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Nowa rezolucja o historii Komunistycznej 

Partii Chin wyznacza ton VI plenum  

w Pekinie  

 

Na początku listopada br. w Pekinie zorganizowano VI plenum Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) XIX kadencji. W ciągu pięcioletniej kadencji KC 

KPCh plenum jest zwyczajowo zwoływane siedem razy, a każde obrady mają motyw 

przewodni, który wyznacza ton spotkań i oficjalnych dokumentów. Te z kolei stają się 

kluczowymi punktami odniesienia w średnioterminowym rozwoju Chin. W tym 

wypadku plenum zdominował temat nowej rezolucji o historii KPCh. Dokument ten 

był trzecim w swoim rodzaju od założenia tej partii sto lat temu. Rezolucje tego typu 

ustalają oficjalną wykładnię o doświadczeniach KPCh i ich roli w rozwoju chińskiej 

państwowości. W praktyce są dokumentami propagandowymi ustalającymi 

dozwolone ramy interpretacji przeszłości na potrzeby teraźniejszości. Poprzednie 

wersje z lat 1945 (rządy Mao) i 1981 (rządy Deng Xiaopinga) publikowano w momencie 

konsolidacji władzy ówczesnych przywódców ChRL, a najnowszy dokument nie 

stanowi wyjątku. 

Treść rezolucji to drobiazgowy opis osiągnięć i doświadczeń KPCh, natomiast forma 

skupia się na budowie spójnej i linearnej narracji, według której Mao dał Chinom 
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niezależność, Deng rozwój gospodarczy, a Xi międzynarodową potęgę. Tym samym 

dokument stanowi retoryczną podbudowę pod dalsze utrzymanie władzy Xi  

w perspektywie zbliżającego się w przyszłym roku XX zjazdu KPCh. Podczas 

wydarzenia powinno dojść do przekazania władzy na stanowisku sekretarza 

generalnego partii zgodnie z niepisaną zasadą dwukadencyjności tego stanowiska. 

Zważywszy jednak na stopień konsolidacji władzy Xi, nic nie wskazuje na to, żeby miał 

udać się na polityczną emeryturę. Publikacja rezolucji dowodzi, że z perspektywy Xi 

Jinpinga dotychczasowy proces konsolidacji jego władzy zakończył się sukcesem.  

Dokument sugeruje również „koniec historii” KPCh: Xi i jego rządy są przedstawione 

jako ukoronowanie rozwoju myśli politycznej i doświadczeń jego poprzedników. 

Pomimo ważnego wydźwięku nowej rezolucji nie należy zapominać, że tego typu 

retoryka nie jest nowością – stanowi raczej kontynuację wysiłków mających na celu 

wzmocnienie mandatu obecnych decydentów w Pekinie. Niemniej jednak nie należy 

jej bagatelizować, gdyż w długoterminowej perspektywie 2021 r. może okazać się 

oficjalną cezurą ustanawiająca symboliczny koniec epoki tzw. reform i otwarcia  

i zerwanie z polityką zagraniczną spod znaku „ukrywania własnych możliwości”. 

 

 

W dniach 8-11 listopada br. w Pekinie odbyło się VI plenum Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) XIX kadencji, w którym wzięło udział ponad 370 

partyjnych reprezentantów najwyższego szczebla1. Z perspektywy sukcesji władzy w KPCh 

tegoroczne obrady były kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, odbyły się w setną 

rocznicę powstania KPCh, co partia wykorzystuje do wzmacniania swojej legitymizacji. Po 

drugie, w przyszłym roku odbędzie się XX zjazd KPCh, podczas którego Xi Jinping 

powinien teoretycznie ustąpić ze stanowiska sekretarza generalnego partii zgodnie  

z niepisaną zasadą dwukadencyjności tego stanowiska, przyjętą po śmierci Mao Zedonga. 

