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Abstract. Mass campaigns always involve mobilizing a large number of
people by the political elite to achieve a goal and they are a feature of
China’s political and social life. When Mao Zedong was in charge of
China, these mass campaigns were part of the daily life of the Chinese,
and they took place successively after the proclamation of the People’s
Republic on October 1, 1949. More than once these campaigns overlapped,
as in the case of the anti-right campaign (1957-1959) with the Great Leap
Forward (1958-1960). Here we will deal with a brief overview of the three
most important mass campaigns of Mao’s time, the Hundred Flowers
Campaign, The Great Leap Forward, and the Cultural Revolution.

Keywords: mass campaigns; China; Hundred Flowers Campaign; Great
Leap Forward; Cultural Revolution;

Campaniile de masã, denumite în China yundong, „sunt un element cheie
ºi foarte vizibil al stilului de conducere comunist chinez... Yundong în politica
chinezã, precum valurile, vin unul dupã altul pentru a mobiliza participarea
popularã în spatele obiectivelor prioritare ale politicii publice ale partidului.“1
Campaniile de masã implicã întotdeauna mobilizarea unui numãr foarte mare de
oameni de cãtre elita politicã pentru atingerea unui obiectiv ºi sunt o caracteris-
ticã a vieþii politice ºi sociale din China: „din 1949, masele chineze au participat
la peste o sutã de miºcãri de masã“2, inventariate fiind numai campaniile de
masã derulate pânã în anul 1970.

În perioada în care Mao Zedong s-a aflat la conducerea Chinei, aceste cam-
panii de masã au fãcut parte din viaþa cotidianã a chinezilor, ele derulându-se
succesiv dupã proclamarea Republicii Populare la 1 octombrie 1949. Nu o datã
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aceste campanii s-au suprapus, aºa cum a fost cazul campaniei anti-dreapta
(1957-1959) cu Marele salt înainte (1958-1960). Ne vom ocupa aici de o prezen-
tare sinteticã a celor mai importante trei campanii de masã din timpul lui Mao,
Campania celor o sutã de flori, Marele salt înainte ºi Revoluþia culturalã.

Campania celor o sutã de flori

Aceastã campanie a fost iniþiatã de Mao Zedong în primãvara anului 1956,
ca parte a „revoluþiei continue“ practicatã de liderul chinez, fiind totodatã un
rãspuns la procesul de destalinizare început de noul lider al URSS, Nikita
Hruºciov, dupã moartea lui Stalin, ºi la revoltele din Europa de Est care au avut
loc în acest an.

Campania iniþiatã de Mao a avut douã cauze majore: una externã ºi una
internã. Cea externã a fost determinatã de noul context apãrut în blocul statelor
comuniste dupã anul 1953. Dupã moartea lui Stalin (1953), noul lider al Uniunii
Sovietice, Nikita Hruºciov a reclamat începutul unui proces de destalinizare care
a generat dezbateri în întregul bloc comunist. În 1956, acestea au luat forma unor
revolte anticomuniste în Polonia ºi în Ungaria care au fost reprimate de armata
polonezã (cu sprijinul consilierilor sovietici), respectiv de Armata Uniunii
Sovietice. Evenimentele din Europa de Est au fost urmãrite îndeaproape, încã de
la început, de liderii chinezi care se aºteptau ca valul acestor revolte sã se extindã
ºi sã ajungã ºi în China. Pentru a preîntâmpina apariþia unor revolte, liderul chi-
nez, Mao Zedong, a gândit o modalitate de a refula nemulþumirile din societatea
chinezã într-o formã controlabilã de autoritãþile chineze.

Cauzele interne ale declanºãrii campaniei au fost determinate de noul context
internaþional ºi de gândirea lui Mao care era centratã în jurul conceptului de
„revoluþie continuã“. „Experienþa Beijingului în timpul acestor douã evenimente
(revoltele din Europa de Est – n.n.) a sporit hotãrârea lui Mao de a aduce re-
voluþia continuã a Chinei într-o fazã mai radicalã.“3 Mao era convins cã ºi în
societatea chinezã existã nemulþumiri ºi critici la adresa guvernului ºi a adminis-
traþiei, care ar trebui sã fie auzite în mod public. Mai mult, dupã denunþarea lui
Stalin de cãtre Hruºciov, apãruserã ºi în China tendinþe care-l asociau pe liderul
chinez cu Stalin ºi gesturi de marginalizare a acestuia, ceea ce l-a determinat pe
Mao sã acþioneze. Existã ºi acum o controversã cu privire la scopul real al acestui
demers al liderului chinez, dacã el a dorit sincer sã îmbunãtãþeascã funcþionarea
partidului comunist ºi a administraþiei sau dacã toatã aceastã campanie nu a fost
decât o strategie gânditã pentru a identifica vocile critice la adresa sa ºi a-ºi ani-
hila astfel inamicii.

