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W ramach prowadzonych od grudnia 1978 r. chi skich reform w miar  up y-
wu czasu zmiany ilo ciowe � liczone g ównie w niebywa ych, budz cych zazdro  
wska nikach gospodarczych � zacz y przechodzi  w zmiany jako ciowe: chi -
skie spo ecze stwo nie jest ju  takie, jak u progu reform. Niestety, na temat tych 
ostatnich zmian, przekszta ce  mentalno ci, nowych zjawisk oraz mechanizmów 
rz dz cych chi sk  rzeczywisto ci , wiemy stosunkowo niewiele. B yskawicz-
nie ro nie mi dzynarodowa literatura na temat dokonuj cych si  reform, g ównie 
gospodarczych, ci gle brak jednak g bszych analiz usi uj cych wyja ni , co si  
w ostatnich 25 latach naprawd  w Chinach sta o, jakie w istocie zmiany � tak e po-
lityczne, spo eczne, psychologiczne i mentalne � nast pi y. A ju  zupe nie rzadko 
otrzymujemy w literaturze zachodniej g osy wywodz ce si  z wn trza Chin. Tym-
czasem i tam, co naturalne, podejmuje si  � i to w ró nych o rodkach � próby in-
telektualnego uporz dkowania zachodz cych, g bokich zmian.

Jednym z najpowa niejszych takich o rodków wymiany my li jest czasopismo 
Dushu (Czytelnik). Wa n  rol  w jego redagowaniu, a przede wszystkim nadawa-
niu mu wysokiego poziomu intelektualnego i wysokiej temperatury debat odgry-
wa profesor sto ecznego Uniwersytetu Qinghua � Wang Hui. Jego omawiana tu-
taj ksi ka zawiera dwa najwa niejsze � uznawane, tak w kraju jak i za granic  za 
niezwykle interesuj ce, cho  kontrowersyjne � eseje: �Ruch spo eczny z 1989 r. 
i historyczne korzenie chi skiego neoliberalizmu� (1990-91) oraz �Wspó czesna 
my l chi ska a kwestia nowoczesno ci� (1997). Prac  uzupe nia do  obszerny 
wst p redaktora tomu, a zarazem promotora my li Wang Hui w wiecie zachodnim, 
Theodore Hutersa, przedstawiaj cy autora tomu oraz sytuacj  i rodowisko, któ-



re go ukszta towa y. Niestety, nie dorównuje on poziomem intelektualnym wybit-
nym, cho  nierzadko rzeczywi cie kontrowersyjnym, opiniom i tezom Wang Hui. 
Zreszt , jest chyba niemo liwe, by przy tak g bokich, fundamentalnych zmianach, 
jakie si  w ostatnich dekadach w Chinach dokonuj , zaistnia y tezy do powszech-
nego zaakceptowania, nie wzbudzaj ce polemik.

