jego roli w strukturze w a-
dzy nowego pa stwa, którego by  wspó twórc . Chcia bym zwróci  uwag  na te 
czynniki, które w ogromnym stopniu wp yn y na formowanie polityki zagranicz-
nej ChRL w okresie, gdy u steru pa stwa znajdowa  si  Mao Zedong.



Musz  powiedzie , e ze s uchania jego wyst pie , czytania jego prac, ledze-
nia jego dzia a  i post powania oraz osobistych, subiektywnych wra e  wytwo-
rzy o si  we mnie g bokie przekonanie, e by  on ogarni ty jedn , dominuj c , 
wielk  idée  x. By o ni  odrodzenie wielko ci Chin. W tym zgadzam si  z moimi 
przedmówcami. Wszystko inne, w gruncie rzeczy, by o jedynie poszukiwaniem 
najskuteczniejszych rodków i instrumentów, aby jak najszybciej ten cel osi gn . 
Je li popatrzymy na wszystkie wolty dokonane przez Mao w jego dzia alno ci po-
litycznej � i to zarówno w latach przed, jak i po proklamowaniu ChRL � to oka-
e si , e jedyn  rzecz , której pozostawa  wierny i która nie uleg a zmianie, by  

strategiczny cel odbudowy pot gi Chin, odrodzenia wielko ci nacji i jej jedno ci. 
Zapewne tak e chcia  utrwali  swoje nazwisko jako jednego z wielkich herosów 
w dziejach Chin. By  on zafascynowany i zanurzony w historii swego kraju, jako 
samouk dysponowa , wed ug znawców przedmiotu, zadziwiaj c  na jej temat wie-
dz . Niemal wszystkie rozmowy, które prowadzi  z go mi zagranicznymi i w jesz-
cze wi kszym stopniu ze wspó towarzyszami, zawiera y odniesienia do przyk a-
dów z przesz o ci Chin. Kiedy , w rozmowie z jedn  z naszych delegacji w drugiej 
po owie lat 50. powiedzia : Dlaczego ci gle szukacie w tera niejszo ci odpowiedzi 
na problemy, przed którymi stoicie? Przecie , znajdziecie je w przesz o ci. Ja, dla 
Chin znajduj  je na kartach naszej wielowiekowej historii. 

Mao Zedong by  przede wszystkim Chi czykiem, a dopiero pó niej rewolucjoni-
st  ch opskim, i to przede wszystkim chi skim. To by  podstawowy element, który 
kszta towa  my lenie Mao. Józef W. Stalin mia  zapewne racj , mówi c w 1946 r. 
w rozmowie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który odwiedzi  Mo-
skw , e Mao i Tito s  jak rzodkiewki: czerwone na zewn trz, a bia e wewn trz. 
My l , e podstawowy b d i Amerykanów, i Rosjan polega  na tym, e uwierzyli, 
i  Chiny kiedykolwiek zgodz  si  by  traktowane jako xiao didi � �m odszy bra-
ciszek�. Taka postawa okresowej, pozornej uleg o ci zarówno u Czang Kaj-szeka 
(Jiang Jieshi, 1887�1975) � przywódcy Republiki Chi skiej i szefa Guomindan-
gu, jak i u Mao Zedonga � lidera KPCh, a zarazem osoby numer jeden Republi-
ki Ludowej, by a co najwy ej gr  taktyczn , wynikaj c  z oceny realnej sytuacji 
i mo liwo ci. Podstawowy cel by  u obu analogiczny, natomiast ró n  okaza a si  
skuteczno  ich dzia a �, ale to ju  oddzielny temat. 

Mao podziela  przekonanie � typowe zreszt  dla ogromnej wi kszo ci jego 
rodaków � o wyj tkowej pozycji ich ojczyzny, Pa stwa rodka, jako swoiste-
go centrum wiata, maj cego do wype nienia pewn  misj . Wynika o to dla nich 
z ponadtrzechtysi cletniej historii pa stwowo ci chi skiej, wspania ego dorobku 
kulturowo-cywilizacyjnego i wyj tkowych cech, czyni cych jego mieszka ców 
�nacj  wybran �. Zjawisko to odnotowuj  wszyscy znawcy Chin. Ten sposób my-



lenia Mao kreowa  jego wizj  miejsca, które powinny w przysz o ci zajmowa  
Chiny w wiecie. 

Inny bardzo wa ny czynnik to kwestia stosunków z pogardzanym przez stule-
cia � wiatem barbarzy ców�. Niebia skie Cesarstwo praktycznie do pocz tków 
XIX w. nie utrzymywa o z adnym krajem stosunków opartych na zasadach su-
werennej równo ci stron. By a ona nieznana i ze wzgl dów fundamentalnych � 
postrzegania miejsca Pa stwa rodka i jego w adców w uniwersum � nie mog a 
by  aprobowana. Pozycja Chin by a dominuj ca i jej relacje z s siadami opiera-
y si  na systemie zale no ci wasalnej. To prawda, e Chi czycy do  pow ci -

gliwie odwo ywali si  do u ycia si y, ale w momencie, gdy uznali, e co  stanowi 
zagro enie dla imperium i w adzy Syna Niebios, dzia ali w sposób bezwzgl dny. 
Stabilizacja by a osi gana nie przez równowag  si , ale przez dominacj  najsil-
niejszego. Chiny, w gruncie rzeczy, nie operowa y poj ciem granic przynajmniej 
do XVIII w., kiedy to pojawi  si  problem granicy mi dzy Chinami a Rosj . Dla-
tego bardzo trudno by o odró ni  neijiao � �polityk  i dyplomacj  wewn trzn � 
od waijiao � �polityki i dyplomacji zagranicznej�. Problem przebiegu granic pa -
stwa pojawi  si  jako wa na kwestia po obaleniu cesarstwa i proklamowaniu Re-
publiki Chi skiej w 1911 r. Po odzyskaniu pe nej suwerenno ci w 1949 r. musia  
on znowu zosta  podj ty. Okaza o si  wtedy, e sporne problemy terytorialne wy-
st puj  w a ciwie w stosunkach ze wszystkimi s siadami. Przy wspomnianym po-
wy ej postrzeganiu przez Mao pozycji Chin rozwi zanie tych kwestii musia o by  
� i by o � bardzo trudne.

I wreszcie wp yw na sposób my lenia okresu nazywanego przez Chi czy-
ków �wiekiem ha by i poni enia� (guochi), obejmuj cego stulecie od kl ski Chin 
w pierwszej wojnie opiumowej (1839�1942) praktycznie a  do proklamowania 
ChRL (1949). By y to lata pó kolonialnego statusu, rozcz onkowywania Chin, utra-
ty suwerenno ci i podporz dkowania kraju obcym mocarstwom. Wprawdzie Re-
publika Chi ska od ko ca lat 20. XX w. podj a znacz cy, a cz sto niedoceniany, 
wysi ek, aby przezwyci y  ten stan, uda o si  to jej tylko cz ciowo i w stopniu 
ograniczonym. Okres ten pozostawi  bardzo g bokie lady w mentalno ci chi -
skiej. Przede wszystkim jest to poczucie ogromnej krzywdy i poni enia, niezas u-
onego sponiewierania dumy narodowej, czemu towarzyszy pot pienie sprawców 

tych nieszcz . Brakuje jednak równoczesnej dog bnej i samokrytycznej analizy 
przyczyn wewn trznych, które do tego doprowadzi y. Z tego bolesnego do wiad-
czenia wynika ogromne wyczulenie na kwestie niezale no ci, suwerenno ci i in-
tegralno ci terytorialnej, jak te  równoprawnego traktowania oraz uznania aspi-
racji mocarstwowych Chin. W znacz cym stopniu wp ywa o to na postrzeganie 
wiata zachodniego i Japonii, a nast pnie ZSRR, jako przeciwników kieruj cych 

si  nieprzyjaznymi intencjami. 



Odchodzenie od tej postawy zapocz tkowa  dopiero zwrot polityczny Deng 
Xiaopinga w 1978 r. Jest to nie atwy, niepozbawiony zahamowa , trwaj cy ci -
gle proces. Stanowi on jednak prze om w dotychczasowym widzeniu wiata ze-
wn trznego i powoduje stopniow  zmian  stosunku do niego. Zacz to zdawa  so-
bie spraw , e nie jest obsesj  �diab ów zamorskich� (yang guizi) poni anie Chin 
i spiskowanie przeciwko nim. Uzmys owiono sobie, e od tych �barbarzy ców z za-
chodnich mórz� mo na si  wiele rzeczy nauczy . Dlaczego jest to wa ne? Dlatego 
e pozwala przezwyci y  tak wyra nie wyst puj c  w zachowaniach Chi czy-

ków �mentalno  o ary� (shouhuizhe xingtai), skrzywdzonej przez obcych, która 
ma uzasadnione prawo domaga  si  rekompensaty i specjalnego traktowania. Dla-
tego tak e, e zmusza do krytycznego rozliczenia si  z w asn  przesz o ci , zro-
zumienia, e nie mo na winy za wszystkie nieszcz cia, które spad y na ich kraj, 
zrzuca  na obcych. Wymusza zrozumienie tej prostej prawdy, e kl ska i upadek 
Chin w XIX w. by y przede wszystkim skutkiem ich wewn trznej s abo ci, dege-
neracji, zacofania, rozk adu i niewydolno ci systemowej feudalnego kolosa, który 
z wynios , pe n  wy szo ci pogard  odnosi  si  do wiata zewn trznego i izolo-
wa  si  od niego. Dlatego wreszcie, e zmienia ten jednostronny, tradycyjny, nie-
kiedy wr cz ksenofobiczny sposób postrzegania wiata zewn trznego i stosunku 
do niego, przezwyci a uprzedzenia, a to oznacza rzeczywiste otwieranie si  i sta-
wanie integraln  cz ci  zglobalizowanego wiata. 