„Abordarea lui Mao pentru a rezolva orice problemã publicã majorã consta
într-o campanie de masã. În acest caz, problema era birocratismul, tirania admi-
nistrativã a Partidului Comunist Chinez.“4 Campania celor o sutã de flori a
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debutat în mai 1956 ºi a avut douã faze principale. Prima fazã este una care se
desfãºoarã cu precãdere în cercurile închise ale elitelor chineze. Ea a început
prin discursul lui Mao care anunþa debutul campaniei, sub sloganul „Lasã o sutã
de flori sã înfloreascã; lasã o sutã de ºcoli sã se întreacã“. El urmãrea sã încura-
jeze în acest mod criticile la adresa administraþiei, cu scopul de a îmbunãtãþi
funcþionarea instituþiilor publice ºi sã implice elita culturalã ºi tehnicã (o parte
din aceasta fiind înlãturatã în cadrul unei alte campanii de masã anterioare) de
care avea nevoie pentru transformãrile socialiste pe care le preconiza. Mao
„dorea cu sinceritate ca «masele» de intelectuali ºi de profesioniºti sã critice
erorile ºi excesele partidului.“5 (Ibidem) PCC-ul ºi intelectualii care-l sprijineau
deschis s-au opus acestui demers, neavând niciun interes pentru a primi critici
deschise, pe considerentul cã „publicul cu greu putea comenta în mod util lucrã-
rile de transformare socialistã, deoarece majoritatea publicului era de clasã proastã
sau, în cel mai bun caz, neutrã, fiind în mare parte þãrani ºi proveniþi din
burghezie, mai degrabã decât din clasa muncitoare.“6

Opoziþia faþã de demersul lui Mao în cercurile conducãtoare ale partidului a
fost decisivã în prima fazã a campaniei. Discursul lui din mai 1956 „nu a fost
publicat, ci a fost interpretat de Lu Ting-yi, directorul Departamentului de Pro-
pagandã al Comitetului Central al PCC, într-o formã care a circulat prin uni-
versitãþi, colegii tehnice ºi institute... despre care se spune cã era o distorsiune a
înþelesului lui Mao.“7 În faza iniþialã, intelectualii care au luat parte ulterior la
invitaþia de a critica guvernarea au fost sceptici sã critice în mod deschis partidul
ºi administraþia comunistã. Cu toate acestea, în þarã „au apãrut greve ale munci-
torilor ºi tulburãri în campusurile universitare... cauza imediatã fiind eºecul de a
satisface anumite cereri.“8

Cu toatã opoziþia partidului, Mao a mers înainte cu ideea lui ºi ºi-a susþinut
în continuare campania. În februarie 1957 a susþinut un nou discurs, devenit
ulterior faimos, intitulat „Despre corecta gestionare a contradicþiilor dintre oa-
meni“, discurs care va fi publicat abia în luna iunie, într-o formã revizuitã. În
martie 1957 ºi-a susþinut aceleaºi idei la Conferinþa Naþionalã a Muncii de Pro-
pagandã ºi a reiterat din nou faptul cã oamenii trebuie lãsaþi sã vorbeascã ºi sã
fie ascultaþi: „Ascultaþi opiniile, mai ales pe cele neplãcute“, spunea Mao cu
aceastã ocazie ºi continua „Lãsaþi oamenii sã vorbeascã... Dacã nu laºi oamenii
sã vorbeascã vei pierde... nu crede cã tu ai întotdeauna dreptate ca ºi cum tu
singur deþii adevãrul.“9

Dupã acest discurs, începând cu luna aprilie, criticile venite din partea inte-
lectualilor au început sã se înmulþeascã, pentru ca în luna mai, campania sã intre
în cea de-a doua fazã, o fazã efervescentã, o campanie masivã de critici la adresa
partidului. În aceastã fazã, intelectualii au cãpãtat încredere ºi ºi-au exprimat
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deschis criticile la adresa partidului, inclusiv a lui Mao Zedong ºi a lui Zhou
Enlai. „Dintr-o datã o cantitate mare de libertate a fost permisã (în presã, n.n.),
studenþii au format cluburi, au þinut întruniri ºi mai ales au postat tatzepao (pos-
tere de mari dimensiuni). Aceste tatzepao... au fost gãsite nu numai în campusuri
ci ºi în birouri, clãdiri administrative, fabrici. Tatzepao erau de toate felurile, de
la plângeri despre studii ºi despre lipsa locurilor de muncã bune pânã la cereri
pentru «libertate ºi egalitate» ºi mai multe cãrþi din lumea exterioarã.“10 În
paralel, s-a petrecut ºi un fenomen invers, posterele care glorificau partidul au
fost date jos iar studenþii care vroiau sã ia apãrarea partidului au fost împiedicaþi
sã vorbeascã.11 Acest taifun al criticilor virulente la adresa partidului, sistemului
ºi a liderilor sãi a durat însã numai 3 sãptãmâni.

