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Útdráttur 

 

Ritgerðin er lokaverkefni til B.A gráðu í kínverskum fræðum við Háskóla Íslands. Hún 

fjallar um ævi Zhou Enlai (1989-1976), fyrrum forsætis- og utanríkisráðherra Kína, og 

hluverk hans í Menningarbyltingunni í Kína.  

Fjallað verður um ævi og störf Zhou Enlai frá barnæsku allt til dauðadags. Farið 

verður yfir þá atburði sem mótuðu hann á yngri árum og vegferð hans með 

Kommúnistaflokknum og sigur kommúnista á þjóðernissinum í borgarastríðinu í Kína, 

þar sem hann hafði mikil áhrif á útkomu stríðsins. Fjallað verður um störf hans sem 

forsætis- og utanríkisráðherra Kína frá stofnun Alþýðulýðveldisins árið 1949 fram að 

Menningarbyltingunni sem hófst árið 1966. Að því loknu verður fjallað almennt um 

Menningarbyltinguna í Kína og hlutverk Zhou Enlai, sem hægri hönd Mao, í henni og 

lagt mat á það hvort hann var samsekur í hörmungunum (brennuvargur) eða hafi í raun 

bjargað því sem bjargað varð (brunaliði).  
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1 Inngangur 

Menningarbyltingin í Kína er einhver mesta manngerða hörmung 20. aldar. Sem 

hugarfóstur Mao Zedong leiddi hún til ótaldra hörmunga fyrir kínversku þjóðina. En 

Mao stóð ekki einn fyrir Menningarbyltingunni. Zhou Enlai hans dyggasti þjónn, stóð 

með honum gegnum þykkt og þunnt. Í ritgerðinni verður fjallað um hlutverk Zhou Enlai 

í Menningarbyltingunni og reynt að leggja mat á það hvort hann sé samsekur í 

hörmungunum sem hún leiddi af sér eða hvort hann hafi verið réttur maður á röngum 

stað og reynt að lágmarka skaðann. Zhou Enlai er einn dáðasti stjórnmálamaður 

Kínverja fyrr og síðar. Sem fyrsti forsætisráðherra Kína frá 1949 til 1976 og sem 

utanríkisráðherra frá 1949 til 1958 stóð hann oft í skugga Mao Zedong og afrek hans lítt 

þekkt utan Kína þar sem hann er enn dáður löngu eftir andlát. Hann var meðlimur 

kínverska Kommúnistaflokksins frá þriðja áratug 20. aldar allt til dauðadags árið 1976. 

Hann gegndi lykilhlutverki innan flokksins í kínversku byltingunni og á fyrstu áratugum 

Alþýðulýðveldisins, þar á meðal í Menningarbyltingunni og var alla tíð einn helsti 

bandamaður Mao Zedong innan flokksins. Hann lifði fjölmargar pólitískar hreinsanir 

innan Kommúnistaflokksins bæði í borgarastríðinu og Menningarbyltingu. Rómaður 

fyrir persónutöfra, hæfileika til að hrinda hlutum í framkvæmd og hæfileika í 

sáttamiðlun má telja Zhou Enlai einn merkasta stjórnmálaleiðtoga 20. aldar. Þessi 

ritgerð fjallar um ævi og störf hans frá barnæsku allt til dauðadags. Farið verður yfir þá 

atburði sem mótuðu hann á yngri árum og vegferð hans með Kommúnistaflokknum og 

sigur kommúnista á þjóðernissinum í borgarastríðinu í Kína, þar sem hann hafði mikil 

áhrif á útkomu stríðsins. Fjallað verður um störf hans sem forsætis- og utanríkisráðherra 

Kína frá stofnun Alþýðulýðveldisins árið 1949 fram að Menningarbyltingunni sem hófst 

árið 1966. Að því loknu verður fjallað almennt um Menningarbyltinguna í Kína og 

hlutverk Zhou Enlai, sem hægri hönd Mao, í henni og lagt mat á það hvort hann var 

samsekur í hörmungunum (brennuvargur) eða hafi í raun bjargað því sem bjargað varð 

(brunaliði).  
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2 Æviágrip 

2.1 Lengi býr að fyrstu gerð (1898-1910) 

Zhou Enlai fæddist þann 5. mars árið 1898 í Jiangsu héraði við austurströnd Kína. Faðir 

hans var embættismaður og ferðaðist um héruð Kína, og var því mikið fjarverandi, en 

gekk illa að framfleyta sjálfum sér og fjölskyldunni (Barnouin og Yu, 2006). Þegar 

Zhou var innan við eins árs var hann ættleiddur af föðurbróður sínum og konu hans sem 

voru barnlaus
1
. 

Fósturmóðir Zhou var listhneigð og ól hann upp með það fyrir augum að hann yrði 

fræðimaður (e. scholar). Við fjögurra ára aldur er hann sagður hafa kunnað að lesa og 

þylja upp ljóð. Níu ára hafði hann lesið allar helstu kínversku skáldsögurnar
2
. 

Fósturmóðir hans réði einnig ljósmóður til þess að sjá um að fæða hann og baða.  

Þegar Zhou var níu ára gamall, deyr blóðmóðir hans. Stuttu síðar dó fósturmóðir 

hans. Á efri árum þegar Zhou Enlai talaði um æsku sína sagðist hann oft vera sonur 

þriggja mæðra. „Móðir mín kenndi mér almennilegheit og forsjálni. Ég hef snert af 

persónuleika hennar, metnað hef ég ekki. Fósturmóðir mín kenndi mér þekkingu og að 

nota hugann. Ljósmóðir mín bauð mér í heimsókn á heimili sitt og þar sá ég aðstæður 

verkamanna og hún kenndi mér óeigingirni“ (Suyin, 1994). Zhou átti tvo yngri bræður 

og eftir lát móður þeirra var hann elsti sonurinn. Samkvæmt Konfúsískri hefð var elsti 

sonurinn hirðir fjölskyldunnar og það kom í hlut hans að sjá fyrir þeim yngri varðandi 

menntun, mat og húsnæði. Hann skyldi fórna sér öðrum til góða (Suyin, 1994). Han 

Suyin heldur því fram að Zhou Enlai hafi ómeðvitað gegnum lífið verið markaður af 

þeirri staðreynd að hann var elsti sonurinn. Erfiðir tímar tóku við þar sem 

skuldheimtumenn börðu að dyrum og fjölskyldan neyddist til að selja muni 

fjölskyldunnar til skransala. Zhou fór með ættargripi fjölskyldunnar og seldi þá (Suyin, 

1994). Þar hafi hann lært að láta aldrei sjá á sér höggstað eða gráta. Samskipti Zhou við 

skuldheimtumennina kenndu honum undirstöður í samningatækni og hvernig hann gæti 

lesið í aðstæður og smáatriði mannlegrar hegðunar (Wenqian, 2007). 

Þegar Zhou er 12 ára, bauðst föðurbróðir hans til þess að taka hann að sér og hann 

flytur með honum til Mansjúríu, til borgar sem í dag heitir Shenyang, í norðaustur Kína. 

Hann settist þar á skólabekk og ein saga segir að hann hafi á hverjum degi verið laminn 

                                                 
1
 Föðurbróðirinn, yngstur fjögura bræðra, lá banalegu og óttast var að hann myndi ekki skilja eftir sig 

erfingja sem var höfuðsynd í Kína á þessum tíma (Suyin, 1994).  
2
 Þar á meðal söguna um hershöfðingjan Han Xin sem segir frá Han Xin sem notar mótlæti sem hann 

lendir í til þess að ná markmiðum sínum, kyngja stoltinu og halda áfram þó á móti blási (Wenqian, 2007). 



 

 5 

 

 

af skólafélögum sínum og hann hafi neyðst til þess að vingast við hvern sem er. Þessa 

vináttu hafi hann síðan nýtt sér til þess að hefna sín á óvinum sínum, einum í einu. Þetta 

er eitt fyrsta dæmið um þá kænsku sem Zhou Enlai beitti síðar á stjórnmálaferli sínum 

þegar hann „sundraði andstæðingunum og sigraði þá einn af öðrum“. Hann hafi verið 

meistari í því að byggja upp samstöðu og það gæti útskýrt hvernig hann fór að því að 

komast af í mörgum hættulegum aðstæðum (e. hostile confrontations) (Wenqian, 2007). 

 „Það var vendipunktur að fara til Mansjúríu. Ef ég hefði ekki farið að heiman hefði ég 

aldrei afrekað neitt“, er haft eftir Zhou þegar hann rifjaði upp þessa erfiðu tíma síðar á 

ævinni. (Suyin, 1994).  

 

2.2 Byltingasinni verður til (1911-1923) 

Árið 1911, ári eftir að Zhou flytur, er síðasta keisaraveldinu, Qing-veldinu, í Kína steypt 

af stóli undir forystu Sun Yat-sen. Sun er oft nefndur faðir nútíma Kína og gegndi stöðu 

bráðarbirgða forseta í ár áður en hershöfðinginn Yuan Shikai tók við völdum 

(Britannica Online). Árið 1913 flytur Zhou með frænda sínum til hafnarborgarinnar 

Tianjin, nálægt höfuðborginni Peking og hefur nám við Nankai skólann. Hann var 

góður námsmaður og áhugi hans á stjórnmálum fór vaxandi. Hann var dyggur lesandi 

tímaritsins Ný æska (e. New Youth) sem var ritstýrt af þeim Chen Duxiu og Li Dazaho, 

sem síðar stofnuðu Kínverska kommúnistaflokkinn. Zhou lét líka til sín taka í 

stúdentapólitíkinni og var meðal stofnenda stúdentafélags í skólanum. Hann gegndi 

formennsku í því um tíma en lét hana af hendi til meðstofnanda síns. Þetta er dæmi úr 

æsku hans sem sýnir hógværð og skort á persónulegum metnaði sem síðar leiddi til þess 

síðar að oft leyfði hann öðrum að eiga heiðurinn af einhverju sem hefði átt að vera hans 

(Fang og Fang, 1986). 

