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1. „Czerwona książeczka Mao”. 
 
 
 
 

 
 

symbol chińskiej Rewolucji Kulturalnej. 

 

 
1.1 Wstęp. 

Słowo „hunwejbin” usłyszałem pierwszy raz jesienią 1966 roku w dziesiątej klasie 

liceum na lekcji matematyki kiedy to nieco ekscentryczny nauczyciel użył takiego określenia 

wobec kolegi gwałtownie protestującego przeciwko kolejnej niezapowiedzianej klasówce.  

Jak się później okazało chińskie słowo „hunwejbin” oznacza zbuntowanego młodego 

człowieka – ucznia lub studenta członka „Czerwonej Gwardii”, aktywnego uczestnika, właśnie 

rozpoczynającej się w Chińskiej Republice Ludowej, Wielkiej Proletariackiej Rewolucji 
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Kulturalnej która okazała się prawdziwą katastrofą dla gospodarki Chin i tragicznym czasem 

dla całego pokolenia Chińczyków. 

W roku 1968 już jako słuchacz Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni widziałem 

cumujące przy gdyńskich nabrzeżach chińskie statki handlowe oblepione wielkimi 

czerwonymi transparentami z hasłami propagandowymi, flagami i portretami MAO. Statki te 

były rzęsiście oświetlone i emitowały bardzo głośną rewolucyjną muzykę marszową. 

Po raz pierwszy, osobiście zobaczyłem jak praktycznie działa machina propagandowa 

Rewolucji Kulturalnej. 

W tym czasie spotykałem również kilkunastoosobowe grupy marynarzy chińskich w 

jednakowych drelichowych mundurach – bez żadnych dystynkcji, karnie spacerujących po 

Gdyni pod czujnym nadzorem partyjnych funkcjonariuszy. 

Rok później zostałem właścicielem pierwszej, wydanej w Pekinie w języku polskim, 

oryginalnej „Czerwonej Książeczki Mao”. Był to początek mojego głębszego zainteresowania 

współczesną historią Chin ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XX wieku , to 

znaczy między innymi czasami burzliwej rewolucji w Chinach. W tym samym czasie 

postanowiłem zbierać i kolekcjonować różne wersje i wydania „Czerwonej Książeczki Mao”. 
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Pierwszy egzemplarz mojej kolekcji - wydanie w języku polskim z roku 1968. 
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1.2 Historia publikacji „Cytaty Przewodniczącego Mao”. 

Cytaty Przewodniczącego Mao (chiń. 毛主席語录, Máo Zhǔ Xí Yǔ Lù), polski tytuł 

„Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-Tunga”, na Zachodzie, wydawnictwo nazywane 

także „ Małą Czerwoną książeczką „ (Little Red Book) – było swoistą"biblią" hunwejbinów” w 

okresie rewolucji kulturalnej (1966-1976). 

Każdy Chińczyk był zobowiązany do jej studiowania, zachęcano do uczenia się jej na 

pamięć. Cytaty pełniły rolę pozdrowienia na ulicy, w pracy, czy podczas rozmowy telefonicznej, 

wypisywano je także na transparentach, fasadach domów, noszonych na piersiach, znaczkach, 

a nawet na ramach rowerów. 

Książka została opublikowana, pierwszy raz w bardzo ograniczonym nakładzie w maju 

1964 i prawdopodobnie nadal posiada rekord świata w ilości wydrukowanych kopii 

pojedynczej publikacji w okresie poniżej czterech lat (720 milionów egzemplarzy wydanych 

w latach 1964 - 1967 ). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hunwejbini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_kulturalna
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Pomysłodawcą i autorem koncepcji był General Lin Biao (1907-1971) i początkowo 

była drukowana dla Departamentu Polityki Ogólnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. 

Już wcześniej, od kilku lat Lin promował kampanię studiowania myśli Przewodniczącego Mao 

a wojskowa gazeta „Wyzwolenie” („Liberation”) drukowała dzienne wyciągi z wybranych 

pism i przemówień Mao. Miało to inspirować tematy dla żołnierskich wieczorowych grup 

dyskusyjnych. Ponieważ większość z nich nie była dobrze wykształcona to krótkie wyciągi i 

cytaty były łatwo zrozumiałe i mogły pomóc w ich rozumieniu i analizie. 

W grudniu 1963 roku osobą odpowiedzialną za wybór cytatów do codziennego czytania 

został Tian Xiao Guang, redaktor gazety „Wyzwolenie”. Tian zaczął zbierać, 

najpopularniejsze cytaty z wybranych z artykułów, książek i przemówień Mao Zedonga, 

dokonując ich wyboru do publikacji jako antologii. 

Jego pierwszy projekt składał się 23 rozdziałów oraz 200 różnych wpisów i został 

ukończony w styczniu 1964 roku. Później został rozszerzony do 25 rozdziałów i 267 cytatów. 

Ostatecznie projekt rozrósł się do 30 rozdziałów i 250 stron tekstu, kiedy to został 

opublikowany przez Generalny Departament Polityczny Armii w maju 1964. 

Publikacja była zatytułowana po polsku jako „ Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao” 

( Chin. uproszczony " Mao Zhu Xi Yu Lu") i stopniowo stała się najbardziej rozpoznawalną 

ikoną  „Czerwonych  Chin”  i  Wielkiej  Proletariackiej  rewolucji  Kulturalnej. Pierwsze 

wydanie występuje dwóch wariantach okładek: Kartonowej i charakterystycznej czerwonej 

okładce z winylu. 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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Wydanie pierwsze ma największy wymiar strony (A6) w porównaniu do formatu 

następnych wydań. 

 

 
 

Różne formaty: od lewej – pierwsze wydanie w języku polskim, kolejno chińskie 

wydania: pierwsze i trzecie. 

 

 
1.2.1 Wydanie pierwsze – maj 1964. 

Przyjmuje się powszechnie, że wszystkie kopie zawierające tylko trzydzieści 

 rozdziałów, kończące się na stronie 250 są wydaniem pierwszym. Brak kolofonu (metryki 

drukarskiej – notki informacyjnej umieszczanej na ostatniej stronie) jest wynikiem tego, że 

początkowo wydawnictwo to nie zostało uznane za oficjalną książkę, przeznaczoną to 

publicznej sprzedaży. Jednocześnie, jej drukowanie z płyt stereotypowych w różnych 

miejscach w Chinach, znacznie ułatwiało lokalną dystrybucję. 

 
Jako szef Obrony Narodowej Lin Biao został zaproszony przez GPD (Główny 

Departament Polityczny) o napisanie autografu (dedykacji). Lin wybrał trzy zdania z 

pamiętnika rewolucyjnego bohatera Lei Feng: 

"Studiujmy prace Przewodniczącego Mao, słuchajmy rad przewodniczącego Mao, kierujmy się 

wskazówkami Przewodniczącego Mao, bądźmy godnymi bojownikami Przewodniczącego 

Mao”. 

Lin napisał to pismem kaligraficznym, ale w jednym miejscu. popełnił błąd. Wykonał 

zbędne pociągnięcie pędzla w słowie występującym w drugiej linii pionowej od prawej, w 

drugim rzędzie od góry (zaznaczyłem to kolorem) w wyrazie „ting” tzn. "słuchać" lub 

"posłuszeństwo". 
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Można to przykładowo porównać do błędnego dodania w literach alfabetu łacińskiego, 

dodatkowej drugiej poziomej kreski w literze "t" lub drugiej kropki w literze „i”. Błąd ten 

został odkryty dopiero po wydrukowaniu książki. Nowe płyty, bez powyższego błędu zostały 

wykonane szybko ale użyte dopiero do druku trzeciej edycji od sierpnia 1965 r. 

 
 

Dedykacja Lin Biao w dwóch wersjach : 

po lewej z błędem (tylko w wydaniu pierwszym) i poprawionej po prawej. 

 

 
1.2.2 Z mojej kolekcji. 

Unikatowy egzemplarz „wydania pierwszego” – mój „biały kruk”! 
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Egzemplarz ten nabyłem w roku 2016 na chińskiej aukcji i jest on niewątpliwie najcenniejszym 

okazem,   prawdziwym „białym  krukiem” mojego zbioru. Poprzednim właścicielem tej 

publikacji był Chińczyk o nazwisku 张 (Zhang). 
 
 

Autograf poprzedniego właściciela. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Portret Mao w wersji wykorzystanej w pierwszym wydaniu. 
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Autograf (dedykacja) Marszałka Lin Biao z błędem. 
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Te dwie strony występują na początku w wydaniu pierwszym. Jest to „Wstęp” podpisane przez 

Generalny Departament Polityczny Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej datowane na 1 

maja 1964 roku. 
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WSTĘP. 

 
Marszałek Lin Biao zostanie poinstruowany, że aby poznać myśli Mao Tse-Tunga, musimy 

wielokrotnie analizować wiele podstawowych pism Przewodniczącego Mao. Niektóre aforyzmy 

muszą być znane powtarzane i używane wielokrotnie. Instrukcje i przykłady ich wielokrotnego 

użycia podane są w Dzienniku Armii „ Wyzwolenie". W celu umożliwienia nauki żołnierzom i 

kadrze, łącząc praktykę z praktyką, publikujemy ‘Cytaty Przewodniczącego Mao. 

Doświadczenie wykorzystania przez armię pism Przewodniczącego Mao w ciągu ostatnich 

kilku lat pokazało również, że wybór pytań na temat pism Przewodniczącego Mao jest dobrym 

sposobem na wyciągnięcie wniosków z myśli Mao Zedonga i pozwala łatwo uzyskać 

natychmiastowe rezultaty. 

