
Podobnie jak w Europie rodkowej, równie  na Tajwanie w latach 90. XX w. 
dokona  si  proces transformacji � od totalitarnej dyktatury do demokracji. Jego 
dynamika by a jednak odmienna. Tajwa ska dyktatura mia a charakter prawico-
wy. Ponadto, mimo rozmaitych ogranicze  przez mechanizmy interwencjonizmu 
pa stwowego, ca y czas funkcjonowa a gospodarka rynkowa. Procesy prywaty-
zacji i likwidacji ogranicze  administracyjnych w gospodarce w okresie transfor-
macji mia y wi c o wiele mniejszy zakres. Przemiany demokratyczne w Europie 

rodkowej dokona y si  w warunkach za amania si  socjalistycznego modelu go-
spodarczego. Na Tajwanie natomiast od czterdziestu lat trwa  intensywny rozwój 
gospodarczy, który doprowadzi  do przekszta cenia biednej, rolniczej wyspy w je-
den z rozwini tych technologicznie i dostatnich krajów wiata. Proces demokra-
tyzacji dokonywa  si  zatem w warunkach prosperity, i przy obawach, by nie za-
szkodzi  on dobrobytowi wyspy.

Inaczej te  ni  w Europie rodkowej proces demokratyzacji pocz tkowo nie 
doprowadzi  do przej cia w adzy przez opozycj , chocia  rz dz ca przez dziesi -
ciolecia Partia Narodowa (Kuomintang, KMT, w pinyin Guomindang, GMD) sto-
sowa a nie tylko ró ne formy ucisku, lecz i terror, obecnie nazywany �bia ym� dla 
odró nienia od �czerwonego� na kontynencie1.

Wojciech Ostrowski

1 Od marca 2000 r., kiedy w adz  przej a opozycja, okre lenie �bia y terror� mo na znale  w o -
cjalnych publikacjach rz du Republiki Chi skiej, Historia Tajwanu � Spo ecze stwo, Rz dowe Biuro 
Informacyjne, Warszawa 2000, s. 17.
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Nasuwa si  wi c pytanie: jak to si  sta o, e GMD uda o si  uzyska  poparcie 
spo eczne umo liwiaj ce sprawowanie w adzy jeszcze przez wiele lat po wprowa-
dzeniu demokratycznych przemian? Spróbujmy zwróci  uwag  na kilka procesów, 
dokonuj cych si  na Tajwanie i wewn trz Guomindangu, które mia y niew tpli-
wy wp yw na zmian  sposobu postrzegania partii rz dz cej, przez Tajwa czyków, 
a w efekcie na jej sukcesy wyborcze. Wcze niej jednak warto powiedzie  kilka s ów 
na temat sytuacji, w jakiej znalaz y si  w adze Republiki Chi skiej po ewakuacji 
na Tajwan w 1949 r. i o charakterze rz dów guomindangowskich na wyspie. 

Mimo e Tajwan zamieszka y jest w wi kszo ci przez ludno  chi sk  i by  
cz ci  Cesarstwa Chi skiego, jego mieszka cy ró ni  si  pod wieloma wzgl -
dami od swoich rodaków z kontynentu. Ludno  wyspy s yn a w regionie z bra-
ku respektu dla w adzy. Mówi o si  nawet, e ludno  Tajwanu buntuje si  co trzy 

2 Transkrypcja chi skich imion w asnych, w przypadku gdy piszemy o Tajwanie, nasuwa wie-
le problemów. Podczas gdy wprowadzony w ChRL system pinyin zyska  uznanie mi dzynarodowe, 
na Tajwanie u ywa si  kilku ró nych systemów, co sprawia, e cz sto to samo nazwisko, bywa zapi-
sywane na ró ne sposoby. Co prawda tocz  si  tam dyskusje na temat wprowadzenia pinyinu, jednak 
mo liwe, e pisownia nazwisk pozostanie niezmieniona. Dlatego w artykule tym nazwiska i nazwy 
zwi zane z Tajwanem zapisywane b d  tak, jak w tekstach ród owych, natomiast w nawiasie poda-
wane s  w pinyinie.



lata a co pi  rozpoczyna powstanie3. Warto ci konfucja skie cieszy y si  tam wy-
ra nie mniejsz  popularno ci , natomiast podziwiano wojowników i waleczno . 
S absze ni  na kontynencie by y te  struktury rodowe, a pozycja kobiet znacznie 
wy sza. O wiele wi ksz  popularno ci  cieszy y si  na wyspie organizacje o cha-
rakterze tajemnym lub pó legalnym. 

Odmienno  Tajwa czyków by a nast pstwem burzliwej historii wyspy i silnych 
wp ywów ze strony innych pa stw. Najpierw by y to wp ywy holenderskie, pó niej 
Japonii, której handel z Chinami dokonywa  si  g ównie za po rednictwem Tajwa-
nu, a po II wojnie wiatowej Stanów Zjednoczonych. Na Tajwan nap ywali przez 
stulecia koloni ci � rozmaite niespokojne duchy, wyrywaj ce si  spod wp ywów 
swych rodów i administracji cesarskiej na kontynencie. Ziemi , któr  uprawiali, 
musieli sobie wywalczy  i broni  si  przed miejscow  ludno ci  austronezyjsk . 

Kolonizacja chi ska na Tajwanie rozpocz a si  wprawdzie ju  w XII w., ale 
rozwin a si  na wi ksz  skal  dopiero w XVIII i XIX w. 70% chi skich koloni-
stów nale y do ludu Fulao (�Starzy Fujia czycy�), zwanego te  Minnan, mówi -
cego po udniowym dialektem fujia skim (powszechnie nazywa si  go na wyspie 
�j zykiem tajwa skim�). Lud ten zajmowa  si  eglarstwem, by  te  bardzo mo-
bilny, co ró ni o go od wi kszo ci mieszka ców Chin (do dzi  prowincja Fujian 
s ynie z du ej liczby nielegalnych emigrantów pracuj cych w ró nych krajach 
wiata). Dlatego w a nie Fulao opanowali wi kszo  wysp le cych u chi skich 

wybrze y, a w ród nich równie  Tajwan. 
Oko o 12% kolonistów stanowi  Hakka (Ke jia ren, dos ownie �go cie�). W nie-

których tajwa skich publikacjach nazywa si  ich �mniejszo ci  narodow � (zalicza-
nie do �barbarzy ców� przez stulecia mia o charakter pejoratywny), cho  o cjalnie 
uwa ani s  za Chi czyków. Jest to lud najprawdopodobniej pochodz cy z pó nocy 
Chin, który przez stulecia w drowa  i osiedla  si  w ró nych cz ciach cesarstwa, 
zanim osiad  ostatecznie na pograniczu prowincji Guandong, Fujian i Jiangxi4. Pod-
czas wielowiekowych w drówek sta  si  bardzo dynamiczny i wojowniczy, co od-
ró nia o Hakka od innych ludów Chin, uznaj cych konfucja ski idea  harmonii za 
jedn  z g ównych warto ci. 

Oko o 16% obecnej ludno ci Tajwanu stanowi  tzw. dalu ren (�ludzie z konty-
nentu�). S  to Chi czycy z ró nych prowincji, którzy przybyli na Tajwan po 1945 r., 
g ównie jako funkcjonariusze guomindangowskiej administracji i wojska dla przej -
cia wyspy spod administracji japo skiej. Najliczniejsz  ich grup  stanowili jednak 
funkcjonariusze partyjni i pa stwowi, jak te  wojskowi i rozmaici uciekinierzy, któ-
rzy ewakuowali si  na wysp  w 1949 r., po przegranej przez GMD wojnie domowej 

3 Krzysztof Gawlikowski, Problemy jedno ci Chin z perspektywy historyczno-kulturowej, w: 
E. Hali ak (red.) Tajwan w stosunkach mi dzynarodowych, Fundacja Studiów Mi dzynarodowych, 
Warszawa 1997, s. 54.

4 John F. Copper, Taiwan � nation-state or province?, SMC Publishing INC, Taipei 1997, s. 11.



na kontynencie. Zaledwie 3�4% ludno ci stanowi  tzw. aborygeni, czyli pierwotni 
mieszka cy Tajwanu, zamieszkuj cy go przed przybyciem Chi czyków5.

A  do XVII w. mimo osadnictwa na wyspie, administracja chi ska na kontynen-
cie nie interesowa a si  ni . Nie by o wi c na niej adnych w adz chi skich. Pierw-
si zainteresowali si  Tajwanem Europejczycy. Przez 37 lat, do 1662 r.6 Tajwan by  
koloni  holendersk 7. Gdy Cesarstwo Chi skie podbili Mand urowie, zosta  opa-
nowany przez lojalistów dynastii Ming (1364�1644). Dopiero w 1683 r. pokonano 
ich i na Tajwanie uda o si  wprowadzi  administracj  mand urskiej dynastii Qing 
(1644�1911). Tak rozpocz  si  dwustuletni okres, w którym wyspa stanowi a inte-
graln  cz  pa stwa chi skiego. Dopiero w 1895 r., w wyniku wojny chi sko-ja-
po skiej, zwyci ski s siad wymóg  na Chinach oddanie mu tej wyspy jako pierw-
szej znacz cej posiad o ci kolonialnej. Tajwa scy Chi czycy nie chc c pogodzi  
si  z postanowieniami traktatu pokojowego rozpocz li powstanie zbrojne. 25 maja 
1895 r. proklamowano nawet utworzenie Republiki Tajwa skiej � pierwszego pa -
stwa Azji, które zerwa o z tradycj  monarchiczn . Wysp  opanowa y jednak wojska 
japo skie. Wspomnie  warto, e prezydent owej efemerycznej Republiki Tajwa -
skiej uczestniczy  pó niej w proklamowaniu Republiki Chi skiej na kontynencie. 

W okresie okupacji Tajwan korzysta  z szybkiej modernizacji i rozwoju gospo-
darczego Japonii. Wprowadzi a ona na wyspie sprawn  administracj  i stabiln  wa-
lut , tworzy a równie  infrastruktur  gospodarcz 8. Nowej administracji uda o si  
nawet zlikwidowa  gangi przest pcze, istniej ce na Tajwanie od stuleci. Stworzo-
no te  korzystne warunki dla inwestycji. Zlikwidowano skomplikowany chi ski 
system w asno ci ziemi, co umo liwi o oparcie gospodarki rolnej na do  dobrze 
prosperuj cych gospodarstwach rodzinnych9. 

Odt d losy mieszka ców wyspy innymi bieg y drogami. Omin y ich zamiesz-
ki i wojny domowe, jakie wstrz sa y Chinami po rewolucji 1911 r. i obaleniu ce-
sarstwa. W latach 30. XX w. Japo czycy chc c zyska  poparcie miejscowych elit 
dokonali nawet pewnej demokratyzacji systemu politycznego. W 1935 r. przepro-
wadzono wybory lokalne, maj ce wy oni  po ow  cz onków rad samorz dowych, 
jednak przy bardzo ograniczonej liczbie osób uprawnionych do g osowania10. Wy-
spa nie do wiadczy a te  cierpie  i zniszcze  II wojny wiatowej. Sytuacja taj-
wa skich Chi czyków by a wi c o wiele lepsza ni  ich rodaków z terenów Chin 
kontynentalnych.