Criticile virulente au fost urmate de unele incidente, în care cadre ale parti-
dului au fost ucise, studenþii din Wuhan au demonstrat timp de douã zile ºi au
existat numeroase incitãri ale muncitorilor pentru a protesta.12 „Ceea ce Mao a
primit din partea publicului, nu au fost, totuºi, critici tactice cu privire la modul
de îmbunãtãþire a activitãþii partidului, ci atacuri strategice privind modul de a
scãpa de guvernarea unui partid unic. Au existat apeluri pentru democraþie par-
lamentarã, alegeri multipartide cu vot secret ºi încetarea dictaturii PCC.“13 Cu
toate acestea, Mao nu a fost surprins de virulenþa criticilor ºi nici „aparentul
volum de disidenþã nu l-a înspãimântat.“14 El reuºise sã scoatã la suprafaþã
nemulþumirile din societate, ale deviaþioniºtilor din partid, ale grupurilor numite
de dreapta.

În faþa valului neaºteptat de mare ºi de intens la adresa PCC-ului ºi a solicitã-
rilor pentru o democraþie realã, Mao a închis campania, la mai puþin de o lunã
de la declanºarea ei. ªi mai mult, a declanºat, în toamna anului 1957, o altã cam-
panie numitã Campania anti-dreapta, în cadrul cãreia cei care au criticat partidul
ºi-au vãzut vieþile ruinate. „Au fost concediaþi, trimiºi în campusuri în zonele
rurale ºi au purtat pentru totdeauna stigmatul «de dreapta» (definiþia celui care
se opune PCC-ului).“15

Marele salt înainte

În anii 1958-1960, guvernului lui Mao Zedong a derulat o altã campanie de
masã, numitã Marele salt înainte, cu scopul accelerãrii dezvoltãrii economice a
Chinei în spiritul idelurilor revoluþiei comuniste, aºa cum fuseserã ele stabilite
odatã cu proclamarea Republicii Populare Chineze, la 1 octombrie 1949.

„La mai puþin de un deceniu dupã ce au preluat puterea naþionalã de stat
printr-o insurgenþã ruralã, Mao Zedong ºi Partidul Comunist Chinez (PCC) au
iniþiat o campanie politicã cunoscutã sub numele de Marele salt înainte. Vizatã
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sã promoveze o creºtere economicã independentã ºi sã construiascã un stat com-
petitiv modern prin dezvoltarea industrialã rapidã ºi colectivizarea agriculturii,
aceastã campanie a fost, de asemenea, condusã de dorinþa lui Mao de a pilota un
mare salt de la socialism la comunism, un obiectiv ideologic care a avut impli-
caþii pentru implementarea politicilor ºi în cele din urmã a alimentat fanatismul
la toate nivelurile de guvernare.“16

Dupã revenirea din vizita în Uniunea Sovieticã, din noiembrie 1957, Mao a
prezentat Comitetului Central liniile mari ale planului sãu de dezvoltare eco-
nomicã, în fapt, un „program economic naþional de colectivizare“17 prin care
„China urma sã prindã din urmã Occidentul în plan industrial, într-un interval de
trei ani“18. „Ca multe din demersurile lui Mao, Marele salt înainte a combinat
elemente de politici economice, exaltare ideologicã ºi politicã externã. Pentru
Mao, acestea nu erau domenii de activitate distincte, ci componente corelate ale
proiectului grandios al revoluþiei chineze.“19 Planul lui Mao viza dezvoltarea
economicã rapidã a þãrii ºi lichidarea totalã a formelor de proprietate privatã care
ar fi accelerat trecerea rapidã de la socialism la comunism (contrar susþinerilor
sovieticilor care considerau cã aceastã tranziþie trebuie sã fie una gradualã), ceea
ce ar fi fãcut din China liderul blocului þãrilor comuniste.

În demersul lui, Mao s-a bucurat de sprijinul majoritãþii liderilor comuniºti,
cele mai semnificative critici ºi opoziþii faþã de Marele salt înainte fiind înre-
gisrate în rândul armatei; inclusiv ministrul Apãrãrii, Peng Dehuai, s-a opus
acestui plan. „În cadrul armatei, mulþi lideri de armatã nu au fost de acord cu
noile obligaþii de a sprijini miliþia ºi de a participa la munca civilã pe careMarele
salt înainte le-a impus-o.“20. Cu toate acestea, planul a fost pus în funcþiune în
anul 1958.

Pentru a mobiliza populaþia în direcþia planurilor concepute, soluþia gãsitã de
liderii comuniºti a fost aceea a împãrþirii þãrii în aºa-numitele „comune populare“,
ce au cunoscut schimbãri organizaþionale majore, în decurs de câþiva ani.
„Comunele iniþiale erau entitãþi uriaºe, centralizate, cuprinzând mai multe zone
standard de marketing. Ele au servit atât ca unitãþi guvernamentale de bazã, cât
ºi ca unitãþi economice cheie. Dimensiunea lor le-a permis sã preia controlul nu
numai asupra producþiei agricole, ci ºi asupra industriei locale, comerþului, edu-
caþiei ºi miliþiei. Sub conducerea comunei, de altfel, s-a schimbat organizarea
muncii agricole în mod dramatic, cu mulþi þãrani repartizaþi acum în echipe de
muncã specializate care se deplasau dintr-un sat în altul pentru a îndeplini anu-
mite sarcini.“21 Numãrul iniþial al acestor comune a fost de 25.000.