Aby pomóc kadrom obywateli i żołnierzom lepiej uczyć się z myśli Mao Tse-tunga, 

uzupełniliśmy i skompilowaliśmy książkę "Cytaty z Przewodniczącego Mao Zedonga", zgodnie 

z cytatami opublikowanymi w Dzienniku „Wyzwolenie”. 

W myśl zasady "małe, ale precyzyjne" staramy się dostosować wybór do potrzeb i poziomu 

kadr i żołnierzy. Organizując studia, wszystkie jednostki powinny, w świetle sytuacji, zadań, 

warunków ideologicznych i warunków pracy wojska, dobierać odpowiednie treści w 

ukierunkowany sposób. 

Cytaty oparte były na "Wybranych pracach Mao Zedonga", monografii wydanej przez 

Wydawnictwo Ludowe oraz artykułach i uwagach przewodniczącego Mao opublikowanych w 

prasie. 

 

 

 

 

Generalny Departament Polityczny 

 
1 maja 1964 r 
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Spis treści wydania pierwszego - tylko 30 rozdziałów na 250 stronach. 
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Wydanie pierwsze – ostatnia 250-ta strona. 

 
 

Należy zauważyć, że aktualnie oryginalne „wydanie pierwsze” oferowane jest na 

aukcjach rzadko i osiąga w licytacjach cenę rzędu kilkuset USD. 

 

1.2.3 Druga edycja – marzec 1965. 

W marcu 1965 roku w Harbinie została wydana druga edycja Czerwonej Książeczki. 

W wydaniu tym dodano dwa kolejne rozdziały tekstu. Te 32 rozdziały zawarte są na 260 

stronach. Zmieniony został także portret Mao. W drugim wydaniu nie ma autografu i 

przedmowy napisanej przez Lin Biao. 

 
 

Wersja portretu Mao wykorzystana w drugim wydaniu. 

 
 

Niestety do tej pory nie posiadam w swojej kolekcji egzemplarza tego wydania. 
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1.2.4 Trzecia edycja – sierpień 1965. 

 

Pierwsze pełne wydanie „CYTATÓW Mao” zostało wydane jako trzecia edycja w 

sierpniu 1965 roku. Wersja ta stanowiła wzorzec na którym oparte były wszystkie kolejne 

wydania i tłumaczenia na języki obce (pierwsze tłumaczenia na języki rosyjski i angielski w 

roku 1966). 

 
Wydanie to zawiera 33 rozdziały które zawierają 427 cytatów na 270 stronach. 

Załączony został również kaligrafowany autograf (dedykacja) Lin Biao w poprawionej wersji, 

oraz jego Przedmowę. Publikacja ta przeznaczona była tak samo jak wydania poprzednie „do 

żytku wewnętrznego” (pierwsze egzemplarze do ogólnej sprzedaży były dostępne od 

października 1966 roku) i występuje zarówno w okładkach kartonowych oraz w okładce 

plastikowej z czerwonego winylu. Powrócono do drukowanej, w nieco mniejszym formacie, 

wersji portretu Mao wcześniej zamieszczonej w wydaniu pierwszym. 

 
 

 

Wersja portretu Mao wykorzystana w wydaniu trzecim. 

 
 

Sama książeczka wydawana była w nieco mniejszym formacie niż wydanie pierwsze, 

tak aby można było zawsze wygodnie nosić ją przy sobie w kieszeni. 

W Chinach wydano nawet do miliarda egzemplarzy "Cytatów...", co sytuuje je na 

drugim miejscu, po Biblii wśród książek o największym nakładzie. Ideologiczne znaczenie 

książeczki w Chinach spadło po śmierci Mao 9 września 1976. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
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1.2.5 Egzemplarze trzeciego wydania z mojego zbioru. 
 

I. Mój pierwszy egzemplarz - wydany w grudniu 1965 roku w Pekinie (Beijing) 

zachowany w bardzo dobrym stanie bez dodatkowych napisów i śladów częstego używania. W 

egzemplarzu tym brak 3 stron z kaligrafowanym autografem Lin Biao i jego przedmową. 

毛主席語 录 Cytaty Przewodniczącego Mao 

* 

中国人民解放軍总政治部编印 Wydane przez Główny Departament  Polityczny 

Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 

北京人民美术出版社印刷厂印刷 Publiczne wydawnictwo Beijing People's Fine 

Printing drukowane fabryczne 
 

* 

內部 发行 Do wewnętrznego obiegu 

开本 787x1092 毫米 1/64 ·印张 4 3/8 · 字数 88,00 字 

Plik 787x1092 mm 1/64• Arkusz 4 3/8 • Liczba słów 88,00 słów 

1965 年 12 月 (北京) Grudzień 1965 (Pekin) 

II. Mój drugi egzemplarz – wydany w styczniu 1966 w Wuhan (武汉) stolicy Prowincji 

He Bei. Egzemplarz ten był intensywnie używany. Posiada liczne ręczne dopiski i poprawki 
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wykonane przez poprzedniego właściciela Liu Yanli z miasta 武昌区 - Wu Chang (obecnie 

części aglomeracji miejskiej Wuhan). 
 

 

 

 

 
Cytaty Przewodniczącego Mao 

 

* 
 

Generalny Departament Polityczny Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 
 

zredagowało i wydrukowało biuro Komitetu Prowincji Hubei Komunistycznej Partii 

Chin 

 

 
* 

 

do wewnętrznego obiegu 
 

Plik 787x1092 mm 1/64• Arkusz 4 3/8 • Liczba słów 88,00 słów 

Styczeń 1966 (Wuhan) 
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Wycięte 3 strony napisane przez Lin Biao. 
 

Po lewej widoczny odcisk farby drukarskiej z usuniętej strony z autografem. 

 

 
Gdy według oficjalnej wersji okazało się, że we wrześniu 1971 roku, Marszałek Lin 

Biao ze swoją rodziną planował zabójstwo Mao i po nieudanej próbie zamachu zginął w 

trakcie ucieczki gdy ich samolot został zestrzelony nad Mongolią Wewnętrzną, właściciele 

„Czerwonych Książeczek Mao” zostali poproszeni o usunięcie kaligrafowanego autografu i 

przedmowy napisanych przez marszałka Lin Biao w celu wyeliminowania jego nazwiska z 

współczesnej historii Chin. Usunięcie tych stron było traktowane jako poparcie i oznaka 

lojalności wobec Przewodniczącego Mao. 

 
 

Oba moje egzemplarze trzeciego wydania w chińskiej wersji językowej mają usunięte 

(wycięte) 3 strony związane z Lin Biao. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lin_Biao
http://en.wikipedia.org/wiki/Lin_Biao
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Poprzedni właściciel dokonał kilku ręcznych wpisów: na początku książki wpis 

wyrażający jego lojalność dla Przewodniczącego Mao: 

 
Kolorem czarnym: 

 
 

„Poznać najważniejszy kierunek, 

Wprowadzać w życie najważniejszy kierunek, 

Propagować najważniejszy kierunek, 

Wspierać najważniejszy kierunek.” 

 
Kolorem czerwonym: 

 
 

„Liu Yanli Maj 1966 w Wu Chang”. 
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Ręcznie poprawiony przez Liu Yanli tytuł rozdziału 24-go na stronie 204. 
 

 

  – „Wykorzenianie błędnych poglądów”. 
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Ręczne wpisy na ostatnich kartkach: 
 

 

 

 

 

 

 
„Kocham to co Przewodniczący Mao kocha, 

Popieram to co Przewodniczący Mao popiera, 

Robię to co Przewodniczący Mao zaleca. 

Idę w kierunku zaleconym przez Przewodniczącego Mao.” 
 

It.p.………………………………………………………… 
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1.2.6. Wydania w językach obcych. 

Chińskie wydanie trzecie stanowiło podstawę dla większości wydań obcojęzycznych. 

Pierwsze tłumaczenia dokonano między innymi na język rosyjski i wydano w końcu roku 

1966 ( zawiera już Przedmowę podpisaną przez Lin Biao, datowaną na 16 grudnia 1966). 

 

 

 

 

 

外文出版社出版(北京) Wydawnictwo Języków Obcych (Pekin) 

1966 年袖珍本第一版  Pierwsza edycja edycji kieszonkowej w 1966 roku 

編号:(俄)1050-507 Numer: (Rosja) 1050-507 

 

 

 

 
Pierwsze wydanie chińsko - angielskie ukazało się w sierpniu 1967. 

 

Wydania w językach obcych były drukowane i rozprowadzane w latach od 1966 do1972. 
 

Wydane zostały wersje w następujących językach: rosyjskim, angielskim, francuskim, 

japońskim, hiszpańskim, wietnamskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, mongolskim, 

arabskim , hindi, albańskim, indonezyjskim, urdu, nepalskim, hausa, norweskim, paszto, 

tajskim, birmańskim, suahili, esperanto, koreańskim, laotańskim, tamilskim, bengalskim, 

rumuńskim, węgierskim i serbskim. 
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„Czerwona książeczka” wydana była także w języku polskim - dwukrotnie w latach 

1968 i 1972 ( to drugie wydanie po wydarzeniach 1971 roku już bez autografu i przedmowy 

Lin Biao. Wydawnictwa te były rozdawane bezpłatnie w Polsce przez ambasadę chińską. 

 

 
 

Strona tytułowa drugiego wydania w języku polskim z roku 1972. 
 

Aktualnie ( czerwiec 2018) w swoim zbiorze posiadam „Czerwoną książeczkę Mao” w 

wersjach językowych: chińskiej, polskiej (wydania z roku 1968 i 1972), japońskiej, angielskiej, 

francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz języku bengalskim. 