Árið 1914 skellur fyrri heimsstyrjöldin á og ári síðar setja Japanir fram það sem er 

kallað „21 krafan“ sem nánast fólu í sér eftirgjöf á fullveldi Kína til Japana (Wenqian, 

2007). Yuan Shikai ætlaði að verða við kröfum Japana en fyrst reyndi hann að gera 

sjálfan sig að keisara. Það gekk ekki eftir og hann lést þremur mánuðum síðar 

(Britannica Online). Við tók það sem kallað er Stríðsherra tímabilið þar sem 

mismunandi fylkingar stríðsherra tókust á um völdin í Kína. Þessi glundroði í 

stjórnmálunum var undanfari þess sem koma skyldi og það sem kallaði til Zhou Enlai 

og byltingar. Hann áttaði sig á því að Kína átti það á hættu að verða erlendum 

arðræningjum að bráð með lamaða stjórn yfir landinu (Wenqian, 2007). 
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Zhou útskrifaðist úr Nankai skólanum sumarið 1917 og hélt eftir það til náms í 

Japan. Það sama ár var Októberbyltingin í Rússlandi. Hann fékk mikinn áhuga á 

sósíalisma og kafaði djúpt ofan í kenningar Marx, sem átti eftir að yfirtaka allt hans líf 

síðar meir.  För Zhou til Japan varð ekki ferð til fjár og hann snéri aftur heim eftir 19 

mánaða dvöl (Fang og Fang, 1986). Tímasetningin hefði ekki getað verið betri því að á 

þessum tíma fór umræða um félagslegan Darwinisma og áhugi á kommúnisma vaxandi 

í Kína. Ungt menntafólk sótti innblástur í tímaritið Nýja æsku og krafðist umbóta í 

kínversku samfélagi. Gömlum kínverskum gildum eins og Konfúsíusisma var hafnað á 

meðan vestrænum gildum eins og vísindum og lýðræði var hampað. Þessar kröfur náðu 

hámarki í hinni svokölluðu Fjórða maí hreyfingu (Spence, 1999). Fjórða maí 

hreyfingin
3
 varð til í kjölfar Versalasamninganna í lok fyrri heimsstyrjaldar. Þá voru 

landsvæði í Shandong héraði í Kína sem áður voru undir yfirráðum Þjóðverja færð yfir 

til Japana sem á þeim tíma voru bandamenn Vesturveldanna. Þetta féll vægast sagt í 

grýttan jarðveg innan Kína. Stúdentafélög skipulögðu mótmæli þann 4. maí 1919 á 

Torgi hins himneska friðar. Það sem áttu að vera friðsöm mótmæli breyttust í óeirðir. 

Tugir voru handteknir og herlögum var lýst yfir. Fleiri mótmæli og verkföll fylgdu í 

kjölfarið næstu mánuði á eftir (Dillon, 2010). Jonathan D. Spence heldur því fram að 

hugtakið fjórða maí hreyfingin geti bæði verið túlkað vítt og breitt eftir því hvort átt er 

við mótmælin sem áttu sér stað 4. maí 1919 eða þær menninga og stjórnmálalegu 

breytingar sem áttu sér stað í kjölfarið (Spence, 1999). Zhou Enlai hafði snúið aftur 

heim frá Japan til Tianjin. Með þjóðernisstolt í brjóstinu varð hann einn af 

skipuleggjendum stúdentafélagsins í Tianjin og barðist gegn stjórn stríðsherrana og 

nýlenduveldanna (Suyin, 1994). Í janúar 1920 réðst lögreglan til atlögu við 

mótmælendur og nokkrir tugir voru handteknir, þar á meðal Zhou Enlai. Hann sat inni í 

hálft ár. Eftir dvölina í fangelsinu hélt hann til náms í Evrópu og það var þar sem hann 

ákvað að helga sig kommúnismanum (Fang og Fang, 1986). 

Zhou dvaldi í Þýskalandi, Englandi og Frakklandi yfir fjögurra ára tímabil. 

Markmið hans með dvöl sinni í Evrópu var að kanna félagslegar aðstæður og hvernig 

félagsleg vandamál væru leyst til þess að geta beitt þeim aðferðum í Kína (Suyin, 1994). 

Það vantaði bara trú á ákveðna hugmyndafræði, einhvern „-isma“. Það er ekki vitað 

nákvæmlega hvenær Zhou tók trúnna á kommúnismann en hann hafði fylgst mikið með 

þróun mála í Rússlandi eftir Októberbyltinguna. Fyrst heillaðist hann að anarkisma en 

                                                 
3
 Gao Wenqian heldur því fram að Fjórða maí hreyfingin sé mikilvægasti atburður í nútímasögu Kína. 
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varð afhuga honum og heillaðist meira að því sem kallað var Fabian samfélagið
4
. Það 

var svo eftir að hann las Kommúnistaávarpið eftir Marx og Engels og Stéttarbaráttuna 

eftir Karl Kautsky að hann sannfærðist um að kommúnismi væri það sem Kína 

þarfnaðist (Barnouin og Yu, 2006). 

Kínverski kommúnistaflokkurinn var formlega stofnaður í Sjanghæ í júlí 1921 

(Wang, 1995). Fyrir þann tíma höfðu átta slíkir hópar verið starfandi innan Kína og 

erlendis, allir með það markmið að stofna formlega til kommúnistaflokks í Kína, þar á 

meðal hópur sem Zhou hafði stofnað í París á fyrri hluta árs 1921. Útibú Kínverska 

kommúnistaflokksins í París var gert að aðalsellunni í Evrópu og var Zhou kjörinn 

leiðtogi þess hóps (Fang og Fang, 1986). 

Á árunum fjórum sem Zhou dvaldi í Evrópu myndaði hann sambönd sem áttu eftir 

að nýtast honum síðar meir. Þar á meðal við Deng Xiaoping og Zhu De ásamt Nie 

Rongzhen
5
. Sambönd Zhou við þessa menn, ásamt fleirum, gerðu honum kleift að verða 

lykilmaður innan Kínverska kommúnistaflokksins og hersins og jafnframt þekktur á 

alþjóðavettvangi (Wenqian, 2007). Han Suyin lýsir honum svona við heimförina: „Hann 

var þjóðrækinn, sannfærandi og þakklátur. Hann þóttist aldrei yfir neinn hafinn. Hann 

var maður margra andlita, en samkvæmur sjálfum sér, líkt og regnbogi sem tekur á sig 

litlaust ljós og endurvarpar marglitum boga.“ Hann var gæddur persónutöfrum og 

sannfæringamætti. Hann sannfærði þá varfærnu og fullvissaði þá sem voru óvissir. 

Skipti aldrei skapi og hafði þolinmæði til þess að ræða við skapilla og æsta menn 

(Suyin, 1994). 

 

2.3 Lykilmaður innan Kínverska kommúnistaflokksins (1924-

1935) 

Í janúar 1924 höfðu kommúnistar og flokkur þjóðernissinna í Kína myndað bandalag 

undir forystu Sun Yat-sen
6
. Markmiðið með samvinnunni var að ganga milli bols og 

höfuðs á stríðsherrunum sem réðu ríkjum og sameina landið undir einni stjórn (Suyin, 

1994).  

Zhou Enlai snéri aftur heim til Kína í september sama ár. Orðstír hans sem 

byltingasinni og skipuleggjandi hafði þegar borist til Kína. Hann var talinn rétti 

                                                 
4
 Fabian samfélagið hafði það markmið að koma á fót lýðræðislegu sósíalísku kerfi gegnu samfélagslegar 

breytingar (e. evolutionary socialism) í stað byltingar (Britanica Online). 
5
 Rongzhen er oft kallaður faðir kjarnorku- og geimferðaáætlunar Kína. 

6
 Þjóðernissinnar voru ríkjandi stjórnmálaaflið í Kína á þessum tíma og Sun Yat-sen naut mikillar 

virðingar innanlands og það veitti flokknum ákveðið lögmæti (Lieberthal, 2004). 
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maðurinn til þess að miðla málum milli fylkinganna sem höfðu andúð á hvor annari. 

Hann var gerður að ritara kommúnistaflokksins  í Guangdong og Guangxi héruðum og á 

sama tíma var hann skipaður pólitískur yfirmaður Whampoa herskólans í Guangzhou
7
 

(Barnouin og Yu, 2006). Þarna má segja að ferill hans sem stjórnmálaleiðtoga og 

sáttasemjara hafi hafist. Hann þurfti að sætta tvær fylkingar sem þoldu ekki hvor aðra 

og vera í aðra höndina harður Marxisti og á hinn bóginn ekki láta það skína í gegn í 

gjörðum sínum og orðum (Suyin, 1994). 

Zhou nýtti sér aðstöðuna innan skólans til til þess að breiða út boðskap 

kommúnista
8
 og það skilaði sér meðal annars í fjölgun félagsmanna flokksins úr 994 í 

57.900 frá 1925-1927 (Barnouin og Yu, 2006).  

Í mars 1925 deyr Sun Yat-sen og Chiang Kai-shek tekur við völdum í flokknum. 

Vorið 1927 er blásið til Norður leiðangursins svokallaða gegn stríðsherrum í Norður 

Kína. Á sama tíma er Zhou Enlai sendur til Sjanghæ til þess að skipuleggja vopnaða 

uppreisn um 800 þúsund verkamanna þar. Herkænska og skipulagssnilli hans kom 

berlega í ljós þegar Zhou og menn hans, fámennari og verr vopnum búnir, hertóku 

borgina á innan við 30 klukkutímum. En Chiang Kai-shek sveik kommúnistana og 

verkamennina og snérist gegn þeim. Sjanghæ breyttist í sláturhús. Kommúnistar voru 

drepnir úti á götu eða handteknir og teknir síðar af lífi (Fang og Fang, 1986). Kai-shek 

naut meðal annars aðstoðar Græna gengisins, glæpasamtaka í borginni, í því að elta uppi 

kommúnista og taka þá af lífi
9
 (Lieberthal, 2004).  