Najmniej sporów istnieje na temat g boko ci chi skich zmian. Wang Hui przy-
znaje ze szczero ci  ju  we Wst pie do tomu, pisanym w pocz tkach 2003 roku: 
�14 lat temu nikt nie by  w stanie przewidzie  zasi gu i tempa historycznej trans-
formacji�. Jak on sam postrzega t  transformacj ? W analizie, jednej z najlepszych, 
jakie gdziekolwiek mo na dot d znale , po wi conej przyczynom spo ecznego 
wybuchu z wiosny 1989 r. stawia tez , e poprzedza  go okres �Nowego O wie-
cenia�, czyli wiadomego nawi zania do tradycji francuskiego O wiecenia oraz 
�prowadzonego w sposób mniej lub bardziej u wiadomiony� wspierania kapita-
listycznej modernizacji na mod  zachodni . Ujmuj c to innymi s owy, krytycz-
ne podej cie do polityki (a tak e pa stwa) w uj ciu Nowego O wiecenia stano-
wi o te  zarazem zawoalowan , alegoryczn  krytyk  tak chi skiego socjalizmu, 
jak te  feudalnych tradycji�. Naturalnie, Nowe O wiecenie stanowi o prób  mo-
dernizacji systemu socjalistycznego. Zdaniem Wang Hui, �istota tego moderniza-
cyjnego przedsi wzi cia polega a na próbach wspierania i tworzenia �autonomii� 
oraz subiektywnej wolno ci w sferach ekonomicznej, politycznej, prawnej i kul-
turtalnej�. By y to jednak, podkre lmy to s owo, zmiany bardziej subiektywne, ni  
obiektywne. S owa i intencje nie w pe ni pokrywa y si  z czynami. Ch  moderni-
zacji zderza a si  z realiami. I tak oto zwolennicy Nowego O wiecenia, � a Wang 
Hui przekonuj co dowodzi, e w latach 80. byli to niemal wszyscy reformatorzy 
w pa stwie � napotkali bariery, które szybko przeradza y si  w realne trudno ci. 
Narasta y sprzeczno ci, które doprowadzi y do spo ecznego wybuchu wiosn  1989 
roku. Odrodzi y si  stare, dobrze znane w Chinach zjawiska, jak korupcja i nepo-
tyzm urz dników, pojawi y si  zjawiska nowe, przynajmniej w realiach pa stwo-
wego socjalizmu, takie jak inacja czy bezrobocie. 

Wang Hui podziela powszechny pogl d, e pierwszy etap chi skich reform 
mo na podzieli  na dwa okresy: 1978-1984 reformy w rolnictwie, 1984-1989 po-
cz tek reform w miastach. Prawdziwe trudno ci pojawi y si  dopiero w tej drugiej 
fazie. W opinii autora, jednym z najwi kszych problemów i wyzwa  by o wpro-
wadzenie �podwójnych miar�, podwójnego systemu nie tylko planowania i ryn-
ku, ale przede wszystkim cen. Efekt? �W rezultacie dosz o do tego, e pod has ami 
oddzielenia polityki od przedsi biorstwa nie dosz o wcale do oddzielenia polity-
ki od gospodarki, lecz do oddzielenia w asno ci od zarz dzania. W ramach tego 
wielce skomplikowanego procesu przeobra ania si  w adzy znaczna cz  maj t-
ku narodowego zosta a �legalnie� albo te  nielegalnie przetransferowana na rzecz 
niewielkiej grupy prywatnych osób�. Nast pi a �m a r k e t y z a c j a  w  a d z y�, 
nios c za sob  dyferencjacj  na: �si gaj cych po rent � reform i pozbawionych 



tej renty; na walcz ce o tak  rent  w adze lokalne i centralne; na pobieraj cych 
(tylko) ocjalne zarobki (czytaj: pa stwowe pensje) i si gaj cych po (nie tylko) 
ocjalne korzy ci. St d wzi y si  np. systemowa korupcja oraz inacja, pojawi-
a si  �migruj ca ludno � (g ównie ze wsi do miast, za zyskiem i pieni dzem), 

jak te  zacz a si  �koercja w adzy pa stwowej�, czyli proces, który pó niej na-
bra  jeszcze wi kszego tempa. Poniewa  zmiany te zachodzi y szybciej w mie cie, 
ani eli na wsi, �spo eczny ruch z 1989 r. by  w istocie osadzony jedynie w mia-
stach�. Nie przyniós  on, jak wiadomo, prze omu � przynajmniej w sensie ideolo-
gicznym i systemu w adzy. Wang Hui wyró nia go jednak spo ród innych, licz-
nych masowych wyst pie  w chi skiej historii z trzech podstawowych powodów: 
1. Ten ruch studencki poci gn  za sob  intelektualistów i media, co �otworzy o 
im oczy�. Nawet je li zosta y one potem przymusowo zamkni te, otwarte my le-
nie pozosta o w pami ci. 2. Wbrew pozorom, nie by  to tylko ruch studencki lecz 
masowy. 3. Szerokie masy, szczególnie na wsi, nie popar y tego ruchu, bo wów-
czas jeszcze postrzega y narzucane odgórnie reformy bardziej jako szans , a nie 
wyzwanie dla siebie. 

