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ABSTRACT: The article presents a short overview of the origins and history of heritage 

tourism in China. Facing ‘three crises of faith’ after the Cultural Revolution, Chinese 

people began to turn towards the emotion of nostalgia in order to find themselves in 

the new social order. At the same time, in an effort to recover the Chinese economy, 

and to politically indoctrinate the people, Party leaders launched a patriotic education 

campaign in a form of patriotic tourism, later known as ‘red tourism’.
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W tradycji chi skiej kolor czerwony uwa any jest za kolor ycia. Przypisywany jest 

po udniowi, czyli kierunkowi, w którym zwyczajowo zwrócony by  cesarz1. Ponadto czer-

wie  symbolizuje honor i lojalno , a w operze peki skiej zarezerwowana jest dla postaci 

pozytywnych2, w tym cz sto Guandi, symbol wojskowego aspektu w adzy pa stwowej, 

lojalno ci i cnoty3. Wreszcie bóg szcz cia, obdarzaj cy wysok  rang  i bogactwem, 

ubrany jest w czerwon  szat 4. W t  symbolik , która towarzyszy Chi czykom od tysi c-

leci, doskonale wpasowa a si  ideologia komunistyczna, dla której barwa ta ma równie 

istotne znaczenie. To w a nie ten kolor, który na sztandarach przynios a rewolucja, móg  

by  jednym ze róde  ufno ci z jak  Chi czycy przyj li nowy porz dek w momencie 

proklamowania Chi skiej Republiki Ludowej w 1949 r.5.

Zdaje si , e nawet Wielki Skok Naprzód ani Rewolucja Kulturalna nie zachwia y 

tym zaufaniem tak mocno jak reformy zapocz tkowane przez Denga Xiaopinga w roku 

1978. Przede wszystkim nale y zwróci  uwag  na szybki wzrost nierówno ci spo ecz-

nych, jaki sta  si  skutkiem wprowadzonych zmian. Na pocz tku lat 80. wspó czynnik 

Giniego wynosi  w Chinach 0,35, eby dwadzie cia lat pó niej zwi kszy  si  do 0,456. 

Ten zwrot, podobnie jak niemal ka dy inny kryzys gospodarczy, spo eczny, czy politycz-

ny, musia  wywo a  w ród Chi czyków poczucie nostalgii7 za czasami, w których byli 

sobie równiejsi – za pierwszymi latami kszta towania si  nowego pa stwa chi skiego.

Oczywistym jest, e w adza autorytarna zawsze b dzie chcia a wykorzysta  s abo  

ludzi (a za s abo  tak  mo na uzna  sk onno  do nostalgii) dla swoich interesów, umac-

niania i legitymizowania w asnej pozycji. Jednak nostalgia sama w sobie jest trans-ideolo-

giczna, wychodzi poza ideologi . Ponadto nostalgia jako taka istnieje na ca ym wiecie, 

1 Evelyn S. Rawski, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions, University 

of California Press, Berkeley 1998, s. 203.
2 Alexandra B. Bonds, Beijing Opera Costumes: The Visual Communication of Character and 

Culture, University of Hawaii Press, Honolulu 2008, s. 73.
3 Leonid Wasiliew, Kulty, religie i tradycje Chin, PIW, Warszawa 1974, s. 399.
4 Wolfram Eberhard, Symbole chi skie. S ownik, Universitas, Kraków 2001, s. 47.
5 Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej pot gi, Znak, Kraków 2009, s. 481.
6 Loren Brandt (red.), China’s Great Economic Transformation, Cambridge University Press, 

Cambridge 2008, s. 44.
7 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, Basic Books, New York 2001, s. 43.
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równie  poza obszarem wp ywów ideologii komunistycznej. „Odczuwamy nostalgi , bo 

jeste my lud mi”8 – sk onno  do nostalgii to zatem naturalna cecha cz owieka i mo e 

by  rozpatrywana w ca kowitym oderwaniu od ideologii, jaka w badanym rodowisku 

wyst puje. Wyra a marzenie o lepszym yciu i wskazuje na to, czego ludziom brakuje. 

Sprawia, e to, co by o kiedy , jest idealizowane oraz wzbudza t sknot  do tego, czego 

dzisiaj nie ma. Jest przy tym ahistoryczna – ma si  nijak do faktów z przesz o ci. 

Oznacza to, e nostalgia mówi wi cej o tera niejszo ci ni  o przesz o ci. To barometr 

dzisiejszej rzeczywisto ci.