Fé var sett til höfuðs Zhou Enlai sem náði að flýja borgina til Wuhan og þar var 

hann kjörinn í miðstjórn og stjórnmálaráð Kommúnistaflokksins (Britannica Online). 

Hann valdi í skamman tíma í Wuhan, áður en hann fór til Nanchang þar sem hann var 

valinn af Kommúnistaflokknum til að leiða alsherjar uppreisn gegn þjóðernissinnum 

(Fang og Fang, 1986). Fyrsta tilraunin til uppreisnar í Nanchang endaði með ósköpum 

fyrir Zhou Enlai og kommúnista og máttu þeir þola mikið mannfall og á endanum, eftir 

fleiri misheppnaðar tilraunir til uppreisnar, flúði hann frá Nanchang til Guangdong 

héraðs og þaðan til Sjanghæ (Wenqian, 2007).  

Starfsemi Kommúnistaflokkins í Sjanghæ færðist neðanjarðar og eftir 

misheppnaðar tilraunir til að ná stórborgum á vald kommúnista yfirgaf Zhou Sjanghæ 

                                                 
7
 Skólinn hafði verið stofnaður af þjóðernissinnum í samvinnu við Komintern, alþjóðasamband 

kommúnista. 
8
 Hann fékk nemendur til að skrá sig í kommúnistaflokkinn og kom á sérstöku Whampoa útibúi í 

flokknum svo dæmi séu tekin (Wenqian, 2007). 
9
 Talið er að kommúnistum hafi fækkað úr 58 þúsund niður í 10 þúsund (Manion, 2012).  
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og hélt til Jianxi héraðs ásamt eiginkonu sinni
10

. Ári áður hafði Mao hafið 

hugmyndafræðilega hreinsun (e. purge) í Jiangxi bækistöðinni. Hann grunaði að 

þjóðernissinnar væru með uppljóstrara á sínum snærum innan kommúnista. 

Grimmdarlegar aðgerðir beindust að hverjum þeim sem grunaðir voru um njósnir eða 

greindi hugmyndafræðilega á við Mao. Fólk var pyntað þangað til það játaði eða benti á 

aðra sem þá voru pyntaðir og svo framvegis. Þegar Zhou Enlai kom til Jiangxi kæfði 

hann ofsóknirnar niður en ekki fyrr en um 100 þúsund manns lágu í valnum milli 1930 

og 1931. Þetta er eitt fyrsta dæmið um Zhou Enlai að „slökkva elda“ eftir Mao Zedong. 

Mao var ofstækisfullur og róttækur og ekki jafn viljugur til málamiðlana og Zhou Enlai 

(Barnouin og Yu, 2006). Í Jianxi tók Zhou við sem pólitískur yfirmaður Rauða hersins, 

af Mao (Britannica Online). Í Jiangxi myndaði Zhou Enlai ævilangt samband við Mao 

Zedong og fylgdi honum allt til dauðadags. 

Eftir skefjalausar árásir Chiang Kai-shek og þjóðernissinna á Jiangxi lögðu 

kommúnistar á flótta í því sem síðar var kallað Gangan langa. Meðan á henni stóð 

geisaði valdabarátta innan Kommúnistaflokksins um markmið og leiðir að þeim. Zhou 

Enlai stóð þétt við bakið á Mao Zedong sem stóð uppi sem leiðtogi kommúnista að 

göngunni lokinni (Lieberthal, 2004).  

Göngunni löngu lauk í október 1935 í Yan‘an í norðurhluta Shaanxi héraðs þar sem 

kommúnistar komu upp bækistöð. Zhou fékk það hlutverk sem aðalsamningamaður 

kommúnista að reyna að mynda bandalag með þjóðernissinum gegn Japönum sem 

gerðust sífellt herskárri (Britannica Online).  

 

2.4 Sáttasemjarinn, herforinginn og skipuleggjandinn (1936-

1949) 

Í desember 1936 var Chiang Kai-shek tekinn til fanga af hershöfðingjum sínum í 

borginni Xi‘an. Hershöfðingjarnir vildu stöðva borgarastríðið milli kommúnista og 

þjóðernissinna. Zhou Enlai flaug til Xi‘an og samdi um að Chiang yrði ekki tekinn af 

lífi heldur látinn laus gegn því skilyrði að hann hætti árásum á kommúnista og ynni með 

þeim gegn Japönum (Britannica Online).  

Japanir gerðu allsherjarinnrás í Kína ári síðar og voru búnir að hertaka Peking í 

ágúst það sama ár og þar með voru Kínverjar orðnir óbeinir þáttakendur í seinni 

                                                 
10

 Þau höfðu gengið í hjónaband 8. ágúst 1925. Þau eignuðust engin börn og voru saman allt til dauða 

Zhou Enlai, 8. janúar 1976 (Suyin, 1994). 
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heimsstyrjöldinni (Dillon, 2010). Meðan á þessu seinna bandalagi kommúnista og 

þjóðernissinna stóð var Zhou Enlai aðalfulltrúi kommúnista í stjórn þjóðernissinna og 

dvaldi í sjö ár í í Chongqing, bráðabirgðahöfuðborg Kína á þessum tíma (Zhang, 1994). 

Tímann í Chongqing notaði Zhou til þess að mynda dýrmæt sambönd við 

Bandaríkjamenn í Kína. Shu Guang Zhang lýsir því í kaflanum um Zhou í bókinni The 

Diplomats að Zhou Enlai hafi heillað bandaríska embættismenn með sjarma sínum og 

greiningarhæfni (e. analytical approach) og að í samskiptum við Zhou hafi mönnum í 

Washington fundist kommúnistar, öfugt við þjóðernissina, skilja ástandið í Kína 

(Zhang, 1994). 

Þegar Japanir gáfust upp fyrir bandamönnum í ágúst 1945 fór Mao Zedong til 

Chongqing til friðarviðræðna við Chiang Kai-shek, með Zhou sér við hlið. Þegar Mao 

snéri aftur til Yan‘an að sex vikum liðnum var Zhou Enlai áfram einn 

aðalsamningamaður
11

 kommúnista í viðræðunum sem leystust upp og borgarastríðið 

hófst á ný í byrjun árs 1947 (Britannica Online). Zhou Enlai, nú æðsti ráðgjafi Mao 

Zedong, snéri sér nú frá sáttamiðlun að hermálum sem varaformaður hermálaarms 

Kommúnistaflokksins. Kommúnistarnir höfðu reiknað með að sigur myndi nást á fimm 

árum. Það tók þá þrjú ár (Barnouin og Yu, 2006). 

Það var á þessum þremur árum sem Zhou Enlai varð að sönnum 

stjórnmálaleiðtoga
12

 þegar hann lagði grunninn að framtíðar stjórnkerfi Kína. Það þurfti 

að huga að stofnun ráðuneyta. Það er ekkert stjórnkerfi án embættismanna. Hvar fengi 

hann þá? Það þyrfti að hafa allar klær úti að ná til kínverskra rithöfunda, vísindamanna, 

listamanna, verkfræðinga sem byggju erlendis. Það þyrfti að gera allt ef byggja átti upp 

stjórn frá grunni og meirihluti þeirra þriggja milljóna meðlima Kommúnistaflokksins 

voru ómenntaðir með öllu. Þetta verkefni varð þráhyggja hans næsta áratuginn ef ekki 

lengur (Suyin, 1994). 

Í lok árs 1948 voru kommúnistar komnir með yfirhöndina í borgarstríðinu og her 

þjóðernissinna að fótum kominn. Friðarviðræður hófust þann 1. apríl, leiddar af Zhou 

Enlai fyrir hönd kommúnista. Hann sá um að semja drög að friðarsamkomulagi sem 

þjóðernissinnar höfnuðu. Þremur vikum síðar voru þjóðernissinnar sigraðir, höfuðborg 

þeirra, Nanjing hertekin og Chiang Kai-shek flúinn til Taívan (Barnouin og Yu, 2006). 

                                                 
11

 Viðræðurnar fóru fram með atbeina Bandaríkjamanna og sendi Harry S. Truman, Bandaríkjaforseti, 

George Marshall hershöfðinga til Kína til að liðka fyrir viðræðunum (Spence, 1999). 
12

 Þessi væri best lýst á ensku sem the statesman. 
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Fjölhæfni Zhou Enlai sem uppreisnarmaður, þar sem hann var staðfastur án þess að vera 

ósveigjanlegur; sem samningamaður, harður án þess að vera þver; sem diplómat, hraður 

á fæti án þess að vera klaufskur; eða sem embættismaður, sem krafðist ekki minna af 

sjálfum sér en undirmönnum sínum – gerði hann að hinum fullkomna kandídat sem 

forsætisráðherra hins nýstofnaða Alþýðulýðveldis Kína í október 1949. Hann var þá 51 

árs, fimm árum yngri en Mao Zedong (Fang og Fang, 1986). 
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3 Forsætis- og utanríkisráðherra 

3.1 Þúsund og eitt verkefni 

Þann 1. október árið 1949 stóð Mao Zedong á svölum Forboðnu borgarinnar og lýsti 

yfir stofnun Alþýðulýðveldisins Kína. Við hlið hans stóðu æðstu leiðtogar kínverska 

Kommúnistaflokksins, þar á meðal Zhou Enlai (Lieberthal, 2004).  

„Það eina sem við fengum í arf er götótt teppi“ á Mao að hafa sagt. Það féll í hlut 

Zhou Enlai, forsætisráðherra
13

 þessa nýja ríkis, að stoppa í teppið, gera við það og dag 

einn sjá fyrir nýjum teppum (Suyin, 1994). Fyrstu ár Alþýðulýðveldinsins má segja að 

Zhou Enlai hafi haft „þúsund og eitt verkefni“ (Fang og Fang, 1986). Eitt af hans fyrstu 

verkum var að afla stuðnings við nýja stjórn Kommúnistaflokksins til þess að veita 

henni lögmæti. Zhou notaði sannfæringarmátt sinn og hæfileika í sáttamiðlun til þess að 

fá virta kínverska stjórnmálamenn, viðskiptamenn (kapítalista), menntamenn og 

herforingja úr liði þjóðernissinna til liðs við Kommúnistaflokkinn
14

 eins og til dæmis 

Zhang Zhizhong sem hafði verið einn helsti bandamaður Chiang Kai-shek í her 

þjóðernissinna (Barnouin og Yu, 2006). Það þurfti líka að koma efnahag landsins aftur á 

réttan kjöl sem var nánast í rúst eftir stríðsátök áratugarins á undan. Það vantaði bæði 

stofnanir og starfsfólk til þess að taka á þeim vandamálum sem Kína stóð frammi fyrir. 