 

 
 

 

Przykładowe strony z japońskiej wersji językowej. 
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Bengalska wersja językowa, wydana w roku 1968 w identycznej formie edytorskiej i 

układzie jak pozostałe, wchodzące w skład mojego zbioru egzemplarze (łącznie z portretem 

Mao i autografem i przedmową Lin Biao), zawiera inną treść i zatytułowana jest „Pięć 

artykułów Przewodniczącego Mao Tse-Tunga”. 

 

 
 

 

Bengalska wersja językowa. 
 

 

Strona tytułowa w języku bengalskim. 
 

Obecnie, oryginalne wydania Czerwonej książeczki oraz przedmioty opatrzone 

pochodzącymi z niej cytatami są obiektem zainteresowania kolekcjonerów, a ich ceny na rynku 

systematycznie rosną. 

 

 
Olsztyn: czerwiec 2018 opracował : Waldemar Krassowski 
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2. Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna. 

chin. upr. 无产阶级文化大革命 chin. trad. 無產階級文化大革命,(pinyin wúchǎn 

jiējí wénhuà dà gémìng); często skracane do 文 化 大 革 命 (wénhuà dà gémìng, wielka 

rewolucja kulturalna) lub po prostu 文  革  (wéngé, kulturalna rewolucja) – wielki ruch 

społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga, jako próba 

wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnych koncepcji 

ideologicznych (maoizmu). Chociaż oficjalnie została zakończona przez Mao w 1969 roku, 

faktycznie trwała do chwili aresztowania tzw. bandy czworga w 1976 roku. 

 

 

2.1. Narastający konflikt między Mao Zedongiem i Liu Shaoqi. 

Zakończona klęską głodu kampania wielkiego skoku z lat 1958–1962 doprowadziła do 

odsunięcia Mao na boczny tor. Władza przeszła w ręce pragmatycznych, umiarkowanych 

polityków, skupionych wokół Przewodniczącego ChRL Liu Shaoqi, do których zaliczali się 

m.in. Deng Xiaoping i Chen Yun. Zapoczątkowali oni okres tzw. „regulacji gospodarki”, 

wyprowadzając kraj z będącej wynikiem wielkiego skoku ruiny gospodarczej. 

 

 
 

Przewodniczący ChRL Liu Shaoqi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uproszczone_pismo_chi%C5%84skie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maoizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Banda_czworga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_skok_naprz%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chen_Yun
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Zakończona sukcesem poskokowa polityka ekonomiczna doprowadziła do szybkiego 

rozwoju rolnictwa i przemysłu lekkiego, wzrosły eksport i podaż na rynku wewnętrznym. W 

planowanej na lata 1966–1970 trzeciej pięciolatce zakładano dalszy rozwój rolnictwa oraz 

rozbudowę przemysłu ciężkiego. Już na X Plenum Partii we wrześniu 1962 roku Mao uznał 

politykę gospodarczą Liu Shaoqi jako drogę do przywrócenia kapitalizmu. 

Mao zaczął obawiać się całkowitego odsunięcia go od władzy i zaczął planować swój 

powrót na szczyt, połączony z rozprawą z politycznymi przeciwnikami. 

Instytucją, w której nadal miał poparcie, była dowodzona przez Lin Biao armia[. Lin 

dbał o indoktrynację maoistowską w armii. Zniesione  zostały  wprowadzone  uprzednio 

przez Peng Dehuaia wszelkie wzorowane na radzieckich rozwiązania, łącznie z rangami i 

mundurami, a żołnierzom zaszczepiano rewolucyjny zapał. 

We wrześniu 1962 roku zainicjowany został Ruch kształcenia socjalistycznego, mający 

propagować maoistowskie rozwiązania gospodarcze. Jej sztandarowym przykładem miała być 

zmilitaryzowana brygada rolnicza Dazhai w prowincji Shanxi, osiągająca rzekomo rewelacyjne 

wyniki w uprawie ziemi. Dopiero później wyszło na jaw, że pieniądze, maszyny rolnicze, a 

nawet zboże otrzymywała od Lin Biao. Ruch kształcenia socjalistycznego propagował nowe 

wzorce, jak zmarłego młodo żołnierza Lei Fenga, oddanego ideom Przewodniczącego. 

W maju 1964 roku ukazało się pierwsze  wydanie  „Cytatów  Przewodniczącego  

Mao (słynna Czerwona książeczka), wybór pism Mao, który miał stać się zbiorem naczelnych 

wytycznych dla narodu. 

2.2. Preludium. 

Jednym z elementów kampanii propagandowej Mao wśród chińskiego społeczeństwa 

była działalność jego żony Jiang Qing na polu kultury. Jiang dążyła do stworzenia nowej, 

rewolucyjnej kultury, m.in. próbując zreformować w duchu maoizmu tradycyjną operę 

pekińską. Silne poparcie Jiang Qing miała w Szanghaju, gdzie do władzy doszli młodzi 

radykałowie. W lutym 1966 roku Lin Biao zorganizował w tym mieście „forum literacko- 

artystyczne w siłach zbrojnych”, które de facto ugruntowało jej pozycję. Polityka kulturalna 

żony Mao spotkała się z ostrą krytyką burmistrza Pekinu, Peng Zhena. 

Za preludium rewolucji kulturalnej uważany  jest  artykuł  protegowanego  Jiang  Qing, 

Yao Wenyuana z 10 listopada 1965 roku. W  tekście  tym  skrytykowana  została  sztuka Wu 

Hana, Dymisja Hai Rui. Napisana w 1961 roku sztuka odczytywana była jako zakamuflowana 

krytyka polityki Mao Zedonga. Artykuł w istocie był wymierzony w Peng 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lin_Biao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_kulturalna#cite_note-Polit-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peng_Dehuai
https://pl.wikipedia.org/wiki/Shanxi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lei_Feng
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytaty_Przewodnicz%C4%85cego_Mao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytaty_Przewodnicz%C4%85cego_Mao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cytaty_Przewodnicz%C4%85cego_Mao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jiang_Qing
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opera_peki%C5%84ska
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pekin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peng_Zhen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yao_Wenyuan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wu_Han
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wu_Han
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Zhena, będącego zwierzchnikiem Wu Hana. Peng próbował uniemożliwić rozpowszechnienie 

artykułu, w krótkim czasie został on jednak przedrukowany w wielu gazetach oraz w „dazibao” 

– gazetkach wielkich hieroglifów. 
 

 

 
 

2.3. Rewolucja kulturalna. 

Jiang Qing – żona Mao. 

Decyzja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dotycząca WPRK została 

przyjęta 8 kwietnia 1966 roku. Stanowi ona podstawowy dokument Wielkiej Proletariackiej 

Rewolucji Kulturalnej określający jej podstawową linię generalną i podstawowe cele działań 

rewolucyjnych. 

 

2.3.1. Rok 1966: Masowe czystki. 

Za właściwy początek rewolucji kulturalnej uważane jest rozszerzone posiedzenie Biura 

Politycznego KC KPCh z 16 maja 1966 roku. Została na nim utworzona Grupa do spraw 

Rewolucji Kulturalnej, w skład której weszli najradykalniejsi działacze partyjni, m.in. Jiang 

Qing, Chen Boda, Kang Sheng, Yao Wenyuan I Zhang Chunqiao. 

Grupa ta, co istotne, nie podlegała sekretariatowi KPCh, podlegając de facto jedynie 

samemu Mao. Obwieszczono, że zadaniem Grupy jest walka z zakamuflowanymi 

antysocjalistycznymi działaczami burżuazyjnymi ukrytymi w strukturach partii. 

Chociaż do wymienienia wrogów z imienia jeszcze nie doszło, już 18 maja dokonana 

została pierwsza czystka. Peng Zhen został pozbawiony wszystkich  stanowisk,  a  wraz  z 

nim Yang Shangkun, Lu Dingyi oraz główny rywal Lin Biao w armii, Luo Ruiqing. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dazibao
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jiang_Qing
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„ Ojczyzna ,cały kraj częścią rewolucji.” 
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Wydarzenia na posiedzeniu Biura Politycznego szybko zyskały odzew na uczelniach. 

25 maja na pekińskim uniwersytecie Beida pojawiła się pierwsza gazetka dazibao z 

rewolucyjnymi sloganami. Największe znaczenie miała jednak gazetka wywieszona 29 maja 

na Uniwersytecie Tsinghua, której autorzy założyli czerwone opaski z napisem „Czerwona 

Gwardia”.  Od  tej  pory  studenci  i  młodzi  robotnicy  zaczęli  organizować  się   w   

oddziały czerwonogwardzistów (hunwejbinów), ślepo oddane Mao i głoszące potrzebę 

przejęcia władzy na uczelniach, w wojsku i partii. 1 czerwca oficjalna gazeta KPCh „,Renmin 

Ribao”, obwieściła że dni „wrogów” są już policzone. 

Przerażony Liu Shaoqi próbował zatrzymać wzbierający bunt, wysyłając w czerwcu i 

lipcu na uczelnię specjalne „grupy robocze”, które miały ostudzić rewolucyjne nastroje 

czerwonogwardzistów, jednak działania te nie przyniosły żadnych efektów. 5 sierpnia pojawiły 

się dazibao zawierające słynne wezwanie Mao do młodzieży „bombardujcie sztaby”, będące 

zachętą do usunięcia starych działaczy partyjnych. Pojawiły się także zdjęcia Mao 

przepływającego wpław rzekę, mające pokazać że wódz mimo swego wieku wciąż jest silny. 