Proklamuj c powstanie ChRL 1 pa dziernika 1949 r., na podium placu Niebia -
skiego Spokoju Mao Zedong powiedzia : Nasz naród nie b dzie d u ej narodem 
zniewa anym i upokarzanym. Rozprostowali my si . Najwi kszymi osi gni ciami 
zwyci skiej ludowej rewolucji kierowanej przez niego by y: odzyskanie suweren-
no ci, zapewnienie integralno ci terytorialnej i bezpiecze stwa, zjednoczenie kraju 
pod efektywn  kontrol  rz du centralnego, uzyskanie bardzo szerokiego poparcia 
spo ecznego oraz stworzenie warunków do odbudowy jego wielko ci. Si  moto-
ryczn  zmian sta o si  przezwyci anie podstawowych sprzeczno ci mi dzy: 

pe n  chwa y przesz o ci  a ówczesnym stanem zacofania i n dzy; mi - �
dzy przekonaniem o w asnym znaczeniu a niskim statusem mi dzynaro-
dowym;
wielkomocarstwowymi aspiracjami a materialnymi mo liwo ciami ich re- �
alizacji;
tym, czym realnie by o nowo powsta e pa stwo w po owie XX w. a czym  �
mia o si  sta  � w strategii jego przywódców w niezbyt odleg ej przysz o-
ci (tj. globalnym mocarstwem, co najmniej równym partnerem dla Stanów 

Zjednoczonych i Zwi zku Radzieckiego). 
By y to niezwykle wa ne czynniki mobilizuj ce przywódców i spo ecze stwo 

do zmiany ówczesnej sytuacji Chin. D enie do �dogonienia� (ganshan) Zacho-



du, odrodzenia dawnej, zwykle bardzo wyidealizowanej, wielko ci jest typowe dla 
postkolonialnych krajów i spo ecze stw pa stw Azji Wschodniej. Droga do umoc-
nienia rzeczywistej suwerenno ci i bezpiecze stwa ChRL w pierwszym okresie 
po proklamowaniu nowego pa stwa zosta a sformu owana przez Mao w trzech 
maksymach: 

Zapala  ogie  w nowym piecu (Lingqi lu zao) � , co oznacza o uk adanie sto-
sunków dyplomatycznych z innymi pa stwami na nowej podstawie (Wszyst-
kie dawne porozumienia trac  wa no , zast pi  je nowe, oparte na zasa-
dach pe nej równo ci).
Najpierw wysprz ta  do czysta izb , a pó niej zaprasza  go ci (Dasao gan- �
jing wuzi, zai qingke), co oznacza o wymóg umocnienia nowego re imu we-
wn trznie, a dopiero pó niej rozwijania stosunków z zagranic , opartych na 
fundamentalnej zasadzie, e jedynym legalnym rz dem Chin jest Centralny 
Rz d Ludowy w Pekinie, za  Tajwan stanowi integraln  cze  ChRL.
Opiera  si  na jednej stronie (Yibian dao) � , co oznacza o, e g ównym so-
jusznikiem Chin jest Zwi zek Radziecki i kraje obozu socjalistycznego (To 
mia o zagwarantowa  bezpiecze stwo pa stwu w istniej cej sytuacji kon-
frontacji dwu bloków w warunkach zimnej wojny).

Tezy te mia y stanowi  rozwi zanie kardynalnych problemów polityki zagra-
nicznej nowego pa stwa: Jak gwarantowa  zasad  suwerenno ci i uk ada  rów-
noprawne stosunki z innymi pa stwami? Jak reagowa  na fakt istnienia Republiki 
Chi skiej na Tajwanie? Kogo uzna  za wroga, a kogo za przyjaciela w istniej cej 
sytuacji? Innymi s owy: jak u o y  stosunki z USA i jego zachodnimi sojusznika-
mi oraz ZSRR i jego obozem?

Rewolucja w Chinach zrodzi a nowe pa stwo. To by a rzeczywista, ludowa re-
wolucja, która tak czy inaczej by wybuch a, gdy  wynika a z dwóch podstawo-
wych przyczyn. Pierwsz  by  kryzys agrarny, dotykaj cy mieszka ców wsi, czyli 
ponad 90% spo ecze stwa. Druga � to kryzys narodowy, zwi zany z tymi aspi-
racjami i odczuciami spo ecze stwa, o których mówi em. Rewolucja chi ska nie 
by a wynikiem czyjego  eksportu, nie zosta a przywieziona na obcych czo gach 
z czerwon  gwiazd , jak to by o w Polsce i w wi kszo ci krajów wschodnioeuro-
pejskich. Oczywi cie, bezsporne jest, e po okresie waha  Moskwa udzieli a jej 
istotnego wsparcia. Dlaczego Mao zdecydowa  si  na wybór modelu radzieckie-
go? Dlatego, e zacofana Rosja carska w ci gu 30 lat sta a si  supermocarstwem 
zrodzonym z rewolucji bolszewickiej, która mia a �bli niaczy charakter� z kiero-
wan  przez komunistów rewolucj  w Chinach. To � zdaniem Mao i innych � mia o 
da  najszybsze efekty w d eniu do stworzenia pot gi. Poza tym ZSRR by  w tym 
okresie najbli szym sojusznikiem, os oni  ChRL parasolem nuklearnym, a tak e 
by  g ównym ród em pomocy  nansowej i technicznej. 



Polityka chi ska w pierwszym okresie � mam na my li lata 1949�1953, a nawet 
do 1956 r. � by a w dominuj cym stopniu zwi zana z wielkim, pó nocnym s sia-
dem i pozostawa a w jego cieniu. W stosunkach z zagranic  by a generalnie nasta-
wiona na budow  przyjaznych stosunków z wi kszo ci  swych s siadów i d y a 
do uzyskania uznania dyplomatycznego przez jak najwi ksz  liczb  pa stw. Nie 
by o to proste w warunkach konfrontacji zimnowojennej i zwi zanych z tym zagro-
e  bezpo rednio u granic ChRL (�brudna wojna� w Wietnamie i �gor ca wojna� 

w Korei), ze wszystkimi wynikaj cymi z tego nast pstwami. Na Tajwanie za  ist-
nia  wtedy paralelny rz d chi ski, uznawany przez Stany Zjednoczone i przez wi k-
szo  ich sojuszników, co zapewnia o mu zajmowanie miejsca Chin w ONZ. 

Je li przyjrze  si  okresowi tzw. nowej demokracji (xin minzhuzhuyi), to w grun-
cie rzeczy by o to swoiste zapo yczenie wzorców z radzieckiej �nowej polityki eko-
nomicznej� (NEP) z 1928 r. Nie przeprowadzono nacjonalizacji w asno ci warstw 
rednich ani bur uazji narodowej. Nie wprowadzono radykalnych reform spo ecz-

nych (typu kolektywizacja, masowa nacjonalizacja itd.) poza reform  roln . Pro-
wadzono natomiast liczne kampanie polityczne. Je li chodzi o efekty, polityka ta 
przynios a rzeczywi cie bardzo dobre rezultaty i cieszy a si  szerokim poparciem 
spo ecznym. Rzecz w tym, e Mao Zedong od pocz tku traktowa  to jako chwilo-
w , �uspakajaj c � taktyk , podobnie jak Stalin. Dla niego by a zbyt ma o radykal-
na i zbyt ma o �socjalistyczna�, za  jej efekty by y nazbyt ograniczone w stosunku 
do potrzeb zak adanego gigantycznego procesu industrializacji i budowy poten-
cja u militarnego. Oto pewna re eksja z perspektywy pó wiecza: w gruncie rzeczy 
reformy 1978 r., które zapocz tkowa  Deng Xiaoping, w swym punkcie wyj cio-
wym wyra nie nawi zywa y do tego w a nie wzorca rozwojowego.