Zhou Enlai blés til átaks til þess að laða sérfræðinga bæði innan og utan Kína til þess að 

fylla lausar stöður í hinni nýju stjórn. Margir Kínverjar þáðu boðið og snéru heim til að 

taka þátt í endurreisnarstarfinu (Barnouin og Yu, 2006).  

Zhou Enlai var vinnuþjarkur í starfi sem forsætisráðherra. Hver dagur var þétt 

pakkaður af fundarhöldum og skýrslulestri, með orkublundum og borðtennisæfingum 

inn á milli. Ekkert atriði var of smávægilegt hvort sem það voru flóðavarnaáætlanir, 

áætlanir um að byggja flugvélar eða björgun á fornum handritum til sölu í Hong Kong 

(Suyin, 1994). Hann hafi sofið fimm klukkutíma á sólarhring og jafnvel látið lesa fyrir 

sig skýrslur meðan hann sat á klósettinu á morgnanna (Barnouin og Yu, 2006). Hann 

gerði miklar kröfur til starfsmanna sinna en var rómaður fyrir samúð og góðmennsku 

gagnvart undirmönnum sínum. Ef einhverjum varð á í messunni lagði hann áherslu á að 

lært yrði af mistökunum (Barnouin og Yu, 2006). Hann á líka að hafa farið í óvæntar 

vettvangsferðir á markaði, verslanir og veitingastaði til að kanna gæði á vörum og 

                                                 
13

 Staða sem hann gengdi samfellt í 26 ár allt til dauðadags 8. janúar 1976 (Barnouin og Yu, 2006). 
14

 Zhang varð eftir á meginlandi Kína þegar þjóðernissinnar flúðu yfir til Taívan en óttaðist um öryggi 

fjölskyldu sinnar. Zhou náði að sannfæra hann um að ganga til liðs við Kommúnistaflokkinn með því að 

nýta sambönd sín til þess að smygla þeim heilum og höldnum til Peking (Barnouin og Yu, 2006). 
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þjónustu og ef honum mislíkaði var fólk kallað á teppið. Zhou Enlai varð táknmynd 

fyrir hagkvæmni (e. frugality), vandvirkni og vinnusemi því allt sem þurfti að gera þessi 

fyrstu ár féll í skaut hans (Suyin, 1994). 

 

3.2 Utanríkisráðherra 

Samhliða stöðu forsætisráðherra gengdi Zhou Enlai stöðu utanríkisráðherra frá 1949 til 

1958. 

Hans fyrsta verk í utanríkismálum var að „byrja upp á nýtt“. Öll 

stjórnmálasamskipti við stjórnvöld þjóðernissinna voru ógild og frá og með 1. október 

voru ríkisstjórnir þeirra landa sem vildu eiga í stjórnmálasambandi við Kína látnar vita 

að ef til þess ætti að koma þyrftu þau að styðja að Kína tæki sæti Tævan hjá Sameinuðu 

þjóðunum
15

 (Barnouin og Yu, 2006). Þetta var og hefur verið stefna Kína allar götur 

síðan: Það er eitt Kína og Tævan er kínverskt landsvæði og um það verður ekki samið. 

Hvenær og hvernig Tævan verður „frelsað“ er innanríkismál Kínverja (Fang og Fang, 

1986). 

Persónuleiki Zhou Enlai og reynsla hans frá fyrri tíð kom honum til góða sem 

utanríkisráðherra. Hann myndaði gott samband við Jawaharlal Nehru, forsætisráðherra 

Indlands og sannfærði indversku ríkisstjórnina
16

 um að viðkurkenna hernám Tíbets á 

árunum 1950-1951 (Spence, 1999). 

Í Kóreustríðinu, sem braust út ári eftir stofnun Alþýðulýðveldisins, tryggði Zhou 

stuðning úr lofti frá Sovétríkjunum ásamt því að stjórna friðarviðræðunum fyrir hönd 

Kínverja, sem tóku tvö ár (Barnouin og Yu, 2006). Ein afleiðing afskipta Kínverja af 

Kóreustríðinu var einangrun á alþjóðavettvangi og þá sérstaklega af hendi 

Bandaríkjanna. Zhou hafði áhyggjur af þessu og setti fram kenninguna um „Fimm 

reglur friðsæls samlífis“ sem í grundvallaratriðum gekk út á það að lönd með ólík 

stjórnmála- og félagskerfi gætu lifað í friði hlið við hlið (Barnouin og Yu, 2006). 

Þegar Jósef Stalín lést þann 5. mars 1953 var Zhou viðstaddur útförina. Hann fékk 

að standa 

                                                 
15

 Sú varð ekki raunin fyrr en 1971 þegar Kína fékk sæti Tævan hjá Sameinuðu þjóðunum. 
16

 Indverskir embættismenn voru líka milliliðir milli Kína og Bandaríkjanna í Kóreustríðinu (Spence, 

1999). 
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með leiðtogum Sovétríkjanna, þar á meðal Nikita Khrushchev, og ganga með þeim í 

líkfylgdinni. Þetta þótti mikill virðingavottur  og skilaði sér í því að Khrushchev 

heimsótti Kína ári síðar, fyrstur Sovétleiðtoga (Spence, 1999). 

Á sjötta áratug 20. aldarinnar mæddi mikið á Zhou Enlai. Í apríl 1954 ferðaðist 

hann til Sviss og tók þátt í friðarviðræðum í Genf til lausnar á stríðinu milli Víetnama 

og Frakka. Hæfileika hans í sáttamiðlun, þolinmæði og dómgreind var þakkað fyrir að 

deiluaðilar (Bandaríkin, Sovétríkin, Frakkar og Norður-Víetnamar) komust loks að 

samkomulagi um að ljúka stríðinu (Spence, 1999). Ein saga frá Genf segir frá því þegar 

Zhou Enlai var í sama herbergi og John Foster Dulles, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. 

Zhou hafi gengið að honum og rétt út hendina en Dulles hafi snúið í hann baki og 

gengið út. Zhou hafi þá yppt öxlum að „Gallískum sið“ (e. The Gallic Shrug) og þar 

með breytt niðurlægingu í sigur (Spence, 1999). Því var reyndar neitað af aðalritara 

kínversku samninganefndarinnar í Genf að þessi uppákoma hafi átt sér stað (Barnouin 

og Yu, 2006). 

Ári eftir ráðstefnuna í Genf tók Zhou þátt í ráðstefnu í Indónesíu kennda við 

Badung. Á leiðinni frá Hong Kong til Jakarta þann 11. apríl 1955, hrapaði 

leiguflugvélin í sjóinn og 11 manns fórust, þrír lifðu af. Zhou Enlai var ekki um borð 

því hann hafði verið varaður við. Hann ákvað samt að aðhafast ekkert því hann reiknaði 

dæmið á þann veg að þessi mannslíf væru þess virði að fórna til þess að geta notið 

aðstoðar Breta við að uppræta njósnasellu þjóðernissina í Hong Kong sem stóð að baki 

tilræðinu (Barnouin og Yu, 2006). Á ráðstefnunni komu fulltrúar frá 29 þjóðum frá 

Afríku og Asíu í þeim tilgangi að efla efnahagslega- og menningarlega samvinnu og til 

þess að andmæla „nýlendu hegðun“ Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Zhou Enlai notaði 

pólitíska hæfileika sína til þess að ljá ráðstefnunni hlutlaust yfirbragð sem lét 

Bandaríkin líta út fyrir að vera friðarspilla og kynda undir óstöðugleika á svæðinu 

(Spence, 1999). 

Ári eftir Badung ferðaðist Zhou Enlai um Evrópu og Asíu í því skyni að „efla 

pólitískan sjóndeildarhring Kína í leit að vináttu, friði og þekkingu“ (Fang og Fang, 

1986). Í febrúar 1958 lét Zhou Enlai af embætti utanríkisráðherra og við tók 

hershöfðinginn Chen Yi sem hafði litla reynslu af utanríkismálum . Mao Zedong hafði 

reyndar tekið ákvörðunina tveimur árum áður (Zhang, 1994). Zhou Enlai hélt samt 

áfram afskiptum af utanríkismálum sem forsætisráðherra Kína og árið 1971 hitti hann 

þáverandi þjóðaröryggisráðgjafa og seinna utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Henry 

Kissinger, á leynd í undirbúningi fyrir komu þáverandi Bandaríkjaforseta, Richard 
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Nixon, til Kína. Zhou Enlai tók á móti Nixon á flugvellinum í Peking þann 21. febrúar 

1972 áður en Nixon fundaði með Mao Zedong. Fundur leiðtoganna markaði tímamót í 

samskiptum ríkjanna sem höfðu verið mjög stirð fram að þessu (Spence, 1999). 
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4 Menningarbyltingin 

4.1 Upphaf og ástæður Menningarbyltingarinnar 

Eftir hörmungar Stóra stökksins framávið (1958-1961) þar sem er jafnvel talið að allt að 

45 milljónir
17

 manna hafi látist í hungursneyðinni sem fylgdi í kjölfarið var Mao 

Zedong kennt um ófarirnar og hann settur til hliðar í Kommúnistaflokknum. 