Aceste mari unitãþi administrativo-economico-politice s-au dovedit mult prea
ineficiente ºi greu de gestionat iar veniturile individuale, care depindeau de pro-
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ducþia totalã a comunei cu zeci de mii de þarani, nu erau deloc stimulatoare
pentru membrii ei. Astfel, s-a decis micºorarea dimensiunii comunelor, care vor
ajunge în timp la 75.000, sistemul de venituri individuale rãmânând acelaºi, dar
raportat la un numãr mai mic de þarani.22

Aceastã reorganizare a fost însoþitã de o sporire a controlului PCC ºi de creº-
terea puterii birocraþiei locale. Mulþi experþi tehnici care ar fi putut fi utilizaþi
pentru noua organizare a muncii, fuseserã marginalizaþi sau trimiºi la munca de
jos în timpul Campaniei anti-dreapta, ce continua încã la începutul anului 1958,
astfel cã birocraþii guvernamentali au fost cei pe care s-a sprijinit acest proces de
creare ºi funcþionare a comunelor populare. Pe de altã parte, procesul a presupus
o oarecare descentralizare administrativã, în care ministerele centrale ºi-au pier-
dut o parte din puteri în favoarea structurilor locale. Acesta a condus inclusiv la
dezmembrarea sistemului statistic de stat, care se va dovedi o eroare majorã în
timp, devreme ce pe baza datelor oferite se fãcea la nivel central calculul expert
ºi se luau decizii în consecinþã. Datoritã presiunilor centrale pentru a se raporta
rezultatele extraordinare aºteptate, liderii locali au recurs la „raportãri false ºi au
ascuns realitatea din teren“, ceea ce a condus la dezastrul din anii urmãtori.23

Anul 1958 a pãrut a fi unul promiþãtor, rezultatele fiind bazate pe vremea
bunã care a facilitat producþia agricolã, pe faptul cã noile unitãþi de producþie
industriale abia intraserã în flux, generând o creºtere industrialã impresionantã
ca ºi de fervoarea populaþiei – care a uimit observatorii strãini – care s-a angajat
deplin în îndeplinirea noilor sarcini ºi planuri.24 Creºterea economicã din anul
1958 i-a convins pe liderii chinezi cã Marele salt înainte este un succes iar
campania este una eficientã.

Avântul populaþiei a început însã sã încetineascã spre finalul anului 1958,
inclusiv Mao dându-ºi seama cã sunt necesare ajustãri (de exemplu a redus þinta
stabilitã iniþial de 30 milioane tone de oþel, la 20 milioane tone pentru anul 1959,
dupã ce în anul 1957, producþia fusese de numai 5,3 milioane tone). În anul 1959,
liderii chinezi ºi-au îndreptat atenþia spre alte probleme – criza din Tibet, relaþiile
sino-sovietice – ºi au acordat o atenþie mai redusã Marelui salt înainte, convinºi
de succesul campaniei. Dar, exact din anul 1959 a început scãderea dramaticã a
economiei chineze cu consecinþe nefaste asupra populaþiei.

Datele reale despre prãbuºirea economicã a Chinei ºi impactul asupra
populaþiei nu au fost cunoscute la acel moment, ci abia în anul 1981, atunci când
datele au fost publicate de Biroul Naþional de Statisticã al Chinei: „producþia
agricolã în 1960 a fost de numai 75,5% din cea din 1958 (producþia din 1961 a
scãzut cu încã 2,4%). Industria uºoarã foloseºte în principal produse agricole ca
inputuri ºi, prin urmare, schimbãrile din industria uºoarã tind sã rãmânã cu un an
în urmã faþã de cele din producþia agricolã. În 1960, producþia industrialã uºoarã
a scãzut cu 9,8 la sutã. Apoi a scãzut cu 21,6 la sutã în 1961 ºi cu încã 8,4 la sutã
în 1962. Impactul cumulat a fost acela cã a produs o lipsã gravã de bunuri pentru
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a egala penuria de alimente. Producþia industrialã grea a scãzut, de asemenea,
brusc, scãzând cu 46,6 la sutã în 1961, comparativ cu 1960, ºi cu alte 22,2 la sutã
în 1962 faþã de 1961.“25

