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Wrogowie maoizmu z „lewej” strony często wskazują na rolę maoistowskich 
Chin (1949-1976) w Angoli. Anarchiści, trockiści, zwolennicy radzieckiego 
rewizjonizmu jednoczą się we wspólnym froncie mówiąc, że maoizm udowodnił 
swoje bankructwo poprzez wspieranie organizacji popieranych przez Stany 
Zjednoczone i Południową Afrykę. By zdemaskowad te prymitywne oskarżenia, 
najpierw zbadamy poglądy antymaoistowskie a potem spojrzymy na fakty. 

Linia antymaoistowska 

Antymaoistowska linia w sprawie Angoli powstała w Moskwie. Jej 
przykładowym reprezentantem jest proradziecka Komunistyczna Partia Kanady 
(CPCa): 

„Inny źródłem międzynarodowych spięd była polityka maoistowskiego 
kierownictwa Chioskiej Republiki Ludowej. Chiny nawiązały handlowe i 
polityczne relacje z faszystowską juntą w Chile i rasistowskim reżimem 
apartheidu w Południowej Afryce. Przyłączyły się do Stanów Zjednoczonych i 
Południowej Afryki udzielając pomocy wojskowej reakcyjnym siłom w Angolii w 
1975 roku, w celu ustanowienia prozachodniego reżimu w tym kraju… Ta 
zdradziecka praktyka udowadniła zerwanie maoizmu z marksizmem-leninizmem 
i sprawiła, że wielu inspirujących się maoizmem zdecydowało się przemyśled 
swoje pozycje” (1). 

Dokładniej, „Związek Radziecki… oskarżył Narodowy Front Wyzwolenia Angoli 
(FNLA) jednocześnie o bycie maoistowskim i agenturą CIA” (2). Moskwa 
oskarżyła lidera FNLA, Holdena Roberto o bycie „marionetką amerykaoskiego 
imperializmu” (3). 

Trockiści i anarchiści po prostu kopiują linię Moskwy w sprawie roli Chin w 
Angoli. Na przykład trockistowska Liga Spartakusowców powołuje się na Angolę 
uzasadniając nazywanie maoizmu „Marksizmem-Leninizmem-Myślą Henry’ego 
Kissingera” (4). 

Nawet krypto-trockistowska Rewolucyjna Partia Komunistyczna, USA (RCP), 
która fałszywie twierdzi, że jest maoistyczna, nie może się od tego powstrzymad: 

„W sprawie Angoli Chiny popełniły sporo poważnych błędów… Błędy Chin 
spowodowane były tym, że rewizjoniści mieli duży wpływ na chioską politykę 
zagraniczną. Częśd winy należy też zrzucid na chioskich rewolucjonistów z 
powodu postrzegania przez nich radzieckiego imperializmu jako głównego 
zagrożenia dla świata, przeciwko któremu powinien zostad sformowany 
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międzynarodowy zjednoczony front. Ten drugi błąd ma długą historię w 
międzynarodowym ruchu komunistycznym, korzeniami sięgając czasów 
Kominternu… Poparcie Chin dla FNLA i UNITA, nawet po tym, gdy jasne stało się, 
że są używane jako narzędzia USA w walce ze Związkiem Radzieckim było 
błędne. Inwazja Południowej Afryki na Angolę w imieniu USA po stronie FNLA i 
UNITA sprawiła, że Chiny wycofały swoje poparcie w październiku 1975 roku” (5) 

Rzeczywistość 

Maoistowskie Chiny wspierały wszystkie trzy główne siły zaangażowane w walkę 
zbrojną przeciwko portugalskiemu kolonializmowi. Chiny zaczęły wspierad 
Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli (MPLA, kierowany przez Agostino Neto) w 
1958, niedługo po jego sformowaniu w grudniu 1956 roku. W lutym 1961 roku 
MPLA rozpoczęła walkę zbrojną. Wydanie chioskiego Dziennika Ludowego z 24 
czerwca 1961 roku wychwalało walkę zbrojną ludu Angoli przeciwko 
portugalskim kolonialistom (6). We wczesnych latach 60: 

„Chioczycy przekazywali fundusze. Wpłaty, chod rzadko liczyły więcej niż kilka 
tysięcy funtów na raz, nie mogły byd bardziej kluczowe. MPLA z Angoli na 
przykład dostawała dotacje w najbardziej odpowiednim dla niej momencie, na 
początku lat sześddziesiątych, kiedy przygotowano pierwsze uderzenia 
przeciwko Portugalii. Chioczycy przekazywali jedzenie, leki i ciężarówki. 
Partyzanci nierzadko walczyli ubrani w chioskie mundury” (7) 

W grudniu 1963 roku Chiny zaczęły uzbrajad FNLA, który powstał w 1962 roku 
poprzez zjednoczenie istniejących mniejszych grup. W 1964 roku powstał 
Narodowy Związek na rzecz Całkowitego Wyzwolenia Angoli (UNITA, pod 
przywództwem Jonasa Savimbi), który również zaczął byd zaopatrywany przez 
Chioczyków. Podsumowując, głównym celem polityki Chin wobec Angoli było 
poparcie dla walki zbrojnej przeciwko portugalskiemu kolonializmowi, a nie 
wsparcie jakiejkolwiek konkretnej frakcji. Nawet w 1970 roku, w okresie 
głębokiego rozłamu radziecko-chioskiego, MPLA otrzymywała pomoc zarówno 
od ZSRR jak i Chin, co obala kłamstwo mówiące, że rola Chin był 
proamerykaoska i antyradziecka (8). Rola Chin była pryncypialnie antykolonialna 
i obliczona na poparcie mas ludowych Angoli. 