Mao taldi að æðstu ráðamenn flokksins væru á rangri braut að hans mati og hann 

vildi tryggja völd sín á ný í Kommúnistaflokknum. Hann fékk til liðs við sig hóp 

róttæklinga innan flokksins, þar á meðal eiginkonu sína Jiang Qing og 

varnarmálaráðherrann Lin Biao, til þess að hjálpa honum að ráðast gegn þáverandi 

forystu flokksins og tryggja völd sín (History.com). Ráðast skyldi gegn hinum fjóru 

gömlu gildum Kína: Gömlum siðum, gömlum venjum, gamalli menningu og gamaldags 

hugsunarhætti (Spence, 1999). Menningarbyltingunni í Kína var opinberlega lýst yfir 

þann 8. ágúst 1966. 

 

4.2 Rauðu varðliðarnir og hreinsanir 

Mao hvatti framhaldsskóla- og háskólanema til að stofna „Rauða varðliða“ og skipaði 

þeim að gera byltingu, hreinsa flokkinn af „kapítalistum“, eyða því gamla á kostnað 

hins nýja og „ráðast á höfuðstöðvarnar“ (Kommúnistaflokkinn sjálfan). Fyrir vikið varð 

Kommúnistaflokkurinn nánast stjórnlaus og valdalaus (Manion, 2012).  

Rauðu varðliðarnir, sem vildu sanna heillindi sín við Mao, réðust gegn hverjum 

þeim sem varð í vegi þeirra; kennurum og fræðimönnum, fólki sem var með vestræna 

menntun og svo framvegis (Spence, 1999). Stjórnmálamenn, kennarar og embættismenn 

voru bókstaflega dregnir út á götu og látnir játa á sig glæpi og aðrar misgjörðir í sýndar 

réttarhöldum
18

. Skólar voru lokaðir, verkamenn fóru ránshendi um verksmiðjur og 

sögufrægar byggingar og minnismerki voru eyðilögð. Þjóðfélagið stöðvaðist nánast 

(Gamer, 2012). Margir æðstu menn Kommúnistaflokksins voru hreinsaðir út
19

; Þeir 

voru beittir ofbeldi; pyntaðir og niðurlægðir ásamt fjölskyldumeðlimum sínum, þar á 

                                                 
17

 Frank Dikotter heldur því fram í bók sinni Mao’s Great Famine að 45 milljónir manns hið minnsta hafi 

látið lífið í Stóra stökkinu. Hann er líka harðorður í garð Zhou Enlai sem hann segir samsekan Mao á 

hörmungum Stóra stökksins. Hann segir: “Mao var frumkvöðullinn, Zhou Enlai var ljósmóðirin sem 

breytti martröðum í raunveruleikann” (Kingston, 2010). 
18

 Oft kallað á ensku kangaroo court. 
19

 Á ensku er orðið “purge” notað. Það er hægt að túlka það á þann veg að viðkomandi var drepinn, látinn 

hverfa sporlaust, sendur í þrælkunarbúðir til “endurhæfingar”, pyntaður og svo framvegis. 
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meðal Deng Xiaoping og Liu Shaoqi
20

. Liu og konu hans var til dæmis haldið 

aðskildum í fangelsi í Peking. Í október 1969 var Liu flogið í leynd til Kaifeng þar sem 

hann lést fjórum vikum síðar, í einangrun, úr lungnabólgu af völdum sykursýki (Fang 

og Fang, 1986). 

Mao Zedong notaði samband sitt við Lin Biao, yfirmann hersins, til þess að fá 

herinn til að standa til hliðar meðan Rauðu varðliðarnir gengu berserksgang (Lieberthal, 

2004). Á um einum og hálfum mánuði haustið 1966 voru um 1700 manns lamdir til 

dauða og um 85 þúsund hraktir frá Peking (Barnouin og Yu, 2006). Zhou Enlai studdi 

ekki þessar aðgerðir Rauðu varðliðanna sem að hans mati ógnuðu stöðugleika í 

þjóðfélaginu. Hann þorði samt ekki að mótmæla þeim því Mao hafði kallað eftir 

byltingunni. Hann þurfti að finna millileið; sýna samstöðu með Mao og um leið reyna 

að hemja Rauðu varðliðanna í því að rústa þjóðfélaginu. Opinberlega lofaði hann Rauðu 

varðliðanna. „Þið hafið lagt mikið af mörkum til Menningarbyltingarinnar“, sagði hann 

í ræðu. Á sama tíma setti hann á fót embætti tengiliðs
21

 við Rauðu varðliðanna, sem þeir 

hundsuðu algerlega. Hann þurfti því að blanda sér sjálfur í málið og frá 24. ágúst 1966 

til ársloka fundaði hann með hópum varðliða, stórum sem smáum í tugi skipta
22

 í tilraun 

til þess að draga úr ofbeldi og ofsóknum (Barnouin og Yu, 2006 og Suyin, 1994). Þetta 

er dæmi um þá þolinmæði sem Zhou Enlai sýndi í Menningarbyltingunni í stað 

þvingunar (Fang og Fang, 1986). 

Tilraunir Zhou til að draga úr ofbeldinu tókust í sumum tilfellum, öðrum ekki. 

Hann náði að koma í veg fyrir að margir flokksmenn og vinir yrðu Rauðu varðliðunum 

að bráð en sumum varð ekki bjargað eins og til dæmis ættleiddri dóttur hans, Sun 

Weishi. Hún var handtekin eftir að hafa neitað að „bera vitni“ gegn þáverandi 

utanríkisráðherra, Chen Yi. Hún lést í fangelsi eftir átta mánuði í haldi. Zhou Enlai fékk 

aldrei að vita hvar henni hefði verið haldið og þegar hann lét rannsaka málið var svarið: 

„Tekið á málinu eins og gert er við andbyltingasinna. Lík brennt, aska ekki varðveitt.“ 

Þetta var að undirlagi Jiang Qing (Suyin, 1994). 

                                                 
20

 Liu var á þessum tíma forseti Kína (e. head of state) (Britanica Online). 
21

 Á ensku  „General Liaison Station of Beijing University and Middle-School Red Guards.“ 
22

 Barnouin og Yu segja að hann hafi fundað í allt að fjörutíu skipti en Han Suyin telur að fundirnir hafi 

verið allt að eitt hundrað. 
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Zhou var sjálfum bjargað frá ofsóknum af hendi Rauðu varðliðanna af Chen 

Boda
23

, sem var fylgismaður Lin Biao, sem sannfærði Rauðu varðliðanna að Zhou væri 

fylgismaður og stuðningsmaður Lin (Barnouin og Yu, 2006). 

Á meðan hellti Mao olíu á eldinn og hvatti ungmenni til að streyma til 

Pekingborgar og „valda usla“. Og Rauðu varðliðarnir brugðust honum ekki. Í 

milljónatali streymdu þeir til Peking sem skapaði mikil vandræði fyrir 

forsætisráðherrann Zhou (Barnouin og Yu, 2006). Ungmennin þurfti að fæða og hýsa og 

í sumum tilfellum klæða og allt á kostnað ríkisins (Fang og Fang, 1986). Bara að halda 

lestarkerfinu gangandi til að koma í veg fyrir að það myndi hrynja útheimti gríðarlega 

vinnu í ráðuneyti lestarsamgangna, þar sem Zhou eyddi mörgum stundum, og koma 

öllum þessum milljónum fyrir og sjá þeim fyrir húsnæði og fæði (Barnouin og Yu, 

2006). Það að halda stjórnsýslunni gangandi í Menningarbyltingunni var gríðarlega 

umfangsmikið og erfitt verkefni og á köflum nánast ómögulegt fyrir Zhou. Hver á fætur 

öðrum sættu ráðherrar hans og embættismenn árásum eða þaðan af verra; voru 

örkumlaðir eða drepnir. Slík hafi fækkun starfsfólksins verið að hann þurfti að 

handskrifa bréf sín sjálfur. Hann hafi þurft að taka við embætti ritara (e. Party 

Secratariat) þegar Deng Xiaoping var settur af (Suyin, 1994). 

Dahpon David Ho fjallar um Zhou Enlai í kafla sínum í bókinni The Chinese 

Cultural Revolution as History. Hann líkir honum við dýrling menningarverðmæta. 

Hann hafi bjargað fjölmörgum helgum stöðum eins og Forboðnu borginni (e. The 

Imperial Palace), Banpo í Xi‘an, Bingling hofinu, Panchen Lama klaustrinu og fleiri 

stöðum. Hann hafi persónulega skipað svo fyrir að ákveðnir staðir yrðu ekki lagðir í 

rúst. Reyndar tekur Ho fram að það beri að varast það að tileikna Zhou Enlai allt það 

jákvæða úr Menningarbyltingunni. Áhrif eins manns hafi verið takmörkuð til að hafa 

hemil á Rauðu varðliðunum. Hann hafi þó reynt að höfða til skynsemi fólks. Það væri 

óþarfi að eyðileggja öll musteri, sumum þeirra væri hægt að breyta í skóla eða geymslur 

og svo framvegis. Hann var eins og knapi að reyna að hafa hemil á ótemju (Ho, 2006). 

Hann kom líka í veg fyrir að nafni Peking væri breytt í „Austrið er rautt Borgin“ og að 

hinar frægu ljónastyttur við Torg hins himneska friðar væru fjarlægðar og í stað kæmu 

styttur af Mao (Macfarquar og Schoenhals, 2006). 

                                                 
23

 Áróðursmeistari Mao Zedong og meðlimur í stjórnmálaráði Kommúnistaflokksins á sjötta áratugnum 

og lykilmaður í Menningarbyltingunni. Hann var dæmdur í 18 ára fangelsi árið 1981 fyrir hlutverk sitt í 

Menningarbyltingunni en lést 1989 eftir að hafa verið sleppt vegna lélegrar heilsu (Britannica Online). 
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Hann sá um að reka Kína, eða það sem hægt var að reka, og sá um að halda því á 

floti (Suyin, 1994). 