Po ostrej konfrontacji w najwy szym kierownictwie ChRL w latach 1955�1957 
Mao ostatecznie przeforsowa  swoje stanowisko o przyspieszeniu budowy socja-
lizmu, a nawet komunizmu w ChRL. Narzuci  go w formie tzw. kursu trzech czer-
wonych sztandarów (generalnej linii partii, �wielkiego skoku� i komunizacji wsi30), 
który zainicjowano w 1958 r. W wyniku tego kursu nast pi a gwa towna radyka-
lizacji polityki wewn trznej, a nast pnie zagranicznej. Czym by  �wielki skok�? 
W gruncie rzeczy powtórzeniem stalinowskiej industrializacji, ale o chi skich ce-
chach charakterystycznych � z ukrytym przes aniem: my to zrobimy szybciej i lepiej 
ni  towarzysze radzieccy. Istot  tego rozwi zania by o uzyskanie kosztem ogrom-
nych wyrzecze  w asnego spo ecze stwa, przede wszystkim wsi, maksymalnej 
pierwotnej akumulacji. Obecny tu pan ambasador Ksawery Burski pami ta has o, 
które wisia o u nas na uczelni: Anglia jest zgni  pluskw  Zachodu, Chiny s  wiel-
kim smokiem Wschodu. Za 15 lat prze cigniemy Angli . Inna sprawa, e jego tre  

30 Mowa o polityce czenia spó dzielni produkcyjnych i przekszta cania ich w wielkie komuny 
ludowe, promuj ce kolektywn  prac  i ycie pod kierownictwem partii.



musia a rodzi  � i rodzi a ��kontrrewolucyjne w tpliwo ci� co do pot gi smoka, 
który potrzebuje a  tylu lat, aby prze cign  pluskw , i do tego zgni . Ot, poety-
ka tamtego okresu! W istocie rzeczy, �wielki skok� by  pomy lany jako sposób na 
zrównanie si  ze Zwi zkiem Radzieckim i nast pnie prze cigni cie Stanów Zjed-
noczonych. Taka awanturnicza polityka wewn trzna nieuchronnie musia a poci -
gn  za sob  radykalizacj  dzia a  zewn trznych. 

Mao sformu owa  w tym okresie tez , e centrum rewolucji wiatowej na po-
cz tku XX w. przesun o si  z Niemiec do Rosji, a w latach 50. XX w. z Moskwy 
do Pekinu. Mia o to swoje bardzo praktyczne cele. Chodzi o o uzasadnienie aspi-
racji do przejmowania przez KPCh z r k KPZR przywództwa ruchu komunistycz-
nego, roli lidera ruchów dekolonizacyjnych, odrodzenia narodowego pa stw ko-
lonialnych i zale nych po II wojnie wiatowej. 5 kwietnia 1965 r. centralny organ 
KC KPCh, dziennik �Renmin Ribao�, napisa  w artykule wst pnym, e g ówn  
busol  polityki zagranicznej Chin jest rewolucja wiatowa. Zapewne okre lon  
rol  gra  tu i czynnik osobisty. Po mierci Stalina Mao uwa a  si  za jedyn  osob  
w wiatowym ruchu komunistycznym i w obozie, który móg by zaj  jego miej-
sce. Mo na tu przypomnie  spór z W adys awem Gomu k  w Moskwie w listo-
padzie 1957 r., dotycz cy zwrotu �ze Zwi zkiem Radzieckim na czele�, któremu 
przywódca PZPR kategorycznie si  przeciwstawi . Mia o to � je li we miemy pod 
uwag  argumentacj  Mao � swoje �drugie dno� i odnosi o si  po rednio do miej-
sca i przysz ej roli KPCh (oraz ChRL) w ruchu komunistycznym i we �wspólno-
cie pa stw socjalistycznych�. 

Logiczn  konsekwencj  i nieuchronnym nast pstwem takiej postawy by  na-
rastaj cy w latach 60. kon ikt chi sko-radziecki, który w latach �rewolucji kultu-
ralnej� osi gn  swe apogeum. Jej efektem by y wezwania z Pekinu do bezkom-
promisowej walki na dwa fronty, z imperializmem ameryka skim i �renegackim 
radzieckim rewizjonizmem�, okre lonym jako �socjalimperializm�. Skoncentro-
wano si  wtedy g ównie na zabiegach wokó  �trzeciego wiata�. G ównym, obok 
Moskwy, rywalem na tym teatrze by y Indie. I to w a nie leg o u podstaw narasta-
j cego od ko ca lat 50. napi cia w stosunkach wzajemnych, ujawniaj c si  przede 
wszystkim w incydentach zbrojnych na granicy. To nie problemy graniczne z In-
diami czy ze Zwi zkiem Radzieckim zrodzi y kon ikt chi sko-radziecki i chi sko-
indyjski. wiadome podj cie tej kwestii (rzeczywi cie nieuregulowanej prawnie 
linii przebiegu granicy) mia o na celu w tym momencie odwo anie si  do nacjo-
nalistycznych emocji spo ecze stwa, aby zyska  poparcie dla prowadzonej poli-
tyki. Nieprzypadkowo Mao mówi  o 1,5 mln km2 ziem zagarni tych przez Rosj . 
Podobnie by o w wypadku Indii, gdy w 1960 r. premier Zhou Enlai formu owa  
roszczenia do niemal 130 tys. km2 terytorium tego wielkiego s siada. Lata �rewo-
lucji kulturalnej�, szczególnie jej najbardziej burzliwej fazy (1966�1969), to okres 



stanowczej realizacji takiego kursu polityki. Wywierano presj  na s siadów, pro-
wokowano incydenty dyplomatyczne i zbrojne na granicach, tworzono maoistow-
skie partie komunistyczne, wspierano nawet komunistyczn  partyzantk  i zbrojne 
ruchy separatystyczne w krajach Azji Po udniowo-Wschodniej oraz Po udniowej. 
Podobne wysi ki rozpalania rewolucji ludowych podejmowano tak e w Afryce. 

Formu owano nowe teorie maj ce uzasadni  s uszno  takiej polityki. Na przy-
k ad g o na praca zast pcy, a pó niej namaszczonego o cjalnie nast pcy Mao � 
marsza ka Lin Biao Niech yje zwyci stwo wojny ludowej (1965), w której wska-
zuje si  na konieczno  zjednoczenia biednego, kolorowego Po udnia, okre lonego 
jako � wiatowa wie �, przeciwko � wiatowemu miastu� � bogatym krajom Pó -
nocy. Wzoruj c si  na przyk adzie i do wiadczeniach rewolucji chi skiej, ta trze-
cio wiatowa �wie � mia a otoczy  i zdoby  �miasto�. Przewodnicz cy Mao by  
autorem tezy, e kon ikt globalny jest nieuchronny, gdy  albo rewolucja wywo-
a wojn  wiatow , albo wojna wiatowa wywo a rewolucj . W rozmowie z go-

mi zagranicznymi (np. z premierem Indii Nehru czy Nikit  S. Chruszczowem) 
stwierdza , e w wypadku takiego przebiegu wydarze  nale y si  liczy  z u y-
ciem broni j drowej, co w samych Chinach mo e poci gn  za sob  mier  po o-
wy ludno ci kraju, tj. ok. 300 mln. Ale równocze nie dodawa , e przecie  drugie 
300 milionów prze yje. Przypomina  (np. w przemówieniu na II sesji VIII Zjazdu 
KPCh w maju 1958 r.), odwo uj c si  do historii Chin, e w okresie Walcz cych 
Królestw (475�221 r. p.n.e.) w wyniku wojen wewn trznych Chiny straci y ponad 
po ow  swoich miesza ców. No i co? � dodawa  � Dzi  jeste my najliczniejszym 
narodem wiata. Przyznawa  (np. na naradzie 12 partii komunistycznych i robotni-
czych w Moskwie w listopadzie 1957 r.), e taka wojna spowoduje ogromne o ary, 
ale raz na zawsze zginie imperializm i zacznie si  budowa nowego wiata.

Jakie by y skutki szermowania takimi has ami przez Mao? Dlaczego zaledwie 
w dwa lata po jego mierci dosz o do fundamentalnego odwrotu od polityki re-
alizowanej pod jego pe n  kontrol  i kierownictwem? Tu jednak trzeba doda , e 
Deng Xiaoping nie zakwestionowa  celu strategicznego, który pozosta  niezmien-
ny. Próbuj c odpowiedzie , cho by najbardziej skrótowo i ogólnie, na te pytania, 
trzeba przypomnie  realia. Istotnie, Mao g osi  takie pogl dy o wojnie wiatowej, 
przeciwstawiaj c si  narzuconej przez Chruszczowa polityce �pokojowego wspó -
istnienia�. By o to wyrazem jego d e  do przywództwa w ruchu komunistycznym, 
ale w praktyce same Chiny post powa y do  ostro nie. To innych zagrzewano do 
walki. Nawet jednak z uwzgl dnieniem takich wybiegów wraz z up ywem lat wi-
da  by o coraz wyra niej niekorzystne skutki tej polityki. Jej efekty znalaz y si  
w ewidentnej sprzeczno ci z postawionym przez Mao podstawowym celem stra-
tegicznym: umacniania pot gi Chin w wiecie. Polityka ta prowadzi a do tego, e 



otaczaj cy wiat, w cznie z niektórymi krajami postkolonialnymi, zacz  Chinom 
�ucieka  do przodu�, a one stawa y si  coraz bardziej zacofane. 

