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W okresie zimnej wojny Wietnam by  jednym z kluczowych teatrów zwi za-
nych z ni  zmaga , które obj y tak e kraje s siednie: Laos i Kambod . Od 1945 r. 
a  do 1975 r., z krótk  przerw  i w zmieniaj cych si  kon guracjach polityczno-
-militarnych, Wietnamczycy toczyli walki zbrojne o wyzwolenie kraju z kolonial-
nej i pó kolonialnej niewoli, jak te  o jego zjednoczenie. Pami ta  trzeba, e w wy-
niku podboju kolonialnego przez Francj  w drugiej po owie XIX w. zosta  on po-
dzielony na trzy cz ci, za  po II wojnie wiatowej � na dwie, co potem utrwali a 
w praktyce Konferencja Genewska 1954 r. 

W wiecie podzielonym na dwa bloki Wietnamczycy byli skazani na sojusz 
z Moskw , gdy  tylko ona, chocia  niekonsekwentnie, wspiera a takie walki prze-
ciwko �imperializmowi wiatowemu�. Mo na doda , e �narodowi komuni ci� 
pod wodz  Ho Chi Minha, stworzyli � przy pomocy ameryka skiej � jeden z naj-
efektywniejszych w Azji ruchów oporu przeciwko Japo czykom, a pó niej naj-
popularniejszy w kraju ruch, który by  w stanie wygra  wszystkie wybory, nie tyl-
ko na Pó nocy, ale i na Po udniu � kontrolowanym przez USA. Zwyci ska wojna 
wyzwole cza uczyni a tamtejsz  parti  komunistyczn  niekwestionowanym lide-
rem narodowym. Paradoksem historii jest, i  Ho Chi Minh, aczkolwiek zwi zany 
z ruchem komunistycznym, chcia  uzyska  niepodleg o  kraju w porozumieniu 
z Francj , id c nawet na wielkie ust pstwa, i we wspó pracy ze Stanami Zjedno-
czonymi. Wietnamsk  deklaracj  niepodleg o ci opar  nawet na ameryka skiej. To 
dopiero odrzucenie aspiracji niepodleg o ciowych przez Pary  i Waszyngton zwi -
za o go z Moskw  i spowodowa o przyj cie opcji jednoznacznie komunistycznej. 
Co wi cej, to ten kraj w a nie forsowa  pó niej kurs wojowniczy w Azji. Nie tylko 
Moskwa wykorzystywa a Hanoi do swojej gry, ale i Hanoi wykorzystywa  struk-



tury �obozu socjalistycznego� dla realizacji swoich interesów narodowych, tak jak 
interpretowa o je wietnamskie kierownictwo wojskowo-partyjne. 

Wprawdzie Wietnam � jako jedyny z podzielonych krajów � uzyska  ostatecznie 
zjednoczenie drog  zbrojn , lecz zap aci  za to straszliw  cen : sta  si  awangard  
�rewolucji wiatowej�, krajem identy kuj cym swe interesy narodowe z wierno-
ci  dla ZSRR, zosta  te  uwik any w konfrontacj  zbrojn  z Chinami � wielkim 

s siadem z pó nocy i w konfrontacj  polityczn  ze wszystkimi niemal s siadami 
z Azji Po udniowo-Wschodniej, jak te  ze Stanami Zjednoczonymi oraz ich so-
jusznikami. Do wiadczy  krótkotrwa ej inwazji wojsk chi skich na sze  prowin-
cji pó nocnych (w 1979 r.), a jego wojska z kolei okupowa y Kambod  (któr  
wyzwoli y od Czerwonych Khmerów). Mia  gospodark  w wysokim stopniu zmi-
litaryzowan  i jedn  z najliczniejszych armii wiata, która wywiera a przemo ny 
wp yw na polityk  pa stwa. W po owie lat 80., z utrzymywanym wci  modelem 
�komunizmu wojennego�, pogr a  si  w coraz g bszym kryzysie gospodarczo-
spo ecznym.

Za granic  chi sk  dokonywa o si  wtedy przej cie do gospodarki rynkowej 
i o ywienie inicjatywy prywatnej, co ogromnie przyspieszy o rozwój gospodar-
czy tego kraju. Z kolei za  nowa polityka M. Gorbaczowa w Moskwie k ad a kres 
mrzonkom �zwyci stwa nad wiatowym imperializmem�, a prowadzi a do rozwo-
ju wspó pracy Moskwy z USA oraz Chinami. Zimna wojna ko czy a si , a ostat-
ni jej rycerze � jak Wietnam � stali si  dla wszystkich k opotliwym balastem. Za-
miast pertraktowa  o kolejnych dostawach artyku ów codziennego u ytku oraz 
przemys owych, umo liwiaj cych krajowi wegetacj , i to na warunkach kredyto-
wych, Wietnamczycy nagle stan li w Moskwie w obliczu negocjacji sp at wcze-
niejszych dostaw. N dza po zjednoczeniu, bez perspektyw poprawy i jakiego  

wyj cia z sytuacji coraz bardziej absurdalnej �obl onej twierdzy� � powodowa y 
erozj  dotychczas wyznawanej ideologii narodowo-komunistycznej. 