To wszystko, co pisze autor o latach 80. i w pewien sposób wie cz cych je wy-
darzeniach na Placu Tiananmen nie jest dla znawcy Chin ani zbyt odkrywcze, ani 
dyskusyjne. Prawdziwy intelektualny kapita  prezentuje on dopiero w analizie lat 
kolejnych, tego co nast pi o po 1989 roku. Tu dopiero daje on pole do dyskusji 
i debaty. Jego zdaniem, Tiananmen niczego nie zahamowa , a tylko na dwa lata, do 
g o nej �misji� (�podró y cesarskiej�) Deng Xiaopinga do po udniowych prowin-
cji w pocz tkach 1992 r. reformy po prostu zamrozi . Potem wszystkie � tak nega-
tywne, jak pozytywne � procesy i zjawiska, zainicjowane w latach 80., od y y, i to 
na o wiele wi ksz  skal . Zmiany uleg y przyspieszeniu, a wraz z nimi: �dosz o do 
utworzenia grup interesów, które korzystaj c z dost pu do w adzy zacz y ciera  
si  w walce o pa stwowe rezerwy i zasoby, korzysta y z monopolu by si ga  po 
ekstra proty, jak te  zacz y wspó pracowa  z korporacjami mi dzynarodowymi 
oraz rodzimym kapita em w celu przejmowania zasobów rynku�.

Tiananmen nie dokona  korekty w procesie reform zainicjowanych u schy ku 
lat 80., a jedynie przyspieszy  je i pog bi . W efekcie, od pocz tków lat 90. Chi-
ny w przyspieszonym tempie zacz y wkracza  na wiatowe rynki. To wtedy za-
cz a si  tak naprawd , dominuj ca ju  dzisiaj na chi skiej arenie wewn trznej, 
�k u l t u r a k o n s u m e r y z m u�, to wtedy �Chiny stopniowo zacz y prze-
kszta ca  si  w kraj strukturalnie transnarodowy�, a wi c podlegaj cy procesom 
globalizacji. Has a modernizacyjne zast pi y kapitalistyczne prawa rynku. Roz-
pocz a si  profesjonalizacja oraz specjalizacja w yciu jednostek i grup. W opi-
nii Wang Hui �najbardziej charakterystyczn  cech  socjalistycznych reform, jakie 
teraz (1997) s  w Chinach wprowadzane jest marketyzacja w sferze gospodarczej 
oraz konwergencja chi skiej gospodarki, spo ecze stwa i kultury ze wspó czesnym 
systemem kapitalistycznym�. Nast pi o odej cie od wcze niejszych tez Nowego 



O wiecenia, a wraz z tym zasz y te  nie tylko g bokie zmiany w yciu gospodar-
czym, lecz równie  w krajobrazie intelektualnym kraju: �Zmiany w statusie spo-
ecznym intelektualistów w Chinach wywo a y przeniesienie podzia u pracy na 

wy szy poziom, profesjonalizacj , zwi kszon  stratykacj  pomi dzy korpora-
cjami oraz przedsi biorstwami, technokratyzacj  machiny pa stwowej, a w kon-
sekwencji g bokie przemiany w systemie warto ci ca ego spo ecze stwa. Dawna 
inteligencja dzieli si  ju  teraz na ekspertów, badaczy, mened erów, technokratów 
i podlega takim samym, wprost niezliczonym procesom stratykacji jak ca e chi -
skie spo ecze stwo�.