Niedawno opublikowano zapiski Deng Xiaopinga, który w 1978 r., w rok po 
swojej drugiej rehabilitacji, odwiedzi  trzy kraje Azji Po udniowo-Wschodniej: 
Malezj , Singapur i Tajlandi . Pisze on tam, e nie wyobra a  sobie, jak bardzo 
Chiny odstaj  od wiata, jak bardzo nawet ten najbli szy im region, który starto-
wa  z podobnego albo i ni szego poziomu, oddali  si . ciganie Wielkiej Brytanii, 
supermocarstwa kolonialnego wiata z czasów m odo ci pokolenia Mao, brzmia o 
dumnie, ale Deng i jego koledzy zobaczyli, e teraz Chiny musz  ju  ciga  Ma-
lezj  czy Kore  Po udniow , co by o du o bardziej upokarzaj ce.

W polityce wewn trznej, po krótkim okresie powojennej odbudowy kraju 
i znacznego wzrostu dobrobytu, w 1957 r. przyj to nowy kurs: przyspieszonego, 
ekstensywnego wzrostu. W wyniku awanturniczych prób sztucznego przyspiesze-
nia rozwoju kraju, bez uwzgl dniania realnych mo liwo ci i przy gigantycznych 
kosztach spo ecznych oraz ekonomicznych, dosz o do tragicznego za amania i re-
gresu. W polityce zagranicznej by o podobnie. Po okresie dzia a  konstruktywnych, 
rozwoju wspó pracy z s siadami i aktywno ci w ruchu �niezaanga owanych�, co 
zyskiwa o Chinom mi dzynarodowe aprobat , uznanie i poparcie, nast pi  nieko-
rzystny zwrot. W latach 60. doprowadzi  on w wiecie do wzrostu obaw wobec 
�agresywnych intencji czerwonych Chin�, do pog bienia si  ich izolacji i zanta-
gonizowania g ównych si  wspó czesnego wiata. Dotyczy o to pa stw, które po-
przednio udziela y poparcia ChRL, i to zarówno w bloku radzieckim, w ród azja-
tyckich s siadów Chin, jak i w ród uwa anych za bliskich sojuszników pa stw 
rozwijaj cych si  i w ruchu niezaanga owania. 

�Rewolucja kulturalna� (a szczególnie jej pierwszy okres w latach 1966�1969) 
stanowi a apogeum tej awanturniczej polityki i doprowadzi a do tragicznego kry-
zysu. Wydarzenia tego okresu, krwawe incydenty z ZSRR, szczególnie ten nad 
Ussuri w 1969 r., na najd u szej, licz cej ponad 7 tys. km l dowej granicy wiata, 
postawi y ChRL przed potencjaln  gro b  wojny na dwa fronty z dwoma supermo-
carstwami. Powsta a zupe nie nowa, niezwykle gro na dla ChRL sytuacja. Tajny 
raport czterech marsza ków: Chen Yi (1901�1972), Nie Rongzhena (1899�1992), 
Ye Jianyinga (1897�1986) i Liu Bochenga (1892�1986) z wiosny i lata 1969 r., za-
mówiony przez Mao Zedonga, wskazywa  jednoznacznie na powag  powsta ej sy-
tuacji i zawiera  apel, aby w obliczu tej gro nej sytuacji taktycznie zjednoczy  si  
z mniej niebezpiecznym wrogiem, jakim s  Stany Zjednoczone, przeciwko bardziej 
niebezpiecznemu, jakim jest bezpo rednio zagra aj cy Chinom Zwi zek Radziecki. 
Ten krok dyplomacji ChRL mia  zapewne tak e zapobiec teoretycznie mo liwej, 
wspólnej akcji � obu zwalczanych z tak  zajad o ci  przez Pekin � supermocarstw. 
By a to dramatyczna próba wyj cia ze lepej uliczki. Richard Nixon wykorzysta  



t  wyj tkow  okazj . Podj  historyczny dialog z Pekinem. Zrozumia , e dzi ki 
kon iktowi mi dzy komunistycznymi mocarstwami uzyska  wyj tkowo korzyst-
n  szans  zbli enia z Chinami. Wielki uk ad trójk ta mocarstw: Chin, Zwi zku 
Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych ulega  du ej zmianie, bardzo korzystnej 
dla Waszyngtonu: razem z Pekinem stawiali czo a Moskwie. Przy czym stosun-
ki USA z Chinami, a nawet ze Zwi zkiem Radzieckim by y wyra nie lepsze ni  
Moskwy z Pekinem. Poza tym to nie ChRL stanowi a realne zagro enie dla USA, 
tylko potencja  militarny ZSRR. Nowy uk ad pozwala  jeszcze Amerykanom � 
przy pomocy Chi czyków � wyj  z �bagna wojny wietnamskiej�. Dla dyploma-
cji chi skiej z kolei pojawi a si  nowa szansa wyrwania si  z izolacji, wej cia do 
ONZ, normalizacji stosunków z pa stwami zachodnimi i antykomunistycznymi 
pa stwami Azji, budowy pozycji samodzielnej �trzeciej si y�. Szans  t  po mi-
strzowsku wykorzystano.

S dz , e zwrot w stosunkach z USA na prze omie lat 60. i 70. by  przede wszyst-
kim efektem powsta ej sytuacji, jak te  wysi ków Zhou Enlaia, popartego przez 
najwy szych, starych dowódców wojskowych, którzy rozumieli, e kontynuacja 
dotychczasowej polityki jest dla kraju samobójcza. To oni, nie bez oporów, zdo-
ali nak oni  Mao do poparcia takiego manewru. Lin Biao, sprzeciwiaj c si  temu 

zwrotowi, wyda  na siebie wyrok. 
W grudniu 1978 r., na s ynnym III plenum KC KPCh, na którym dokonano hi-

storycznego zwrotu, represjonowany w czasie �rewolucji kulturalnej� Chen Yun 
(1905�1995), wiceprzewodnicz cy KC, bliski wspó pracownik Mao, mia  powie-
dzie : Gdyby Przewodnicz cy umar  w 1949 r., by by jedn  z najwi kszych posta-
ci w historii Chin. Gdyby umar  w 1956 r.� by by cz owiekiem, któremu zawdzi -
czali my tak e post p, który dokonano. Ale e zmar  w 1976 r., pozwólcie, e nie 
powiem ju  nic wi cej.

Ksawery Burski

Dzi kuj  bardzo profesorowi Rowi skiemu za prezentacj  elementów polity-
ki zagranicznej Mao Zedonga. Na szcz cie nast pcy Mao odeszli ca kowicie od 
jego koncepcji i jego strategii, a dzi ki temu Chiny tak e mog y wkroczy  w etap 
szybkiego rozwoju, poniewa  otworzy y si  na wiat i korzystaj  ze wszystkiego, 
co wiat mo e im dobrego zaoferowa . 

Chcia bym wspomnie , e w tym odchodzeniu od poprzedniej polityki zagra-
nicznej wa n  rol  odegrali tak e partnerzy Chin. Profesor Rowi ski wspomnia  
np. o wizycie Denga w Singapurze. Otó  premier Lee Kuan Yew31 w swoich pa-

31 Lee Kuan Yew, ur. 1923, premier Singapuru w latach 1959�1990.



mi tnikach i w wywiadach, jakich ostatnio udziela , wspomina, e Deng Xiaopin-
gowi po prostu powiedzia : Musicie zmieni  wasz  polityk . Je eli chcecie, eby my 
mieli do was zaufanie, musicie zaprzesta  popierania lewackich si  w regionie. Na 
co Deng odrzek : Prosz  da  mi na to jeden rok. I rzeczywi cie, w ci gu roku Chi-
ny wycofa y si  ze swojej polityki wspierania si  lewicowych i lewackich w Azji 
Po udniowo-Wschodniej. 

Dodam tu, e przywódcy chi scy je dzili nie tylko do Azji Po udniowo-
-Wschodniej. Deng przede wszystkim je dzi  do Stanów Zjednoczonych i Japo-
nii, a tak e do kilku innych wa nych pa stw. I to przede wszystkim tamci part-
nerzy i tamte spotkania � oraz wizyty ró nych polityków w Chinach � pozwoli-
y kierownictwu chi skiemu lepiej zrozumie  wspó czesne realia i przyspieszy  

proces reorientacji w polityce zagranicznej. Dzi kuj  bardzo pa stwu, dzi kuj  
panu profesorowi. 

Krzysztof Gawlikowski

Nawi zuj c do tego, co powiedzia  profesor Rowi ski, chcia bym podkre li , 
e otwieranie si  Chin na wiat i zmiana sojuszów zacz y si  dokonywa  ju  za 
ycia Mao. Przypominam o cezurze 1971 r. Najpierw by o pogarszanie si  stosun-

ków z Moskw , doj cie do kon iktów zbrojnych i gro by konfrontacji wojennej na 
wielk  skal  w 1969 r., a dopiero potem zwrot ku Stanom Zjednoczonym. W rezul-
tacie to jeszcze za ycia Mao Chiny zacz y tworzy  prawie �pó  sojusz� ze Sta-
nami Zjednoczonymi, wcze niej okre lanymi jako �herszt wiatowego imperiali-
zmu� i przedstawianymi jako ciemi yciel ca ej ludzko ci. To w a nie w 1971 r. 
Stany Zjednoczone zdj y blokad  z oddania ChRL miejsca Chin w ONZ32, zaj-
mowanego do tego czasu przez rz d guomindangowski, rezyduj cy od 1949 r. na 
Tajwanie. W rezultacie Chiny zosta y uznane przez Stany Zjednoczone i odzyska-
y miejsce sta ego cz onka Rady Bezpiecze stwa ONZ, daj ce im prawo weta przy 

wielu kluczowych decyzjach tej organizacji. Wi kszo  krajów kapitalistycznych 
i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych nawi za a nied ugo potem stosunki 
dyplomatyczne z ChRL, a zerwa a je z rz dem tajwa skim. Chiny wysz y z izola-
cji i zacz y rozszerza  aktywno  na arenie mi dzynarodowej. Tak, e w istocie 
koniec okresu samoizolacji Chin i epoki �rewolucji kulturalnej� zaczyna  si  jesz-
cze za ycia Mao. Dlatego w a nie tak trudno jest ocenia  Mao, poniewa  w jego 
polityce i w jego dzia aniach znajdujemy tyle ró nych sprzecznych elementów. 