Acest dezastru economic a produs „cea mai mare foamete din China ºi pro-
babil din întreaga lume.“26 Datele sunt încã un subiect de disputã. Unii autori
susþin cã „studiul atent al datelor demografice concluzioneazã cã aceastã crizã a
dus la aproximativ 30 de milioane de decese în exces ºi aproximativ 33 de mili-
oane de naºteri pierdute sau amânate.“27 Aceste cifre sunt contestate mai recent
de cercetãtori chinezi care, cu toate cã acceptã cã numãrul morþilor a fost în jur
de 30 de milioane, considerã cã numai 3,6 milioane au decedat din cauza foa-
metei.28 Cauzele foametei care a cuprins China au fost puse pe seama mai multor
factori, cei mai mulþi derivaþi din conceptul însuºi alMarelui salt înainte: „acor-
durile privind dreptul la hranã, mesele comunale, exporturile provinciale de
cereale ºi conducerea politicã.“29 Acestea au demonstrat eºecul sistemic al plani-
ficãrii centralizate, pe care s-a bazat Marele salt înainte.

Marele salt înainte a fost un expriment care a produs o scãdere economicã ºi
un declin al populaþiei istorice ºi a fost un eºec al planului accelerat de comu-
nizare a societãþii chineze. La finalul campaniei, însuºi Mao ºi-a fãcut autocritica
în gestionarea ei, dar ºi-a continuat planurile iniþiale, prin lansarea în scurt timp
a revoluþiei culturale.

Revoluþia Culturalã

Numitã ºi Marea Revoluþie Culturalã Proletarã, Revoluþia Culturalã a fost
o miºcare iniþiatã de Mao Zedong, care s-a derulat între anii 1966-1976, pentru
epurarea Partidului Comunist Chinez de influenþele considerate reacþionare ºi
de opozanþii ideologiei revoluþionare pe care o promova. A fost campania de
masã poate cea mai intensã, derulatã pe cea mai lungã perioadã de timp – un
deceniu –, care a þinut pânã la decesul liderului chinez. Revoluþia Culturalã a
fost una profund ideologicã, în spiritul ideologiei comuniste, aºa cum o înþelegea
ºi propovãduia Mao – al luptei de clasã permanente – ºi totodatã a avut un
caracter politic, prin luptele pentru putere care s-au dat în interiorul partidului
timp de un deceniu. Dar Revoluþia a fost numitã culturalã, „deoarece Mao a
conceput-o în termeni marxiºti ca o revoluþie profundã în sferele ideologice ºi la
nivelurile suprastructurale“ ale întregii societãþi chineze.30
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Cauzele profunde ale declanºãrii acestei noi campanii au fost rezultatul
„sistemului economic al Chinei“ ºi al „sistemului dictatorial al partidului.“31 În
China, sistemul proprietãþii comune instituit prin Marele salt înainte ºi gradul
ridicat al economiei planificate centralizate, transformase China într-un stat ma-
nagerial birocratic, ce pãtrunsese în toate nivelurile vieþii oamenilor. „O astfel de
economie politicã a explicat implicarea repetatã a unui miliard de chinezi în miº-
cãri repetate ºi variate.“32 Pe de altã parte, dictatura partidului a generat apariþia
acestei miºcãri, prin însãºi existenþa ei. Patru factori figureazã în acest sens:
primul þine de ruptura sino-sovieticã de dupã moartea lui Stalin ºi de politica lui
Hruºciov de denunþare a cultului lui Stalin, care a fost criticatã de liderul chinez;
al doilea a fost determinat de creºterea tensiunilor dintre Mao ºi Liu Shaoqi, pre-
ºedintele Republicii Populare Chineze, cel din urmã subminându-i autoritatea lui
Mao; al treilea este legat de natura instituþionalã a Partidului Comunist Chinez
ºi de modul obiºnuit de derulare a luptei pentru putere în interiorul lui – Mao nu
se mai putea baza pe procedura obiºnuitã de vot din Comitetul Central al parti-
dului, care-l susþinea tot mai mult pe Liu Shaoqi ºi s-a convins de „necesitatea
începerii unei miºcãri pe scarã largã pentru eradicarea forþelor de opoziþie ascunse
în cadrul conducerii centrale“33 –; iar cel de-al patrulea decurgea din „sistemul
politic despotic al Chinei… ce nu dispunea de niciun mecanism pentru a ame-
liora relaþiile dintre oameni ºi guvern.“34

Existã, în general, un consens asupra datei declanºãrii acestei miºcãri: în data
16 mai 1966, Biroul Politic al Partidului Comunist Chinez a adoptat un docu-
ment numit „Notificarea din 16 mai“, redactat sub supravegherea personalã a lui
Mao. Documentul „declara rãzboi reprezentanþilor burgheziei care erau ascunºi
în partid, în guvern, în armatã ºi diferite sfere ale culturii.“35 „Notificarea a re-
zumat justificarea ideologicã a lui Mao pentru Revoluþia Culturalã, prezentând
baza teoreticã ºi politicile practice pentru revoluþia viitoare. Ideea sa principalã
era cã în cadrul partidului însuºi existau duºmani ai cauzei comuniste care
trebuiau epuraþi. Emiterea sa a marcat debutul Revoluþiei Culturale.“36 De ase-
menea, miºcarea era rezultatul gândirii lui Mao, ce considera revoluþia continuã
o necesitate pentru societatea chinezã, pentru a atinge idealul utopic al societãþii
comuniste, aºa cum ºi-l imagina acesta.