W dniach 1–12 sierpnia odbyło się, z udziałem czerwonogwardzistów i przy 

nieobecności połowy członków nadzwyczajne plenum KC, które usunęło Liu Shaoqi ze 

stanowiska wiceprzewodniczącego partii, mianując na to miejsce Lin Biao. Plenum przyjęło 

także 16-punktową deklarację, stanowiącą program rewolucji kulturalnej. Zakładała ona m.in. 

powrót do tworzenia komun ludowych na wsi. 

18 sierpnia miliony członków Czerwonej Gwardii z całego kraju zgromadziło się na 

placu Tian’anmen w Pekinie na wiecu zorganizowanym przez Przewodniczącego. Mao i Lin 

Biao ukazali się 11 milionom czerwonogwardzistów, spotykając się z aplauzem tłumu, który w 

pewnym momencie zaczął skandować na cześć Przewodniczącego wan sui (dziesięć tysięcy 

lat); okrzyku tego w przeszłości używano w odniesieniu do cesarzy). Lin Biao zachęcił 

czerwonogwardzistów do buntu i zwalczania „starych idei, kultury, zwyczajów i obyczajów”[1]. 

Do końca listopada odbyło się jeszcze 7 takich spotkań, początkowo brali w nich udział także 

liczący na możliwość unormowania sytuacji Liu Shaoqi i Deng Xiaoping. Mao na żadnym z 

wieców ani razu nie przemówił do zgromadzonych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Tsinghua
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_kulturalna#cite_note-OPRES-1
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Do Mao Zedonga - Myśl jest bronią. Krytykuj stary Świat. Zbuduj nowy Świat. 

 

 

Od spotkania czerwonogwardzistów z Mao 18 sierpnia kraj pogrążył się w 

rewolucyjnym chaosie[3]. Czerwonogwardziści zaczynali od rozprowadzania propagandowych 

ulotek i broszur oraz list nazwisk rzekomych kontrrewolucjonistów, a także odgrywania 

zaimprowizowanych sztuk o propagandowej treści. Następnym krokiem były publiczne 

kampanie oszczercze wobec „kontrrewolucjonistów”, tortury i rabowanie ich domów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_kulturalna#cite_note-Polit-3
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Czerwonogwardziści w ramach walki z „czterema starymi rzeczami” wdzierali się do domów i 

niszczyli wszystkie „burżuazyjne” sprzęty, takie jak drogie meble, książki, szachy, eleganckie 

ubrania, płyty gramofonowe. Zabroniono także śpiewania dzieciom kołysanek, puszczania 

latawców, urządzania wesel i pogrzebów, kobietom obcinano długie włosy[3]. Bandy 

czerwonogwardzistów rabowały także muzea, niszczyły zabytki i dzieła sztuki. Chcąc 

zminimalizować straty premier Zhou Enlai wysłał wojsko do otoczenia i obrony ważniejszych 

obiektów takich jak Zakazane Miasto, jednak czerwonogwardziści zdołali zniszczyć m.in. 

mury miejskie Pekinu[3]. Prześladowano intelektualistów, uczniów zachęcano do szykanowania 

i poniżania nauczycieli. 

 

 
 

 

 

 

 
Na kilka lat całkowicie zamarła chińska kultura. Poza dziełami Stalina i Envera Hodży 

przestały ukazywać się zagraniczne książki[3]. Pod auspicjami Jiang Qing rozpoczęto 

doszczętne niszczenie tradycyjnej opery chińskiej, próbując w jej miejsce wprowadzić nową 

„operę rewolucyjną”. W latach 1967–1972 nie nakręcono w Chinach żadnego filmu 

fabularnego. 

Grupy hunwejbinów przemieszczały się po kraju w celu „wymiany doświadczeń”, 

wdzierały się do fabryk i urzędów[1]. Często dochodziło do starć z broniącymi zakładów 

robotnikami[1]. W niektórych przypadkach nawet poszczególne grupy Czerwonej Gwardii 

zwalczały siebie nawzajem jako „kontrrewolucjonistów”. 

10 października Lin Biao publicznie skrytykował Liu i Denga jako kapitalistycznych 

sługusów. Liu złożył samokrytykę, a niedługo potem został schwytany przez 
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czerwonogwardzistów i wywieziony w nieznane miejsce. Dopiero po latach okazało się, że 

zmarł w 1969 roku na podłodze więzienia w Kaifengu, pozbawiony pomocy medycznej. 

Również Peng Dehuai, pojmany przez hunwejbinów, został zmuszony do klęczenia przed 40 

tysiącami żołnierzy na pekińskim stadionie. Represje i kampania poniżeń dotknęły także inne 

osoby, m.in. X Panczenlamę Lobsanga  Czokji  Gjalcena,  żonę  Liu  Shaoqi Wang  

Guangmei (uznana za „burżuazyjną paniusię” musiała chodzić w worku i naszyjniku z piłeczek 

pingpongowych) czy Deng Xiaopinga. Ten ostatni był prowadzany ze związanymi rękami 

ulicami Pekinu i ostatecznie wywieziony na wieś w prowincji Jiangxi gdzie pracował rąbiąc 

drewno; jego syn Deng Pufang został kaleką po tym jak czerwonogwardziści wyrzucili go 

przez okno. 

 

 
 

 

 

Wraz z rewolucją kulturalną nastąpiło całkowite zamrożenie stosunków z zagranicą, 

które zapoczątkowało uwięzienie ministra spraw zagranicznych Chen Yi. Poza 

przedstawicielem w Kairze odwołano do kraju wszystkich chińskich ambasadorów[3]. 

Przebywający w Pekinie zagraniczni dyplomaci stali się obiektem ataków, hunwejbini podpalili 

ambasadę brytyjską. Jedynym sojusznikiem ChRL pozostała Albania, wobec innych państw 

Pekin rozpoczął agresywne ataki słowne i rzucanie obelg (Mongolię uznano za „faszystowską”, 

Sri Lankę za „pajaca”, a Koreę Północną za „kontrrewolucyjną”). Agresywna postawa Pekinu 

zaowocowała m.in. wydaleniem chińskich dyplomatów i ekspertów z 13 afrykańskich krajów 

i konfliktem granicznym z ZSRR w 1969 roku. 
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„ Zdrajca, zdrajca i parch Liu Shaoqi wydalony z partii na zawsze!” 

 

 

2.3.2 Rok 1967: Walka o władzę polityczną. 

Na początku 1967 roku armia otrzymała rozkaz „wspierania lewicy”, co nadało 

wydarzeniom w kraju charakteru nieomal wojny domowej. 

W styczniu rozpoczął się proces przejmowania kontroli w strukturach samorządowych. 

Usuwano i poddawano represjom lokalnych polityków. Jako nowe organa władzy 

samorządowej tworzono komitety rewolucyjne składające się w większości z członków 

Czerwonej Gwardii i żołnierzy. W Szanghaju Chen Boda i Zhang Chunqiao po krwawej 

rozprawie ze starą administracją próbowali stworzyć tzw. Komunę Szanghajską opartą o 

wspólnotę dóbr i odwoływalność urzędników; eksperyment ten zakończył się fiaskiem i został 

potępiony przez samego Mao jako zbyt daleko idący. 
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W     wielu     miejscach      dotychczasowe      władze      stawiły      zbrojny      opór, 

w Syczuanie i Guangxi w walce o władzę użyto nawet czołgów. W celu zdobycia broni 

czerwonogwardziści napadali na pociągi z pomocą dla walczącego Wietnamu. W Pekinie 

oblężono   siedzibę    premiera    Zhou    Enlaia,    który    na    terenie    rządowego 

kompleksu Zhongnanhai ukrywał prześladowanych przez Czerwoną Gwardię. 3 miliony 

działaczy partyjnych zesłano do reedukacji w specjalnie utworzonych „szkołach 7 Maja. 

Punktem zwrotnym były wydarzenia w Wuhanie mające miejsce pod koniec lipca. Gdy 

lokalni dowódcy wojskowi sprzymierzyli się z oddziałem Czerwonej Gwardii nie cieszącym 

się poparciem Grupy do spraw Rewolucji Kulturalnej, do miasta przybyła delegacja na czele z 

ministrem bezpieczeństwa Xie Fuzhi. Delegaci zostali aresztowani i pobici. Zostali uwolnieni 

dopiero następnego dnia przez oddziały wierne Pekinowi. 

Wydarzenia w Wuhanie uświadomiły Mao, że sprawy zaszły za daleko i w sierpniu 

nakazał wojsku przywrócenie porządku w kraju. Wojsko miało „popierać lewicę, a nie frakcje” 

i zneutralizować radykalne ośrodki. Armia rozbiła kampusy Czerwonej Gwardii, a jej 

poszczególne oddziały zaczęto rozwiązywać. Około 14 milionów hunwejbinów zesłano do 

pracy na wsi. 
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Mao z opaską czerwonogwardzisty. 

 

2.3.3. Rok 1968: Kult jednostki. 
 

 

 

 
„Chińska Armia Ludowa jest świetną szkołą myśli Mao Zhedonga.” 

 

 
 

Po rozprawieniu się z czerwonogwardzistami i zamętem w kraju rozpoczął się proces 

konsolidacji władzy przez rewolucjonistów, a sam Mao zaczął być otaczany nieomal boską 

czcią. Na plenum KC w październiku Liu Shaoqi (znajdujący się już od kilku miesięcy w 

więzieniu) został pozbawiony wszystkich stanowisk i wyrzucony z partii. 
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2.3.4. Czas Lin Biao. 