5  K. Gawlikowski, Problemy jedno ci�, s. 52�56.
6 Niektóre ród a podaj , e Holendrzy zostali wyparci z wyspy w 1661 r. 
7 J. F. Copper, op.cit., s. 21�49. 
8 Hung-mao Tien, The great transition, political and social change in the Republic of China., 

SMC Publishing INC, Tajpej 1989, s. 18.
9 Chih-Ming Ka, Japanese colonialism in Taiwan, land tenure, development, and dependency, 

SMC Publishing INC, Taipei 1997, s. 49.
10 Shelley Rigger, Politics in Taiwan � voting for democracy, Routledge-Taylor & Francis Group, 

London and New York 1999, s. 36.



Akt kapitulacji Japonii, podpisany 2 wrze nia 1945 r., zgodnie z wcze niejszy-
mi uzgodnieniami aliantów, przewidywa  zwrot Tajwanu Chinom11. Od 2 grudnia 
tego roku wyspa sta a si  formalnie cz ci  Chin. Jednak entuzjazm wywo any 
w ród Tajwa czyków powrotem do macierzy szybko opad . Gospodarka wyspy 
by a zrujnowana wskutek ameryka skich bombardowa  dokonywanych w latach 
1944�1945. W 1947 r. rozpocz a si  kolejna chi ska wojna domowa. Skorumpo-
wana i niesprawna administracja guomindangowska nie mog a opanowa  narasta-
j cego kryzysu gospodarczego w kraju. W adze ówczesne prowadzi y rabunkow  
gospodark  na wyspie, wywo c stamt d wszystko, co by o przydatne walcz cej 
armii.

Mimo e oczekiwano przywrócenia Tajwanowi statusu prowincji i utworzenia 
tam w asnego, demokratycznego rz du prowincjonalnego, w adze guomindangow-
skie nie uczyni y tego. Na wyspie wprowadzono wojskow  administracj , a nowo 
przyby y gubernator Ch�en Yi (Chen Yi) posiada  nieograniczon  w adz , podob-
nie jak japo scy gubernatorzy rz dz cy wysp  przed wyzwoleniem12. 

Podobnie jak dawniej funkcje administracyjne powierzano Japo czykom, nie 
za  miejscowym, tak po 1945 r. sprawowa  je zacz li przybywaj cy na Tajwan 
Chi czycy z kontynentu. Nie spotkali si  oni z przychylnym przyj ciem ze strony 
miejscowej ludno ci. Tajwa czycy postrzegali ich jako �brudnych i zacofanych�13. 
Na wyspie opowiadano o nich rozmaite historyjki, np. e Chi czycy z kontynen-
tu, którzy kradli rowery nie wiedzieli do czego one s u y y; albo, e przybysze 
nie mogli zrozumie  jak dzia a kran z bie c  wod , czy winda itp. Sytuacj  po-
garsza a nieznajomo  przez Tajwa czyków u ywanego przez przybyszów �j zy-
ka pa stwowego� (guo yu), opartego na pó nocnych �dialektach mandary skich�, 
niewielu za  przybyszów z kontynentu rozumia o miejscowe dialekty.

Wspomniane wy ej okoliczno ci doprowadzi y do narastaj cej wrogo ci mi dzy 
Chi czykami z Tajwanu, a przybyszami z kontynentu i umacniaj cego si  w ród 
Tajwa czyków przekonania, e nowe w adze, podobnie jak narzucone przez Ja-
po czyków, s  w istocie w adzami okupacyjnymi. Niezadowolenie ludno ci dopro-
wadzi o w ko cu do wybuchu krwawych zamieszek. 28 lutego 1947 r. ubrani po 
cywilnemu policjanci zabili kobiet  handluj c  na �czarnym rynku� papierosami. 
Rozw cieczony t um próbowa  zlinczowa  agentów, ale policja otworzy a ogie  
zabijaj c cztery osoby. Rozpocz y si  rozruchy i swoiste pogromy, w wyniku któ-
rych wielu Chi czyków kontynentalnych zosta o zamordowanych lub rannych. 

W adze uzna y, e zamieszki na Tajwanie zosta y sprowokowane przez �agi-
tatorów komunistycznych�. 8 marca na wysp  przyby y oddzia y armii chi skiej 
uzbrojone w bro  ci k . Do ko ca miesi ca wojsku uda o si  opanowa  sytuacj . 

11 O mi dzynarodowym statusie Tajwanu pisze szerzej: L. Antonowicz, Status prawnomi dzyna-
rodowy Republiki Chi skiej na Tajwanie, w: E. Hali ak (red.) Tajwan w stosunkach�, s. 33�43. 

12 O powrocie Tajwanu do Chin pisze te  J. F. Copper, op.cit., s. 34�36. 
13  Ibidem, s. 35.



Wskutek interwencji i brutalnych represji zgin o prawdopodobnie oko o 10 tys. 
rodowitych Tajwa czyków14. Zg adzona zosta a te  wi kszo ci przedstawicieli miej-
scowej inteligencji, osób wykszta conych, czy cho by aktywnych spo ecznie. Rodzi-
nom nie wydawano zw ok, ani nawet nie informowano ich, co sta o si  z zaareszto-
wanymi. Cz onkowie rodzin represjonowanych przez dziesi ciolecia byli traktowani 
jako �osoby podejrzane�, nie dopuszczano ich do pracy w administracji pa stwowej 
ani studiów. Wypadki te przesz y do historii wyspy pod nazw  wydarze  28 lutego 
(er er ba), od daty rozpocz cia zamieszek, chocia  przez wiele lat nie wolno by o 
o nich nawet wspomnie . Wywo a y one fal  nienawi ci do rz du Chin, a pami  
o nich mocno oddzia ywa a na tamtejsze nastroje spo eczne. 

Po st umieniu protestu Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi, u nas znany jako Czang 
Kai-szek) postanowi  dokona  istotnych zmian w tajwa skiej administracji. Usu-
ni to z wyspy gubernatora Ch�en Yi oraz wielu chi skich urz dników. Tajwano-
wi nadano status prowincji, a przedstawicieli miejscowej ludno ci dopuszczono 
do pe nienia ró nych funkcji w aparacie administracyjnym. Aby z agodzi  jednak 
niech  ludno ci do w adz potrzeba by o wielu lat i g bokich przemian. 

W 1949 r., po przegraniu wojny domowej na kontynencie, Chiang Kai-shek pod-
j  decyzj  o ewakuacji na Tajwan. Organy chi skiej administracji centralnej, par-
lament, w adze Guomindangu, sze ciusettysi czn  armi  (w sumie ponad 1,5 mln 
osób) w ci gu kilku miesi cy ewakuowano na wysp  wielko ci Holandii, licz c  
wówczas zaledwie 6 mln mieszka ców. By o to wydarzenie prze omowe. Guomin-
dang straci  w adz  nad Chinami, a rz dzi  teraz ma  wysp  na Pacy ku, której 
ludno  odnosi a si  niech tnie do w adz przyby ych z kontynentu. Tajwan sta  si  
w ten sposób ostatnim bastionem Republiki Chi skiej, której rz d przez ponad czter-
dzie ci lat daremnie oczekiwa  na odzyskanie w adzy nad ca ymi Chinami, rezydu-
j c jedynie �tymczasowo� w Tajpej. 

25 grudnia 1947 r. uchwalono konstytucj  Republiki Chi skiej. Jej podstaw  
stanowi y trzy zasady ludowe Sun Yat-sena (Sun Zhongshan). Mog o si  zdawa , 
e po dramatycznych do wiadczeniach wojny z Japoni  i chc c stawi  czo a ro-

sn cym w si  komunistom chi skim w adze Guomindangu wybra y drog  de-
mokratycznych reform. Nowa konstytucja stanowi a, e Chiny s  pa stwem de-
mokratycznym, rz dzonym przez lud i dla dobra ludu. Wprowadza a ona ustrój 
polityczny po redni mi dzy zachodnim system prezydenckim i parlamentarnym. 
Jednak w system nawi zuj cy do zachodnich demokracji w czono wiele dawnych 

14  Ibidem, s. 36.



rozwi za  chi skich z okresu cesarstwa15. Podstaw  nowego ustroju by a zasada 
pi ciopodzia u w adzy na ustawodawcz , wykonawcz , s downicz , kontroluj c  
i egzaminuj c . Ka d  z nich sprawowa a odpowiednia Izba (Yuan). 

Prezydent Republiki, wybierany wraz z wiceprezydentem, przez Zgromadzenie 
Narodowe na maksymalnie dwie sze cioletnie kadencje, by  g ow  pa stwa i spra-
wowa  cz ciowo w adz  wykonawcz . Zgromadzenie Narodowe, oprócz wybo-
ru prezydenta, otrzyma o uprawnienia do dokonywania zmian w konstytucji. Yuan 
Ustawodawczy mia  by  odpowiednikiem zachodnich parlamentów, natomiast Yuan 
Wykonawczy � rz du. Izba ta, wraz z prezydentem, mia a sprawowa  w adz  wy-
konawcz , a kierowanie ni  powierzono premierowi, mianowanemu przez prezy-
denta, za zgod  Yuanu Ustawodawczego. 

Yuan Kontrolny by  instytucj  opart  na wzorach zaczerpni tych z epoki Cesar-
stwa. Do jego zada  nale e  mia o nadzorowanie administracji, cenzura oraz inicja-
tywa odwo ania prezydenta. Podobnie jak Zgromadzenie Narodowe i Yuan Usta-
wodawczy, jego cz onkowie wy aniani mieli by  w wyborach powszechnych. 

Yuan Egzaminacyjny równie  wywodzi  si  z tradycji Cesarstwa. Mia  on zarz -
dza  funkcjonariuszami pa stwowymi, a zw aszcza przeprowadza  egzaminy do 
s u by cywilnej, mianowa  funkcjonariuszy i ustala  im wynagrodzenie. Wreszcie 
Yuan S downiczy, którego cz onkowie powo ywani by  mieli na podstawie egza-
minów, mia  interpretowa  konstytucj  i sprawowa  w adz  s downicz  oraz czu-
wa  nad dyscyplin  funkcjonariuszy wszystkich szczebli administracji. 

Nowa konstytucja jasno okre la a wi c podzia  w adzy. Gwarantowa a te  pod-
stawowe swobody obywatelskie, takie jak wolno  s owa, stowarzysze , wyznania 
i wiele innych. Jednak do realizacji wi kszo ci kluczowych postanowie  i respek-
towania swobód konstytucyjnych dosz o dopiero ponad czterdzie ci lat pó niej. 