Miºcarea a pornit în cadrul Universitãþii din Beijing, unde un lector de filo-
sofie, Nie Yuanzi, a distribuit pe 25 mai 1966 un poster în care denunþa faptul cã
administraþia Universitãþii se aflã sub controlul burghezilor contra-revoluþionari
ºi suprima fervoarea revoluþionarã a studenþilor. Posterul a fost apreciat de însuºi
Mao ºi a fost distribuit pe scarã largã în întreaga þarã. Urmarea a fost cã au fost
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întrerupte cursurile în universitãþi ºi ºcoli gimnaziale sau liceale, studenþii angre-
nându-se în efortul de a-i demasca pe profesorii ºi administratorii contra-revo-
luþionari. Curând dupã declanºarea miºcãrii, PCC a pierdut controlul asupra uni-
versitãþilor ºi a ºcolilor, unde s-a instalat haosul.37 Pentru a mai domoli avântul
revoluþionar, Liu Shaoqi ºi Deng Xioaping (care ocupa funcþia de secretar
general al Partidului Comunist Chinez), au decis – având aprobarea lui Mao – sã
trimitã aºa-numitele grupuri de lucru în ºcoli ºi universitãþi, aceste grupuri eti-
chetându-i, la rândul lor pe studenþii ºi profesorii revoluþionari drept contrarevo-
luþionari. Atingându-ºi scopul – diminuarea agitaþiei revoluþionare din unitãþile
de învãþãmânt –, aceste grupuri de lucru au fost desfiinþate în iulie 1966.

O lunã mai târziu, în august 1966, Mao însuºi a scris un poster numit „Bom-
bardaþi Cartierul General“ în care susþinea „cã mai existã un alt cartier general
reacþionar, unul burghez, în cadrul partidului ºi îndemna poporul chinez sã lupte
împotriva acestei noi ameninþãri contrarevoluþionare.“38 În aceeaºi lunã, Comi-
tetul Central al PCC a adoptat un document numit „O decizie privind marea re-
voluþie culturalã proletarã“, primul document al partidului în care apare termenul
de Revoluþie Culturalã. „Decizia a definit Revoluþia Culturalã ca o campanie de
luptã împotriva „capitaliºtilor“ de la putere (cei care au manifestat tendinþa de a
se supune presiunilor „forþelor burgheze“), de a critica autoritãþile academice
burgheze contrarevoluþionare ºi ideologia burgheziei ca ºi alte clase exploata-
toare, pentru a transforma educaþia, literatura ºi arta ºi pentru a rezista ºi reforma
toate celelalte pãrþi ale suprastructurii care nu se potriveau agendei economice
socialiste. Scopul explicit a fost de a facilita consolidarea ºi dezvoltarea siste-
mului socialist.“39 În cadrul aceleiaºi reuniuni, Liu Shaoqi a fost înlocuit din
funcþia pe care o deþinea, fiind decãzut din poziþia secundã ocupatã în ierarhia
partidului, locul lui fiind luat de Lin Biao, cel care pãrea cã fusese ales de Mao
sã-i urmeze în funcþie dupã moartea lui.

În paralel cu lupta pentru putere de la cel mai înalt nivel al partidului, o altã
miºcare se dezvolta la baza societãþii: cea a Gãrzilor Roºii. „Gãrzile Roºii erau
studenþi fanatici care formau o avangardã revoluþionarã paramilitarã; ei sunt cel
mai bine descriºi ca o organizaþie revoluþionarã armatã de tineret.“40 Iniþial,
Gãrzile Roºii cuprindeau în cea mai mare parte „copii ai unor oficiali înalþi“41,
dar ulterior a inclus tineri din toate categoriile sociale. Mao i-a sprijinit ºi i-a
încurajat: în a doua parte a lunii august 1966, a primit un million de membri ai
Gãrzii Roºii din þarã în Piaþa Tiananmen, pentru ca numãrul lor sã creascã pânã
la 11 milioane în luna noiembrie a aceluiaºi an. Aceºti membri ai Gãrzilor Roºii
– „rebeli tineri, naivi ºi fanatici“42 – aveau misiunea de a cãlãtori liber prin în-
treaga þarã pentru a rãspândi fervoarea revoluþionarã printre toþi cetãþenii chi-
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nezi. Ei afiºau cutezãtor Cãrticica Roºie a lui Mao, ce conþinea citate din zicerile
liderului chinez ºi care devenise obligatorie pentru toþi chinezii. „Gãrzile Roºii
au fost gata sã distrugã cei „patru bãtrâni“, ºi anume vechile tradiþii, vechea cul-
turã, vechile obiceiuri ºi vechile idei. A urmat un val de distrugere în tãrâmurile
culturii ºi religiei care s-a extins curând la atacarea oamenilor – adicã la ceea ce
erau cunoscute sub numele de cele cinci categorii negre, „bãieþii rãi“ ai Revo-
luþiei – moºieri, þãrani bogaþi, contrarevoluþionari, „elemente rele“ ºi elemente
de dreapta. Mii de membri ai categoriei „bãieþilor rãi“ au fost uciºi cu brutalitate
între august ºi septembrie 1966. Perioada a rãmas cunoscutã sub numele de
Teroarea Roºie a lunii august.“43