2.3.4.1. Zmiana układu sił. 

W dniach 1–24 kwietnia 1969 roku odbył się IX Zjazd KPCh. Przyjęto na nim nowy 

statut, który czynił Lin Biao „najbliższym towarzyszem broni” Mao oraz jego oficjalnym 

następcą. Lin Biao stał się oficjalnie drugą osobą w państwie. Na Zjeździe wymienione zostało 

80% składu KC, a przynależność do Partii uzależniono od pochodzenia klasowego[. Rewolucja 

kulturalna weszła oficjalnie w okres „walki, krytyki i naprawy”, a faktycznie została wygaszona. 

Rozkład sił w partii pomiędzy militarystów Lin Biao, pragmatyków Zhou Enlaia i 

rewolucjonistów Jiang Qing gwarantował Mao równowagę i brak ekscesów. 

 

 
 

Generał Lin Biao (1907-1971) 

 

 

2.3.4.2. Próba puczu wojskowego. 

Na II Plenum KC w Lushan 23 sierpnia 1970 Chen Boda, prawdopodobnie inspirowany 

wcześniej przez Lin Biao, zaproponował aby Mao objął ponownie, wakujący po usunięciu Liu 

Shaoqi, urząd Przewodniczącego ChRL. Mao potępił ten projekt i nakazał usunąć Chena z 

partyjnych stanowisk. 

13 września 1971 roku w oficjalnym komunikacie podano że Lin Biao zginął w 

katastrofie lotniczej nad Öndörchaan w Mongolii, podczas ucieczki do ZSRR. Kulisy śmierci 

Lina do dziś pozostają zagadkowe. 

Według oficjalnej wersji po porażce na II Plenum w Lushanie Lin Biao postanowił 

dokonać w porozumieniu ze swoim synem, marszałkiem lotnictwa Lin Liguo zamachu stanu, 

określanego jako „Projekt 571”. W porozumieniu z grupą wojskowych mieli przygotować 
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zamach na Mao, chcąc wysadzić pociąg którym wracał on z Changsha do Pekinu. Następnie 

Lin Biao miałby powołać nowy Komitet Centralny w Kantonie. Mao miał jednak 

niespodziewanie wyjechać wcześniej, wobec czego plany spiskowców spełzły na niczym. O 

planowanym zamachu miał się dowiedzieć Zhou Enlai, wobec czego Lin podjął decyzję o 

ucieczce do ZSRR. 

Wersja o zamachu jest często podważana, a w sprawie jest wiele niewyjaśnionych 

zagadek. Nigdy nie znaleziono ciała Lina (miało się ono zwęglić), podawano też w wątpliwość 

fakt że to on był na pokładzie samolotu[. Wielu historyków przypuszcza że śmierć Lin Biao 

mogła być wynikiem gry politycznej prowadzonej przez Zhou Enlaia, bądź nawet samego Mao. 

Śmierć Lina spowodowała wyeliminowanie frakcji wojskowej z kierownictwa partii. 

 

 
 

 

 

2.3.5. Czasy bandy czworga. 

Śmierć Lin Biao stała się początkiem walki o sukcesję po Mao. Wyeliminowanie frakcji 

wojskowej spowodowało wzrost pozycji premiera Zhou Enlaia. Zhou wykorzystał wzrost 

swojej pozycji do uporządkowania w miarę możliwości instytucji rządowych i 

zminimalizowania w nich wpływów Grupy ds. Rewolucji Kulturalnej[2]. Zezwolono na uprawę 

przyzagrodowych działek w komunach, ożyły stosunki z zagranicą (czego efektem była np. 

przełomowa wizyta Nixona w Chinach), wznowiły działalność niektóre rozbite przez 

hunwejbinów organizacje takie jak Liga Młodzieży Komunistycznej czy związki zawodowe. 

Zhou dbał także o rehabilitację represjonowanych wcześniej działaczy partyjnych; dzięki jego 

protekcji w 1972 roku pozwolono na powrót do Pekinu Deng Xiaopingowi, który w 1973 roku 

został wicepremierem. 
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Główną rywalką Zhou była żona Mao, Jiang Qing. Wraz z 3 poplecznikami z Szanghaju, 

Zhang Chunqiao, Yao Wenyuanem i Wang Hongwenem (tzw. banda czworga) dążyła do 

kontynuowania rewolucji kulturalnej. Na X Zjeździe Partii w dniach 24–28 sierpnia 1973 roku 

dzięki protekcji Jiang w skład Biura Politycznego weszło kilku radykałów, a Wang Hongwen 

został wywindowany na wysokie funkcje partyjne. 

Po umocnieniu swojej pozycji Jiang Qing rozpoczęła Kampanię przeciwko Lin Biao i 

Konfucjuszowi (批林批孔运动, pī Lín pī Kǒng yùndòng), która faktycznie wymierzona była w 

Zhou Enlaia. Główne uderzenie przeprowadzono na wiosnę 1974 roku, kiedy to zaatakowano 

„rewizjonizm w gospodarce”, muzykę klasyczną oraz „klasowe niesprawiedliwości w 

kształceniu”, które uważano za elementy kojarzące się ze  Zhou.  Atakom  poddano  także 

film Chung-Kuo Michelangelo Antonioniego, który na zaproszenie premiera odwiedził Chiny. 

Kampania nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów, gdyż większość społeczeństwa nie 

poparła jej. Sam Zhou, poważnie chory, został w czerwcu 1974 roku hospitalizowany, a w jego 

zastępstwie faktycznie ster rządów przejął Deng Xiaoping. 

17 stycznia 1975 roku, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych na 

pierwszej od 9 lat sesji przyjęło nową konstytucję, sankcjonującą zdobycze rewolucji 

kulturalnej. Sam Mao, obecnie mocno schorowany, starał się utrzymać wrogie sobie frakcje w 

szachu, rozdzielając po równo władzę pomiędzy Deng Xiaopingiem i Ye Jianyingiem a Zhang 

Chunqiao. Jednocześnie windował do góry niezależnego od obu frakcji Hua Guofenga. 

W styczniu 1975 roku Zhou Enlai, dotychczas zapewniający sobie wysoką pozycję, 

której nie utracił pod koniec lat 60. dzięki zręcznemu lawirowaniu pomiędzy poszczególnymi 

frakcjami, pochwalając Rewolucję kulturalną i kampanię anty konfucjańską, przedstawił znaną 
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jeszcze przed rewolucją koncpecję głoszącą, że Chiny powinny dążyć do pełnej modernizacji, 

w czterech głównych sektorach stąd hasło[5] czterech modernizacji. Zawarte w nich wezwanie 

do reform ekonomicznych całkowicie wykluczało się ideologicznie z programem lansowanym 

przez Mao podczas wielkiego skoku i rewolucji kulturalnej. Grupa Jiang Qing ostro 

skrytykowała program Zhou nazywając go „trującym chwastem”. 16 grudnia 1975 roku bandę 

czworga poważnie osłabiła śmierć Kang Shenga, głównego animatora czystek[. 

 

 
 

 

 
 

2.3.6. Rok 1976: Koniec rewolucji kulturalnej. 

8 stycznia 1976 zmarł Zhou Enlai. Nowym premierem został Hua Guofeng. Banda 

czworga wykorzystała śmierć Zhou do zmasowanej nagonki prasowej na niego i Denga. 

5 kwietnia podczas święta zmarłych na placu Tian’anmen setki tysięcy osób zebrało się 

aby uczcić pamięć zmarłego w styczniu premiera. Święto szybko nabrało charakteru wiecu na 

którym wyrażano niezadowolenie wobec sytuacji w państwie. Gdy w nocy Wang Hongwen 

nakazał usunąć wieńce złożone u stóp Pomnika Bohaterów Ludu, rozpoczęły się zbrojne starcia 

pomiędzy wojskiem a tłumem; kilka osób zginęło, tysiące pobito i aresztowano. Członkowie 

bandy czworga postanowili wykorzystać zamieszki i usunęli ponownie Denga i inne osoby 

zrehabilitowane przez Zhou. 

9 września 1976 zmarł Mao Zedong. Zgodnie z jego ostatnią wolą, faktyczna władza 

znalazła się w rękach Hua Guofenga. Członkowie bandy czworga byli rozgoryczeni decyzją 

Mao. W prasie rozpoczęły się ataki na Hua i jego otoczenie[3]. W spodziewanej rozgrywce o 

władzę banda czworga mogła liczyć na poparcie Szanghaju i Mandżurii, 40% członków Biura 
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Politycznego i pięciu lub sześciu z jedenastu okręgów wojskowych. Większość armii była 

jednak wrogo nastawiona do Jiang Qing i jej grupy. Marszałek Ye Jianying, w porozumieniu z 

zesłanym do Guangdongu Dengiem przeciągnął na swoją stronę wahającego się Hua Guofenga 

oraz dowódcę elitarnej jednostki 8341 Wang Dongxinga. W nocy z 5 na 6 października Zhang 

Chunqiao, Wang Hongwen i Yao Wenyuan zostali niespodziewanie pojmani przez żołnierzy w 

gmachu KC[4]. Jiang Qing została aresztowana we własnym domu. Na wieść o aresztowaniu 

bandy czworga na ulice chińskich miast wyszły rozentuzjazmowane tłumy, dając wyraz swojej 

radości. Wydarzenie to jest uważane za koniec rewolucji kulturalnej. 

2.4. Po rewolucji. 

Po odsunięciu bandy czworga Hua objął 22 października 1976 roku stanowisko 

przewodniczącego KC i Centralnej Komisji Wojskowej, przejmując tym samym pełnię władzy. 