Konstytucj  t  uchwalono w okresie zaostrzaj cej si  konfrontacji polityczno--
-militarnej z KPCh i rozpoczynaj cej si  wojny domowej. Guomindang od wielu 
lat sprawowa  wtedy niepodzieln  w adz  pod dyktatorskimi rz dami generalissi-
musa Chiang Kai-sheka, który w adz  sw  opiera  na wojsku i tajnej policji. Utra-
ta wiary, e Guomindang b dzie w stanie przywróci  w kraju w miar  normalne 
warunki ycia, dotkn a nie tylko spo ecze stwa, ale i samych dzia aczy partyjno--
-pa stwowych. W tej sytuacji w adza opiera a si  g ównie na terrorze. Uchwalo-
ne uregulowania i swobody konstytucyjne pozosta y jedynie pustymi deklaracja-
mi. Jednak formalnie konstytucja obowi zywa a tak e po ucieczce w adz GMD 
na Tajwan i przez ca y okres rz dów autorytarnych na tej wyspie. Nigdy te  nie 
zosta a zmieniona, a ograniczenia swobód konstytucyjnych wynika y z przepisów 
stanu wojennego, wprowadzonych zgodnie z ustaw  zasadnicz . 

Nawet jedynie formalne obowi zywanie tej konstytucji niew tpliwie sprzyja o 
procesowi demokratyzacji w latach 80. XX w. W adze Republiki Chi skiej uzna-

15 O systemie politycznym Republiki Chi skiej patrz: Hung-mao Tien, op.cit., s. 106�108.



wa y bowiem z konieczno ci, e ograniczenia swobód obywatelskich s  �stanem 
tymczasowym�, wywo anym sytuacj  zagro enia ze strony komunistów, a ostatecz-
nym celem w adz jest wprowadzenie demokracji w ca ym kraju. Zgodnie bowiem 
z ideologi  Sun Yat-sena, budowanie demokracji w Chinach, po tysi cleciach ab-
solutyzmu cesarskiego, mia o odbywa  si  w trzech etapach. Pierwszym by o zjed-
noczenie kraju i przeprowadzenie reform modernizacyjnych przez rz dy wojskowe, 
drugim � ich polityczna kuratela nad spo ecze stwem, ze stopniowym wprowadza-
niem mechanizmów demokratycznych od szczebli najni szych i uczeniem spo e-
cze stwa procedur demokratycznych, a dopiero na trzecim etapie mia o nast pi  
wprowadzenie systemu demokratycznego i oddanie w adzy organom cywilnym. 

Cho  na Tajwanie � uznanym przez rezyduj ce tam w adze za obszar tzw. Wol-
nych Chin � obowi zywa a konstytucja z 1947 r., jej kluczowe postanowienia 
przez czterdzie ci lat pozostawa y zawieszone. Z o y y si  na to rozmaite przy-
czyny. Przede wszystkim by o to wynikiem ograniczenia swobód konstytucyjnych 
wprowadzonego podczas wojny domowej, a utrzymywanego nadal na Tajwanie 
w zwi zku z politycznym i militarnym zagro eniem ze strony ChRL, szczególnie 
za  mo liw  �in ltracj  komunistyczn �. W adze by y za  g boko przekonane, e 
wojna domowa nie zosta a wci  de nitywnie przegrana, a utrata kontroli nad kon-
tynentem ma charakter tymczasowy. Do 1971 r. z udzenia te skutecznie podtrzy-
mywa y Stany Zjednoczone broni c obecno ci w adz tajwa skich jako jedynego 
legalnego �reprezentanta Chin� w ONZ. Konstytucja z 1947 r. s u y a mi dzyna-
rodowej legitymizacji tych aspiracji w adz. Ponadto dyktatura guomindangowska 
s u y a utrzymywaniu w adzy nad wysp  przez elit  polityczno-wojskow  przyby  
z kontynentu. Demokratyzacja musia aby bowiem prowadzi  do przej cia w adzy 
przez reprezentantów ludno ci miejscowej. Dopiero po kilku dekadach demokra-
tyzacja okaza a si  nie tylko mo liwa, ale i konieczna, a pogodzi  si  z tym mu-
sia a nawet wymieraj ca ju  stara �gwardia guomindangowska�. 

Prawne ograniczenia swobód konstytucyjnych wynika y w sumie z szesnastu 
ustaw, dekretów i orzecze  Yuanu S downiczego. Najwa niejszymi z nich by y 
przepisy Okresu Narodowej Mobilizacji dla Zwalczania Rebelii Komunistycznej 
oraz stanu wojennego16.

Narodowa Mobilizacja zosta a og oszona 10 maja 1948 r., jeszcze przed ewa-
kuacj  na Tajwan, a nast pnie przed u ano j  w latach 1960, 1966 i 1972. Odwo a  
j  lub przed u y  mog o, zgodnie z konstytucj  Zgromadzenie Narodowe. Jednak-
e by o ono zdominowane przez cz onków partii rz dz cej, zatem faktycznie o jej 

przed u aniu decydowa  prezydent. Zawieszenie obowi zywania cz ci postano-
wie  konstytucji na czas trwania Narodowej Mobilizacji dawa o mu w adz  o wiele 
wi ksz  ni  przewidywa y przepisy konstytucyjne. Przede wszystkim umo liwia o 
to prezydentowi, który zgodnie z konstytucj , wybierany móg  by  maksymalnie 

16  Hung-mao Tien, op.cit., s. 108.



na dwie kadencje, nieograniczone przed u anie swego urz dowania. W rezultacie 
Chiang Kai-shek, oraz jego syn i zarazem nast pca � Chiang Ching-kuo (Jiang Jing-
guo), sprawowali swoje urz dy a  do mierci. Nadto prezydent móg  samodziel-
nie dokonywa  zmian w rz dzie oraz reorganizowa  jego struktur , móg  te  po-
wo ywa  cz onków Zgromadzenia Narodowego, Yuanu Ustawodawczego i Yuanu 
Kontrolnego, którzy zgodnie z konstytucj , mieli by  wybierani w wyborach po-
wszechnych. Prezydent korzysta  te  z prawa do podejmowania nadzwyczajnych 
rodków w przypadku �zagro enia bezpiecze stwa narodowego�, co by o katego-

ri  nader wygodn  dla w adz ze wzgl du na jej ogólnikowo .
Prezydent otrzyma  zatem nie tylko pe ni  w adzy wykonawczej, wy czonej 

w znacznym stopniu spod kontroli parlamentu. Móg  on równie  samodzielnie 
powo ywa  cz onków Yuanu Ustawodawczego wprowadzaj c do niego polity-
ków wiernych re imowi. Wreszcie, dzi ki mo liwo ci podejmowania �nadzwy-
czajnych rodków�, móg  podejmowa  niekonstytucyjne dzia ania dla zwalczania 
opozycji politycznej. 

Na podstawie przepisów Okresu Narodowej Mobilizacji, w 1967 r. Chiang Kai-
shek powo a  Rad  Bezpiecze stwa Narodowego. Mia a ona podejmowa  decy-
zje stosownie do �nadzwyczajnych okoliczno ci�. W jej sk ad wchodzili: prezy-
dent jako przewodnicz cy, wiceprezydent, sekretarz generalny Biura Prezydenta, 
szef prezydenckiego sztabu wojskowego, premier wraz z wicepremierem, mini-
ster obrony, minister spraw zagranicznych, minister  nansów oraz szef sztabu ge-
neralnego. 

Mimo e Rada Bezpiecze stwa Narodowego nie by a organem konstytucyj-
nym, sta a si  czwartym o rodkiem w adzy w pa stwie, obok Urz du Prezydenta, 
Komitetu Centralnego Guomindangu i wreszcie rz du. Pod jej nadzorem znalaz y 
si  sprawy zwi zane z bezpiecze stwem i bud etem pa stwa. Z czasem kontrol  
Rady zosta y obj te Biuro Bezpiecze stwa Narodowego, Narodowy Komitet Roz-
woju Nauki i Komitet Badawczy Odrodzenia Narodowego. Zatem Rada mia a de-
cyduj cy g os w sprawach wojska, wywiadu i kontrwywiadu, polityki  nansowej, 
a nawet polityki kulturalnej. 

W czasie prowadzenia dzia a  wojennych na kontynencie, wprowadzenie sil-
nej w adzy prezydenckiej, wed ug wielu liderów Guomindangu, s u y o uspraw-
nieniu mechanizmów w adzy i lepszej mobilizacji si  w sytuacji zagro enia naro-
dowego. Przepisy Okresu Narodowej Mobilizacji zosta y wprowadzone zgodnie 
z konstytucj  i mia y obowi zywa  przej ciowo, do zako czenia wojny domowej. 
Chocia  formalnie wojna si  nie sko czy a, utrzymywanie w mocy przez czas tak 
d ugi przepisów Narodowej Mobilizacji i niekonstytucyjnego o rodka w adzy s u-
y o przede wszystkim dyktatorskim rz dom na Tajwanie17.

17  Ibidem.



Inne ograniczenia swobód konstytucyjnych wynika y z przepisów stanu wo-
jennego. Stan ten obowi zywa  na terytorium Republiki Chi skiej praktycznie bez 
przerwy od 1934 do 1987 r. Podstaw  utrzymywania go na terenie Tajwanu by o 
rozporz dzenie Yuanu Wykonawczego z grudnia 1949 r., okre laj ce wysp  jako 
�terytorium obj te dzia aniami wojny domowej�. Powo uj c si  na swe nadzwy-
czajne pe nomocnictwa prezydent systematycznie przed u a  stan wojenny dekre-
tami, raty kowanymi nast pnie przez Yuan Ustawodawczy. Mimo e dzia a  wo-
jennych na samej wyspie nie prowadzono, stan wojenny obowi zywa  tam przez 
czterdzie ci lat. 

Zgodnie z art. 9 dekretu o stanie wojennym, administracja i s downictwo na ob-
szarze obj tym dzia aniami wojennymi podlega y naczelnemu dowódcy wojsk na 
tym obszarze18. Dla realizacji przepisów stanu wojennego powo ano w 1950 r. Do-
wództwo Garnizonu Tajwa skiego, podlegaj ce Ministerstwu Obrony. Faktycznie 
ani administracja, ani s downictwo nie podlega o jednak temu Dowództwu, cho   
posiada o ono ogromne uprawnienia w wielu istotnych sprawach, szczególnie zwi -
zanych z ograniczeniami praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji. 
Pod kontrol  Dowództwa Garnizonu Tajwa skiego znajdowa y si  zatem sprawy 
zwi zane z wydawaniem zezwole  na wyjazdy obywateli kraju za granic  i przy-
jazdy cudzoziemców na wysp . Udziela o ono zgody na mityngi i zgromadzenia, 
zajmowa o si  recenzowaniem i dopuszczaniem do druku ksi ek i wydawnictw, 
wreszcie czuwa o nad �porz dkiem spo ecznym�. Na podstawie przepisów stanu 
wojennego ustalono list  przest pstw pope nianych przez osoby cywilne, a podle-
gaj cych s downictwu wojskowemu. 