Dlaczego zatem odczuwamy nostalgi ? W ród przyczyn tego zjawiska mo na wymie-

ni : (1) inn  warto  rodziny i jej znaczenie. Podobnie jak w czasie rewolucji przemys owej 

w Europie, tak obecnie w Chinach mamy do czynienia z du  skal  migracji ludzi ze 

wsi do miast, co wi e si  z rozpadem wi zi rodzinnych. Samotno  jest stanem, który 

rodzi nostalgi , a migruj cy robotnicy, czy miliony jedynaków (skutek polityki jednego 

dziecka) mog  mie  do czynienia z samotno ci . Wydaje si , e zjawisko to wprost wyni-

ka z nasilaj cych si  procesów globalizacyjnych, które podwa aj  tradycyjne warto ci9, 

(2) ch  powrotu do czasów, w których rodki masowego przekazu nie propagowa y 

konsumpcjonizmu, cz owiek nie odczuwa  tak bardzo swojej kiepskiej sytuacji material-

nej. Dzisiaj Chi czycy zmuszeni s  porównywa  si  z Tajwa czykami, Korea czykami 

lub z Japo czykami, co prowadzi do frustracji, (3) sposób na odnalezienie si  dla osób, 

które nie radz  sobie z tera niejszo ci . Mikloš Biro mówi o homo postcommunisticus10 

i historycznym eskapizmie, czyli ucieczce od problemów zwi zanych z yciem spo ecz-

nym, codzienno ci  i rzeczywisto ci , powrocie my lami do przesz o ci w wiat iluzji 

i wyobra e . To tak e t sknota za elazn  misk  ry u11, oraz (4) inne, jak: gloryfikacja 

aparatu si y i represji, wspomnienia zwi zane z w asn  m odo ci , al za przesz o ci  na 

zawsze utracon , t sknota za poczuciem przynale no ci, czy po prostu moda na nostalgi .

Jednak je li powracamy pami ci  do przesz o ci, to ulega ona zniekszta ceniu. Nostal-

gia to bowiem stan emocjonalny polegaj cy na ciep ym, afektywnym i bezkrytycznym 

stosunku do historii. To yczeniowe odwzorowanie rzeczywisto ci. Pami  jest przy tym 

wybiórcza i fragmentaryczna. T sknota dotyczy tylko niektórych elementów przesz o ci 

i to tych najlepszych, a negatywne lub niewygodne s  wypierane. Wspomnienia dykto-

wane s  cz sto przez sytuacj , w której w danym momencie si  znale li my, a kolejne 

do wiadczenia nak adaj ce si  na wcze niejsze zmieniaj  ich pierwotny obraz. Co wi cej, 

mo emy zaobserwowa  du y wp yw mediów na przywo ywan  wizj  zdarze  i swego 

rodzaju korygowanie wspomnie  o dawnych zdarzeniach przez nowe przekazy i czyn-

niki, które cz sto doprowadzaj  do diametralnej zmiany wspomnie . Tym bardziej wraz 

z up ywem czasu, gdy wspomnienia ulegaj  zatarciu, impulsy zewn trzne szczególnie 

pomagaj  w wype nianiu tych braków12.

Specyficzn , wspó czesn  i wynikaj c  z u omno ci pami ci form  nostalgii jest „neo-

stalgia”, po czenie nostalgii z jednoczesnym odczuwaniem nowo ci, odkrywanie czego  

znanego na nowo. Jest to poj cie okre lane jako maj ce konotacje bardziej pozytywne od 

 8 Thomas Brussig, Odczuwamy nostalgi , bo jeste my lud mi, w: Filip Modrzejewski (red.), 

Nostalgia. Eseje o t sknocie za komunizmem, Czarne, Wo owiec 2002, s. 28.
 9 Joseph E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 219.
10 Mikloš Biro, Homo Postcommunisticus, Biblioteka XX vek, Belgrad 2006, s. 1.
11 Neil C. Hughes, China’s Economic Challenge: Smashing the Iron Rice Bowl, M.E. Sharpe, 

New York 2002, s. 5.
12 Maurice Halbwachs, Spo eczne ramy pami ci, PWN, Warszawa 2008, s. xxvi.
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nostalgii. W Polsce mówi si  o „bareizacji” rzeczywisto ci, czyli o wra eniu, e czasy 

komunistyczne by y pod wieloma wzgl dami atrakcyjniejsze od czasów dzisiejszych. 