Szybko okazało się, że nowy przywódca nie spełni pokładanych w nim nadziei i nie rozliczy 

rewolucji  kulturalnej.  Zamiast  tego  próbował  wprowadzić  dogmatyczny  kult  Mao,  m.in. 

ogłaszając  zasadę  dwóch  aksjomatów  ( 两 个 凡 是 ),  która  brzmiała:  „Jakąkolwiek by 

sformułował politykę przewodniczący Mao, będziemy jej zdecydowanie przestrzegać; 

jakiekolwiek by były jego instrukcje, niezachwianie będziemy zgodnie z nimi postępować”, 

czy nakazując zbudować w Pekinie Mauzoleum Mao Zedonga. 

Sympatia większości członków KC, armii oraz społeczeństwa znajdowała się po stronie 

Deng Xiaopinga. Dowódcy wojskowi zaczęli żądać powrotu Denga, co szybko podchwyciły 

gazetki dazibao[. Niezdolny w takiej sytuacji do funkcjonowania bez Denga Hua zgodził się na 

przywrócenie mu w lipcu 1977 roku wszystkich utraconych stanowisk. Podział w partii 

potwierdził XI Zjazd KPCh w sierpniu tego samego roku, gdy Hua pochwalił zasadnicze 

założenia rewolucji kulturalnej i zaproponował model gospodarczy wzorowany na tym sprzed 

wielkiego skoku; referat Hua nie spotkał się z aplauzem zrehabilitowanych właśnie delegatów 

represjonowanych w latach 1966–1976[3].Na wsi, zrujnowanej dwudziestoma latami 

eksperymentów gospodarczych (poziom produkcji rolnej w 1977 roku był taki jak w czasach 

dynastii Han, chłopi postanowili wykorzystać koniec rewolucji kulturalnej i kruchą władzę Hua. 

24 listopada 1978 roku w małej komunie w prowincji Anhui osiemnaście rodzin chłopskich 

rozparcelowało między siebie ziemię należącą do komuny i zobowiązało się do wzajemnej 

obrony podczas ewentualnej interwencji wojska. Chłopów nie spotkały jednak żadne represje, 

a następne komuny wkrótce poszły ich śladem. Deng tymczasem wykorzystał szerokie poparcie 

jakim się cieszył. W lipcu 1977 roku rzucił hasło „szukać prawdy w faktach”, będące zachętą 

do reform gospodarczych. Do najbliższych jego współpracowników należeli Ye Jianying, Li 
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Xiannian i Chen Yun. 5 marca 1978 roku uchwalona została nowa konstytucja, cofająca 

większość poprawek wprowadzonych w maoistowskiej konstytucji z 1975 roku. Jesienią 1977 

roku odbyły się pierwsze od wielu lat egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, zaczęło się 

odradzać życie akademickie i kulturalne. Jednocześnie rozpoczęły się masowe rehabilitacje 

osób represjonowanych w czasie kampanii przeciwko prawicowcom, wielkiego skoku i 

rewolucji kulturalnej. Do 1982 roku zrehabilitowano 99% ofiar kampanii przeciwko 

prawicowcom, a z pozostałych ofiar 2,8 mln właścicieli ziemskich, 700 tysięcy rzemieślników 

i 4,2 mln byłych członków Kuomintangu. W listopadzie 1978 roku na „Ścianie Demokracji” w 

pekińskiej Alei Xidan pojawiły się dazibao atakujące Hua Guofenga i potępiające błędy Mao. 

5 grudnia pojawiło się słynne dazibao Wei Jingshenga o „piątej modernizacji”, czyli 

demokracji. 

W atmosferze tych wydarzeń III Plenum KC w grudniu 1978 zakończyło się 

zdecydowanym zwycięstwem Deng Xiaopinga, który przejął de facto pełnię władzy w państwie 

i zapoczątkował proces reform. 

W listopadzie 1980 roku rozpoczął się proces członków bandy czworga. W wyrokach 

wydanych  25  stycznia  1981   roku   skazano   ich   za   działalność   antypartyjną. Jiang 

Qing orazZhang Chunqiao zostali skazani na karę śmierci (zamienioną na dożywotnie 

więzienie) aWang Hongwen i Yao Wenyuan na 20 lat pozbawienia wolności. Wraz z nimi 

skazano 6 członków „kliki Lin Biao”, uczestników rzekomego spisku z 1971 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Proces „bandy czworga”. 
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2.5. Epilog Rewolucji Kulturalnej. 
 

Rewolucja Kulturalna (1966 – 1976) to 7– 8 milionów zamordowanych lub 

doprowadzonych do samobójstwa. Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna miała na celu 

całkowite zniszczenie tradycyjnej chińskiej kultury i jej wartości. Kampania osiągnęła stan 

ekstremalnego szaleństwa, gdzie dzieci biją lub nawet mordują własnych rodziców, nauczycieli 

i osoby starsze; wielu z nich otrzymało władzę stosowania tortur i upokarzania publicznego. Z 

pośród metod zaadoptowanych przez KPCh, zabijanie stało się głównym sposobem 

udowodnienia jej „rewolucyjnego” stanowiska. 

Nastały chaotyczne czasy, gdzie szerzący się kanibalizm pojawił się w wielu regionach. 

Jak powiedział chiński uczony Kenneth Lieberthal: „Świat zewnętrzny mógł spojrzeć na 

przemoc, gdzie pęczki zwłok, wiele z nich bez głów, spływają Perłową Rzeką wzdłuż do Hong 

Kongu.” 

 

 
2.6. Czas chaosu. Koszmar ludzi ze "śmierdzącej" kategorii”. 

To był okres totalnego zniszczenia. Najgorszy los spotkał ludzi zaliczonych do 

dziewiątej "śmierdzącej" kategorii. Miliony ludzi zmarły w straszliwych warunkach, pojawiały 

się przypadki kanibalizmu. 

Wielka rewolucja kulturalna w Chinach była jednym z najbardziej krwawych okresów 

w nowożytnej historii. Wielki ruch społeczno-polityczny, zainicjowany przez Mao Zedonga, 

kosztował życie wiele milionów osób. 

Celem rewolucji, która toczyła się w latach 1966-1976, było zbudowanie prawdziwego 

socjalizmu i prawdziwej komunistycznej świadomości, ale skończyło się na masowych 

mordach i brutalnej walce o władzę. 

W ciągu 10 lat dokonano tak odrażających czynów, że wielką rewolucję uznaje się 

obecnie za "negatywny fenomen" nawet w samych Chinach. 

 

2.7. Opinia naukowca: 

z prof. Bogdanem Góralczykiem na ten temat rozmawia Piotr Gruszka: 

 
Piotr Gruszka: Panie profesorze, 16 maja 1966 roku na posiedzeniu Biura Politycznego KC 

KPCh została utworzona grupa ds. rewolucji kulturalnej. Czym ona się miała zajmować? 
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Prof. Bogdan Góralczyk*: Ta grupa miała wspomóc Mao Zedonga, ponieważ on tracił władzę. 

Tracił władzę w ten sposób, że wywołał najpierw tzw. mały skok w 1957 roku, a potem tzw. 

wielki skok, który przyniósł ze sobą największe ofiary głodowe w XX stuleciu, większe niż na 

Ukrainie. Ostatnie szacunki mówią o ponad 40 mln ofiar głodu. To doprowadziło do 

pierwszego w historii ChRL fermentu na szczytach władzy. W 1959 roku marszałek Peng 

Dehuai oficjalnie sprzeciwił się linii Mao. To spowodowało, że szybko trafił do więzienia i do 

swojej śmierci w 1974 roku nigdy nie wrócił do łask. Natomiast to bezpośrednio podminowało 

pozycję Mao Zedonga jako jedynego człowieka nadającego kurs komunistycznym Chinom. 

Tym bardziej, że w 1962 roku utworzył się taki triumwirat: Liu Shaoqi - przewodniczący CHRL, 

Deng Xiaoping - który później odegrał wielką rolę, był sekretarzem partii oraz Zhou Enlai, 

długoletni premier. I to oni zaczęli porządkować gospodarkę po szaleństwach wielkiego skoku. 

To spowodowało zepchnięcie w cień Mao Zedonga. Mao nigdy się nie godził z podziałem 

władzy i szukał tylko sprzyjającej okoliczności, by uderzyć. I uderzył. Tak naprawdę to 

pierwsza salwa została oddana w listopadzie 1965 roku w Szanghaju. Jeden z członków 

późniejszej "bandy czworga", Yao Wenyuan napisał taki duży tekst, który był pierwszą 

zapowiedzią, że powróci lewackie odchylenie. A od maja 1966 roku mamy już powrót do 

skrajnie lewackiego kierowania państwem i robią to ludzie z poduszczenia i za pełną wolą i 

świadomością Mao Zedonga. 

 
Po dwóch dniach od posiedzenia grupy doszło do pierwszej czystki na szczytach władzy. 

 
Ta grupa była powołana po to, by prześwietlić najwyższe kierownictwo. Bardzo szybko, bo już 

latem 1966 roku o Liu Shaoqi używa się terminu, mówiącego o tym, iż jest to "pierwsza osoba 

w państwie krocząca kapitalistyczną drogą", a Deng Xiaoping - "drugą osobą w państwie 

kroczącą kapitalistyczną drogą". Tak narodziła się kampania zwalczania przeciwników 

ideowych i politycznych. Głównym wrogiem stał się Liu Shaoqi. Mao z pewnych względów 

ochraniał Deng Xiaopinga, który nie pojechał od razu na prowincję. Do 1969 roku siedział w 

areszcie domowym. Dopiero później pojedzie na 4 lata na prowincję. 

Szybko też do akcji wkraczają hunwejbini. Kim oni byli i z jakich warstw społecznych się 

wywodzili? 