Aceastã agitaþie revoluþionarã, impulsionatã de Gãrzile Roºii a cuprins toate
celelalte sectoare ale societãþii chineze: agricultura, industria, comerþul, struc-
turile guvernamentale ºi chiar forþele armate. Nici mãcar diplomaþia nu a rãmas
neafectatã, majoritatea ambasadorilor Chinei în state strãine fiind rechemaþi în
þarã pentru a fi reeducaþi prin muncã la sate. Chiar ºi la nivelul Comitetului
Central al PCC s-a format Grupul Revoluþia Culturalã, alcãtuit numai din fideli
ai lui Mao, printre care soþia lui, Jiang Qing, care a reuºit sã preia controlul total
asupra Biroului Politic, moment care a echivalat cu reluarea controlului total al
lui Mao asupra partidului.44 Rebeliunea nu s-a oprit însã, ci a continuat ajun-
gându-se la lupte fracþionare, excaladate în violenþe brutale care au devenit eve-
nimente obiºnuite, China acelor vremuri ajungând pânã în pragul izbucnirii unui
rãzboi civil. Se ajunsese la situaþii inimaginabile, în care „copiii îºi denunþau
pãrinþii, studenþii îºi brutalizau profesorii ºi dãdeau foc cãrþilor, iar profesioniºtii
ºi înalþii oficiali erau trimiºi la ferme ºi în fabrici ca sã înveþe practica revo-
luþionarã de la þãranii analfabeþi.“45 Confucianismul a fost una dintre þintele
Gãrzilor Roºii. Tinerii revoluþionari ai lui Mao au mers în satul natal al marelui
înþelep chinez, unde i-au ars cãrþile ºi i-au distrus plãcile comemorative ºi au
profanat mormântul lui ºi ai urmaºilor lui.46

Pentru a opri excaladarea situaþiei, Mao a trimis, în iulie 1968, Grupuri de
propagandã a muncitorilor în ºcoli ºi universitãþi pentru a stopa violenþele. Mao,
care-ºi consolidase la maximum puterea, nu mai avea nevoie de Gãrzile Roºii,
membrii acestora devenind o adevãratã problemã socialã devreme ce ºcoli,
universitãþi ºi fabrici fuseserã închise din cauza lor. Aºa cã a decis ca majoritatea
elevilor din clasa a VII-a pânã într-a XII-a sã meargã la þarã, pentru a fi reeducaþi
de þãranii sãraci.47

Lupta la nivelurile superioare ale partidului ºi statului chinez a continuat, fãrã
ca autoritatea ºi puterea lui Mao sã mai fie atacate ori contestate. La Congresul
al 9-lea al PCC din 1969, Lin Biao a fost ales oficial vicepreºedinte al partidului
ºi recunoscut public ca urmaºul lui Mao. Numai cã, un an mai târziu, Mao ºi-a
exprimat intenþia de a elimina funcþia de preºedinte de stat, idee neagreatã de Lin
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Biao, care a murit pe neaºteptate, în 1971 ca urmare a prãbuºirii avionului în care
se afla, în Mongolia. În aceste condiþii, la Congresul 10 al PCC din 1973 a fost
ales un nou vicepreºedinte, în persoana lui Wang Hongwen, ce pãrea a fi noul
succesor favorit al lui Mao. Acesta împreunã cu alþi trei lideri loiali lui Mao,
Jiang Qing, Zhang Chunqiao and Yao Wenyuan au format un grup închis, cu-
noscut sub numele de Gaºca celor patru.48 Acest grup a început o luptã pentru
subminarea încrederii singurului lider care mai rãmãsese apropiat de Mao, Zhou
Enlai (cãruia în 1973 i s-a alãturat Deng Xiaoping care fusese ºi el trimis la
munca de jos dar între timp reabilitat ºi numit viceprepremier, alãturându-i-se lui
Zhou Enlai în efortul de a reclãdi economia atât de slãbitã în timpul Revoluþiei
Culturale). Pe mãsurã ce sãnãtatea lui Zhou Enlai se deteriora, puterea ºi in-
fluenþa lui Deng a sporit considerabil. Acesta a reuºit sã repunã pe picioare
economia ºi chiar sã restabileascã ordinea socialã. Numai cã el a intrat din nou
în vizorul lui Mao: „Politicile lui au fost vãzute de Mao ca periculoase – ca ame-
ninþãtoare pentru Revoluþia Culturalã.“49 Urmarea a fost cã Mao a iniþiat în 1975,
o campanie împotriva lui Deng pentru îndepãrtarea lui din structurile puterii.