32 Szerzej zob. zapis przeprowadzonej przez Ryszarda Zalskiego rozmowy z Chien Fu, by ym 
sekretarzem Czang Kaj-szeka, politykiem, dyplomat , cz onkiem rz du Tajwanu w: �Azja-Pacy-
 k� 2005, t. 8.



Przypomnijmy, e to w a nie on sprzeciwi  si  nominacji Jiang Qing, swojej 
ony, czy kogo  innego z radykalnych maoistów na premiera. Nie tylko broni  na 

tym stanowisku pragmatycznego Zhou Enlaia, ale dla wyprowadzenia pa stwa 
z chaosu po �rewolucji kulturalnej� zgodzi  si  nawet wiosn  1974 r. na danie mu 
do pomocy Deng Xiaopinga, wykl tego w okresie �rewolucji kulturalnej� jako 
�osobisto  nr 2 krocz c  drog  kapitalizmu� (nr 1 og oszono Liu Shaoqi). To w a-
nie Deng jeszcze za ycia Mao sta  si  nie tylko pierwszym wicepremierem, ale 

faktycznie zast powa  coraz powa niej chorego Zhou. Usuni to ponownie Den-
ga dopiero wiosn  1976 r. po mierci Zhou i po wielkich demonstracjach ku czci 
zmar ego premiera, maj cych do  wyra nie charakter opozycyjny. O ich inspiro-
wanie bowiem oskar ono Denga. Nowym premierem mianowano jednak za zgod  
Mao do  bezbarwnego aparatczyka Hua Guofenga (1921�2008), którego mo na 
by okre li  jako �umiarkowanego maoist �. A przed mierci , we wrze niu 1976 r., 
Mao mia  w a nie jemu powierzy  tak e kierowanie parti  na wypadek zgonu. I to 
w a nie z niew tpliwym udzia em Hua zaraz po pogrzebie wodza zaaresztowano 
tzw. band  czworga i rozgromiono radykalnych maoistów. Hua wprawdzie wybu-
dowa  Mao mauzoleum na placu Tian�anmen, ale zgodzi  si  równie  na powrót 
Denga do w adzy, co prowadzi o do demonta u systemu maoistowskiego.

W adys aw Góralski

Jestem w tym gronie chyba najmniej kompetentnym cz owiekiem, a eby za-
biera  g os. Ale nie mog  powstrzyma  si  od tego jako cz owiek interesuj cy si  
Azj , a w tym równie  Chinami, cho  nie jestem tak szczegó owym badaczem tych 
spraw, jak dzisiejsi referenci. Musz  powiedzie , e dla mnie to obecne spotkanie � 
wyst pienia dotycz ce tak wra liwego zagadnienia, jakim jest ocena Mao w dzie-
jach Chin � stanowi swojego rodzaju uczt . Przyznam si , e wi kszo  przed-
stawianych tez podzielam, aczkolwiek pewne niuanse s  dyskusyjne, ale nie one 
mia y najwa niejsze znaczenie. Chc  podkre li , e najwi kszym ewenementem 
zwi zanym z Mao jest to, jak si  o nim mówi. A mówi si , e by  to cz owiek, któ-
ry przez 50 lat sta  na czele partii, a pó niej i pa stwa, odszed  akurat w momencie 
mo e nie najbardziej fortunnym i jest oczywiste, e obok osi gni  pope nia  rów-
nie  rozmaite b dy. Wyobra my sobie kraje europejskie, pierwszy lepszy z tych 
krajów � co by si  tam dzia o w takiej sytuacji? Otó  najprawdopodobniej takiego 
przywódc  wdeptanoby w ziemi , zmieszano z b otem, ca e otoczenie zlustrowa-
no, badano, kto tutaj by  jego pomagierem i w jakim stopniu, kto i za co ponosi  
odpowiedzialno  itd. A tu mamy kraj, w którym bardzo pow ci gliwie dokonu-
je si  rozlicze . By  przywódca, który � co wida  teraz z pewnej perspektywy � 



mia  zarówno wielkie osi gni cia, jak i pope ni  wielkie b dy, a mo e wi cej ni  
b dy. Nie wyrzuca si  jednak cz owieka na � mietnik historii�, tylko próbuje si  
analizowa , co w jego dzia alno ci by o pozytywne, a co by o negatywne, ba � po-
daje si  to nawet w procentach! 

W zagadnieniach ideologicznych bywaj  ró ne sytuacje i oceny, ale trudno sobie 
wyobrazi  � a przyznaj  to nawet powa ni ludzie � aby okres marszu ku Chi skiej 
Republice Ludowej, tzn. lata 1926�1949, mo na by o przej  zwyci sko w inny 
sposób ni  z walkami zbrojnymi i skomplikowanymi manewrami politycznymi. 
By y takie próby w przesz o ci, ale one nie da y rezultatu. 

Innym zagadnieniem jest kwestia, jak nale a o rz dzi  ChRL, co z tym pa -
stwem wspó cze nie trzeba by o robi . Tutaj chcia bym nawi za  do jednej spra-
wy, o której mówi  równie  profesor Rowi ski, do polityki zagranicznej. 

Patrz c z zewn trz odnosi si  wra enie, e pierwszy okres polityki zagranicz-
nej Chin � powiedzmy lata 1949�1970 � przypomina troch  �d ugi marsz�33 na 
arenie mi dzynarodowej, cho  sytuacja by a bardzo skomplikowana i mog a pod-
powiada  ró ne nies uszne rozwi zania. Przypomnijmy, wybuch a wojna w Ko-
rei, wcale nieplanowana przez Chiny; toczy y si  kolejne wojny w Indochinach, 
gdzie mocarstwa zachodnie broni y systemu kolonialnego albo swej dominacji; 
by y wreszcie du e napi cia w Cie ninie Tajwa skiej i niedoko czona wojna do-
mowa. By y jeszcze trudne stosunki ze Zwi zkiem Radzieckim, który chcia  na-
rzuci  swoj  hegemoni  Chinom. 

Na kr te drogi Chin w tych zawieruchach historii mo na spojrze  jako na �d u-
gi marsz�, w którym starano si  wykorzystywa  elementy, które przynosi y skutki 
pozytywne i dla samych Chin, i równie  dla wiata. W tym kontek cie mia bym 
pytanie do panelistów, jak ocenia si  rol  Zhou Enlaia? Na arenie mi dzynarodo-
wej, w polityce zagranicznej to on by  niejako �obliczem Chin�. To on reprezen-
towa  Chiny i to jego próbowano równie  poni a , jak zdarzy o si  w Genewie, 
gdzie Dulles34 odmówi  podania mu r ki. Zhou nie da  si  jednak sprowokowa  
i kontynuowano polityk  dialogu w ramach owego �d ugiego marszu�, a  Chiny 
w 1971 r. osi gn y to, do czego d y y w pierwszym etapie � powszechne uzna-
nie mi dzynarodowe wreszcie w pe ni suwerennego pa stwa.

I dla nas s  sprawy najciekawsze: jaka by a polityka Mao wobec Polski, zw asz-
cza w 1956 i 1957 r.?

33 D ugi Marsz � przegrupowanie ok. 100 tys. o nierzy Chi skiej Armii Czerwonej z po udnio-
wych Chin na pó noc do prowincji Shaanxi � ok. 10 tys. km � w okresie od pa dziernika 1934 do 
pa dziernika 1935 r.

34 John Foster Dulles (1888�1959), sekretarz stanu USA w latach 1953�1959.



Jan Rowi ski

Chi czycy stopniowo, ale konsekwentnie, szczególnie po mierci Stalina, budo-
wali swoj  bardziej samodzieln  i autonomiczn  pozycj , wzmacniali swój wp yw 
na polityk  Kremla i �wspólnoty socjalistycznej� pod k tem, co jest zrozumia e, 
w asnych interesów. Dlatego nie zamierzali wyj  z �obozu�, widz c w nim wa -
ny element w asnego bezpiecze stwa. Ich polityka wobec wydarze  w Polsce 
w 1956 r. by a funkcj  tych wysi ków oraz wymogów polityki wewn trznej, wte-
dy �liberalnej�, zwi zanej z proklamowanym w maju 1956 r. kursem Niech rozk-
wita sto kwiatów, niech wspó zawodniczy sto szkó . Spotka  si  on z ostrym sprze-
ciwem cz ci najwy szego kierownictwa KPCh. Wypadki w gierskie i interwencja 
francusko-brytyjsko-izraelska w Suezie jesieni  tego  roku wzmocni y t  postaw . 
W pierwszym kwartale 1957 r. zmienia  si  tak e klimat wewn trzny w Chinach. 
Poczyniono np. kroki przygotowawcze do rozprawy z tzw. elementami prawico-
wymi (rozp tano j  wiosn ). W polityce zagranicznej naczelnym wymogiem sta-
a si  konieczno  umocnienia jedno ci obozu i zwarcia szeregów wokó  ZSRR. 