To była jedna z genialnych zagrywek Mao, który uznał, że najlepszym sposobem, aby zrobić 

czystkę w partii nie jest sięganie po aparatczyków i napuszczanie ich na siebie, czy sięganie po 

swoją niekonsumowaną małżonkę Jiang Qing. Postawił na młodzież, której dał możność 
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krytykowania wszystkich autorytetów, począwszy od własnych nauczycieli. Równocześnie 

wiara społeczeństwa w komunizm jeszcze się nie wypaliła. Przeciwnicy Mao nigdy się nie 

odważyli otwarcie uderzyć, poza wspomnianym marszałkiem Peng Dehuaiem, bohaterem 

wojny koreańskiej. To było ich największym błędem i ci mało odważni przywódcy sami za to 

najwięcej zapłacili. Natomiast Mao nie miał takich skrupułów. Był okrutny i skuteczny aż do 

bólu. Wykorzystał młodzież. Ona została wypuszczona po to, aby robić zawieruchę, robić chaos 

pod sklepieniem niebios, po to by wprowadzić nowe porządki. A kiedy młodzież wykonała 

swoje zadanie, to 17 mln hunwejbinów skierowano na wieś na reedukację i tam siedzieli do 

końca lat 70-tych. 

Smutny koniec 

 
Tak to bywa z rewolucjonistami, którzy dadzą się wykorzystać. 

 
W sierpniu partia przyjęła 16-punktową deklarację, którą można określić mianem programu 

rewolucji kulturalnej. Jakie były główne jej założenia? 

Założenia były lewackie, że ma być stała, permanentna rewolucja, bo inaczej - jeśli jej nie 

będzie - to powróci własność, burżuazja, nastąpi odejście od lewicowej, komunistycznej drogi. 

To jest też czas, kiedy Chiny rewolucję zaczynają wyprowadzać poza swoje granice. 

Najskuteczniej tę rewolucję zrealizował niejaki Pol Pot w Kambodży. Tę rewolucję należało 

przeprowadzać metodą walki klasowej, a więc zwalczania wrogów klasowych. Równocześnie 

nie było wówczas mowy o jakimkolwiek państwie prawnym. W 1959 roku przestaje istnieć 

ministerstwo sprawiedliwości. W tym czasie żadnego prawa nie ma, a jest tylko woluntaryzm 

władz. Pojawiają się równocześnie coraz silniejsze nastroje antyradzieckie. 

Pod koniec lat 60-tych Mao dochodzi od koncepcji, niezależnie od Henry Kissingera po drugiej 

stronie oceanu, że największym wrogiem są nie USA, ale ZSRR. Tak dochodzi do walk na 

Ussuri w 1969 roku. Podsumowując, główne założenia rewolucji to: permanentna rewolucja, 

walka klas, żadnego programu ekonomicznego, tylko walka i woluntaryzm polityczny. 

Wspomniał pan o ZSRR, który stał się wrogiem numer 1 Chin. Jak świat zareagował na to, 

co się działo w Chinach? 

Trudno mówić o świecie jako takim, bo to trzeba podzielić. Warto przypomnieć, że lewica 

zachodnia szalała i chodziła z plakietkami przewodniczącego Mao. To jest 1968 rok, rozruchy 

na uczelniach francuskich, w Europie Zachodniej. Jest moda na Mao w zachodnich elitach 

intelektualnych. W zachodnich salonach politycznych nie było wiedzy i zrozumienia i tak 
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naprawdę nikt się Chinami nie zajmował do momentu, kiedy nie zajął się nimi Henry Kissinger. 

Amerykanie rozumieli, że można coś z Państwem Środka ugrać w sensie strategicznym. Wtedy 

rodzi się trójkąt strategiczny USA - ZSRR - Chiny, a w ślad za tym rozmowy, które były 

prowadzone w Łazienkach Warszawskich w Pałacyku Myśliwskim nagle zostały przeniesione 

do ambasad. Doszło do przełomu, jakim była wizyta prezydenta Richarda Nixona w lutym 1972 

roku w Pekinie. Natomiast Europa Zachodnia w tym czasie nie rozumie Chin i nimi się nie 

zajmuje. Cały blok wschodni powiela natomiast stanowisko radzieckie, gdzie na Chińczykach 

nie zostawia się suchej nitki. W tym czasie świat uznaje, że sytuacje w Chinach nie jest 

niebezpieczna. Co więcej, świat się zajmuje wtedy wojną w Wietnamie, a nie Chinami. Dopiero 

wizyta Nixona jest prawdziwym szokiem. Tzw. dyplomacja pingpongowa i przełom w 

stosunkach z USA stanowią prawdziwy szok. Wtedy świat zaczyna mówić o Chinach. 

Jednym z niewielu sojuszników Chin w czasie rewolucji kulturalnej była Albania. Dlaczego? 

 
Dlatego, że w 1963 roku była wielka narada partii komunistycznych w Moskwie, gdzie 

próbowano Chińczyków przywrócić do obozu. Pojawiły się też problemy osobowościowe. 

Początek wziął się ze słynnego wystąpienia Nikity Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR, kiedy 

skrytykował Stalina. Tę krytykę Mao odebrał także jako krytykę własnych rządów. Wobec 

tego Chruszczow w oczach Mao był takim małym wiejskim roztropkiem, który krytykuje 

człowieka, z którego piersi - jak sam Mao się wyrażał - ssał mleko. Tego się nie robi. Mao 

skompromitował Chruszczowa, bo w czasie swojej ostatniej wizyty w 1958 roku, przyjął go 

nie gdzie indziej, tylko w basenie. A Chruszczow, podkreślmy, nie umiał pływać. Radziecki 

przywódca dał się ośmieszyć. W 1960 roku wycofano radzieckich specjalistów z Chin. W 1963 

roku podjęto więc próbę przywrócenia jedności obozowi komunistycznemu pod egidą Moskwy. 

Chińczycy się na to nie godziły, a jedynym państwem, które staje za nimi murem jest Albania 

Enwera Hodży. 

Wróćmy na grunt chiński. Jak wyglądała codzienność rewolucyjna w Państwie Środka? 

 
Cały okres jest okrutny i straszny, mamy coraz więcej relacji literackich, dokumentalnych z 

wewnątrz Chin i z zewnątrz, aczkolwiek ciągle jest to w Chinach temat tabu. Należałoby 

bowiem właściwe ocenić ówczesną rolę Mao Zedonga i KPCh. Wobec tego podchodzi się do 

zagadnienia tylko segmentami i urywkami. Można jednak z tego ułożyć pewien obraz, który 

mówi o totalnej anarchii, totalnym rozkładzie państwa szczególnie w latach 1966-69. Wtedy 

hunwejbini obsadzają pociągi i jeżdżą bez biletu i atakują wrogów, których im wskaże Partia. 

Głównie chodziło o intelektualistów, których zaliczono do dziewiątej "śmierdzącej" kategorii, 
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gorszej niż kułaków i szpiegów Kuomintangu. Intelektualista był przedmiotem powszechnej 

pogardy. To był okres totalnego zniszczenia wszystkich struktur państwowych, oświaty. Nie 

było szkół. Bohaterem staje się pewien uczeń, który w szkole po egzaminie oddał czystką kartkę 

i przez to został wykreowany na bohatera. Nastąpiło odwrócenie wszystkich proporcji. 

Dziesiątki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi, są wysyłane do obozów pracy czy też gdzieś daleko 

na prowincję. Cnotą był donos na swojego rodzica czy dziadka. Za coś takiego dostawało się 

wyróżnienia, a nawet ordery. Towarzyszył temu straszliwy cynizm, a pogarda dla wiedzy 

zamieniła się też w walkę z "czterema starociami", czyli dochodziło do systematycznego 

niszczenia tradycyjnej kultury chińskiej. Jak to się złoży razem, wyłania się straszny obraz. 

Czym tamten program mógł grozić wypełniony do końca, pokazał Pol Pot w Kambodży. 

Wyprowadził mieszkańców stolicy i ludzi z miast, wytępił inteligencję, wycofał pieniądz i 

skierował ludzi do pracy na roli. Chiny były blisko. Pol Pot był jeszcze bardziej konsekwentny 

od Mao Zedonga, jednakże Chiny były zbyt wielkie by ten eksperyment doprowadzić do końca. 

Choć i tak zrobiono wiele zła. 

Punktem zwrotnym w rewolucji kulturalnej były wydarzenia w Wuhanie w lipcu 1967 roku. 

 
To już była wojna domowa, otwarty konflikt. Mao wtedy zrozumiał, że sytuacja wymyka się 

mu spod kontroli. Od tego momentu aprobata na wszystko, co robi Czerwona Gwardia jest 

coraz mniejsza, a coraz większa jest militaryzacja państwa. Kontrolę nad państwem przejmuje 

jedyna struktura nienaruszona, jaką jest armia. 

W kwietniu 1969 roku na drugą osobę w państwie wyrósł Lin Biao. Kim on był? 

 
Marszałkiem armii. Była to postać dość dziwna. Hipochondryk, ciągle się leczący, mający 

problemy z uczuleniami i liczne problemy ze zdrowiem. Nie lubił światła i wielu innych rzeczy. 

Jednak miał on wielkie zasługi. To właśnie Lin Biao pomógł Mao zwalczyć Peng Dehuaia. To 

on stworzył kult Mao Zedonga, skomponował słynną czerwoną książeczkę i nakazał każdemu 

żołnierzowi uczyć się jej na pamięć, a później narzucił to całemu narodowi. Za te zasługi zostaje 

mianowany w 1969 roku zastępcą i następcą Mao. 