 

4.3 Ástandið fer úr böndunum 

Þar sem Rauðu varðliðarnir lutu ekki boðvaldi neins fór ástandið að nálgast það sem 

kalla mætti borgarastríð. Nemendur ofsóttu og drápu kennara sína, menntaskólanemar 

drápu samnemendur sína, leigusalar og vel stæðar bændafjölskyldur voru drepnar og 

líkum hent ofan í brunna. Börn og gamalmenni voru grafin lifandi og sögur bárust af 

mannátum (The Economist, 2016). Margir voru barðir, pyndaðir og skyldir eftir til að 

deyja án læknisaðstoðar (Lieberthal 2004). Jafnvel kettir fengu að kenna á ofbeldinu því 

Rauðu varðliðarnir töldu þá merki um millistéttalega hnignun (Phillips, 2016). Ólíkir 

hópar Rauðra varðliða börðust svo innbyrðis í vítahring því allir vildu sanna hollustu 

sína við Mao Zedong (Griffiths, 2016). 

Í janúar 1967 þótti Mao komið nóg og skipaði hernum að koma á röð og reglu og 

hafa hemil á Rauðu varðliðunum. Í lok ársins var herinn með stjórn á landinu og var þá 

Menningarbyltingunni þannig séð lokið þó hún hafi lifað enn innan stjórnkerfisins 

(Wang, 1995). Þegar herinn réðst gegn Rauðu varðliðunum jókst mannfall enn í 

ofbeldinu sem því fylgdi. Tveir þriðju af þeim sem létust í Menningarbyltingunni létust 

þegar herinn réðst gegn Rauðu varðliðunum á árunum 1968-1969 (Phillips, 2016). 

 

4.4 Hreinsanir og aftur á byrjunarreit 

Þegar Rauðu varðliðarnir höfðu verið kveðnir í kútinn af kínverska hernum, sem var 

undir stjórn Lin Biao, var herinn orðinn að ráðandi stofnun í Kína. Það þurfti að 

endurreisa Kommúnistaflokkinn og lögmæti hans til valda. „Hreinsum raðirnar“ (e. 

purify the class ranks) var „átak“ sem ætlað var að rannsaka áreiðanleika flokksmanna 

og leiðtoga sem höfðu sætt árásum í Menningarbyltingunni eða komist til áhrifa í henni 

(Meisner, 1999). 

Zhou Enlai stýrði átakinu sem byrjaði í Peking og Qinghua háskólum. Á tveimur 

mánuðum voru 280 óvinir „afhjúpaðir“ og á næstu tíu mánuðum voru tæpar 2 milljónir 

„and-byltingasinna“ afhjúpaðar um allt land. Um 284 þúsund voru fangelsaðir. Hóflega 

er áætlað að einhver þúsund hafi verið tekin af lífi (Barnouin og Yu, 2006). 
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Í apríl 1969 var níunda þing Kommúnistaflokksins haldið. Tilgangurinn var að 

lífga flokkinn við eftir að flestir gömlu leiðtogarnir höfðu verið hreinsaðir út í átökum 

fyrri ára. Á þinginu var Lin Biao festur í sessi sem næstráðandi í Kommúnistaflokknum 

og arftaki Mao Zedong og nafn hans ritað í stjórnarskrá flokksins og Zhou Enlai lýsti 

yfir fullum stuðningi við Lin og hélt lofræðu um hann (Macfarquhar og Schoenhals, 

2006). Menningarbyltingin sem hafði byrjað á alsherjar árás á Kommúnistaflokkinn 

endaði á endurreisn hans í nánast sömu mynd (Meisner, 1999). 

 

4.5 Dauði Lin Biao og valdabarátta 

Þann 13. september 1971 fórst Lin Biao í flugslysi í Mongólíu. Opinbera skýringin í 

Kína er sú að hann hafi verið að skipuleggja að ráða Mao Zedong af dögum. Áætlunin 

hafi farið út um þúfur og í örvæntingu hafi hann ákveðið að flýja til Sovétríkjanna en 

ekki haft nægt eldsneyti og því hafi vélin hrapað. Þessi frásögn hefur aldrei verið 

staðfest því myndir sem síðar voru birtar af „brakinu“ þykja vafasamar í besta falli 

(Spence, 1999).  

Dauði Lin hafði slæm áhrif á Mao Zedong sem lagðist í þunglyndi og var slæmur 

til heilsunnar næstu árin eftir hjartaáfall  (Barnouin og Yu, 2006). Mao hafði engan 

tiltækan arftaka og í einhverskonar „nostalgíu kasti“ vildi hann endurhæfa gamla félaga 

flokksins sem hann hafði afneitað áður (Macfarquhar og Schoenhals, 2006). Zhou nýtti 

sér „þíðuna“ í skapi Mao og kallaði til liðs við sig marga fyrrum yfirmenn flokksins, 

sem hann „endurhæfði
24

 úr hreinsunareldi Menningarbyltingarinnar“, þar á meðal Deng 

Xiaoping (Lieberthal, 2004). 

Dauði Lin Biao hafði mikil áhrif á valdajafnvægi Kommúnistaflokkins þar sem 

tveir andstæðir pólar tókust á; hófsömu öflin undir stjórn Zhou Enlai og Deng Xiaoping 

og róttæklingar undir forystu Jiang Qing (Fjórmenningaklíkan) (Barnouin og Yu, 2006). 

Næstu þrjú árin tókust þessar fylkingar á í baráttu um völdin og Mao blandaði sér af og 

til í málið en aldrei nógu mikið til þess að annar hópurinn næði frumkvæðinu 

(Lieberthal 2004). 

 

                                                 
24

 Enska orðið er „rehabilitate“ sem þýðir endurhæfing en í þessu samhengi þýðir þetta að viðkomandi var 

ekki lengur úti í kuldanum. 
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4.6 Lok Menningarbyltingarinnar 

Árið 1974 var Zhou Enlai orðinn alvarlega veikur af krabbameini sem hann hafði 

greinst með tveimur árum áður (Spence, 1999). Zhou í samvinnu við Deng Xiaoping 

vildi segja skilið við þær pólitísku og hugmyndafræðilegu deilur sem höfðu heltekið 

þjóðina í Menningarbyltingunni. „Nútímavæðingarnar fjórar“
25

 áttu að koma Kínverjum 

á par við aðrar þjóðir því þeir höfðu dregist aftur úr (Wenqian, 2007). Þar sem Zhou 

dvaldi löngum stundum á spítala fól hann Deng meir og meir að sjá um störf sín sem 

forsætisráðherra (Macfarquhar og Schoenhals, 2006). Haustið 1975 sannfærðu 

róttæklingarnir Mao um að stefna Zhou og Deng myndi í raun þýða afneitun á 

Menningarbyltingunni og hófust þá árásir á Deng (með leyfi Mao) á ný (Britannica 

Online). 

Zhou Enlai lést þann 6. janúar árið 1976 og í apríl var Deng Xiaoping hrakinn frá 

völdum (með leyfi Mao) af Fjórmenningaklíkunni (Britannica Online). Mao Zedong 

deyr þann 9. september sama ár og Hua Guofeng tekur við sem formaður 

Kommúnistaflokksins. Lögmæti Hua til valda var byggt á miða sem Mao á skrifað og 

rétt honum á dánarbeði sem á stóð: „Með þig við stjórnvölinn get ég verið rólegur“ 

(Meisner, 1999). Róttæklingarnir gerðu tilkall til valda með Jiang Qing í forystu en Hua 

lét handtaka Fjórmenningana og í byrjun áttunda áratugarins var Jiang Qing dæmd til 

dauða
26

.  

Menningarbyltingunni í Kína var þar með endanlega
27

 lokið. Handtaka 

Fjórmenninganna greiddi leið Deng Xiaoping aftur til valda sem var ekkert að 

vandbúnaði að hefja umbótaráætlun sína sem hefur verið kölluð „Seinni byltingin í 

Kína“ (Wang, 1995). 

  

4.7 Afleiðingar Menningarbyltingarinnar 

Menningarbyltingin í Kína er stærsta samfélagslega umrót sem hefur átt sér stað í 

sögunni, sem tengist ekki beinum stríðsátökum, þar sem 800 milljón manna þjóð virtist 

fylgja duttlungum eins manns (Clark, 2008). Afleiðingar Menningarbyltingarinnar voru 

alvarlegar og langvarandi félagslega og þá er vægt til orða tekið. Menntaskóla- og 

háskólanemendur eyddu hluta af unglingsárum sínum í það að leysa félagsleg, 

                                                 
25

 Nútímavæðing landbúnaðar, iðnaðar, varna, vísinda og tækni. 
26

 Síðar breytt í stofufangelsi. Hún framdi sjálfsvíg í maí 1991 (Wang, 1995). 
27

 Formlega var henni lokið í ágúst 1977 þegar 11. þing kommúnistaflokksins lýsti því yfir (Britannica 

Online).  
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samfélagsleg og pólitísk deilumál með ofbeldi, grimmd og ofstæki. Þessi kynslóð var 

„brennd“ og varð félagslegt og stjórnmálalegt vandamál næstu áratugi. Milljónir manna 

voru sendar í „endurhæfingu“ til sveita eða afskekktra svæða milli 1969 og 1970 

(Lieberthal, 2004). Meðal þeirra sem sendir voru í útlegð var fjölskylda núverandi 

forseta Kína, Xi Jinping. Faðir hans, sem var ráðherra, var pyntaður og hálfsystir hans 

framdi sjálfsvíg (The Eonomist, 2016). 

Frá efnahagslegu sjónarmiði hafði Menningarbyltingin ekki mikil áhrif (Naughton, 

2007).  Ekki er vitað hversu margir létu lífið en oftast er talað um eina milljón manns. 

Fjöldi látinna er þó mjög á reiki og er talið að mannfallið sé á bilinu hálf milljón upp í 

átta milljónir. Fjöldi þeirra sem var ofsóttur hleypur á tugum milljóna (Yongyi, 2001). 

Það kaldhæðinslega er að markmið Mao Zedong um að styrkja kommúnismann með 

Menningarbyltingunni snérist algerlega upp í andstæðu sína og leiddi í raun Kínverja á 

braut kapítalismans (Britanica Online). 
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5 Brennuvargur eða brunaliði? 

5.1 Dyggasti þjónninn 

Þó að Mao Zedong sé andlit Menningarbyltingarinnar út á við stóð hann ekki einn að 

henni. Zhou Enlai, hans dyggasti þjónn, stóð alltaf með honum. Hverju skyldi það sæta? 