Rozmowy polskich przywódców z premierem Zhou Enlaiem w styczniu 1957 r., 
gdy przyjecha  on do Polski, w porównaniu z polsko-chi skimi rozmowami we 
wrze niu, pa dzierniku i na pocz tku listopada 1956 r. mia y ju  inny ton i cha-
rakter. W Pekinie nasila  si  twardy kurs.

Niew tpliwie Chi czycy odegrali bardzo wa n  rol  w powstrzymaniu Moskwy 
przed zbrojn  interwencj  w Polsce, ale nie wynika o to z jakich  specjalnych sym-
patii do naszego kraju. By a to polityka wynikaj ca z wy ej wspomnianych przy-
czyn zarówno wewn trznych (trwaj ca chwilowa odwil  � kurs �liberalizacji�), jak 
i zewn trznych. K opoty Moskwy z Warszaw  i Budapesztem spowodowa y, jak 
powiedzia  Mao, e Rosjanie wpu cili nas do Europy Wschodniej. Reakcja Pekinu 
na wydarzenia w Polsce i na W grzech by a odmienna. O ile w wypadku Warsza-
wy twardo bronili prawa w adz polskich do decydowania o rozwi zywaniu swo-
ich wewn trznych spraw, maj c oczywi cie na my li tak e swoje relacje z Krem-
lem, o tyle w sprawie wydarze  na W grzech uznali, e sprawy posz y za daleko. 
Uznali, e zagra aj  one �wspólnocie�, tworz c bardzo niebezpieczny precedens, 
który mo e spowodowa  reakcj  domina, a przecie  �obóz socjalistyczny z ZSRR 
na czele� pozostawa  jeszcze wtedy najwa niejsz  gwarancj  bezpiecze stwa Chin. 
By a to wci  epoka zimnej wojny, w Azji nieraz �gor cej�. 

Gdy 25 pa dziernika 1956 r. Rosjanie po raz pierwszy zacz li si  wycofywa  
swe jednostki z Budapesztu, to Liu Shaoqi, który wtedy przebywa  w Moskwie, 
mówi , e nale y si  z tym wstrzyma  i obserwowa  dalszy rozwój sytuacji, która 
mo e si  wymkn  spod kontroli. Gdy 31 pa dziernika by a ju  znana wypowied  



Imre Nagya35 o wycofaniu si  z Uk adu Warszawskiego i og oszeniu neutralno ci 
W gier, Pekin zdecydowanie popar  zbrojn  interwencj  radzieck . Studiowa em 
wtedy w Instytucie Dyplomatycznym w Pekinie z dwoma kolegami z W gier. S u-
chali my pó nym wieczorem radia, kiedy zacz to nadawa  komunikat rz du i KC 
KPCh o uznaniu suwerenno ci krajów socjalistycznych i o b dach wielkomocar-
stwowego szowinizmu pope nionych przez kierownictwo radzieckie w stosunkach 
z pa stwami socjalistycznymi. Jako szczególnie jaskrawy przyk ad takiej postawy 
podawano Polsk  i W gry. W tek cie tego o wiadczenia opublikowanym 1 listo-
pada nie by o ju  wzmianki o W grzech. Zach cam do si gni cia do ksi ki Pol-
ski Pa dziernik 1956 w polityce wiatowej36. Tam po raz pierwszy (po 50 latach), 
na podstawie ujawnionych ostatnio tajnych dokumentów chi skich z tego okresu, 
przedstawiona jest interpretacja postawy kierownictwa ChRL wobec tych wyda-
rze , autorstwa wybitnych naukowców profesorów Shen Zhihua i Li Danhuia. To 
oni zwrócili moj  uwag  na fakt, e do mierci Stalina Mao nigdy publicznie go 
nie krytykowa . Reakcja Mao na XX Zjazd i wydarzenia pa dziernikowe w Pol-
sce � obok wszystkich politycznych, czy wr cz strategicznych aspektów � mog a 
by , przynajmniej w odczuciu moich rozmówców, tak e reakcj  osobist  za lata 
zniewag i poni enia, jakich do wiadczali Mao i jego partia od zmar ego dyktato-
ra i KPZR, a przedtem WKP(b). 

Waldemar J. Dziak

Ja tylko jedno zdanie. Oczywi cie, nikt lepiej nie zna si  na sprawach Chin jak 
profesorowie Rowi ski i Gawlikowski, co do tego nie mam adnych w tpliwo ci. 
Ale problem jest chyba bardziej skomplikowany. Profesor Rowi ski skoncentro-
wa  si  na jednym miesi cu, na Pa dzierniku, poniewa  wtedy dzia o si  najwi -
cej. Jednak eby zrozumie  to, co si  wówczas dzia o, trzeba si  cofn  do tego 
samego roku, tylko do lutego. Przypomnijmy w lutym 1956 r. odby  si  XX Zjazd 
KPZR, na którym Chruszczow wyg osi  swoje s ynne przemówienie. Nast pstwa 
obalania kultu Stalina by y rozmaite, tempo wydarze  przyspiesza o coraz bardziej. 
By y wydarzenia czerwcowe w Polsce i � uwaga � sprawa ma o znana, niemal e 
rewolta w Korei Pó nocnej. Ta Korea Pó nocna, która nam si  jawi jako kraj sta-
bilny, stalinowski, rz dzony siln  r k , wtedy przechodzi a burzliwy okres. Zano-

35 Imre Nagy (1896�1958), przywódca powstania w gierskiego 1956 r., skazany na mier  
i stracony.

36 Polski Pa dziernik 1956 w polityce wiatowej, pod red. Jana Rowi skiego, przy wspó pracy 
Tytusa Jasku owskiego, PISM, Warszawa 2006, s. 71�108 � rozdzia  Shen Zhihua, Li Danhui, Kryzys 
w Polsce 1956 rok i stosunki polsko-chi skie widziane z Pekinu.



towano tam bardzo ciekawe zjawiska i procesy. Potem mamy wrzesie  � I sesja 
VIII Zjazdu KPCh. Do Pekinu jedzie Edward Ochab37, gdzie przyjmuj  go, roz-
mawia z Mao Zedongiem, znamy to z relacji pani Teresy Tora skiej w jej s yn-
nej ksi ce Oni38. Z relacji tej wynika, e Polska i Chiny rozumiej  si , mimo bra-
ku wcze niej bli szych kontaktów ze sob . Potem mamy to s ynne zatrzymanie 
na lotnisku, gdzie jeszcze raz przywódcy chi scy rozmawiaj  z delegacj  polsk , 
chc  si  wypyta  o sytuacj  w naszym kraju i zamiary kierownictwa39. W tle jest 
stosunek do polityki Moskwy�

Jan Rowi ski

Zauwa my, e ta rozmowa zacz a si  dopiero wtedy, gdy samolot by  ju  go-
towy do startu, a rzekomo okaza  si  niesprawny. Edwardowi Ochabowi, ówcze-
snemu I sekretarzowi KC PZPR, towarzyszyli inni cz onkowie delegacji, w ród 
nich Jó wiak-Witold40. Samochód ambasadora radzieckiego Judina ju  odjecha . 
Ta rzekoma awaria samolotu stworzy a okazj  do bezpo redniej rozmowy �w czte-
ry oczy� szefa PZPR z wiceprzewodnicz cym KC KPCh, marsza kiem Zhu De, 
poniewa  to on egna  go w imieniu gospodarzy i by  jego g ównym rozmówc . 
Nie by o ju  towarzyszy radzieckich, zazwyczaj obecnych przy tej wizycie, któ-
rzy bardzo zabiegali, aby nie pozostawi  �bez opieki� swoich �podopiecznych� 
z Europy rodkowo-Wschodniej z gospodarzami, a ju  szczególnie delegacji pol-
skiej. To by a bardzo rzadka okazja rozmowy �sam na sam�, a nie w pe nym sk a-
dzie delegacji. Podobno w a nie w czasie tej rozmowy Ochab przekaza  kierow-
nictwu chi skiemu informacje o planach rehabilitacji W adys awa Gomu ki i jego 
powrotu do kierownictwa partii. Nie powiedzia  tego w Moskwie w czasie posto-
ju, gdy lecia  do Pekinu, ani w drodze powrotnej. Dlatego w Moskwie zapanowa  
taki pop och, gdy okaza o si , e Gomu ka, by y wi zie  Boles awa Bieruta i in-
nych stalinowców, przejmuje w adz .