W 1970 r. rozporz dzeniem ministra obrony Dowództwo Garnizonu otrzyma-
o uprawnienia do ograniczenia kolejnych uprawnie  konstytucyjnych, takich jak 

prawo do wolno ci publikacji, przemówie , prywatno ci korespondencji, swobody 
praktyk religijnych i zrzeszania si , prawa wnoszenia petycji do w adz, wreszcie 
wolno ci wyk adów akademickich. Wszystkie te uprawnienia sprawia y, e Do-
wództwo Garnizonu mia o ogromny wp yw na ograniczenie podstawowych swo-
bód obywatelskich mieszka ców Tajwanu.

Ograniczenia praw konstytucyjnych wi za y si  te , jak wspomniano, z utrzy-
mywaniem przez w adz  swoistego �stanu tymczasowo ci� w polityce wewn trz-
nej. Dzia acze Guomindangu g osili, e �komunistyczna rebelia� na kontynencie 
nie mo e d ugo tryumfowa  (nazwy Chi skiej Republiki Ludowej oczywi cie nie 
u ywano). Zatem rezydowanie na Tajwanie w adz Republiki Chi skiej, dziedzica 
pa stwowo ci i tradycyjnej kultury chi skiej, jest stanem tymczasowym, a wkrót-
ce nast pi triumfalny powrót Guomindangu na kontynent. Wiara w mo liwo  od-
zyskania w adzy nad ca ymi Chinami przez Guomindangu mia a pewne uzasad-
nienie w sytuacji zimnowojennej konfrontacji. 

18  Ibidem, s. 110.



W Azji Wschodniej toczy y si  przecie  dwie wojny (korea ska i wietnam-
ska), w których ChRL by a zaanga owana bezpo rednio, lub tylko po rednio. Do 
ko ca lat 60. XX w. w adze Republiki Chi skiej cieszy y si  mi dzynarodowym 
uznaniem pa stw Zachodu oraz jego sojuszników. Stan ostrej konfrontacji mi dzy 
ChRL a USA utrzymywa  si  wci . Istnia o te  du e prawdopodobie stwo kon-
 iktu mi dzy USA, wspieraj cymi rz d na Tajwanie, a ZSRR, który by  sojuszni-
kiem ChRL. Pocz wszy jednak od wczesnych lat 70. ubieg ego stulecia sytuacja 
na arenie mi dzynarodowej zacz a zmienia  si  w sposób bardzo niekorzystny 
dla Republiki Chi skiej, co doprowadzi o ostatecznie do jej politycznej izolacji. 
W latach 70. ChRL zosta a uznana przez wszystkie wielkie mocarstwa i ogromn  
wi kszo  cz onków ONZ. W tych warunkach utrzymywanie przekonania o nieda-
lekim powrocie na kontynent sta o si  jedynie kultywowaniem mitu: w jego praw-
dziwo  zw tpili nawet najgorliwsi. 

Owo przekonanie o tymczasowo ci istniej cego stanu rzeczy, kiedy je przyj-
mowano, mia o ogromny wp yw na funkcjonowanie w adz Republiki. Wybory do 
ogólnokrajowych organów przedstawicielskich na Tajwanie by y niemo liwe bez 
zmiany konstytucji. Przewidywa a ona bowiem wybór delegatów z ka dej chi skiej 
prowincji oraz autonomicznych terytoriów Tybetu i Mongolii, której niepodleg o ci 
rz d w Tajpej nie uzna  (uczyniono to dopiero w 2001 r.). Zmiana konstytucji mu-
sia a by si  wi za  z uznaniem Tajwanu za osobny byt polityczny, to za  z rezygna-
cj  z roszcze  do kontynentu. Rezygnacja z �reprezentowania ca ych Chin� musia a 
by si  wi za  z uznaniem praw politycznych ludno ci miejscowej. To za  prowa-
dzi oby do utraty w adzy przez rz dz cych. Powsta  wi c swoisty w ze  gordyjski 
spraw trudnych do rozwik ania. A poniewa  w adze guomindangowskie obawia y 
si  jakichkolwiek przejawów �patriotyzmu tajwa skiego�, sam  my l o wyborach 
takich odrzucano. Zabroniono nawet u ywania miejscowych chi skich dialektów, 
i bardzo ostro nie podchodzono do u ywania przymiotnika �tajwa ski� w yciu 
spo ecznym, lansuj c u ywanie wsz dzie terminu �ogólnochi ski�.

Fasadowe Zgromadzenie Narodowe Republiki, wybrane jeszcze w 1947 r., przed 
ewakuacj  w adz na Tajwan, pozostawa o � mimo organizowanych od 1969 r. wy-
borów uzupe niaj cych � w prawie nie zmienionym sk adzie a  do 1991 r. Dopie-
ro wtedy bowiem przeprowadzono pierwsze od ponad czterdziestu lat wybory po-
wszechne do nowego Zgromadzenia. Dopiero w 1992 r., po raz pierwszy od 1948 r., 
odby y si  wybory do Yuanu Ustawodawczego. Gubernatorzy prowincji Tajwan 
i Fujian (do niej nale a y wyspy przybrze ne) oraz merowie miast o statusie pro-
wincji � czyli Tajpej (od 1967 r.) i Kaohsiung (od 1979 r.) � powo ywani byli przez 
premiera. Natomiast wybory do parlamentu prowincjonalnego Tajwanu odbywa y 
si  regularnie od 1954 r., a samorz dowe od 1950 r.

Wstrzymanie wyborów do �ogólnokrajowych organów przedstawicielskich� 
powa nie ograniczy o mo liwo  ich sprawnego funkcjonowania, a w konsekwen-
cji pomniejszy o to ich znaczenie. I tak z 3043 cz onków Zgromadzenia Narodo-



wego wielu nie dotar o na Tajwan, cz  opu ci a pó niej wysp , cz  zmar a, 
a inni byli zbyt starzy, eby sprawowa  mandaty. W 1954 r. tylko po owa deputo-
wanych uczestniczy a w pracach Zgromadzenia, a w 1984 r. zaledwie 797 dawa o 
si  sprowadzi  na sal , cho by na noszach19.

Przepisy stanu wojennego i wynikaj cy z nich zakaz rejestrowania nowych par-
tii politycznych, zapewnia y Guomindangowi niepodwa alny status partii rz dz -
cej i �przewodniej si y w pa stwie�20. Pod kontrol  partii znajdowa y si  struktury 
pa stwowe, wojskowe oraz policyjne, wreszcie organy bezpiecze stwa, a wszy-
scy wy si funkcjonariusze tych instytucji musieli by  cz onkami GMD21. Partia ta 
przyjmowa a bowiem wzorce bolszewickie.

W zwi zku z zupe nym rozpadem Guomindangu i s abo ci  wszystkich struk-
tur partyjnych tworzonych w Chinach wed ug wzorów zachodnich, w 1922 r. Sun 
Yat-sen rozpocz  proces reorganizacji swej Partii Narodowej22. Jego sojusznikiem 
politycznym sta  si  wtedy Komintern, i to on mu pomaga  w tej reorganizacji: do-
starcza  rodków materialnych, wzorców organizacyjnych i przyby ych z Moskwy 
radzieckich doradców23. Jednym z najwybitniejszych by  Michai  Borodin, który po-
móg  za o y  Instytut Polityczny, maj cy szkoli  dzia aczy GMD. Wed ug wzorów 
radzieckich zorganizowany zosta  system lokalnych komórek partyjnych, a w stycz-
niu 1924 r. odby  si  pierwszy narodowy zjazd Guomindangu, na którym wybrano 
Komitet Centralny i przyj to napisany przez Borodina statut partii24. Komunistycz-
na Partia Chin dzia a a wtedy w sojuszu z Guomindangiem. Cho  Chiang Kai-shek, 
nast pca Sun Yat-sena, w 1927 r. zerwa  sojusz z komunistami i rozpocz  ich krwa-
we prze ladowania, system polityczny i struktura GMD oparte na wzorach radziec-
kich utrzyma y si  w Republice Chi skiej do ko ca lat 80. XX w.

Przyj cie bolszewickiego typu struktury organizacyjnej partii i instytucji pa -
stwowych sprawi o, e podobnie jak w Zwi zku Radzieckim, dosz o w Chinach 
do zespolenia aparatu pa stwowego i partyjnego. Wysocy urz dnicy pa stwowi 
byli wybierani w oparciu o rekomendacje Guomindangu. Z czasem guomindan-
gowski aparat partyjny zmieni  si  w narz dzie dyktatury Chiang Kai-sheka. Me-
chanizmy te funkcjonowa y nadal na Tajwanie.

Ostateczny kszta t organizacyjny partia uzyska a po zmianach na pocz tku lat 
50. XX w. Mia y one dostosowa  jej struktury do nowej sytuacji, jak  by o ograni-

19  S. Rigger, op.cit., s. 108.
20 Okre lenie �partia przewodnia� mo na znale  w o cjalnych wydawnictwach tajwa skich. 
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czenie w adzy rz du Republiki Chi skiej do Tajwanu i pobliskich wysp. Struktura 
Guomindangu na Tajwanie oparta by a na istnieniu wertykalnych szczebli struktu-
ry partyjnej, odpowiadaj cych poszczególnym jednostkom administracji pa stwo-
wej25. Istnia y wi c struktury ogólnokrajowe, prowincjonalne, powiatowe, miejskie, 
wreszcie dzielnicowe i gminne. Na ka dym ze szczebli organizacji funkcjonowa y 
trzy cia a odpowiadaj ce za kierowanie parti . By y to: cia o przedstawicielskie, 
centrum wykonawcze, aparat administracyjny.

Na szczeblu krajowym cia em przedstawicielskim by  zjazd partii. Zjazd odby-
wa  si  co cztery lata, a jego celem by o ustalenie polityki partii i wybór Komitetu 
Centralnego, ten za  wybiera  ze swojego grona przewodnicz cego i Sta y Komitet 
Centralny (SKC), stanowi cy odpowiednik radzieckiego Biura Politycznego. 

Komitet Centralny formalnie odpowiada  za sprawowanie w adzy wykonaw-
czej na najwy szym szczeblu partii. Poniewa  jednak by  bardzo liczny, wybiera  
ze swego grona mniejsze i przez to sprawniejsze gremium, jakim by  Sta y Komi-
tet Centralny. Jego funkcjonowanie oparte by o teoretycznie na leninowskich za-
sadach demokratycznego centralizmu i kolektywnego podejmowania decyzji. SKC 
zajmowa  si  kierowaniem parti  pomi dzy posiedzeniami Komitetu Centralne-
go, który zbiera  si  zwykle raz w roku na trzydniowe zebranie plenarne. Zatem 
w praktyce to SKC kierowa  sprawami zwi zanymi z bie c  partyjn  polityk . 
Osoby zajmuj ce kluczowe stanowiska w rz dzie by y jednocze nie cz onkami 
SKC, lub uczestniczy y w jego pracach jako obserwatorzy. Komitet stanowi  za-
tem � podobnie jak w krajach socjalistycznych Biuro Polityczne � jeden z g ów-
nych o rodków w adzy w kraju i móg  w istotny sposób wp ywa  na polityk  rz -
du. Przed reformami ko ca lat 80. XX w. cz onkowie SKC faktycznie wyznaczani 
byli przez Chiang Kai-sheka, a po jego mierci przez Chiang Ching-kuo, pe ni -
cych kolejno funkcje przewodnicz cych partii. 