Það má segja að ástæðurnar fyrir því séu þrjár. 

Sú fyrsta er persónleiki Zhou Enlai. Fyrir það fyrsta var hann alinn upp af tveimur 

mæðrum, án föðurímyndar, og skólaður í Konfúsískum fræðum undirgefni, 

umburðalyndis og málamiðlunar. Hann var haldinn djúpstæðri löngun til að tilheyra 

einhverju (Wenqian, 2007). Mao Zedong var fulltrúi Kommúnistaflokksins og ástæðan 

fyrir því að margir kommúnistar höfðu látið lífið. Og honum mátti ekki skjátlast. Það 

myndi grafa undan lögmæti hans, byltingarinnar og þar af leiðandi 

Kommúnistaflokksins (Barnouin og Yu, 2006). Zhou Enlai var flokksmaður og trúði á 

skipulag og aga innan Kommúnistaflokksins. Æðstu menn kommúnista studdu Mao 

þegar hann blés til Menningarbyltingarinnar og þá gerði hann það líka
28

 (Fang og Fang, 

1986).  

Annað persónuleikaeinkenni Zhou Enlai var að hann forðaðist að taka áhættu og sá 

styrkleika sína í liggja í að framkvæma stefnu í stað þess að móta hana. Þegar Mao 

tryggði völd sín í flokknum í Göngunni löngu árið 1935 sá Zhou að þarna var loks 

kominn maður með framtíðarsýn fyrir flokkinn sem hann sjálfan skorti (Macfarquhar og 

Schoenhals, 2006)  

Þriðja einkennið, sem tengist öðru einkenninu, er það að Zhou Enlai leit aldrei á sig 

sem efni í leiðtoga og var sáttur við það að vera „næsti maður“ leiðtogans (Wenqian, 

2007). Hann virtist „ónæmur fyrir metnaði“
29

 í því skyni að hann var sáttur að vera 

næstráðandi á eftir Mao. Hann hafði meiri metnað fyrir málstað byltingarinnar. 

„Byltingarinnar vegna verðum við að leika hlutverk frillunnar, jafnvel vændiskonu ef 

nauðsyn krefur“, lýsti Zhou yfir einu sinni (Barnouin og Yu, 2006). 

Önnur ástæðan fyrir stuðningi Zhou, sem leiðir af þeirri fyrstu, er samband Zhou við 

Mao. Persónuleikar þeirra voru reyndar sem svart og hvítt. Mao var uppreisnargjarn í 

eðli sínu og mun ósveigjanlegri til málamiðlana en Zhou. Zhou var agaður flokksmaður 

sem vildi fylgja flokkslínunni (Barnouin og Yu, 2006). Zhou trúði á milliveginn, 

Konfúsíusisma, og var sáttasemjarinn, yfirvegaður og sjarmerandi meðan Mao var 

                                                 
28

 Þó að síðar hafi hann dregið töluvert úr stuðningi sínum við byltinguna (Wenqian, 2007). 
29

 Samanber tilvitnun í hann sjálfan í kafla 1.1. 
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átakagjarn og ögrandi persónuleiki (Wenqian, 2007) Bakgrunnur þeirra var líka ólíkur. 

Zhou Enlai hafði ferðast til Evrópu og menntað sig sem ungur maður á meðan Mao 

Zedong var að mörgu leyti sjálfmenntaður gegnum dagblöð og tímarit og ferðaðist ekki 

út fyrir landsteinana fyrr en síðar á ævinni. En Mao var samt mikill pólitískur og 

hernaðarlegur hugsuður (Fang og Fang, 1986). Misheppnaðar byltingatilraunir forystu 

Kommúnistaflokksins sannfærðu Zhou Enlai að hugmyndir Mao um skæruhernað í 

borgarastríðinu væru þær réttu. Zhou tók þá ákvörðun snemma á sínum pólitíska ferli að 

skora Mao aldrei á hólm (Wenqian, 2007). Leið Mao Zedong væri eina rétta leið 

kínverska Kommúnistaflokksins og hann hvatti meðlimi flokksins til þess að hlýða 

boðorðum Mao skilyrðislaust (Zhang, 1994). 

Skilyrðislaus stuðningur Zhou við Mao skilgreindi samband þeirra nánast allan 

stjórnmálaferli Zhou. Zhou leit ávalt á sig sem aðstoðarmann
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 Mao (Zhang, 1994). 

Mao myndi sjá um herkænsku og stefnumótun en Zhou myndi sjá um framkvæmd og í 

mesta lagi veita „ráðgefandi leiðsögn“ (Zhang, 1994). 

Þriðja ástæðan fyrir stuðningi Zhou við Mao er sú að pólitískur frami hans, og 

jafnvel líf, var háð stuðningi við Mao. Enginn stjórnmálamaður nær markmiðum sínum 

ef hann er ekki við völd. Ef Zhou hefði mótmælt eða gengið gegn stefnu Mao hefði 

hann líklegast hlotið sömu örlög og margir flokksfélagar hans sem voru hreinsaðir út 

(Barnouin og Yu, 2006). Hann hefði verið úthrópaður svikari eða þaðan af verra og 

enginn hefði fylgt honum (Suyin, 1994). 

Chang og Halliday halda því fram að Mao hafi kúgað Zhou til hlýðni vegna 

ritgerðar sem Zhou skrifaði undir dulnefni í dagblað í Sjanghai 1932 þar sem hann 

gagnrýnir Kommúnistaflokkinn og að Mao hafi haldið þessari ritgerð yfir 

hausamótunum á Zhou í tæplega hálfa öld (Chang og Halliday, 2005). 

 

5.2 Tekið þátt í fjölskylduleikritinu  

„Markmið byltingarinnar er að breyta manninum“, sagði Zhou Enlai í upphafi 

Menningarbyltingar. Eins og þetta væri andleg æfing, eitthvað sem væri hægt að ná 

fram með viljastyrk hugans (Suyin, 1994). Svo virðist sem rómantíkin hafi blindað 

honum sýn í byrjun byltingarinnar. Bylting innan byltingar, endurnýjun, það hljómaði 

vel. Því að mati Zhou Enlai voru flokksleiðtogar að eldast og spilling að aukast og það 
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 Ef það ætti að yfirfæra þetta yfir í nútímalega menningu mætti líkja þeim við þá Burns og Smithers úr 

þáttunum um Simpsons fjölskylduna. Læknir Maos lýsti sambandi þeirra reyndar eins og meistara og 

þræls (Macfarquhar og Schoenhals, 2006). 
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vantaði nýtt blóð (Suyin, 1994). En honum snérist fljótlega hugur þegar hann sá hvað 

var að gerast og í hvað stefndi. Rauðu varðliðarnir, dyggilega hvattir áfram af Mao, 

eyrðu engu í leiðangri sínum til að „ráðast á höfuðstöðvarnar“ og eyða hinum fjórum 

gömlu gildum. Ef byltinginn gerir ekki greinarmun á vinum og óvinum til hvers er hún 

þá? Hann komst fljótlega á þá skoðun að Menningarbyltingin væri argasta vitleysa (e. 

utter nonsense), fjölskylduleikrit sett á svið af Mao Zedong og eiginkonu hans, Jiang 

Qing (Wenqian, 2007). Hvað var þá til ráða annað en að taka þátt í sýningunni? „Að láta 

sig fljóta með straumnum er auðveldara en að synda á móti honum“, er gamalt kínverskt 

spakmæli sem Zhou virðist hafa ákveðið að fylgja (Wenqian, 2007). Zhou gerði sér 

grein fyrir því að ef hann hyrfi úr innsta hring Kommúnistaflokksins væri það pólítískt 

sjálfsmorð. Eins lengi og hann tilheyrði valdakjarnanum í flokknum gæti hann gert 

gagn. Það þyrfti einhver að hafa hemil á Menningarbyltingunni, ef hægt væri. „Ef ég 

geng ekki inn í gin helvítis, hver á þá að bjarga sálunum þaðan?“, á hann að hafa sagt 

(Suyin, 1994). Hann ákvað að gera sjálfan sig ómissandi (Wenqian, 2007). Hann 

hugsaði til framtíðar. Þegar glundroðanum yrði lokið myndi hann vera til staðar til að 

koma hlutunum í lag aftur (Suyin, 1994). Þannig að Zhou Enlai tók þátt og veifaði Litlu 

rauðu bókinni
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 og kallaði slagorð með Jiang Qing og félögum og reyndi að feta hina 

viðkvæmu millileið (Suyin, 1994). Þegar áhugaleysi hans virtist vera að koma í ljós brá 

hann oft á það ráð að þykjast ekki skilja hlutina nógu vel undir því yfirskyni að hann 

væri að gera málamiðlanir við öfgaöflin í flokknum (sem hann fyrirleit) og í 

einkasamtölum kallaði sitt persónulega helvíti (Barnouin og Yu, 2006). „Fólk eins og 

þú, sem fer alltaf milliveginn, ógnar byltingaranda flokksins“ á Mao að hafa sagt við 

Zhou Enlai. Verandi rólyndismaður og Konfúsíusisti tók hann alla niðurlægingu á 

kinnina án þess að skipta skapi. „Taktu við smánun af virðingu, þá verður þér treyst til 

hvers sem er“ (Suyin, 1994). Hann fórnaði sjálfum sér, heiðri og orðstír og þjáðist í 

hljóði. En hann bjargaði fjölda fólks frá grimmum örlögum og beitti ýmsum brögðum 

eins og til dæmis að fela fólk heima hjá sér (Suyin, 1994). Þegar Rauðu varðliðarnir 

réðust á breska sendiráðið í ágúst 1967 er Zhou sagður hafa átt heiðurinn af því að hafa 

sent lögreglu og hermenn til að verja breska sendiráðsstarfsmenn (Dillon, 2010). 
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 Litla rauða bókin er áróðursrit sem var prentað í milljónatali í Menningarbyltingunni með tilvitnunum í 

Mao Zedong. 
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5.3 Bjargvætturinn? 