Jednak i on nie cieszy się długo ze swojej pozycji. Oficjalna wersja mówi, że Lin Biao w 1971 

roku zginął w katastrofie samolotu w Mongolii. 

To na pewno była próba przewrotu. Do końca nie wiemy, w jakich okolicznościach zginął. Są 

wersje takie, że samolot odleciał z lotniska w ogromnym pośpiechu i nie miał pełnych baków. 

Ta wersja jest szerzona przez wiele osób, m.in. osobistego lekarza Mao Zedonga - Li Zhisui. 
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Inni mówią, że to nie prawda, że samolot był z pełnymi bakami, że prawdopodobnie nad 

Mongolią zawracał, może doszło do strzelaniny na pokładzie. Osoby, które były na pokładzie 

skremowano, wobec tego tak do końca nie wiemy, co tam się wydarzyło. Wiemy natomiast, że 

to był straszliwy wstrząs dla Mao Zedonga, który od tego momentu miał już ataki i udary, a 

jego zdrowie gwałtownie się załamało. Mao już nigdy nie powrócił do zdrowia. To był gwóźdź, 

który spowodował, że Mao się wewnętrznie rozłożył. 

Rewolucja kulturalna powoli zamiera? 

 
Ona zamiera w niektórych dziedzinach, ale formalnie istnieje. Koniec rewolucji to śmierć Mao 

- 9 września 1976 roku, a może aresztowanie "bandy czworga" na początku października. 

Potem są dwa lata interregnum, kiedy ścierają się dwie linie. Przedtem jednak rewolucja 

kulturalna cały czas trwa - to jest dominacja "bandy czworga" i lewactwa. Permanentna 

rewolucja, walka klas, tępienie inteligencji, nikt nie został wtedy zrehabilitowany. Nie ma 

powrotu do szkół, szkolnictwo jest rozbite. Jedno jest ważne, iż afera Lin Biao spowodowała 

zachwianie wiary w armię. Mao, klasyczny tyran, wyznawał zasadę "dziel i rządź". Uznał, że 

jego małżonka - Jiang Qing i "banda czworga" są zbyt silni, więc postanowił wzmocnić 

ugrupowanie pragmatyczne. Wiosną 1973 roku do Pekinu powrócił Deng Xiaoping, by wkrótce 

zastąpić Zhou Enlaia na funkcji premiera. Ten ostatni jako swój publiczny testament 

zaproponował Chinom tzw. program czterech modernizacji. Ale nikt tego programu nie był 

wtedy w stanie implementować, bo żył jeszcze Mao i dominowało lewackie odchylenie. 

Doświadczony Deng Xiaoping postawił więc wtedy, w 1975 roku, na jedną sferę - postanowił 

odbudowywać autorytet akademii nauk i szkolnictwa. Podjęto próbę autentycznej odbudowy 

systemu szkolnictwa, która jednak po kolejnym politycznym zwrocie i odsunięciu Denga 

skończyła się atakiem serca i śmiercią ówczesnego szefa resortu. 

Jaką władzą w państwie miała "banda czworga"? 

 
Miała władzę ogromną. Cała propaganda i aparat ideologiczny, kultura i oświatą znajdowały 

się w jej gestii. Doszło do tego, że w Chinach było tylko osiem wzorcowych oper. Chiny 

zamieniono w jedne wielkie koszary wojskowe czy obóz pracy. Narzucono im wolę jednostki 

i jedną bardzo uproszczoną ideologię. 

Banda czworga też nie skończyła zbyt dobrze… 

 
Tak. Aresztowano ją w niespełna miesiąc po śmierci Mao Zedonga. Kiedy premier Zhou Enlai 

zmarł w styczniu 1976 roku to wszyscy w Chinach i na świecie spodziewali się, że premierem 
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zostanie Deng Xiaoping, tymczasem w lutym opublikowano komunikat, że premierem 

zostanie Hua Guofeng, Wiadomo było, że to jest partyjny aparatczyk, który wywodzi się z tej 

samej prowincji - Hunan - co Mao. Dopiero w kwietniu schorowany Mao powiedział słynne 

słowa "kiedy ty wypełniasz swoje obowiązki, moje serce jest spokojne". To była cała 

legitymizacja władzy tego nawet w Chinach dotychczas mało znanego przywódcy. 

Hua Guofeng, za namową innych uznał, że z małżonką Mao jest mu nie po drodze i w niespełna 

miesiąc po śmierci Mao dokonano przewrotu pałacowego. W październiku 1976 roku 

członkowie bandy zostali aresztowani. W styczniu 1981 roku zapadły wyroki. Jiang Qing i 

Zhang Chunqiao zostali skazani na wyrok śmierci, który później został zamieniony na 

dożywocie. Natomiast Wang Hongwen i Yao Wenyuan zostali skazani na 20 lat więzienia 

(pierwszy najpierw dożywocie). 

Jak obecnie propaganda chińska przedstawia rewolucję kulturalną? 

 
W ogóle tej kwestii nie interpretuje. Ostatnia taka głośna wypowiedź, to słowa premiera Wen 

Jiabao w marcu tego roku, który postraszył, że jeśli nie będzie jedności w kierownictwie partii, 

to Chiny mogą przeżyć taką traumę i brzydki okres jak rewolucja kulturalna. Ta wypowiedź 

była niesłychana, bo oficjalnie rewolucja kulturalna jest tematem tabu. Oficjalna interpretacja 

tego co się stało znalazła się w dokumencie z czerwca 1981 roku. Przyjęto dawne stalinowskie 

interpretacje, zgodnie z którymi Mao w 70 proc. postępował dobrze, a w 30 proc. źle. Przy 

czym te 30 proc. to ostatnie 20 lat jego życia. 

Warto przy okazji zwrócić uwagę na jeden fenomen, który spotka każdego, kto uda się do Chin. 

To swoista moda na Mao. Taksówkarze mają breloczki albo nawet całe ołtarzyki z Mao. Są 

"rewolucyjne" karty do gry i różnego rodzaju gadżety. Jest nostalgia za Mao, który dawał 

bezpieczeństwo socjalne. Czyli była jedna żelazna miska ryżu i wszyscy jedli ze wspólnego 

kotła. Było biednie, ale po równo. W warstwach mniej uposażonych pojawił się autentyczny 

kult Mao. W księgarniach można znaleźć płyty z rewolucyjnymi operami pani Jiang Qing. 

Chiny mentalnie i politycznie jeszcze się z tamtym okropnym okresem nie rozliczyły. 

Jak wygląda bilans strat rewolucji kulturalnej? 

 
W Chinach jeszcze takiego bilansu nie ma, natomiast na Zachodzie są tylko szacunki, ale już 

prawdopodobnie w dużej mierze będziemy na nie skazani. Ówczesnych ofiar w 100 procentach 

nie policzymy. Kiedy Mao dochodził do władzy na wsi mieszkało 93 procent ludności, a na 

koniec epoki Mao to było 86-87 proc. Chiny więc pod koniec rewolucji nadal były 
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społeczeństwem feudalnym , agrarnym , zacofanym, krajem trzeciego świata. Prawdziwa 

rewolucja dokonała się w ostatnich 30 latach. Ostatnie badania pokazały, że ludności miejskiej 

jest już więcej niż wiejskiej i wynosi 51 proc. 

Najwięcej ofiar w okresie "lewackiego odchylenia" spowodował straszliwy glód po 

szaleństwach "wielkiego skoku". Szacunki rosną bezustanni i już się mówi o ponad 40 

milionach. To są przerażające dane. Pojawiały się nawet przypadki kanibalizmu. Oceny strat w 

sensie ekonomicznym czy mentalnym są raczej nie do oszacowania. Podkreślmy jednak, ze 

Chiny w całej epoce Mao się zindustrializowały, tzn, wprowadzono przemysł ciężki: hutnictwo, 

stalownie itd. Rewolucja kulturalna nie objęła tylko jednej sfery - badań kosmicznych i badań 

nad bronią jądrową i termojądrową. 

*Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk - w latach 1991-1998 przebywał na placówce dyplomatycznej 

na Węgrzech, w latach 2003-08 był ambasadorem RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin 

i Związku Mjanma (d. Birma), obecnie w Centrum Europejskim UW. Redaktor naczelny 

rocznika naukowego "Azja-Pacyfik". Autor licznych publikacji o Chinach, w tym tomu "Chiński 

Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa" (Warszawa 2010). 
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3. Podróż do Chin – październik 2008 roku. 

 

Razem z żoną Teresą, przy logistycznym wsparciu starszego syna Krzysztofa, 

odbyliśmy komfortową podróż do Państwa Środka. 

Na nowoczesnym lotnisku w stołecznym mieście Beijing, po długim locie z 

Amsterdamu wylądowaliśmy rano 1 października 2008 roku dokładnie w 59-tą rocznicę 

proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. W następnym tygodniu, przemieszczając się 

samolotami podróżowaliśmy po Chinach zataczając wielkie koło odwiedzając kolejno 

Shanghai, Hong Kong I Xi’an. 

3.1. Beijing i okolice. 

 
 

Zakazane miasto. 
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Wielki  Mur Chiński 
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Pamiątka po wizycie Mao. 

 

 

 
Pałac letni. 
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3.2. Shanghai i okolice. 
 
 
 

 

431 kilometrów na godzinę kalejką na poduszce magnetycznej z lotniska do Centrum 

Shanghai. 

 

 

Stare Miasto. 
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Dzielnica francuska w Centrum Shanghai. 
 

 

 

 

 

Na rzece Huangpu naprzeciwko Bundu. 
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3.3. Hong Kong. 
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3.4. Xi’an. 
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„Terakotowa armia”. 
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