Bie c  dzia alno ci  Guomindangu zajmowa o si  siedem wydzia ów (do spraw 
kobiet, kulturalny i informacyjny, spo eczny, organizacyjny, Chin kontynentalnych, 
m odzie y, oraz chi skiej emigracji) i cztery komitety (historii partii, dyscypliny, 
 nansów, koordynacji polityki). Wydzia y i komitety stanowi y centralne kierow-
nictwo administracyjne GMD. Koordynacj  ich dzia a  zajmowa  si  sekretarz ge-
neralny. Do jego kompetencji nale a o tak e nadzorowanie codziennej pracy par-
tii, zajmowanie si  sprawami relacji mi dzy parti , pa stwem oraz obywatelami, 
przygotowywanie porz dku dziennego posiedze  SKC i sk adanie sprawozda  prze-
wodnicz cemu. Sekretarz generalny mia  te  wp yw na obsad  stanowisk wewn trz 
GMD oraz wyznaczanie kandydatów partii w wyborach. 

Na ni szych szczeblach hierarchii partyjnej w adz  wykonawcz  sprawowa  
przewodnicz cy lokalnego komitetu. W latach 80. XX w. funkcjonowa y trzy ko-
mitety prowincjonalne, odpowiadaj ce trzem obszarom o takim statusie. By y to 

25 O strukturze organizacyjnej Guomindangu patrz: Hung-mao Tien, op.cit., s. 65�90. 



prowincja Tajwan, oraz miasta o statusie prowincji � Tajpej i Kaohsiung. Istnia y 
te  komitety powiatowe, miejskie i dzielnicowe. 

Cz onkowie partii zorganizowani byli w ko a zawodowe lub terytorialne, w zale -
no ci od zawodu lub miejsca zamieszkania. Organizacje partyjne funkcjonowa y we 
wszystkich instytucjach pa stwowych, mediach, armii, policji, wreszcie w pa stwo-
wych zak adach przemys owych. W latach 80. XX w. do partii nale a o ok. 20% do-
ros ych mieszka ców Tajwanu. W 1988 r. liczba cz onków partii wynosi a 2,4 mln. 
Niemal wszystkie czo owe osobisto ci zwi zane z wszelkimi rodzajami aktywno ci 
spo ecznej i zawodowej, a wi c w polityce, bankowo ci, si ach zbrojnych, edukacji, 
mediach, rodowiskach aktorskich, a nawet w prywatnej i pa stwowej przedsi bior-
czo ci by y cz onkami GMD. 

Guomindang mia  niemal nieograniczon  w adz  polityczn . Ponadto patia 
sprawowa a nadzór prawie nad wszystkimi dziedzinami ycia, cznie z edukacj , 
sfer  kultury i rozrywki. Porównuj c struktury organizacyjne i dzia alno  GMD 
i PZPR, mo na atwo dostrzec ogromne podobie stwa guomindangowskiej i komu-
nistycznej wersji systemu jednopartyjnego. G ówne ró nice wi za y si  z kwestiami 
ideologicznymi. Podczas gdy partie komunistyczne bloku wschodniego propago-
wa y marksizm i przymierze ze Zwi zkiem Radzieckim, dzia acze Guomindangu 
promowali �ideologi  narodow �, opart  na trzech zasadach ludowych Sun Yat-
sena, oraz wspierali sojusz ze Stanami Zjednoczonymi (z czym wi za o si  przyj-
mowanie frazeologii �wolnego wiata�). 

Prawne ograniczenia kluczowych postanowie  konstytucji republiki i utrzy-
mywanie stanu tymczasowo ci mia y uzasadnienie w sytuacji zagro enia ze stro-
ny Chi skiej Republiki Ludowej. Ograniczenia te oraz �przewodnia rola Guomin-
dangu� stworzy y jednak warunki, w których mo liwe by o funkcjonowanie przez 
czterdzie ci lat faktycznej dyktatury rodziny Chiangów. Cz onkowie tej rodziny 
zajmowali stanowiska umo liwiaj ce sprawowanie jej niemal nieograniczonej w a-
dzy na wyspie. Chiang Kai-shek i Chiang Ching-kuo pe nili kolejno i do ywotnio 
urz d prezydenta i szefa partii rz dz cej. Chiang Wei-kuo (Jiang Weiguo) � m od-
szy syn Chiang Kai-szeka, by  natomiast sekretarzem generalnym Rady Bezpie-
cze stwa Narodowego, a wi c de facto drug  po prezydencie osob  w pa stwie. 
Ró ne funkcje pe nili te  dalsi krewni i cz onkowie rodziny.

Kiedy mówimy o pierwszych latach rz dów Guomindangu na Tajwanie, trzeba 
podkre li  dwa zasadnicze problemy. Pierwszy z nich wi za  si  brakiem opozycji 
zorganizowanej w legalne ogólnokrajowe struktury oraz ograniczeniem swobód 
obywatelskich. Drugi natomiast polega  na tym, e zarówno rz d, parlament oraz 



inne instytucje centralne, jak te  kierownictwo partii rz dz cej przyby y na wysp  
z zewn trz i opiera y si  na odr bnej etnicznie warstwie �przybyszy�. 

Jak ju  wspominali my, w zwi zku z wydarzeniami 28 lutego 1947 r., admini-
stracja Republiki Chi skiej uwa ana by a przez du  cz  spo ecze stwa za �w a-
dze okupacyjne�. Po ewakuacji na Tajwan w adze Republiki dostarczy y ludno-
ci miejscowej kolejnych powodów do niezadowolenia. Stanowiska we w adzach 

centralnych, miejsca w parlamencie i innych cia ach przedstawicielskich obsadzo-
ne by y prawie wy cznie przez cz onków nielicznej, ale uprzywilejowanej grupy 
�kontynentalnych Chi czyków�. Praktycznie wszystkie funkcje w Guomindangu, 

cznie z przewodnicz cymi komitetów miejskich i powiatowych, równie  zajmo-
wali przybysze. W wi kszo ci nie znali oni tajwa skich dialektów ani obyczajów, 
co znacznie utrudnia o kontakty z miejscow  ludno ci . 

Dzia acze GMD ju  od czasu wyborów w 1950 r. prowadzili jednak polityk  
pozyskiwania poparcia spo eczno ci lokalnych. Dla osi gni cia tego celu, partia 
mia a sta  si  po rednikiem w agodzeniu kon iktów mi dzy lokalnymi frakcja-
mi26. Jednak jeszcze w 1968 r. Guomindang pozostawa  parti  rz dzon , niemal na 
ka dym szczeblu, przez kontynentalnych Chi czyków. Sytuacja ta zacz a rady-
kalnie zmienia  si  dopiero na prze omie lat 60. i 70. XX w. Wynika o to z nowej 
sytuacji, w jakiej znalaz a si  Republika Chi ska na arenie mi dzynarodowej, co 
w bezpo redni sposób wp yn o na polityk  zagraniczn  ChRL. Kon ikt Pekinu 
z Moskw  osi gn  wówczas swoje apogeum, a Stany Zjednoczone, przedstawiane 
dotychczas jako najwi kszy wróg, sta y si  jego czo owym sojusznikiem.

Skutki zbli enia USA i ChRL nie kaza y na siebie d ugo czeka . W 1971 r., 
przy milcz cej aprobacie USA, miejsce reprezentanta Chin w ONZ zaj  przedsta-
wiciel rz du w Pekinie. Rz d w Tajpej utraci  zatem cz onkostwo w tej organiza-
cji. Od tego momentu pa stwa zachodnie kolejno zrywa y stosunki dyplomatycz-
ne z rz dem Republiki Chi skiej i nawi zywa y je z rz dem Chi skiej Republiki 
Ludowej. Wi za o si  to z uznaniem zasady �jednych Chin�, co de jure oznacza o 
uznanie Tajwanu za cz  ChRL. Wspomnijmy, e zasad  �jednych Chin� lanso-
wa  te  od lat rz d Republiki Chi skiej (na Tajwanie), który te  deklarowa  prze-
cie , e prowincja Tajwan i u amek prowincji Fujian, znajduj ce si  pod jego kon-
trol , nale  do Chin. Teraz obróci o si  to jednak przeciw niemu. 

Ostatecznie w 1979 r. o cjalne stosunki dyplomatyczne z Chinami Ludowymi 
nawi za y równie  Stany Zjednoczone, zrywaj c je zarazem z rz dem w Tajpej. 
Marzenia dzia aczy guomindangowskich o triumfalnym powrocie na kontynent 
straci y wszelkie podstawy, co wi cej zagro ony zosta  ostatni skrawek teryto-
rium pozostaj cy pod ich w adz 27. W 1978 r. Deng Xiaoping zainicjowa  proces 

26 Hung-mao Tien, op.cit., s. 163�165. O roli frakcji w chi skiej strukturze spo ecznej pisze te  
Jaros aw Grzywacz w artykule, Proces przemian demokratycznych na Tajwanie, w: E. Hali ak (red.) 
Tajwan w stosunkach mi dzynarodowych�, s. 80�81.

27 J. F. Copper, op.cit., s. 35. 



reform, co znacznie podnios o status ChRL jako partnera handlowego, a to jesz-
cze bardziej os abia o pozycj  Tajwanu. 

W latach 70. XX w. w adze w Tajpej nie mog y ju  liczy  ani na znaczne wspar-
cie ze strony spo eczno ci mi dzynarodowej, ani na szybkie �wyzwolenie� Chin 
spod panowania �komunistycznej rebelii�. W tej sytuacji musia y one szuka  no-
wego sposobu na przetrwanie i legitymizacj  swych rz dów28. Na pocz tku lat 70. 
poprzedniego wieku rozpocz to polityk  �tajwanizacji� � tj. promowania Tajwa -
czyków we w adzach Guomindangu29. G ównym jej realizatorem by  Lee Huan (Li 
Huan), cho  zainicjowa  j  Chiang Ching-kuo. W latach 70. Lee sprawowa  wiele 
kluczowych funkcji w hierarchii partyjnej. By  sekretarzem generalnym KC, prze-
wodnicz cym komitetu prowincjonalnego partii, kierownikiem wydzia u organiza-
cyjnego, wreszcie kierowa  Antykomunistyczn  Lig  M odych (miejscowym od-
powiednikiem Komsomo u). 