W sprawie FNLA: 

„CIA rzekomo finansowało *lidera FNLA+ Holdena Roberto przez większą częśd 
lat 60 marną kwotą 10-20 tysięcy dolarów rocznie aż do 1970, kiedy to pieniądze 
zostały wstrzymane przez administrację Nixona, co miało byd przyjaznym 
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gestem wobec Portugalii. Na podstawie tego dowodu Moskwa oskarżyła 
Roberto o bycie „marionetką imperializmu”. Jednakże takie oskarżenie nie 
trzyma się kupy, ponieważ podobnie jak wielu innych angolaoskich 
nacjonalistów Roberto otwarcie przyznawał, że zamierza przyjmowad pomoc ze 
wszystkich źródeł. Faktem jest, że w 1964 odnosząc się do pomocy ze strony 
USA doszedł do konkluzji, że ‘Zachód to hipokryci. Wspierają naszych wrogów. 
Oddając niedźwiedzią przysługę samostanowieniu, USA zaopatruje swojego 
sojusznika z NATO, Portugalię, w broo, której używa się by nas zabijad’” (9) 

We wczesnych latach 70 Chiny nadal wspierały wszystkie trzy fakcje – FNLA, 
MPLA i UNITA. W kwietniu 1974 wszystko wskazywało jednak na to, że Chiny 
próbują wzmocnid FNLA w stosunku do otrzymującej radziecką pomoc MPLA 
(10). W marcu 1975 roku chioskie wsparcie dla UNITA także służyło balansowi sił 
(11). Jak ustaliliśmy wyżej, walka z ZSRR nie była głównym zadaniem Chin w 
Angoli. Jednakże było to zadanie rozsądne. Po pierwsze Chiny, jako kraj 
socjalistyczny, miały internacjonalistyczny obowiązek by osłabid swojego 
głownego wroga, którym w tym czasie był Związek Radziecki, aktywnie 
zagrażający integralności terytorialnej Chin. Po drugie, historia udowodniła, że 
celem radzieckiego imperializmu było uczynienie z Angoli neokolonii. By 
dowiedzied się więcej, warto sięgnąd po Cummingsa. 

W ostatecznej analizie mit promowany prze proradziecką CPCa, który mówi, że 
„maoistowskie kierownictwo ChRL … przyłączyło się do Stanów Zjednoczonych i 
Afryki Południowej w udzielaniu militarnego poparcia dla reakcyjnych sił w 
Angolii w 1975 roku” musi zostad odrzucony. Kryptotrockistowska RCP nie 
udziela maoistom żadnej przysługi rozsiewając półprawdy twierdzące, że 
„Inwazja Południowej Afryki na Angolę … po stronie FNLA i UNITA sprawiła, że 
Chiny wycofały swoje poparcie w październiku 1975″. 

Podczas gdy CPCa mówi o „1975 roku” sugerując, że Południowa Afryka i Chiny 
jednocześnie popierały FNLA, a relacja RCP sprawia wrażenie, że inwazja 
wepchnęła Chiny na pozycję dezorientacji i zdumienia, faktem jest, że wycofanie 
poparcia i doradców zajęło Chioczykom tylko cztery dni. Południowa Afryka 
zaatakowała 23 października 1975. 27 października Chiny wycofały swoich 
doradców i zaprzestały udzielania poparcia dla FNLA i UNITA (11). 

11 listopada 1975 roku portugalski kolonializm zmuszony był ustąpid. W lutym 
1976 roku MPLA przejęła władzę paostwową, co było jednoznaczne z 
początkiem radzieckich rządów neokolonialnych. Neokolonialna natura rządów 
radzieckich/MPLA jest ważnym czynnikiem, który należy zrozumied, ale 
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pozostaje on poza tematem tego artykułu. By dowiedzied się więcej, warto 
sięgnąd po Cummingsa. 

Podsumowując, pryncypialnym zadaniem maoistowskich Chin w Angoli nie była 
proamerykaoskośd, czy antyradzieckośd, ale antykolonializm i poparcie dążeo 
niepodległościowych Angolczyków. Podczas gdy Chiny używały swojej polityki 
zagranicznej by zwalczad wpływy radzieckie, nie zaniedbywały przy tym swoich 
antykolonialnych, internacjonalistycznych obowiązków. Te siły, które walczą 
przeciwko sojuszom socjalistów z „nieczystymi siłami”, takimi jak amerykaoski 
imperializm są albo takimi samymi „nieczystymi siłami” – jak anarchiści, trockiści 
i kryptotrockiści – a ich purystyczny dogmatyzm powstrzymuje ich przed 
wchodzeniem w sojusze niezbędne do przechwycenia władzy paostwowej i 
udowodnienia, że potrafią wykonad lepszą robotę niż maoiści, albo – jak 
proradzieccy rewizjoniści – sprzeciwiają się sojuszom socjalistów po prostu 
dlatego, że są przeciwko socjalizmowi. 
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