Jest to jednak mało prawdopodobne, a wnioski z VI plenum sugerują, że Xi pozostanie  

u władzy na przynajmniej jeszcze jedną kadencję, czyli najkrócej do 2027 roku2.  
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Znaczenie tegorocznego plenum  

 

W ciągu pięcioletniej kadencji KC KPCh plenum jest zwyczajowo zwoływane siedem razy 

(dwa razy do roku w latach tuż przed i po zjeździe partii i raz do roku w pozostałych latach), 

a każde obrady mają motyw przewodni, który wyznacza ton spotkań i oficjalnych 

dokumentów. Te z kolei stają się kluczowymi punktami odniesienia w średnioterminowym 

rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i tworzeniu nowego prawodawstwa. Tym 

razem tematem przewodnim była kwestia przyjęcia nowej rezolucji KPCh dotyczącej jej 

historii3. Dokument ten jest nie tylko podsumowaniem jej dotychczasowych osiągnięć, ale 

wyznacza również jej przyszły kierunek rozwoju. Co ważne, najnowsza rezolucja jest 

trzecią w swoim rodzaju w historii KPCh: pierwszą wydano w 1945 r., gdy Mao 

skonsolidował władzę na terytoriach rządzonych przez komunistów, a drugą w 1981 r., 

kiedy głównym decydentem został Deng Xiaoping, a partia musiała rozliczyć się  

z dziedzictwem Rewolucji Kulturalnej i otworzyć na świat. Rezolucje tego typu ustalają 

oficjalną wykładnię o historii i roli KPCh dla chińskiego ustroju i są de facto dokumentami 

propagandowymi ustalającymi dozwolone ramy interpretacji przeszłości, głównie jednak 

na potrzeby teraźniejszości. W przeszłości rezolucje o historii były publikowane  

w momencie konsolidacji władzy kluczowych liderów (tj. Mao i Denga) w celu dalszej 

legitymizacji ich przywództwa4. W tym kontekście widać, że najnowszy dokument stawia 

Xi na równi z najbardziej zasłużonymi przywódcami ChRL. Wysiłki władz najwyższego 

szczebla w Pekinie zmierzają w kierunku długoterminowej budowy spójnej narracji,  

w której Mao dał Chinom niezależność, Deng rozwój gospodarczy, a Xi międzynarodową 

potęgę. Tym samym nowa rezolucja stanowi oficjalną podbudowę pod dalsze utrzymanie 

jego władzy w perspektywie zbliżającego się w przyszłym roku XX zjazdu KPCh.  

Decyzję o potrzebie stworzenia publikacji podjęto w marcu br., kiedy powstała specjalna 

grupa robocza pod kierownictwem samego Xi Jinpinga, Wang Huninga (głównego 

teoretyka KPCh) i Zhao Leji (sekretarza Centralnej Komisji Dyscyplinarnej zajmującej się 

korupcją w partii). Wersja robocza rezolucji została poddana konsultacjom w strukturach 

KPCh i rządu oraz we współpracy z wybranymi jednostkami spoza partii (m.in. 

przedsiębiorcami czy intelektualistami). Według oficjalnego objaśnienia rezolucji 
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autorstwa Xi Jinpinga wszyscy recenzenci byli zgodni co do pozytywnej oceny dokumentu  

i jego ugruntowania w faktach, co dobitnie pokazuje obecny stan debaty 

wewnątrzpartyjnej w ChRL i dominującą pozycję Xi w jej strukturach5. Na zakończenie 

obrad plenum światło dzienne ujrzał jedynie komunikat na temat rezolucji6, a na właściwy 

dokument trzeba było zwyczajowo odczekać kilka dni.  