G ównym celem polityki prowadzonej przez Chiang Ching-kuo w tym okresie 
by o zwi kszenie udzia u rodowitych Tajwa czyków na rednim i ni szym szcze-
blu organizacji partyjnych. W 1969 r. X Zjazd GMD, a pó niej II Plenum KC przy-
j y tzw. rezolucj  o poprawie stylu pracy. Przed GMD postawiono zadanie zwi k-
szenia udzia u partii w yciu spo eczno ci lokalnych i w ten sposób zapewnienie 
sobie ich poparcia w wyborach samorz dowych. W zwi zku z now  polityk , na 
prze omie lat 60. i 70. rozpocz  si  proces zmian w powiatowych i miejskich ko-
mitetach partyjnych, co mia o s u y  zwi kszeniu udzia u rodowitych Tajwa czy-
ków w ich w adzach. W 1977 r. ju  co trzeci przewodnicz cy miejskiego lub po-
wiatowego komitetu partii pochodzi  z Tajwanu30. 

W latach 70. kolejnym celem Guomindangu sta o si  promowanie m odych, 
dobrze wykszta conych Tajwa czyków, a nast pnie w czanie ich do centralnych 
organów kierownictwa partyjnego. W 1976 r. z polecenia Chiang Ching-kuo, Lee 
Huan wybra  kilkudziesi ciu m odych liderów partyjnych do programu edukacyj-
nego, maj cego przygotowa  ich do pe nienia kluczowych funkcji w centralnych 
w adzach GMD. Po ow  spo ród wybranych stanowili Tajwa czycy, z których 
wielu zasili o potem kierownicze kadry partii. 

Dzia ania zmierzaj ce do rekrutowania rodowitych Tajwa czyków do GMD 
i wspieranie ich awansu w hierarchii partyjnej sprawi y, e w latach 80. XX w. bli-
sko 70% cz onków partii wywodzi o si  z ludno ci miejscowej, a 50% przewodni-
cz cych komitetów powiatowych i miejskich stanowili Tajwa czycy. Rós  te  ich 
udzia  we w adzach centralnych. W 1973 r. w Sta ym Komitecie Centralnym tylko 
trzech z dwudziestu jeden cz onków by o Tajwa czykami. W 1984 r. proporcje te 

28 S. Rigger, op.cit., s. 106.
29 Wi cej o procesie zwi kszania udzia u Tajwa czyków w yciu politycznym, w: Hung-mao 

Tien, op.cit., s. 68�70. 
30 Hung-mao Tien, op.cit., s. 69.



wynosi y 12 do 31. Kolejny prze om nast pi  w 1988 r., kiedy to nowym szefem 
Guomindangu zosta  Lee Teng-huei, wyznaczony na nast pc  przez umieraj cego 
Chiang Ching-kuo, pierwszy rodowity Tajwa czyk na tym stanowisku. Nomina-
cja Lee na przewodnicz cego spowodowa a wzrost znaczenia Tajwa czyków we 
w adzach partyjnych, a w konsekwencji odej cie wielu potomków Chi czyków 
kontynentalnych, którzy utworzyli Now  Parti .

Cho  promowanie m odych Tajwa czyków w GMD by o g ównie wynikiem 
zmian sytuacji mi dzynarodowej, partia przesta a by  postrzegana jako obca i zy-
ska a na wyspie znacz ce zaplecze polityczne. Umo liwi o to te  przekszta cenie 
Guomindangu w reprezentanta interesów sporej grupy mieszka ców wyspy, ko-
rzystaj cych z gospodarczej prosperity. Wprawdzie w Polsce dzia acze PZPR po-
dobnie starali si  zabiega  o pozyskanie poparcia ró nych rodowisk dla swojej 
w adzy, uwa anej przez wielu Polaków za narzucon  z Moskwy, jednak nigdy nie 
uda o im si  uwolni  od tego pi tna. Zasadnicz  ró nic  mi dzy sytuacj  Polski 
i Tajwanu w tym aspekcie mo na uj  nast puj co. Tam elita rz dz ca by a obca 
etnicznie, ale reprezentowa a interesy Chin, a do pewnego stopnia tak e samego 
Tajwanu, chc c zademonstrowa , jak dobrze potra  administrowa . U nas nato-
miast elita rz dz ca, przynajmniej od 1956 r., rekrutowa a si  spo ród krajowców, 
ale s u y a interesom obcego mocarstwa, które by y nadrz dne. St d tylko do pew-
nego stopnia mog a dba  o interesy Polski. Dopiero SdRP, stworzona przez by ych 
dzia aczy PZPR, pretendowa  mog a do miana �si y krajowej�, co zapewnia o jej 
pocz tkowo kilkunastoprocentowe poparcie. O sukcesie Guomindangu na Tajwa-
nie nie zadecydowa y wi c same zabiegi socjotechniczne. 

Przemiany zachodz ce w GMD wi za y si  ze stopniowym przechodzeniem od 
rz dów autorytarnych do demokracji. W istocie proces ten rozpocz  si  na d ugo 
przed rejestracj  pierwszej, opozycyjnej partii politycznej. Przebiega  on równolegle 
z rozwojem ekonomicznym. Tajwan przez czterdzie ci lat rz dzony by  w ramach 
systemu jednopartyjnego, jednak powolne przemiany polityczne, w powi zaniu z roz-
wojem ekonomicznym, stworzy y podstawy dla radykalnych reform ko ca lat 80. 

Pierwszym krokiem w stron  demokracji by o organizowanie na wyspie wybo-
rów samorz dowych. Jak wspominali my, w ko cowym okresie japo skiej oku-
pacji odbywa y si  wybory lokalne, jednak po owa cz onków rad samorz dowych 
by a wówczas nadal wyznaczana przez w adze kolonialne. Ponadto prawa wybor-
cze przyznawano tylko ograniczonej liczbie osób. W 1935 r. posiada o je 14,6% 
Japo czyków mieszkaj cych na Tajwanie i zaledwie 3,8% Chi czyków31. Dopie-

31 S. Rigger, op.cit., s. 36.



ro Guomindang od 1950 r. zacz  organizowa  wybory powszechne. Najpierw na 
szczeblu samorz dowym, a od 1967 r. wybory uzupe niaj ce do ogólnopa stwo-
wych organów przedstawicielskich32. 

Wybory samorz dowe na Tajwanie mia y nieco inny charakter, ni  w pa stwach 
zachodnich. By y one organizowane tak, aby agodzi , a nie roznieca  kon ikty po-
lityczne. Guomindang mia  nadzorowa  lokaln  demokracj  i mediowa  w sporach 
toczonych przez wrogie sobie frakcje. Jak twierdzi John F. Copper, celem w adz 
by o stopniowe rozszerzanie swobód demokratycznych ze szczebla samorz dowe-
go na ogólnokrajowy33. 

Wybory samorz dowe stworzy y opozycyjnym dzia aczom tajwa skim mo li-
wo  legalnego funkcjonowania. Po 1949 r. g ówn  ich grup  stanowili intelektu-
ali ci skupieni wokó  dziennika Wolne Chiny, kierowanego przez Lei Chena. G osili 
oni konieczno  dokonania radykalnych reform i zbli enia systemu politycznego 
Chin do systemu anglosaskiego, zgodnie z pogl dami chi skiego pisarza i dyplo-
maty Hu Shih (Hu Shi). Wszyscy cz onkowie tej grupy byli jednak kontynental-
nymi Chi czykami, którzy kontynuowali po prostu sw  dzia alno  opozycyjn  
po ucieczce, wraz z kierownictwem Guomindangu, na Tajwan. Cho  dziennik by  
wyra nie antyrz dowy, w adze nie zdecydowa y si  na jego zamkni cie, gdy  by  
zarazem proameryka ski, jego za  za o yciele byli osobami znanymi za granic . 
Nale eli te  oni do tej samej elity polityczno-intelektualnej kraju. By o te  oczy-
wiste, e nie podejm  oni adnych dzia a  wywrotowych. Daj c im mo liwo  
legalnej dzia alno ci, Chiang Kai-shek kreowa  swój wizerunek �tolerancyjnego 
przywódcy�. Grupa intelektualistów skupiona wokó  Wolnych Chin nie przejawia-
a politycznych ambicji, a jej dzia acze nie startowali nawet w wyborach34. 

Natomiast rodzima opozycja tajwa ska d y a do zdobywania w adzy i koncen-
trowa a si  wokó  dzia aczy zasiadaj cych w organach przedstawicielskich. Z chwil  
gdy rz d rozpocz  regularnie przeprowadza  wybory samorz dowe, w wielu okr -
gach wyborczych pojawili si  tak zwani �bezpartyjni kandydaci�, cz sto odnosz c 
sukcesy. Nie stanowili oni jednak wi kszego zagro enia dla w adzy Guomindangu, 
gdy  dzia ali w odosobnieniu i nie byli zorganizowani w jak kolwiek ogólnokra-
jow  organizacj 35. Sytuacja ta zacz a si  zmienia , gdy w 1958 r. powo ane zo-
sta o Stowarzyszenie na Rzecz Studiów Nad Chi sk  Samorz dno ci , a w 1960 r. 
grupa jego dzia aczy, wspólnie z Lei Chenem, próbowa a stworzy  Chi sk  Par-
ti  Demokratyczn . Oczywi cie, istnienia takich organizacji nie móg  zaakcepto-
wa  GMD, Lei Chen zosta  wi c aresztowany, a inicjatywa upad a. W latach 60. 
i 70. bezpartyjni dzia acze odnosili jednak sukcesy w wyborach na szczeblu lokal-
nym i prowincjonalnym. 

32 Hung-mao Tien, op.cit., s. 162. 
33 J. F. Copper, op.cit., s. 39�40. 
34 Hung-mao Tien, op.cit., s. 93. 
35 Ibidem, s. 94.



W latach 1949�1986 przepisy stanu wojennego skutecznie blokowa y rejestracj  
nowych partii politycznych. Jedynie dwie partie funkcjonowa y legalnie, obok Gu-
omindangu. By y to Demokratyczna Partia Socjalistyczna (DPS) i Partia M odych 
Chin (PMC). Obie powsta y jeszcze przed ewakuacj  z kontynentu, a ich cz on-
kowie w wi kszo ci przybyli na wysp  wraz z Chiang Kai-shekiem. Podobnie za-
tem jak Guomindang, DPS i PMC by y partiami powsta ymi poza Tajwanem i nie 
wyra a y interesów i przekona  politycznych mieszka ców wyspy. Obie sta y si , 
od samego pocz tku, �ugrupowaniami satelickimi� partii rz dz cej36. Wszystkie 
wspomniane powy ej formacje akceptowa y istniej cy system polityczny.