Eins og hefur komið fram áður nær enginn stjórnmálamaður markmiði sínu ef hann er 

ekki við völd. Markmið Zhou Enlai var að lifa stormsveip Menningarbyltingar af, 

bjarga því sem bjargað varð og endurbyggja að byltingu lokinni. Enn þann dag í dag er 

Zhou Enlai þakkað fyrir að hafa lágmarkað (ef hægt er að tala um það) eða allavega 

reynt að lágmarka skaðann sem af Menningarbyltingunni hlaust. Þann 27. júní árið 1981 

samþykki kínverski Kommúnistaflokkurinn ályktun þar sem dómgreind Mao Zedong í 

Menningarbyltingunni var harðlega gagnrýnd og bent á að Zhou Enlai hafi verið í mjög 

erfiðri aðstöðu í Menningarbyltingunni og tekist að takmarka skaðan sem öfgaöflin (e. 

the ultra-lunatic left) innan flokksins hafi valdið (Zhang, 1994). Honum er oft þakkað 

fyrir að hafa bjargað fólki sem Jiang Qing og félagar vildu hreinsa burt með því að hafa 

skrifað lista og dreift yfir þá sem átti að bjarga. Reyndar halda Chang og Halliday því 

fram að það hafi verið Mao sem tók allar ákvarðanir um það hverjum yrði hlíft og 

hverjum ekki. Zhou Enlai var bara „rekstrarstjórinn“ og fylgdi bara skipunum frá Mao. 

Hann greip ekki persónulega inn í til að bjarga fólki (Chang og Halliday, 2005). Hann 

var í grundvallaratriðum ósammála stefnu Mao en þrátt fyrir það mótmælti hann henni 

aldrei (Macfarquhar og Schoenhals, 2006). 

Því hefur einnig verið haldið fram að það hafi verið Zhou sem hélt stjórn Mao við 

og án hans hefði allt farið úr skorðum. Þrátt fyrir að Menningarbyltingin hafi hægt á 

gangverki þjóðfélagsins stoppaði það Zhou ekki í því að framfylgja stefnu Mao, sem var 

meðvitaður um það, og hélt verndarhendi yfir Zhou þegar honum var pólitískt ógnað 

(Barnouin og Yu, 2006). Það var klárt að Mao mótaði stefnuna og Zhou framfylgdi 

henni (Macfarquhar og Schoenhals, 2006).  
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6 Niðurstöður - Brennuvargur eða brunaliði? 

„Við vorum bara að framfylgja skipunum“, sögðu fangaverðir nasista við réttarhöldin í 

Nuremberg í lok seinni heimsstyrjaldar. Ber maður ábyrgð ef maður kýs (eða neyðist) 

til þess að þjóna harðstjóra? Átti Zhou Enlai einhverra kosta völ en að láta sig fljóta 

með straumnum? 

Var Zhou Enlai brennuvargur eða brunaliði? Mín niðurstaða er að hann hafi verið 

bæði. Hann hjálpaði til við að kveikja bálið en sá svo hálfpartinn eftir því þegar eldurinn 

varð mun stærri og verri en hann hefði nokkurn tímann grunað. Hann reyndi að slökkva 

eldinn en hélt samt alltaf lífi í glóðunum. Í kjölfar Menningarbyltingarinnar og þau ár og 

áratugi sem hafa liðið frá henni hefur sú skoðun verið ráðandi að Zhou Enlai hafi 

mildað verulega þau áhrif sem stefna Mao hafði í Menningarbyltingunni og er Mao 

kennt um allt sem miður fór og Zhou Enlai hrósað fyrir bjargráð og hugrekki (Burns, 

1986). En Zhou Enlai var ekki heilagur. Hann var fyrst og fremst þrautseigur. Hann lifði 

af. Hann gerði það sem hann þurfti að gera. Til að tóra í yfir hálfa öld (og þar af 

forsætisráðherra í 26 ár) í þjónustu eins mesta harðstjóra sögunnar, sem treysti nánast 

engum í kringum sig, þurfti hann að hafa hæfileika til þess að geta brugðist við 

pólitískum vindum, jafnvel gegn eigin sannfæringu (Barnouin og Yu, 2006). En hann 

teygði sig langt til þess að missa ekki völd sín og það mætti jafnvel kalla hann 

kaldlyndan og grimman. Til dæmis kom hann fjölmörgum fyrrum njósnurum, sem hann 

hafði fengið til liðs við sig, ekki til bjargar þegar þeir voru ofsóttir vegna „tengsla“ 

sinna við óvini Kommúnistaflokksins í borgarastríðinu og seinni heimsstyrjöldinni. 

Margir voru sendir í útlegð eða handteknir og dóu í fangelsi og fengu enga hjálp frá 

Zhou þrátt fyrir að hafa lagt lífið að veði í njósnum sínum fyrir kommúnista (Barnouin 

og Yu, 2006). „Zhou Enlai gerði marga hluti sem voru andstæðir því sem hann trúði á. 

En hann var með heildar hagsmuni kínversku þjóðarinnar í huga“, sagði Deng Xiaoping 

síðar um Zhou að lokinni Menningarbyltingunni (Suyin, 1994). En Zhou var samsekur í 

verkum stjórnar sem var holdgerfingur alls hins versta í mannlegu fari. Hann neitaði að 

mómæla þeim sem ollu hörmungum Menningarbyltingarinnar og hvað það var sem 

hann vildi ná fram með stuðningi við Mao og stefnu hans, gerði það lítið annað en að 

ausa dauða og hörmungum yfir tugi og hundruð milljóna manna (Bandow, 2008). 

Zhou Enlai var þversögn. Hann studdi Menningarbyltinguna en samt ekki. Hann 

reyndi að draga úr áhrifum Rauðu varðliðanna en um leið og hann skynjaði að pólítískri 

stöðu hans var ógnað þá hengdi hann sig við Jiang Qing og félaga. „Þú sérð um að taka 
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ákvarðanirnar og ég sé um að framfylgja þeim“, sagði hann við Jiang í 

Menningarbyltingunni (Wenqian, 2007). Hann átti líklega engra kosta völ en að breytast 

í pólitískan píslarvott, fastur á milli steins og sleggju. Vegna þeirra áhrifa sem hann 

hafði í stjórnkerfinu og svo hæfileika sinna til að koma hlutum í verk hefði stjórnkerfið 

líklega hrunið ef hann hefði ekki verið til staðar með puttana í stíflunni, haldandi utan 

um allt. Hann hefði líklega ekki lifað af að vera hreinsaður ef hann hefði ekki fengið 

stuðning Mao með því að styðja hann (Macfarquhar og Schoenhals, 2006) 

Í kjölfar Menningarbyltingarinnar og andláts Zhou Enlai hefur tilhneigingin oft 

verið sú að setja hann á stall sem rödd skynsemi og hógsemi andstætt Mao. Lofgjörðin 

nær oft slíkum hæðum að það má skilja á sumum lofræðunum að Zhou Enlai hafi 

starfað í umhverfi þar sem Mao Zedong var ekki til, sem var auðvitað ekki raunin því 

Mao var allt um lykjandi og tók allar ákvarðanir sem Zhou Enlai sá um að framkvæma 

(Barnouin og Yu, 2006). 

Zhou Enlai byrjaði sinn stjórnmálaferil í þágu málstaðar en endaði hann í þjónustu 

harðstjóra (Barnouin og Yu, 2006). 
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7 Lokaorð 

Zhou Enlai lést þann 8. janúar 1976. Harmur þjóðarinnar var mikill. Milljónir manna 

mættu og fylgdust með þegar lík hans var flutt til brennslu eftir götum Peking (Suyin, 

1994).  

Í apríl sama ár söfnuðust milljónir manna saman á Torgi hins himneska friðar til að 

votta Zhou virðingu sína og mótmæla Fjórmenningaklíkunni (Barnouin og Yu, 2006).  

Enn þann dag í dag er minningu hans haldið hátt á lofti í Kína. Aðrir leiðtogar hafa 

tekið hann sér til fyrirmyndar. Wen Jiabao (forsætisráðherra 2003-2013) var líkt við 

Zhou og fékk viðurnefnið "Zhou Enlai hinna síðari tíma" vegna hæfileika sinna í 

opinberri stjórnsýslu og í því að fá ólíkar deildir og ráðuneyti til þess að vinna saman 

(Lam, 2006) og Jiang Zemin (forseti 1993-2003) er sagður hafa reynt að líkjast Zhou 

Enlai, sem „maður fólksins“ (Lam, 1999). Á hundrað ára fæðingarafmæli Zhou var 

haldin heljarmikil ráðstefna í Tianjin þar sem afrekum og ævi hans var hampað. Síðan á 

níunda áratug síðustu aldar hafa verið gefnar út hátt í 500 bækur og yfir 5000 greinar 

um hann. Hann er hylltur sem ósérhlífinn leiðtogi, flekklaus, sem helgaði sig þjónustu 

við land sitt og þjóð (Barnouin og Yu, 2006).  

Eftir andlát Zhou Enlai lagði Deng Xiaoping mikla áherslu á afrek Zhou Enlai 

(kannski of mikla) til þess að fjarlægja Kommúnistaflokkinn frá hugmyndum Mao, sem 

höfðu veikt virðingu flokksins. Og hann fékk líka heiðurinn að efnahagsaðgerðum sem 

hann hrinti í framkvæmd en Zhou hafði lagt til (Naughton, 1993). Það má því segja að 

arfleið Zhou hafi verið notuð (og jafnvel brengluð) í pólitískum tilgangi að honum 

látnum (Macfarquhar og Schoenhals, 2006). 

Það er líka athyglisvert að þó andi Mao Zedong hafi verið allt um lykjandi (og að 

vissu leyti sé enn) í Kína þá er það Zhou Enlai sem fer með sigur af hólmi í sögulegu 

samhengi. Dauði hans leysti úr læðingi atburðarás sem að lokum leiddi til enda 

Menningarbyltingarinnar og gjaldþroti hugmynda Maos (Wenqian, 2007).  
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