Neostalgia mo e przejawia  si  nastrojami nacjonalistycznymi (co obserwujemy w Chi-

nach13) i antyimigracyjnymi. Z neostalgi  wi e si  tak e nostalgia abstrakcyjna, czyli 

t sknota za epok  niepami tan , której osoba wspominaj ca nie do wiadczy a osobi cie, 

i o której ma ograniczon  wiedz . Dotyczy ona ludzi m odych, a wynika z niezadowolenia 

z rzeczywisto ci, w której yj . Z badania przeprowadzonego przez autora w 2013 r. na 

niereprezentatywnej próbie 198 chi skich studentów studiuj cych w Chinach wynika, i  

58% z nich jest zainteresowanych czerwon  turystyk  (przy tym, w odpowiedzi na pytanie 

o najciekawsze ich zdaniem obiekty, ankietowani wskazywali najcz ciej: Jinggangshan, 

Yan’an, Pekin, Wielki Mur, Nankin, Zunyi).

Zainteresowanie czerwon  turystyk  w ród chi skich studentów

Najciekawsze obiekty czerwonej turystyki wed ug chi skich studentów

Nostalgia abstrakcyjna prowadzi do powstawania stylizowanych na komunistyczne 

kluby, bary, sklepy z gad etami, czy koszulkami. W czasach globalizacji nostalgia trak-

towana zaczyna by  jako produkt podlegaj cy marketingowi, maksymalnemu uprosz-

czeniu i prze o eniu na masow  konsumpcj . Dotyczy to w równej mierze przemys u 

turystycznego.

13 Yongnian Zheng, Discovering Chinese Nationalism in China. Modernization, Identity, and 

International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 1.
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Hóngsè l yóu ( ), czyli czerwona lub rewolucyjna turystyka, to jeden z prze-

jawów nostalgii wyst puj cej w chi skim spo ecze stwie. Tury ci odwiedzaj  miejsca 

maj ce znaczenie dla chi skiej rewolucji, istotnych ze wzgl du na histori  partii, walk  

z Kuomintangiem, opór przeciwko imperialistom z Zachodu i z Japonii, stoczone bitwy, 

ycie i aktywno  przywódców oraz innych wybitnych dzia aczy partyjnych, D ugi 

Marsz, itd.14. Wspieranie turystyki rewolucyjnej przez rz d Chin oficjalnie nie ma jed-

nak na celu promowania rewolucji. Wed ug chi skich w adz, najwa niejszym zadaniem 

jest przyczynienie si  do rozwoju biednych, wiejskich regionów kraju15.

Popularno  turystyki nostalgicznej mo na wi za  z kilkoma czynnikami. Przede 

wszystkim pozwala obcowa  z przesz o ci  w inny ni  ksi ka, czy telewizja sposób. 

Przy tym, skoro „przesz o  jest obcym krajem”16, daje tym samym poczucie obcowania 

z egzotyk . 

Pocz tków czerwonej turystyki w Chinach nale y poszukiwa  u zarania Chi skiej 

Republiki Ludowej w 1949 r. Wtedy w a nie ogarni ci eufori  wyzwolenia Chi czycy, 

zacz li pielgrzymowa  ladami uczestników D ugiego Marszu. Chciano odtworzy  d ug  

na ponad dwana cie tysi cy kilometrów17 tras  i odnale  wszystkie wi te dla rewo-

lucji miejsca, które si  wzd u  niej znajdowa y. Nied ugo potem do celów pielgrzymek 

politycznych do czy a wioska rodzinna Mao Zedonga. Od kiedy w 1953 r. w miejsco-

wo ci Shaoshan w prowincji Hunan wzniesiono pomnik upami tniaj cy rewolucj , jej 

popularno  zacz a rosn . Do roku 1964 odwiedzi o j  kilkaset tysi cy ludzi. W czasie 

Rewolucji Kulturalnej, kiedy Mao ze zwyk ego przywódcy rewolucji i partii sta  si  

pó bogiem, odwiedzaj cych by y ju  miliony18.

Po mierci przywódcy i zako czeniu Rewolucji w 1976 r.19, najwi kszym wyzwaniem 

dla Chi skiej Partii Komunistycznej sta y si  tzw. trzy kryzysy wiary: (1) kryzys wiary 

w socjalizm, (2) kryzys wiary w marksizm i (3) kryzys wiary (zaufania) w parti 20. Po 

tym upokarzaj cym dla oficjalnej ideologii komunistycznej okresie, w adze nie mog y 

d u ej liczy  na poparcie mas. Wizja socjalistycznej przysz o ci Chin stan a pod zna-

kiem zapytania. Zacz y pojawia  si  propozycje wprowadzenia reform demokratycz-

nych, a ich kulminacj  by y wydarzenia na Placu Tiananmen w roku 198921. Chi skie 

w adze zacz y obawia  si , e w oczach przeci tnych chi skich obywateli, utraci y 

legitymizacj  do sprawowania w adzy. Zmusi o to parti  do wysi ku próby znalezienia 

przyczyny takich nastrojów. 9 czerwca 1989 r., w przemówieniu do oficerów pacyfiku-

j cych demonstracje, Deng Xiaoping, ówczesny przywódca ChRL22, zwróci  uwag  na 

14 Chris Ryan (red.), Tourism in China: Destination, Cultures and Communities, Routledge, 

New York 2009, s. 150.
15 Chris Ryan (red.), Tourism. History, Place and Interpretation, Elsevier, Amsterdam 2007, s. 2.
16 David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge 