Ciekawe s  tezy Wang Hui dotycz ce wp ywów konfucjanizmu na zachodz ce 
zmiany. Nawi zuje on do M. Webera i twierdzi, e konfucjanizm odgrywa w re-
formuj cych si  Chinach dok adnie tak  sam  rol , jak  odgrywa  protestantyzm 
w kszta towaniu wiatowego kapitalizmu. A w lad za tym stawia mia  tez : �kon-
fucja ski kapitalizm� oraz dzisiejsze chi skie socjalistyczne reformy to po prostu 
dwie strony tej samej monety�. Konfucjanizm, wsparty przez �kulturowy nacjo-
nalizm� stanowi  wa ne, istotne czynniki procesów modernizacyjnych w ChRL. 
Efekt jest taki, e �Chiny zacz y kroczy  w asn , unikatow  drog  modernizacji, 
która nie jest ani socjalistyczna, ani kapitalistyczna�.

Taki tezy stoj  jednak w sprzeczno ci z innymi, a traktowanymi przez autora 
za kluczowe. Zgodnie z nimi: �cz onkowie politycznej elity oraz ich rodziny bior  
bezpo redni udzia  w dzia alno ci gospodarczej, przez co stali si  agentami wiel-
kich korporacji i przemys ów�. Te reformy, dokonuj ce si  Chinach, maj  wi c cha-
rakter �neoliberalny�, przy czym ten neoliberalizm polega nie tyle na dzia aniach 
zmierzaj cych do os abienia pa stwa, lecz wprost przeciwnie, jest ci le powi -
zany z tendencjami �neoautorytarnymi� i �neokonserwatywnymi�, a wi c � tym 
samym � z ch ci  odgórnego sterowania i kultu silnego pa stwa. Jak je pogodzi  
z dominuj c  �ideologi  rynku�, co tak cz sto podkre la autor? Na ten temat my l 
Wang Hui nie jest klarowna i jasna. Cz ciej zdaje si  on wskazywa  na zagro e-
nia p yn ce z �fetysza neoliberalizmu�, jak go nazywa, a nawet atakuje jego zasa-
dy, preferowane np. przez WTO; tego liberalizmu, który �rozumie rozwój jedynie 
w sko, jako wy cznie kwesti  wzrostu gospodarczego, pozostawiaj c poza po-
lem swych zainteresowa  zwi zki mi dzy wzrostem gospodarczym a polityczny-
mi wolno ciami i socjalnymi korzy ciami�.

Cz ste w twórczo ci Wang Hui ataki wymierzone w liberalizm, podobnie jak 
na zagro enia p yn ce z narastaj cych sprzeczno ci i nierówno ci powoduj , e 
tego my liciela i znakomitego eseist  zalicza si  do nurtu �nowej lewicy�. Mo -
na si  z t  ocen  zgodzi , ale trzeba zarazem doda , e mamy w tym przypadku 
do czynienia z jednym z najciekawszych umys ów paraj cych si  zagadnieniem 
� tak skomplikowanych � chi skich reform. Atutem autora, a wi c inter alia tak-
e omawianej tutaj ksi ki, jest pobudzanie do my lenia. A dla czytelnika z nasze-

go regionu i obszaru b dzie to zarazem dowód, i : 1. ycie intelektualne w Chi-



nach kwitnie i dalekie jest od ortodoksji, o co mogliby my je podejrzewa ; 2. s  
ju  w Chinach jednostki, zmagaj ce si  z niezwykle trudn  materi  skomplikowa-
nej transformacji, dokonywanej w u ciskach coraz g bszej globalizacji; 3. pewne 
problemy i zagadnienia s  wspólne nie tylko dla Chin, ale dla wspó czesnego wia-
ta, w tym przede wszystkim tego, borykaj cego si  z procesami pokomunistycz-
nej transformacji, a wi c i nas. W tym sensie omawiana tutaj ksi ka jest wa na 
nie tylko dla sinologów czy znawców Chin, lecz dla wszystkich badaczy spo ecz-
nych zainteresowanych problemami przekszta ce  na globie � w tym przypadku 
na podstawie konkretnych do wiadcze  chi skich.