37 Edward Ochab (1906�1989), w 1956 r. I sekretarz KC PZPR, w latach 1964�1968 przewod-
nicz cy Rady Pa stwa.

38 Wyd. Omnipress, Warszawa 1990.
39 Szerzej na ten temat zob. artyku  recenzyjny: Krzysztof Gawlikowski, Kluczowy moment 

wp ywu Chin na losy Polski�, s. 281�292
40 Franciszek Jó wiak, pseud. �Witold� (1895�1966), w 1956 r. by  cz onkiem Biura Politycz-

nego KC PZPR i wicepremierem.



Waldemar J. Dziak

To s  sprawy ma o znane, a pami tajmy, e w pa dzierniku dochodzi do takich 
rzeczy, jak zaproszenie Mao Zedonga przez Gomu k  do z o enia wizyty w Pol-
sce. Mao si  cieszy, mówi, e przed mierci , zanim spotka si  z Marksem, chcia -
by odwiedzi  dzielny i rewolucyjny naród polski. Ale wiemy, e Mao si  do Pol-
ski nie wybiera i wiemy, z jakiej przyczyny. Boi si , e jego wizyta w Polsce mo e 
przyczyni  si  do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i antyradzieckich. I dla-
tego pojecha  Zhou Enlai41. By a to wcze niej uzgodniona sprawa, ku niezadowo-
leniu innego bardzo mi ego pana Envera Hod y42. Sprawy te bada em i wiem, e 
niektórzy byli bardzo niezadowoleni z poparcia Chin dla takiego cz owieka, jak 
W adys aw Gomu ka. To s  znane fakty, znane prawie godzina po godzinie, cho-
cia  s  tam pewne niejasno ci. 

Prosz  zwróci  uwag  na te relacje polskie, o których mówi  profesor Rowi -
ski. Ambasador Kiryluk43 by  troch  fanem VIII Plenum, popiera  Gomu k . A co 
mówi Mao w 1956 r.? e tak naprawd  towarzysz Gomu ka jest dobrym towa-
rzyszem: ja te  by em kiedy  towarzyszem Gomu k , bo te  siedzia em za spraw  
Rosjan i Stalina w wi zieniu44. Mao Zedong mówi, e on jest chi skim Gomu -
k  � co  niebywa ego! Ale potem zmienia si  sytuacja wewn trzna Chin. Pami -
tamy, mamy polityk  �stu kwiatów�45, nast puje pewna liberalizacja� I co Mao 
mówi o Gomu ce w 1957 r., w okresie, kiedy o cjalnie panuj  najlepsze stosunki 
polsko-chi skie? Mówi, e Gomu ka to kawa  obuza, kontrrewolucjonista, rewiz-
jonista itd. Poniewa  zmieni a si  sytuacja wewn trzna Chin. Mamy wtedy jakby 
dwie oceny polskich wydarze , samego Gomu ki i nowego popa dziernikowego 
kierownictwa. Jedn  na u ytek zewn trzny, a inn  na u ytek wewn trzny, na po-
trzeby nowej orientacji politycznej, cofni cia reform liberalnych.

Wróc  jeszcze do 1956 r. Jest kwiecie , Mao Zedong publikuje najlepsze ze 
swoich przemówie  O dziesi ciu najwa niejszych relacjach, gdzie po raz pierw-
szy mówi o Stalinie to, co dzi  o cjalnie mówi si  w Chinach o Mao: e w dzia-
alno ci Stalina 70% to by y same dobre rzeczy, ale 30% to by y b dy. Zauwa -

41 Wizyta Zhou Enlaia mia a miejsce w styczniu 1957 r.
42 Enver Hod a (1908�1985), prostalinowski przywódca Albanii.
43 Stanis aw Kiryluk by  ambasadorem PRL w Chinach w latach 1952�1959.
44 Nawi zuje tu zapewne do ma o znanego okresu Chi skiej Republiki Sowieckiej z lat 30. 

XX w., kiedy to najpierw kierowa  t  republik , a potem przez Komintern i jego chi skich poplecz-
ników zosta  odsuni ty od w adzy.

45 Kampania pod has em �Niech rozkwita sto kwiatów, niech wspó zawodniczy ze sob  sto 
szkó �, prowadzona w ChRL w latach 1957�1958, zach ca a do swobodnego wyra ania pogl dów 
na tematy polityczne. 



my � to by  kwiecie , zaledwie dwa miesi ce po XX Zje dzie. Dzisiaj wszyscy 
wiemy, e pot pia  on kult jednostki, ale pami tajmy, e kiedy tekst tajnego refe-
ratu46 przenikn  na Zachód, Chruszczow mówi , e to fa szywka zrobiona przez 
CIA, e nie by o nic takiego. Dopiero potem okaza o si , jak to by o w rzeczy-
wisto ci i wszystko u o y o si  w ca o . To s  bardzo ciekawe rzeczy, które po-
winny by  inspiracj  � przede wszystkim dla m odych ludzi, doktorantów, któ-
rzy pracuj  nad problematyk  chi sk . Warto posiedzie  w archiwach, s  one 
otwarte, tam naprawd  s  rewelacyjne rzeczy. Mówi  oczywi cie o archiwach 
polskiego MSZ � na ul. Tanecznej jest nowe archiwum i naprawd  mo na tam 
znale  rzeczy nieprawdopodobne. Te wszystkie dawne szyfrogramy: tajne, po-
ufne, amane przez jeszcze tajniejsze. Wi kszo  dokumentów w Polsce to s  
rzeczy ujawnione i to jest prawdziwa uczta duchowa dla historyka, który chce 
poszpera  w historii Chin.

Krzysztof Gawlikowski

Dla mnie wci  nie jest kwesti  ca kowicie jasn , jakie by o realne znacze-
nie tych d ugich rozmów na lotnisku w Pekinie w zwi zku z rzekomo zepsutym 
samolotem. Pami tajmy, e Ochab wtedy odgrywa  kluczow  rol , a w gruncie 
rzeczy dopiero po tej wizycie w Chinach zaczyna  si  powrót Gomu ki do w a-
dzy. Dopiero niedawno wypuszczono go z wi zienia i jego przysz o  by a wte-
dy zupe nie niejasna. Ja te opowie ci o rozmowach na lotnisku znam z ustnych 
relacji Chi czyków z kr gów rz dowych jeszcze w dawnych czasach. Opowia-
dali mi oni wówczas, e Chi czycy namawiali towarzyszy polskich, aby byli od-
wa ni, eby pami tali, e naród polski mo e swoje sprawy rozwi zywa  sam, 
niekoniecznie patrz c tylko na to, co popiera Moskwa i czy kto , komu powie-
rza si  wa ne stanowiska, jest wystarczaj co proradziecki. Najwa niejsze, eby 
by  polskim patriot . Zatem nasuwa si  pytanie, jaki wp yw na Ochaba i na jego 
dalsze dzia ania mia y te rozmowy? Przypominam, e Zhu De by  przedstawia-
ny jako drugi po Mao przywódca z okresu wojny, a by  wtedy szefem si  zbroj-
nych, a Pekin by  drug  po Moskwie stolic  �obozu socjalistycznego�. Od po-
stawy Ochaba i jego rozgrywek bardzo du o wtedy zale a o. Czy Ochab ju  by  
zdecydowany na przekazanie kierownictwa Gomu ce, czy dopiero decyzja ta 
dojrzewa a, a rozmowy w Chinach i poparcie Mao dla wi kszej samodzielno ci 
Polski umocni y jego odwag ? 

46 Chodzi o tajny referat O kulcie jednostki i jego nast pstwach, wyg oszony przez Chruszczo-
wa w lutym 1956 r. na zamkni tym posiedzeniu XX Zjazdu KPZR.



Chcia bym tak e odpowiedzie  na pytanie, które tu pad o. Profesor Góralski 
zapyta  jak oceniono w Chinach premiera Zhou Enlaia. Gdy mówimy o Mao, 
to jest rzeczywi cie bardzo wa ne pytanie. Przez d u szy czas po mierci Mao, 
mo e przez 10 lat, bardzo wyra nie przeciwstawiano Zhou Enlaia Mao Zedon-
gowi. Wychwalano �dobrego� Zhou Enlaia jako wielkiego patriot  chi skiego, 
dbaj cego o lud chi ski, o jego ycie i dobrobyt. Mao jawi  si  za  jako przy-
wódca, który po wi ca Chiny dla swoich mrzonek mi dzynarodowych, dla re-
wolucji proletariackiej w wiecie, nie my l c o tym, czy Chi czycy maj  co w o-
y  do garnka. 

Opowiem o pewnym szokuj cym wydarzeniu. Akurat by em w Chinach, bo-
daj e by  to stycze  1977 r. Tu  przesz y du e demonstracje w pierwsz  rocznic  
mierci Zhou Enlaia na placu Tian�anmen, a jeszcze nie by o mauzoleum Mao. 