Opozycja innego typu pojawi a si  dopiero w drugiej po owie lat 70., kiedy to 
niezale ni kandydaci startuj cy w wyborach samorz dowych zacz li organizowa  
si  w swoiste pozapartyjne struktury. To stworzy o na Tajwanie sytuacj  w istocie 
podobn  do systemów wielopartyjnych. Partia rz dz ca musia a w wyborach kon-
kurowa  z mniej lub bardziej zorganizowan  opozycj , chocia  nie zezwolono jej 
na utworzenie partii, a dzia aczy jej na ró ne sposoby represjonowano i utrudniano 
im dzia alno . Niektórzy z nich wyjechali do USA i stamt d wspomagali swych 
kolegów, tak e zwracaj c uwag  kongresmenów na brutalne amanie praw cz o-
wieka na tej wyspie, zabiegaj cej stale o poparcie Stanów Zjednoczonych. 

Gwa towne przy pieszenie procesu demokratyzacji nast pi o, gdy w adz  w kra-
ju obj  Chiang Ching-kuo. Rozpocz  on swoje urz dowanie od walki z korupcj  
i prób stworzenia kana ów komunikacji mi dzy w adz  a spo ecze stwem. Zaleca  
on liderom Guomindangu odwiedzanie ró nych cz ci kraju dla promowania poli-
tyki w adz. Do wiadomo ci publicznej podano numery telefonów wysokich funk-
cjonariuszy pa stwowych, których zobowi zano do odpowiadania na pytania i su-
gestie obywateli37.

Pod koniec lat 70. zwi kszy a si  te  wyra nie presja ludno ci rodzimej doma-
gaj cej si  przeprowadzenia demokratycznych przemian. W 1977 r. bezpartyjni 
kandydaci zdobyli 21 z 73 miejsc w parlamencie prowincjonalnym Tajwanu. Za-
raz po wyborach, w mie cie Chungli dosz o do star  demonstrantów z policj , wy-
wo anych informacjami o nieprawid owo ciach przy liczeniu g osów. Dla w adz 
sta o si  to sygna em, e niezadowolenie z rz dów guomindangowskich niebez-
piecznie narasta. Od 1977 r. wokó  tzw. bezpartyjnych (tangwai) zacz a si  sku-
pia  demokratyczna opozycja38.

W sierpniu 1979 r. powsta  opozycyjny dziennik Formosa (Mei li tao). Skupia  
on grup  Tajwa czyków wychowanych i wykszta conych pod rz dami GMD, ale 
niech tnych kontynuowaniu polityki zmierzaj cej do przywrócenia tej partii w a-

36 Ibidem, s. 64.
37 J. F. Copper, op.cit., s. 40�41. 
38 Hung-mao Tien, op.cit., s. 96.



dzy nad ca ymi Chinami39. Grupa ta da a przeprowadzenia reform politycznych. 
Mimo jej zdecydowanie antyguomindangowskiego nastawienia, w adze nie od-
wa y y si  na zamkni cie dziennika, cho  tak wielokrotnie post powa y z innymi 
opozycyjnymi czasopismami. Represje zastosowano dopiero, gdy grupa Formosy 
w 1979 r. sta a si  inspiratorem masowych protestów w Kaohsiungu, drugiej � po 
stolicy � metropolii wyspy, a protesty przerodzi y si  w krwawe starcia z policj . 
Po tych zaj ciach dosz o do aresztowania kilkudziesi ciu cz onków grupy, z któ-
rych cz  zosta a skazana przez s dy wojskowe na wyroki od kilkunastu lat wi -
zienia do do ywocia.

Wypadki z Kaohsiungu zahamowa y na pewien czas demokratyzacj  kraju, 
jednak nadal dokonywa  si  proces konsolidacji grupy tangwai, cz cej dzia a-
czy miejscowych. W 1982 r. K�ang Ming-hsiang (Kang Mingxiang) wezwa  opo-
zycj  do zjednoczenia si  dla wypracowania wspólnego programu. Rok pó niej 
cz  dzia aczy tangwai stworzy a wspólny komitet wyborczy. Pierwsza partia 
opozycyjna pojawi a si  dopiero w 1986 r., kiedy to utworzono Demokratyczn  
Parti  Post pu. Cho  w 1986 r. trwa  nadal stan wojenny, nowa partia dzia a a za 
cichym przyzwoleniem w adz. Gdyby jednak przekroczono pewne granice, w a-
dze w ka dej chwili mog y zakaza  jej dzia alno ci, a przywódców � zaareszto-
wa . Zniesienie stanu wojennego w 1987 r. umo liwi o rejestracj  kolejnych par-
tii politycznych. 

Przej cie od liberalizacji re imu do jego demokratyzacji nast pi o pod koniec lat 
80. i na pocz tku 90. W 1987 r. zniesiono stan wojenny. W roku nast pnym zezwo-
lono na swobodn  rejestracj  czasopism. 1 maja 1991 r. zako czony zosta  Okres 
Narodowej Mobilizacji dla Zwalczania Rebelii Komunistycznej. W 1991 r. odby y 
si  pierwsze wybory do Zgromadzenia Narodowego, a w 1992 r. do Yuanu Usta-
wodawczego. Tak Republika Chi ska sta a si  ostatecznie formalnie w pe ni de-
mokratycznym krajem.

Stopniowa liberalizacja i demokratyzacja, dokonywana przez w adze, mia a nie-
w tpliwie du y wp yw na popularno  GMD. Na Tajwanie ust pstwa w adz i dzie-
lenie si  kompetencjami prowadzi y do wzrostu poparcia dla nich. Warto to odno-
towa  tym bardziej, i  podobne procesy w Polsce prowadzi y do wr cz odwrotnych 
skutków: do dyskredytacji PZPR i ostatecznie do pot pienia ca ego dawnego sys-
temu. 

39 Hung-mao Tien, op.cit., s. 95�96.



Na pytanie o przyczyny zachowania szerokiego poparcia spo ecznego przez 
GMD, mimo zdemontowania systemu jednopartyjnej dyktatury, odpowiedzie  
mo na nader prosto: rz dy GMD zapewni y ludno ci Tajwanu nadzwyczajny 
wzrost dobrobytu i skok cywilizacyjny. Przeprowadzenie radykalnej reformy rol-
nej w latach 50., wprowadzenie czteroletnich planów gospodarczych i zastoso-
wanie szerokiego programu interwencjonizmu pa stwowego, przy wykorzysta-
niu mechanizmów rynkowych, zaowocowa y szybkim wzrostem gospodarczym. 
To nie wyja nia oby jednak w pe ni fenomenu do  masowego g osowania nadal 
na GMD, gdy wybory sta y si  ju  wolne i pojawi y si  partie opozycyjne. Nawet 
tego wzrostu gospodarczego nie da si  obja ni  wy cznie przez odwo anie do po-
lityki gospodarczej i  nansowej.

Nale y bowiem te  wspomnie  o czynnikach kulturowych: o odmiennym od 
zachodniego postrzeganiu instytucji pa stwa i kategorii wolno ci przez mieszka -
ców krajów Azji Wschodniej, w których dominowa a przez stulecia tradycja kon-
fucja ska. W kulturze zachodniej, mówi c o wolno ci, k adzie si  nacisk na wol-
no  od zewn trznych ogranicze , przede wszystkim ze strony pa stwa. W etyce 
konfucja skiej wolno  traktuje si  natomiast g ównie jako wyzwolenie od ograni-
cze  wewn trznych dla osi gania samodoskonalenia. Wolno  jednostki nie tylko 
mo e, ale powinna by  wr cz ograniczona przez zwierzchników, pod patronatem 
pa stwa, gdy  wed ug  lozo i konfucja skiej to pa stwo w a nie okre la, czym 
jest dobro i utrzymuje ad moralny w wiecie40. Ponadto � jak podkre laj  to rów-
nie  politolodzy tajwa scy � w krajach o tradycji konfucja skiej to w adze pono-
sz  przede wszystkim odpowiedzialno  za dostatnie ycie ludno ci kraju. 

Z przekona  tych wynika wszechobecno  pa stwa w ka dej dziedzinie ycia 
i oczekiwania spo eczne, e b dzie ono skutecznie sprawowa  swe funkcje opie-
ku cze. Zgodnie z tymi oczekiwaniami, w adze zapewni  maj  przede wszystkim 
dobrobyt, mo liwo  edukacji, jak te  t pi  wyst pek, zapewniaj c wszystkim 
spokój. Funkcjonariusze pa stwowi w tym modelu pa stwa powinni wi c by  nie 
tylko administratorami, ale równie  przywódcami, intelektualistami i wychowaw-
cami, �prawdziwymi �ojcami i matkami ludu�. Spo ecze stwa wielu krajów Azji 
Wschodniej nie przywi zuj  te  wi kszej wagi do swobód indywidualnych, takich 
jak np. wolno  s owa, swobody polityczne, czy prywatno  korespondencji. atwo 
godz  si  zatem na ich ograniczenie, w imi  obrony spo ecze stwa przed �szkodli-
wymi jednostkami� naruszaj cymi dobro wspólne i pokój spo eczny, jak te  mo-
g cymi zak óci  pomy lne wype nianie przez pa stwo jego powinno ci. 

40 Na temat problemu wolno ci i postrzegania instytucji pa stwa w Azji Wschodniej patrz: K. Gaw-
likowski, �Problem praw cz owieka z perspektywy azjatyckiej�, �Azja-Pacy k�, t. I, Wydawnictwo 
Adam Marsza ek, Toru  1998, s. 17�40. 



Wpajany od wczesnego dzieci stwa obowi zek szanowania autorytetów i bez-
warunkowego pos usze stwa, jak te  g bokie przekonanie o naturalnej nierówno-
ci ludzi i o potrzebie respektowania hierarchii spo ecznej, odpowiadaj cej hierarchii 

wyst puj cej w przyrodzie, powodowa y niski krytycyzm wobec rz dz cych. Tra-
dycyjnie wszelkie otwarte krytykowanie innych uznawano za niew a ciwe, a kryty-
kowanie zwierzchników � wr cz za czyn karygodny i oburzaj cy. Dominuj ca rola 
rodziny i klanu w yciu spo ecznym, zaabsorbowanie jednostki ich sprawami, powo-
dowa y brak zainteresowa  sprawami pa stwowymi i polityk , jak te  nisk  aktyw-
no  polityczn  przeci tnego obywatela. Jego horyzonty obywatelskie ogranicza y 
si  tradycyjnie ramami powiatu. Ta cechy spo ecze stw Azji Wschodniej prowadzi y 
do niewielkiego pluralizmu w yciu politycznym, gdy  za s uszne uznawano przyj-
mowanie g oszonych przez w adz  tez i pogl dów, jak te  �jedno  umys ów�. Po-
dejrzliwie i niech tnie odnoszono si  do wszelkich inicjatyw podwa aj cych jedno  
kraju i narodu. Sprzeciw traktowano jako naganny bunt. Niska by a te  tolerancja 
dla wszelkich odmienno ci. Sprawami pa stwowymi zajmowa y si  tradycyjnie elity 
mandary skie, a polityka i zarz dzanie by y niejako ich zawodem. Nawet w XX w. 
powszechne by o zatem w Azji Wschodniej masowe g osowanie na partie rz dz ce, 
co skazywa o inne ugrupowania na sta e pozostawanie w opozycji. Przyk adem tego 
systemu politycznego mog  by  Japonia i Singapur, gdzie opozycja istnieje i dzia a, 
ale wci  � z mandatu wyborców � rz dzi jedna partia.