1985, s. xvi.
17 Roman S awi ski, Historia Chin i Tajwanu, Askon, Warszawa 2002, s. 79.
18 Yoko Takayama, Red Tourism in China, w: Tetsuo Mochizuki (red.), India, Russia, China: 

Comparative Studies on Eurasian Culture and Society, Slavic-Eurasian Research Center, Sapporo 

2012, s. 113–130.
19 John K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Bellona, Warszawa 2003, s. 355.
20 Jie Chen, The Impact of Reform on the Party and Ideology in China, „Journal of Contempo-

rary China” 1995, nr 9, s. 22–34.
21 Suisheng Zhao, A State-led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post-Tiananmen 

China, „Communist and Post-Communist Studies” 1998, nr 31, s. 288.
22 R. S awi ski, op. cit., s. 131.
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zaniedban  edukacj  ideologiczn  i polityczn , nie tylko w ród studentów, ale wszystkich 

obywateli23.

W kwietniu 1991 r. Komitet Centralny Chi skiej Partii Komunistycznej wyda  doku-

ment dotycz cy edukacji patriotycznej i rewolucyjnej z wykorzystaniem reliktów kul-

turalnych, a Ministerstwo Edukacji – zarys wzmocnienia edukacji w zakresie historii 

najnowszej. Oba dokumenty powsta y w odpowiedzi na list Jiang Zemina, sekretarza 

generalnego Partii w latach 1989–200224 do ministra edukacji z 9 marca 1991 r., opubli-

kowanego w „Dzienniku Ludowym” 1 czerwca 1991 r.25. Zgodnie z wymogami w nich 

zawartymi, wszystkie szko y mia y wci gu trzech lat dostosowa  programy nauczania. 

Nauka historii mia a sta  si  rodkiem ochronnym przeciw, tzw. pokojowej ewolucji 

systemu chi skiego w stron  modeli zachodnich, której chi skie w adze obawiaj  si  po 

dzi  dzie 26. Pocz tek lat 90. XX w. jako okres wzgl dnej stabilno ci politycznej, wraz 

z impulsem, jaki da a Chinom tzw. wyprawa na po udnie Denga w 1992 r.27, sta y si  

ród em powrotu do nastrojów patriotycznych28. W latach 90. zaobserwowano ponowny 

wzrost popularno ci turystyki w miejscach takich jak Shaoshan. Spowodowane to by o, 

m.in.: oficjalnym odci ciem si  od Rewolucji Kulturalnej, obchodami setnych urodzin 

Mao i sukcesem reform gospodarczych zapocz tkowanych w 1978 r.

Rozprzestrzeniaj cy si  wzrost popularno ci Mao doprowadzi  w pewnym momencie 

do tego, e jego wizerunek zacz  by  traktowany jako talizman szcz cia29. W efekcie 

pozwoli o to na komercyjne wykorzystanie turystyki patriotycznej, sta o si  dodatkowym, 

a pó niej g ównym, czynnikiem sk aniaj cym w adz  do jej rozwoju.

W 1995 r. wybrano sto miejsc na demonstracyjne o rodki edukacji patriotycznej. 

Czterdzie ci z nich zwi zanych by o z konfliktami mi dzynarodowymi (wojna chi sko-

-japo ska 1937–1945, wojna korea ska, wojny opiumowe), a 24 upami tnia o konflikt 

komunistów z nacjonalistami (1927–1949). By y to g ównie pola bitew, muzea, sale 

pami ci, pomniki. Poza tym w czono tak e inne miejsca historyczne ukazuj ce wielko  

cywilizacji chi skiej, jak Zakazane Miasto lub Wielki Mur, a tak e miejsca upami tniaj ce 

osoby zas u one dla rewolucji (ale nie zawsze b d ce cz onkami partii). Pod aj c za 

przyk adem o rodków demonstracyjnych, w adze lokalne zacz y otwiera  nowe. Wkrótce 

na poziomie prowincji (tylko w Pekinie, Hebei, Jiangsu, Jiangxi i Anhui) by o ich ju  

434, a na poziomie powiatów 1 93830.