Na placu wala y si  resztki po usuni tych przez policj  wie cach. Na murach, 
gdzie  wy ej, by y resztki przyklejonych ulotek. Wieczorem chodzi em po placu 
i okolicznych ulicach i usi owa em poczyta  na murach, co tam pisano. A Chi -
czycy � to naród artystyczny. Jak si  cokolwiek dzieje, to od razu s  piosenki, 
kuplety, jaka  poezja, tak e w trakcie wszystkich wydarze  na placu Tian�an-
men nast puje od razu erupcja twórczo ci artystycznej na rozmaitym, oczywi-
cie, poziomie. Mi dzy innymi przeczyta em na murze wiersz, który mnie po-

razi . By o w nim napisane, e autor tego wiersza wykonuje dziewi ciokrotne 
koutou � czyli dziewi ciokrotne uderzenie czo em o ziemi , wyraz najwy szej 
czci � premierowi Zhou Enlaiowi. Autor pisze, e stoi na rodku placu Tian�an-
men, zwrócony twarz  ku po udniowi i bije dziewi ciokrotny pok on premie-
rowi jako wielkiemu patriocie itd. Prosz  pami ta , jaki portret wisi na samej 
bramie Tian�anmen! Przecie  Przewodnicz cego Mao! Zatem dla ka dego czy-
telnika znaj cego topogra  placu by o jasne, e wybijaj c dziewi ciokrotny po-
k on Zhou Enlaiowi, autor swoim siedzeniem dziewi  razy wypi  si  na portret 
Mao. Przyznam, e gdy to przeczyta em, zaskoczy a mnie ta forma wyra enia 
stosunku do obu przywódców. 

Ze wszystkich ulotek i hase , które czyta em tej nocy na murach, ta by a najza-
bawniejsza. Z wielu z nich bi  gor cy patriotyzm wobec Chin i ogromne oddanie 
krajowi. Chiny nazywano tam � chyba po raz pierwszy w czasach najnowszych � 
i to w ró nych materia ach, najbardziej uroczystym terminem staro ytnym: wi -
ty Kontynent (shenzhou). Zhou Enlai by  niew tpliwie g ównym bohaterem rodz -
cego si  nowoczesnego patriotyzmu chi skiego. 



Ksawery Burski

Chcia bym jeszcze doda  kilka s ów. Otó  Zhou Enlai jest przez wi kszo  
Chi czyków bardzo ceniony jako wietny premier i wietny dyplomata, ale s  te  
Chi czycy, którzy maj  do niego wielkie pretensje. To s  ci spo ród tych dawnych 
elit, których rodziny by y zes ane w czasie �rewolucji kulturalnej�, na jej pocz t-
ku, gdzie  tam w góry, na zachód czy na pó noc, a których Zhou nie potra  z tego 
nieszcz cia wyratowa . Niektórym pomóg , to prawda, ale tych zawiedzionych, 
którzy liczyli na jego pomoc, na jego interwencj , jest chyba sporo wi cej ni  tych, 
którym pomóg . 

Je li idzie o polskie wydarzenia, autor ksi ki, któr  ju  tu cytowa em, mówi, 
e wydarzenia te, tzw. polski Pa dziernik, by y jednym z bod ców, które sk oni y 

Mao do odej cia od polityki �stu kwiatów� i �przykr cenia ruby� w asnemu spo-
ecze stwu, a tak e do podj cia �walki z prawic �. Mao chyba troch  wystraszy  

si  polskich wydarze . To jest jedna z interpretacji.

Jan Rowi ski

Zgadzam si  z opini  ambasadora Ksawerego Burskiego na temat wp ywu wy-
darze  w Polsce i na W grzech na wyhamowanie liberalnej �polityki stu kwia-
tów� i na rozpocz cie kampanii represji przeciwko tym, którzy powa nie i atwo-
wiernie potraktowali wezwanie Mao do krytyki i o mielili si  wyrazi  publicznie 
swoje uwagi czy zastrze enia wobec polityki lub post powania w adz oraz nega-
tywnych zjawisk w kraju. Przyj ta w czasie �rewolucji kulturalnej�, przynajmniej 
w jej pierwszej fazie, zasada g osi a, e �naszymi przeciwnikami s  tak e sojusz-
nicy naszego wroga�. W okresie rozpocz cia blokady Ambasady ZSRR w Pekinie 
na pocz tku 1967 r. oraz ataków na ni , jak te  innych ekscesów wobec personelu 
placówek dyplomatycznych obcych pa stw, nie tylko �bratnich socjalistycznych�, 
nasz ambasador w Pekinie � autor g o nej Historii Chin, profesor Witold Rodzi -
ski47 � wys a  prywatny list do premiera Zhou Enlaia z pytaniem, do czego zmie-
rza taka polityka kierownictwa ChRL? Kogo uwa acie za wroga? Wróci a pusta 
koperta ze znaczkiem nied wiedzia, symbolem Rosji i Zwi zku Radzieckiego. Od-
czytali my to jednoznacznie. 

47 Witold Rodzi ski (1918�1997), historyk i sinolog, ambasador PRL w Pekinie w okresie rewolu-
cji kulturalnej (1966�1967), wezwany �na konsultacje� do kraju po odwo aniu ambasadora chi skiego 
z Warszawy i ekscesach wobec polskiego personelu dyplomatycznego w Pekinie. Przypis autora.



Ksawery Burski

Szanowni Pa stwo! Chcia bym serdecznie podzi kowa  wszystkim panelistom 
za wspania  prezentacj  i wszystkim uczestnikom spotkania. Chcia bym powie-
dzie , e temat dzisiaj poruszany jest niew tpliwie wa ny, cho  nie najwa niej-
szy, w procesie poznawania Chin dzisiejszych. Tutaj mówili my raczej o historii, 
o przesz o ci. Historia jest na pewno dobrym nauczycielem. Ale chc  powiedzie , 
e dzi  znacznie wa niejszymi sprawami s  kwestie szybkiego rozwoju Chin, 

o wiaty w tym kraju czy ogromnych przemian spo ecznych. W ostatnich latach, 
jak podaj  tamtejsi badacze, pojawi a si  w Chinach klasa rednia. Oszacowano 
j  na 50 mln ludzi. Jest to nowa si a, która b dzie oddzia ywa  na dalsze procesy 
rozwoju i reform czy inne przemiany. 

Warto te  pami ta , e w Chinach dobrze rozwija si  szkolnictwo wy sze. ChRL 
w ci gu ostatnich 30 lat wys a a za granic  ponad milion swoich obywateli, z tego 
po owa, pó  miliona, tra a do Stanów Zjednoczonych. Z tego miliona Chi czy-
ków studiuj cych za granic  270 tys. wróci o ju  do Chin. W Chi skiej Akademii 
Nauk ponad po owa cz onków to s  uczeni po ró nych studiach zagranicznych. 
Wi kszo  rektorów wy szych uczelni stanowi  tak e osoby po studiach zagranicz-
nych, g ównie w krajach anglosaskich: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wiel-
kiej Brytanii, Australii � poniewa  Chi czycy najbardziej ceni  sobie j zyk an-
gielski. Wszystkie inne j zyki okre laj  jako �ma e j zyki�. Spo ród tych, którzy 
powrócili, w poprzednim w rz dzie by o dwóch ministrów: mianowicie minister 
zdrowia po studiach we Francji i minister technologii po studiach w Niemczech. 
By  mo e w nowym rz dzie, który powsta  przedwczoraj, b dzie jeszcze wi cej 
absolwentów zachodnich uczelni. 

O szybkim rozwoju Chin wszyscy wiemy. Ja chcia bym powiedzie , e pozna-
wanie Chin staje si  spraw  coraz pilniejsz . Chcia bym podkre li  zarówno za-
s ugi tej uczelni, jak i pana profesora Gawlikowskiego w przybli aniu tematyki 
chi skiej m odym pokoleniom Polaków. Du e zas ugi ma równie  Polska Akade-
mia Nauk i grupa tamtejszych naukowców ledz cych tematyk  chi sk , jak rów-
nie  Uniwersytet Warszawski, a tak e i inne polskie uczelnie. Wydaje mi si  � i tu 
apel do m odych ludzi � e s  dwa tematy, którymi warto si  pilnie zaj . Jeden, 
g ówny na tej uczelni, to przemiany spo eczne Chin i szerzej, badania socjologicz-
ne. A drugi temat � to gospodarka. Warto podejmowa  kwestie z tego zakresu jako 
tematy prac naukowych, doktoratów i habilitacji, poniewa  zapotrzebowanie b -
dzie coraz wi ksze. A my, niestety, w porównaniu z Europ  Zachodni  i Stanami 
Zjednoczonymi odstajemy coraz bardziej w ledzeniu spraw chi skich. A jak ju  
wida , tematyka chi ska b dzie nas bez przerwy dosi ga  � zarówno wyst puj -



ce tam zjawiska pozytywne, jak i negatywne b d  mia y rozmaite konsekwencje 
dla Polski. Powinni my to dostrzega  i mie  w asne oceny chi skich przemian. 
I jest to zadanie dla m odych pokole , zarówno z tej uczelni, jak i wszystkich in-
nych uczelni w Polsce. Dzi kuj  bardzo za uwag .

Krzysztof Gawlikowski

Dzi kuj  bardzo w imieniu organizatorów Panu Ambasadorowi Burskiemu za 
znakomite poprowadzenie naszego spotkania.