Treść samej rezolucji to bardzo drobiazgowy opis „największych osiągnięć i historycznych 

doświadczeń” KPCh. Publikacja składa się z siedmiu części skupiających się na 

poszczególnych etapach historii partii w ostatnim stuleciu. Tylko trzy pierwsze części 

rzeczywiście odnoszą się do kwestii historycznych, tzn. do okresu do ustanowienia ChRL  

w 1949 r., okresu rewolucji socjalistycznej oraz epoki reform i otwarcia. Reszta dokumentu 

(cztery z siedmiu rozdziałów) skupia się natomiast na teraźniejszości i przyszłości Chin pod 

rządami KPCh, czyli na tzw. „nowej erze” rządów Xi Jinpinga. Treść rezolucji tworzy 

spójną, linearną wizję rozwoju chińskiej państwowości, w której wkład KPCh był, jest  

i pozostanie kluczowy: według partyjnej wykładni historia KPCh dowodzi, że partia ta jako 

jedyna na świecie potrafi się reformować i dzięki temu nieprzerwanie trwać przy władzy już 

ponad sto lat. Rezolucja roztacza wizję świata, w którym mieszkańcy ChRL zawdzięczają 

KPCh właściwie wszystko: nie tylko suwerenność państwa, ale także rozwój gospodarczy, 

bezpieczeństwo, dobrobyt oraz rosnące znaczenie w przestrzeni międzynarodowej.  

Chociaż wkład innych sił politycznych w tworzeniu współczesnej chińskiej państwowości 

jest zauważony (np. rola Kuomintangu na początku XX w.), jest on przedstawiony jako 

poboczny element. Podobnie wygląda kwestia „oficjalnych” błędów i kryzysów władzy 

KPCh, wśród których można znaleźć tzw. Wielki Skok Naprzód (politykę przemysłową z lat 

1958-1962, której efektem ubocznym był jedna z największych w historii klęsk głodu  

– w rezolucji nazwany „praktycznym i teoretycznym błędem Mao”), Rewolucję Kulturalną 

(„katastrofalna dekada politycznych zawirowań”) oraz, co ciekawe, protesty polityczne, 

których kulminacją była masakra na placu Tiananmen („poważne niepokoje polityczne 

późną wiosną 1989 r.”). Chociaż wcześniejsze „oficjalne błędy” KPCh zostały 

zakwalifikowane jako rezultat nieprawidłowych decyzji politycznych, tak za ostatni kryzys 

obwiniono „niesprzyjający klimat wewnętrzny i międzynarodowy” oraz „wpływ wrogich 

antykomunistycznych sił z zagranicy”. Według oficjalnej retoryki wiosna 1989 r. była 
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ostatnim poważnym wyzwaniem zagrażającym legitymizacji KPCh: kolejne kamienie 

milowe (m.in. azjatycki kryzys finansowy z 1997 r., globalny kryzys z 2008 r., Igrzyska 

Olimpijskie w Pekinie czy epidemia SARS) przedstawione są w rezolucji jako dowody na 

prawidłowy kurs obrany przez KPCh w ostatnich dekadach.  

Rozdział w całości poświęcony „nowej erze socjalizmu z chińską charakterystyką” to  

w praktyce przedstawienie oficjalnej wykładni polityki („myśli”) Xi Jinpinga, którego 

przedstawiono jako twórcę strategii „narodowego odrodzenia” i „chińskiego marzenia”. 

„Narodowe odrodzenie” ma zostać zrealizowane do 2049 r., czyli w setną rocznicę 

ustanowienia ChRL. Rezolucja wskazuje jednak na szereg elementów niezbędnych do 

realizacji tego celu, takich jak zachowanie przewodnictwa KPCh i jej wiodącej roli  

w budowie „socjalizmu z chińską charakterystyką”; utrzymanie kluczowej roli Xi Jinpinga 

oraz wdrażanie jego myśli w praktyce. Dużo uwagi poświęcono walce z korupcją  

i „zbędnym biurokratyzmem”, kwestiom bezpieczeństwa i zmieniającemu się na 

niekorzyść KPCh środowisku międzynarodowemu. Poruszono również tematykę 

normatywną i kulturową z dużym naciskiem na potrzebę wspierania „kulturowej pewności 

siebie”, czyli tworzenie nacjonalistycznego repertuaru z „chińską charakterystyką”  

w wymiarze wewnętrznym (m.in. dzięki kontroli internetu i ograniczaniu wpływów 

zewnętrznych) i międzynarodowym (przy pomocy chińskich mediów i instytucji 

promujących pozytywny wizerunek ChRL).  