W sytuacji za amania gospodarczego i dramatycznego kryzysu we wszystkich 
dziedzinach � kierownictwo partii rz dz cej podj o w 1986 r. decyzj  o rozpo-
cz ciu �polityki odnowy�: rozwoju gospodarki rynkowej, inicjatywy prywatnej 
i przej cia od konfrontacji ze � wiatem kapitalistycznym� � do wspó pracy z nim. 
Stopniowo polityka ta zapewni a Wietnamowi szybki rozwój gospodarczy i zdy-
namizowa a ycie w ró nych wymiarach, za  w latach 90. przynios a normalizacj  
stosunków ze wszystkimi s siadami oraz z USA, przyj cie do ASEAN i do APEC, 
jak te  pewn  liberalizacj  w polityce wewn trznej. Krytycy tej polityki w kraju 
i zagranic  nieraz wskazuj , i  by a ona nazbyt p ytka, ale skala ju  dokonanych 
przeobra e  i otwarcie kraju na wiat � budz  niew tpliwie szacunek. Kraj ten, 
wci  w du ej mierze rolniczy, zniszczony latami wojen i uwik any w tryby �wo-
jennego komunizmu�, wci  mozolnie poszukuje drogi rozwoju adekwatnej do 
swoich warunków. Mimo zasadniczej zmiany polityki partia rz dz ca zachowa a 
sw  historyczn  nazw  i kieruje obecnie budow  gospodarki rynkowej. 



Pocz tki dziejów Wietnamu si gaj  I tysi clecia p.n.e., jest on wi c ojczyzn  
jednej z najstarszych cywilizacji regionu i ma wyj tkowo silne poczucie swej to -
samo ci narodowej. Kraj nieco mniejszy od Polski (331 700 km2) w 2002 r. za-
mieszkiwa o 80,5 mln mieszka ców1. S  oni skoncentrowani g ównie na terenie 
dwóch delt � Rzeki Czerwonej i Mekongu, oraz na w skim pasku nadmorskich ni-
zin, podczas gdy ¾ powierzchni kraju zajmuj  góry, p askowy e i d ungle, gdzie 
zamieszkuje kilkadziesi t mniejszo ci etnicznych, stanowi cych cznie oko o 
15% ludno ci. 

W 2002 r. dochód narodowy Wietnamu w przeliczeniu na g ow  liczony we-
d ug realnej si y nabywczej (wska nik PPP) � wynosi  2240 USD, a wed ug war-
to ci nominalnej � jedynie 430 USD2. rednia d ugo  ycia wynosi a tam jednak 
a  69 lat, co na opó nione w rozwoju kraje Azji by o wynikiem niez ym (na Fili-
pinach by o tyle samo, podobnie jak w Tajlandii, natomiast w Laosie i Kambod y 
tylko � 54). Podczas gdy w 1970 r. miertelno  niemowl t na 1000 ywych uro-
dze  wynosi a 112, w 2001 r. � ju  tylko 30 (w Chinach 31, na Filipinach � niedo-
wiadczonych przez podobne wojny � 29, w Turcji � 36, w Indiach 67, w postso-

wieckim Azerbejd anie �74). 
W dekadzie 1990�2001 wzrost PKB wynosi  rednio 7,7% rocznie. W 1990 r. 

na 1000 mieszka ców przypada  tylko 1 aparat telefoniczny, komórkowych nie by o 
za  wcale, natomiast w 2001 r. tych pierwszych przepada o na 1000 mieszka ców 
� 38 (w Chinach � 137, w Tajlandii 99, na Filipinach 42, w Indiach tak e 38, a w In-
donezji 35, za  w Kambod y 2), tych drugich � 15 (w Chinach 110, w Tajlandii 123, 
w Indonezji 31, w Kambod y 17, ale w Indiach � 6). W 2001 r. u ytkowników inter-
netu w Wietnamie by o ju  na 1000 mieszka ców 12,4 (w Chinach 25,7; na Filipinach 
25,6; w Tajlandii 57,7; w Indonezji 19,1; ale w Indiach tylko 6,8). Rozwój kapitali-
stycznego rynku przyniós  tam tak e bulwersuj cy wzrost nierówno ci � w 2002 r. 
na najbiedniejszych 20% spo ecze stwa przypada o tylko 8% dóbr konsumpcyj-
nych (w USA � 5,2; w Chinach � 5,9; w Polsce � 7,8; w Indiach � 8,1; w Indonezji 
8,4; a w dostatniej Japonii � 10,6 i zbli ony by  poziom krajów skandynawskich)3. 
Oto niektóre z realiów dzisiejszego Wietnamu, jednego z biedniejszych krajów Azji 
Po udniowo-Wschodniej, ale rozwijaj cego si  najszybciej z nich, �tygrysa nr 1� 
tego regionu. W ca ym basenie Pacy ku jedynie Chiny uzyskuj  wy sze wska ni-
ki wzrostu.
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