Na Tajwanie, mimo e bardzo modne s  tam wszelkie zachodnie wzorce, tra-
dycje konfucja skie odgrywaj  wci  znacz c  rol  w yciu spo ecznym. Mo -
na wi c przypuszcza , e to w a nie one wp yn y na stosunkowo niskie poparcie 
dla partii opozycyjnych w wyborach na szczeblu krajowym i prowincjonalnym. 
Przed reformami ko ca lat 80. kandydaci spoza Guomindangu w wyborach do Taj-
wa skiego Zgromadzenia Prowincjonalnego, Yuanu Ustawodawczego i Zgroma-
dzenia Narodowego uzyskiwali od 20% do 36% g osów41. To niskie poparcie dla 
opozycji mo na oczywi cie t umaczy  stosowaniem rozmaitych represji wobec jej 
dzia alno ci i faktycznym uprzywilejowaniem GMD jako si y rz dz cej. Nie wy-
daje si  to jednak t umaczeniem wystarczaj cym. W latach 1989�1999, kiedy ju  
represji nie stosowano, w wyborach do wspomnianych wy ej organów oddawa-
no na GMD od 49,68% do 71,17% g osów42. U pocz tku dekady najgorsze wy-
niki Guomindang uzyska  po odej ciu cz ci swych dzia aczy, którzy w 1993 r. 
utworzyli Now  Parti . Podobnie na sukces Chen Shui-biana w wyborach prezy-
denckich 2000 r. decyduj cy wp yw mia  kolejny roz am w Guomindangu, a obaj 
kandydaci guomindangowscy cznie uzyskali wi cej g osów ni  zwyci ski kan-
dydat opozycji. Zatem s abe wyniki wyborcze opozycji przed 1987 r. nie by y wy-
wo ane tylko ograniczeniami i represjami, a na zmniejszenie poparcia dla GMD 

41 Dane pochodz  z: Historia Tajwanu � Polityka, s. 15�16. 
42 Ibidem, s. 36. 



o wiele wi kszy wp yw mia y kolejne roz amy w partii, ni  wzrost poparcia dla 
ugrupowa  opozycyjnych. Niejako brak jedno ci w obozie w adzy w warunkach 
demokratycznych by  surowo karany przez wyborców. Jednak nie powodowa o to 
automatycznie proporcjonalnego wzrostu poparcia dla opozycji. 

W adze Republiki Chi skiej w latach 1949�1987 niew tpliwe wywi zywa y si  
z konfucja skiego obowi zku zapewniania dobrobytu i wykszta cenia mieszka com 
kraju, a system autorytarny gwarantowa  utrzymywanie porz dku spo ecznego, wy-
soce tam cenionego. System polityczny wzorowany na rozwi zaniach sowieckich 
przyniós  Europie Wschodniej stagnacj  gospodarki, na Tajwanie natomiast przy-
czyni  si  do niebywa ego wzrostu gospodarczego, który uczyni  z biednej, rolni-
czej, zniszczonej przez wojn  wyspy jeden z zamo niejszych krajów wiata. Sta y 
Komitet Centralny stanowi  elit  partii. Wi kszo  jego cz onków by a absolwen-
tami lub doktorami najlepszych wiatowych uczelni, a b d c zarówno cz onkami 
w adz pa stwowych, jak i partyjnych, posiadali oni ogromne mo liwo ci realizo-
wania polityki partii pod kierunkiem prezydenta, a zarazem przywódcy GMD.

Mimo pogarszania si  pozycji Republiki Chi skiej na arenie mi dzynarodo-
wej, k opotliwych problemów z jej statusem i zagro enia potencjaln  konfrontacj  
z ChRL, gospodarka Tajwanu rozwija a si  i modernizowa a bardzo szybko. Dzi ki 
pragmatycznej polityce ekonomicznej redni wzrost gospodarczy w latach 1951�
�1984 wynosi  8,9% rocznie. Dochód narodowy w przeliczeniu na mieszka ca, któ-
ry w 1952 r. wynosi  nieca e 200 USD, w osi gn  w 1977 r. warto  1200 USD43. 
W latach 80. XX w. Tajwan, licz cy wówczas zaledwie 19 mln mieszka ców, wy-
sun  si  na jedenaste miejsce w ród najwi kszych eksporterów wiata. W 2000 r. 
PKB w przeliczeniu na mieszka ca wynosi  15 000 USD. Rozwój gospodarczy do-
konywa  si , cho  wyspa nie ma w a ciwie bogactw naturalnych, a w wydatkach 
bud etowych ogromne kwoty przeznaczano na obronno 44. 

Podczas rz dów GMD poprawi y si  te  wska niki dotycz ce wykszta cenia 
spo ecze stwa. Od po owy lat 70. XX w. 100% dzieci w wieku szkolnym ucz sz-
cza do szkó 45. Na Tajwanie ros a te  szybko liczba osób dobrze zarabiaj cych i wy-
kszta conych, cz sto na najlepszych, wiatowych uczelniach. Tajwan do 1987 r., 
pod wzgl dem warunków ycia i struktury spo ecznej, upodabnia  si  do najbogat-
szych krajów wiata. Wszystko to razem powoduje, i  dzia acze GMD, mimo po-
pe nionych b dów i trudnych rozlicze  z okresem �bia ego terroru�, z dum  mog  
patrze  na swe dokonania, a ich partia budzi emocje i kontrowersje, ale nie spoty-
ka si  z ostracyzmem.

43 Ibidem, s. 4. 
44 Hung-mao Tien, op.cit., s. 17. 
45 Historia Tajwanu � Spo ecze stwo, s. 35.



Mimo burzliwej historii Tajwanu i zaawansowania procesów modernizacji, tra-
dycje konfucja skie odgrywaj  wci  do  istotn  rol  w funkcjonowaniu struktur 
spo eczno-politycznych. Warunkowa y one niski poziom aktywno ci politycznej, 
co umo liwia o utrzymywanie tam przez czas d ugi rz dów autorytarnych, ciesz -
cych si  powszechnym pos uchem i autorytetem, a wi ksze wstrz sy spo eczne nie 
zagra a y im. Antyguomindangowskie nastroje mog y znajdowa  wyraz podczas 
wyborów, poprzez g osowanie na �kandydatów bezpartyjnych�. Jednak poparcie 
dla nich nie stanowi o wi kszego zagro enia dla monopolu w adzy GMD, a pa-
radoksalnie legitymizowa o istniej cy system i stopniowo w cza o do  opozycj  
wyra aj c  pogl dy i interesy ludno ci miejscowej. 

Inaczej ni  w Europie Wschodniej, na Tajwanie rz dy partii typu bolszewickie-
go doprowadzi y do radykalnej poprawy warunków ycia i sta ego wzrostu gospo-
darczego. Ten wzrost zamo no ci, w wietle konfucja skiej tradycji, dawa  GMD 
legitymacj  do rz dzenia na wyspie, a autorytet jego umacnia y jeszcze tradycje 
konfucja skie. Równolegle ze wzrostem zamo no ci przebiega  tam proces prze-
mian politycznych. Dokonywa y si  one niejako dwutorowo. Pierwszy nurt prze-
mian zwi zany by  ze staraniami w adz o zyskanie poparcia dla partii rz dz cej 
poprzez nadawanie jej masowego charakteru i promowanie rodowitych Tajwa -
czyków we w adzach GMD. Drugi nurt wi za  si  za  ze stopniow  demokratyza-
cj . Potrzeba takich przemian politycznych wynika a ze zmiany sytuacji Republi-
ki Chi skiej na arenie mi dzynarodowej i potrzeby poparcia ze strony USA oraz 
innych krajów Zachodu, jak te  ze wzrostu aspiracji politycznych samych Tajwa -
czyków. Aspiracje te wi za y si  g bokimi przemianami spo ecznymi, urbanizacj  
i wzrostem poziomu wykszta cenia oraz zamo no ci, ze s abni ciem tradycyjnych 
wi zów klanowo-rodzinnych, jak równie  coraz szerszymi kontaktami mieszka -
ców wyspy z zachodnimi systemami demokratycznymi46. Cho  na wyspie docho-
dzi o czasem do pewnych wstrz sów spo ecznych, stopniowa demokratyzacja i pro-
mowanie m odych Tajwa czyków w GMD, umo liwia y zaspokajanie rosn cych 
aspiracji politycznych jej mieszka ców drog  ewolucyjn . 

W przeciwie stwie do Europy Wschodniej, na Tajwanie partie opozycyjne nie 
by y zbyt atrakcyjne dla ludno ci. Ich potencjalne zwyci stwo nie czy o si  bo-
wiem z nadziejami na rych  popraw  warunków ycia i wzrost gospodarczy, a wr cz 
przeciwnie, destabilizacja polityczna grozi a pogorszeniem koniunktury gospodar-
czej i zahamowaniem wzrostu dobrobytu. Rozmaite ograniczenia swobód obywatel-
skich, zwi zanych z rz dami autorytarnymi, b d  nie by y postrzegane jako uci -
liwe, b d  by y stopniowo likwidowane w trakcie procesu demokratyzacji. GMD 

46 Tse-Kang Leng, The Taiwan � China connection, SMC Publishing INC, Taipei 1996, s. 20.



stwarza  wi c mo liwo ci realizacji rosn cych aspiracji ludno ci, w tym tak e po-
litycznych. W tej sytuacji zwyci stwo opozycji mog o by  postrzegane, jako zagro-
enie stabilno ci pa stwa, nie stwarza o za  perspektyw jakich  korzystnych prze-

mian. W rezultacie GMD przetrwa  proces demokratyzacji i nadal jest na Tajwanie 
czo ow  si , cho  obj cie rz dów przez opozycj , do  nieoczekiwane i w grun-
cie rzeczy wynikaj ce tylko z b dów GMD, bardzo podnios o jej presti . Uwol-
ni a si  ona bowiem od pi tna �si y buntowniczej�. Tak system polityczny Tajwa-
nu przybli y  si  do zachodnich wzorów �demokracji alternatywnej�.

Otwarte pozostaje pytanie, jaka przysz o  czeka GMD i jak b dzie rozwija  
si  system polityczny istniej cy na Tajwanie. Na samej wyspie i w ca ym regionie 
dokonuj  si  nadal g bokie przemiany gospodarcze, spo eczne i polityczne, jakie 
niew tpliwie wp ywa  b d  na tamtejsze struktury polityczne. Bli sze poznanie 
specy ki tajwa skich przemian demokratycznych i ich odmienno ci od polskich 
do wiadcze  mo e pomóc w zrozumieniu z o ono ci procesów dokonuj cych si  
w wiecie i chroni  powinno przed naiwnym przenoszeniem polskich schematów 
na odmienne realia historyczne Azji Wschodniej.