Trzy ostatnie części nowej rezolucji skupiają się na historycznym znaczeniu osiągnięć 

KPCh, jej doświadczeniach oraz przyszłości w „nowej erze” (która sama w sobie jest 

poruszana w tekście w sumie 46 razy). Zgodnie z logiką partii osiągnięcia KPCh  

z ostatniego stulecia dowodzą, że chińscy przywódcy stali się „siłą o głębokim wpływie na 

bieg historii świata”, a „narodowe odrodzenie” jest osiągalne w niedalekiej przyszłości.  

W ostatnich akapitach rezolucja zapewnia, że do 2035 r. ChRL zakończy etap 

„socjalistycznej modernizacji”, a do połowy obecnego stulecia Chiny staną się „wielkim, 

nowoczesnym państwem socjalistycznym”. Przesłaniem zamykającym dokument jest 

również ostrzeżenie, że KPCh musi za wszelką cenę uniknąć „katastrofalnych w skutkach 

błędów w fundamentalnych kwestiach”. Innymi słowy, chińskie przywództwo zdaje sobie 
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sprawę z ogromu wyzwań stojących przed ChRL, ale jednocześnie na potrzeby 

wewnętrzne stara się budować narrację o omnipotencji władz wobec tych wyzwań.  

  

Wnioski i implikacje  

 

Treść rezolucji dowodzi, że z perspektywy Xi Jinpinga dotychczasowy proces konsolidacji 

jego władzy zakończył się sukcesem. Dokument sugeruje w pewnym sensie „koniec 

historii” KPCh: Xi Jinping i jego rządy są w nim przedstawione jako ukoronowanie rozwoju 

myśli politycznej i doświadczeń jego poprzedników. Jednocześnie jego wyższość i ranga są 

niejednokrotnie podkreślane nie tylko w wymiarze jakościowych osiągnięć i opisywanych 

dokonań, ale również ilościowo: imię Xi pojawia się w tekście w sumie 25 razy. Dla 

porównania Mao wspomniany jest 18 razy, Deng Xiaoping sześć, a Jiang Zemin i Hu Jintao 

jedynie jeden raz każdy. W poprzedniej rezolucji o historii KPCh z 1981 r. Mao wspomniany 

był aż 104 razy, a inicjator dokumentu Deng Xiaoping jedynie 107. Z perspektywy 

historycznej widać wyraźnie, że o ile rezolucja z 1981 r. miała wypunktować błędy Mao,  

a nie skupiać się na osiągnięciach Denga, to najnowszy dokument ma wywyższyć Xi  

w panteonie władz KPCh ponad poprzedników, w szczególności tych bezpośrednich. 

Jednocześnie rezolucja wzywa do jedności w obliczu wyzwań i wsparcia Xi w jego 

wysiłkach na rzecz „odrodzenia narodu”. Dokument nie odnosi się w żaden sposób do 

wewnętrznych rozłamów w KPCh, a jedynie do kilku problemów wewnątrzpartyjnych 

(głównie korupcji), które przedstawia jako niemalże w całości rozwiązane dzięki 

działaniom zainicjowanym przez Xi. 

W wymiarze międzynarodowym nowa rezolucja jest kolejnym narzędziem 

legitymizującym coraz bardziej asertywną, a w pewnych obszarach rewizjonistyczną 

politykę Pekinu. Nie bez znaczenia był także moment, w którym pełny tekst nowej 

rezolucji ujrzał światło dzienne: tego samego dnia odbył się wirtualny szczyt Chiny-USA,  

w którym udział wzięli Xi Jinping i Joe Biden8. Z perspektywy ChRL miało być to 

komunikatem świadczącym o pewności siebie Pekinu, który postrzega obecną sytuację 
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wewnętrzną jako przejaw wyższości chińskiego systemu nad amerykańskim (m.in.  

w kontekście sytuacji epidemicznej i stabilności społecznej).  