23 Address to Officers at the Rank of General and Above in Command of the Troops Enforcing 

Martial Law in Beijing 9.06.1989, People’s Daily, http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol3/text/

c1990.html [04.04.2016].
24 J. Fenby, op. cit., s. 949.
25 Alisa Jones, Changing the Past to Serve the Present: History Education in Mainland China, 

w: Edward Vickers (red.), History Education and National Identity in East Asia, Routledge, Nowy 

Jork 2005, s. 89.
26 Zhong Wu, Hu warns successors over’peaceful evolution’, Asia Times Online, 11.01.2012, 

http://www.atimes.com/atimes/China/NA11Ad02.html [04.04.2016].
27 J. Fenby, op. cit., s. 851.
28 Suisheng Zhao, A Nation-State by Construction: Dynamics of Modern Chinese Nationalism, 

Stanford University Press, Stanford 2004, s. 218.
29 Min Han, Mao Tourism of Shaoshan, w: Tan Chee-Beng (red.), Tourism, Anthropology and 

China, White Lotus, Bangkok 2001, s. 216–220.
30 Zheng Wang, National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: 

Patriotic Education Campaign in China, „International Studies Quarterly” 2008, nr 52, s. 783–806.
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Liczba krajowych turystów w Chinach

To w a nie zwyczaj odwiedzania o rodków edukacji patriotycznej z czasem sta  

si  nieoficjalnie znany jako tzw. czerwona turystyka. Oficjalnie tego okre lenia u yto 

w 55. rocznic  proklamowania ChRL w roku 2004, kiedy to rz d chi ski wprowadzi  

narodowy plan rozwoju czerwonej turystyki na lata 2004–2010. Postawiono sobie wtedy za 

cel rozwój gospodarczy i odnow  ideologiczn . Czerwona turystyka by a w stanie osi gn  

oba31. Podczas pierwszej fazy projektu (2004–2007), wybrano sto obiektów, utworzono 

12 obszarów tematycznych i 30 szlaków turystycznych. Opublikowana w 2005 lista 

dodatkowo by a promowana og oszeniem roku 2005 rokiem czerwonej turystyki32.

Masowe podró e to w Chinach zjawisko stosunkowo nowe. Mo emy zacz  o nim 

mówi  w zasadzie dopiero od lat 80. ubieg ego wieku i od reform gospodarczych zapo-

cz tkowanych przez Deng Xiaopinga. To wtedy ludno  wiejska zacz a migrowa  do 

miast w poszukiwaniu pracy i lepszego ycia. Wzrost gospodarczy sprzyja  bogaceniu 

si  Chi czyków, co z kolei prze o y o si  na ich zainteresowanie turystyk , czyli podró-

ami zwi zanymi ju  nie wy cznie z poszukiwaniem zarobku, ale tak e z podró ami 

zwi zanymi z wype nianiem czasu wolnego.

Turystyka nostalgiczna jest wyj tkowa ze wzgl du na to, i  funkcjonuje na styku 

polityki, ekonomii, emocji i tradycji: (1) polityki z uwagi na to, e jest wykorzystywana 

przez w adze pa stwa do edukowania i indoktrynowania spo ecze stwa oraz legitymizo-

wania swoich rz dów poprzez korzystne dla siebie przedstawianie historii; u ywana jest 

tak e do prowadzenia polityki mi dzynarodowej, zw aszcza z Rosj 33; (2) ekonomii, bo 

jednocze nie s u y rozwojowi gospodarczemu ubogich regionów Chin – rewolucja mia a 

swoje ród o na obszarach wiejskich i to w a nie tam znajduje si  du a cz  obiektów 

czerwonej turystyki; (3) emocji, gdy  wywo uje drzemi c  w chi skim spo ecze stwie 

t sknot  za czasami walki w s usznej sprawie i pocz tkowymi, niewinnymi latami nowego 

pa stwa chi skiego, (4) tradycji, z uwagi na szacunek dla koloru czerwonego i potrzeb  

zachowania wa nych obiektów historycznych dla potomno ci.

31 Y. Takayama, op. cit., s. 113–130.
32 2004–2010 nián quánguó hóngsè l yóu f zh n gu huà g ngyào, Zh nghuá Rénmín Gòngheguó 

Guóji  F zh n Hé G igé W iyuánhuì, http://www.sdpc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjgh/200709/

P020150630514113129776.pdf [04.04.2016].
33 Boost Sino-Russia Exchanges with the Help of Red Tourism, China National Tourism Admini-

stration, http://en.cnta.gov.cn/focus/travelnews/201507/t20150707_721420.shtml [04.04.2016].
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