Decesul lui Zhou Enlai din ianuarie 1976 a dat prilejul populaþiei sã-ºi arate
resentimentele faþã de Revoluþia Culturalã ce slãbise societatea ºi care-i istovise
pe chinezi. Miºcarea din 5 aprilie 1976 – aºa cum au fost numite protestele –
s-au desfãºurat în marile oraºe de pe întreg teritoriul Chinei – în Beijing ei au
ocupat Piaþa Tiananmen – în timpul procesiunilor de aducere a omagiului pentru
prim-ministrul recent decedat.A fost vorba de o „comemorare ca formã de protest“.
„Nemulþumirea împãrtãºitã pe scarã largã faþã de politicile radicale ale lui Mao
Zedong a izbucnit pentru prima datã, iar aceastã izbucnire publicã de durere ºi
furie a anticipat sfârºitul rapid al Revoluþiei Culturale la scurt timp dupã moartea
lui Mao ºi cãderea grupului Jiang Qing.“50 Demonstraþiile din luna aprilie au fost
împrãºtiate rapid de forþele de poliþie, mii de chinezi fiind arestaþi ºi interogaþi,
fãrã a fi cunoscut un numãr al eventualelor persoane decedate.

Deng a fost acuzat cã a stat în spatele iniþierii protestelor ºi a fost înlãturat din
toate funcþiile oficiale. În schimb, Mao a luat pe toatã lumea prin surprindere,
când l-a numit pe Hua Guofeng (un personaj care nu avea calitãþi evidente de po-
litician) în funcþia vacantã de prim-ministru, devenind de facto urmaºul lui ºi
omul doi în ierarhia partidului. Câteva luni mai târziu, în septembrie 1976, a în-
cetat din viaþã ºi Mao, lãsând deschisã lupta de putere în cadrul partidului. La cel
de-al XI-a Congres al PCC din august 1977, Hua Guofeng a declarat oficial
încheierea Revoluþiei Culturale, afirmând cã „«prima» Revoluþie Culturalã s-a
terminat cu succes. Hua a subliniat cã lupta de clasã va continua sã fie sarcina
principalã; sfârºitul Revoluþiei Culturale nu a însemnat sfârºitul luptei dintre
clase.“51
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„Pentru China, Revoluþia Culturalã rãmâne o catastrofã colosalã în care drep-
turile omului, democraþia, statul de drept ºi civilizaþia însãºi au fost cãlcate în
picioare, fãrã vreun termen de comparaþie precedent… zeci de milioane de oa-
meni nevinovaþi au fost atacaþi ºi maltrataþi… Cultura a fost devastatã iar econo-
mia aproape cã a intrat în colaps, scãzând cu 500 de miliarde de yuani faþã de
planul de producþie. Timp de zece ani, politica republicanã bazatã pe sistemul
Congresului Poporului a fost practic distrusã; în schimb, a fost proslãvitã o poli-
ticã autocraticã încununatã cu „socialism“. Mao Zedong controla puterile legis-
lative, judiciare ºi administrative; citatele lui ºi toate directivele sale aveau
putere de lege.“52

Pe mãsurã ce amintirile despre Revoluþia Culturalã s-au estompat, cercetã-
torii chinezi au cãutat ºi au gãsit ºi alte semnificaþii ale acesteia. Eºecul Revo-
luþiei Culturale nu este minimalizat, din contrã, revoluþia este numitã „un eºec
istoric“53 ce este atribuit lui Mao ºi sistemului politic chinez. „Lansarea de cãtre
Mao a Revoluþiei Culturale, în ultimii sãi ani a fost, de fapt, o mare greºealã
strategicã, care a provocat un dezastru imens pentru societatea din Republica
Popularã Chinezã.“54 Mao a deþinut întreaga putere în partid ºi în stat în întreaga
perioadã a Revoluþiei Culturale, situaþie rezultatã din „sistemul politic extrem de
centralizat din China, care a fost apoi exploatat pentru a deveni o regulã deosebit
de autocraticã de cãtre individ. Mao a fost astfel poziþionat în mod unic fie pentru
a face un bine imens, fie un rãu imens. Din pãcate, aceasta din urmã a fost ceea ce
s-a întâmplat ºi a însemnat o tragedie pentru moºtenirea lui Mao, pentru politica
partidului ºi a statului ºi a Chinei în ansamblu.“55 Dar greºelile strategice ale lui
Mao au fost de folos lui Deng Xiaoping, cel care va pune la cale planul de des-
chidere ºi de creºtere economicã a Chinei. „Eºecul lui Mao în timpul Revoluþiei
Culturale a determinat succesul reformei lui Deng Xiaoping, iar… Deng… a
transformat un dezastru politic ºi economic într-o mare oportunitate pentru
China.“56
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