Pomimo ważnego wydźwięku rezolucji nie należy zapominać, że jej retoryka nie jest 

nowością – stanowi raczej kontynuację wysiłków mających na celu wzmocnienie mandatu 

obecnych decydentów w Pekinie. Niemniej jednak nie należy jej bagatelizować, ponieważ 

dowodzi konsolidacji władzy Xi i z perspektywy budowania wizerunku KPCh może  

w przyszłości stać się ważnym punktem odniesienia. Zarówno na poziomie wewnętrznym, 

jak i międzynarodowym, oficjalne stanowisko Pekinu przechodzi fundamentalne zmiany: 

chińscy przywódcy stawiają na asertywność i bezkompromisowe dążenie do realizacji 

własnych interesów, z przetrwaniem ustroju rządzonego niepodzielnie przez KPCh  

i wzmocnieniem międzynarodowej pozycji ChRL na czele. Chociaż w praktyce asertywne 

Chiny są od prawie dekady stałym elementem przestrzeni międzynarodowej, proces 

formalizowania tego typu polityki na poziomie partyjnej retoryki jest relatywnie powolny, 

a jego realne efekty widoczne z opóźnieniem. W długoterminowej perspektywie 2021 r. 

może okazać się oficjalną cezurą ustanawiająca symboliczny koniec epoki tzw. reform  

i otwarcia i zerwanie z polityką zagraniczną spod znaku „ukrywania własnych możliwości”.  

 

Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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China’s 6th Party plenum and its new resolution on its history 

 

Alicja Bachulska 

 

The 6th plenum of the 19th Central Committee of the Communist Party of China (CCP) was 

held in Beijing on November 8-11. During the five-year term of the CCP's Central 

Committee, the plenum is usually convened seven times (twice a year in the years just 

before and after the Party congress, and once a year in the remaining years). Each session 

has a leading theme that sets the tone for further official discussions and resulting 

legislation. These, in turn, become key benchmarks in China's medium-term development. 

This time, the plenum was dominated by the subject of a new resolution on the history of 

the CCP. The document was the third of its kind since the founding of the Party a hundred 

years ago. Such resolutions provide an official interpretation of the CCP's experiences and 

their role in the development of the PRC. In practice, they serve as propaganda documents 

setting the framework for allowed interpretation of the past to serve the present needs of 

the CCP. The previous versions published in 1945 (under Mao) and 1981 (under Deng 

Xiaoping) were announced after both leaders had consolidated their power, and the latest 

document is no exception in this regard.  

The text of the resolution itself is a detailed description of the CCP's achievements and 

experiences, while its form focuses on building a coherent and linear narrative, according to 

which Mao gave China independence, Deng enabled economic development, while Xi 

elevated its international status to a global power. Thus, the document provides a rhetorical 

foundation for Xi’s continued rule in view of the 20th Party Congress next year. During the 

event, Xi is supposed to transfer his power as the CCP's general secretary in accordance with 
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the unwritten rule limiting this position to two terms. However, given the degree of his 

consolidation of power, there is no indication that he is going to resign any time soon. 

From Xi’s perspective, the resolution proves that the process of consolidating his power has 

been successful so far. The document suggests the "end of history" of the CCP: Xi Jinping 

and his rule are presented as the embodiments of the most advanced stage of development 

of Chinese political thought. Despite the importance of the resolution to party structures 

and their functioning, it should not be forgotten, however, that its rhetoric is not new. 

Instead, it is rather a continuation of efforts to strengthen the legitimacy of the current 

decision-makers in Beijing. Nevertheless, it should not be underestimated. In the long-term 

perspective, 2021 might become an official turning point, marking the symbolic end of the 

reform and opening-up era. 

 


