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Maj cy blisko 30-letni  histori  chi ski program reform staje si  powoli jednym 
z wa kich tematów w wiatowej literaturze, szczególnie politologicznej oraz ekonomicz-
nej. Szybki wzrost gospodarczy i równie szybkie, niemal b yskawiczne przemiany wzbu-
dzaj  coraz wi ksze zainteresowanie nie tylko specjalistów, ale tak e coraz szerszej opinii 
publicznej na wiecie. Chodzi przecie  o najludniejsze pa stwo globu, które ostatnio tak 
szybko si  zmienia. To, co si  dzieje w Chinach, ma wymiar tak e ponad- i pozachi ski. 
Niektórzy, coraz liczniejsi, twierdz , e oto na naszych oczach szybko wyrasta nowe su-
permocarstwo. Jak ta w a nie teza ma si  do rzeczywisto ci? Czy Chiny s  ju  gotowe do 
odgrywania roli pierwszych skrzypiec na arenie mi dzynarodowej?

Jeden z najwnikliwszych obserwatorów chi skiej sceny, dziennikarz z wykszta -
cenia i powo ania, przez lata osadzony w Hongkongu Willy Wo-Lap Lam, przedstawi  
ostatnio kolejn  prac  nt. chi skich przywódców. Po analizach epoki Zhao Ziyanga, Deng 
Xiaopinga i Jiang Zemina nadesz a pora prezentacji obecnego w adcy � Hu Jintao. Z prac 
Wo-Lap Lama osadzonych na setkach wywiadów i solidnym materiale ród owym, z ra-
cji aktualno ci tematyki g ównie dziennikarskim, wy ania si  do  jednoznaczny obraz. 
Deng Xiaoping by  wizjonerem, pod wieloma wzgl dami wyrasta  ponad przeci tno . 



Historia oceni, czy zostanie zapisany na jej kartach jako ten, który da  podstawowy impuls 
do (od)budowy chi skiego imperium, czy te  jako ten, który uwolni  si y imperium to 
podwa aj ce. Zhao Ziyang by  przekonanym reformatorem; do tego stopnia, e zap aci  
za to najwy sz  cen . Po upadku w wyniku wydarze  na placu Tiananmen wiosn  1989 
roku a  do mierci (w styczniu 2006) przebywa  w areszcie domowym, w a nie za wier-
no  swoim reformistycznym przekonaniom. Ten, który go zast pi , a nast pnie obj  te  
sched  po Deng Xiaopingu, Jiang Zemin, adnym reformatorem nie by , chocia  do tego 
miana, g ównie ze wzgl dów charakterologicznych (nade wszystko ch ci brylowania pod 
ka dym wzgl dem) pretendowa . Jego okrzyczana teoria �trzech reprezentacji�, mimo 
wszelkich pozorów i propagandy z tym zwi zanej, adn  wielk  teori  spo eczn  czy 
polityczn  nie by a, s u c jedynie utylitarnemu celowi wprowadzenia nowej klasy w a -
cicieli, którzy dorobili si  maj tków w trakcie procesu reform, w szeregi Komunistycznej 
Partii Chin (KPCh), a �uw aszczonej nomenklaturze� do zachowanie przywilejów.

Jak w tej kon guracji przedstawia si  ostatni chi ski w adca (pe ni cy równocze -
nie funkcje prezydenta, szefa KPCh i nadzoruj cego armi ) Hu Jintao, który stopniowo 
przej  pe ni  w adzy w pa stwie, pocz wszy od XVI zjazdu KPCh w listopadzie 2002 
roku? Nawet dla poruszaj cego si  w chi skich realiach jak przys owiowa ryba w wodzie 
Willy Wo-Lap Lama pozostaje on �enigmatycznym�, a nawet �tajemniczym przywód-
c �. Stosunkowo niewiele o nim wiadomo. Jednak e z ksi ki Wo-Lap Lama, zapewne 
najg bszej analizy na ten temat, jaka jest w tej chwili dost pna w mi dzynarodowej li-
teraturze, wy ania si  pewien obraz. Hu Jintao to uosobienie klasycznego aparatczyka 
i biurokraty, który ca  karier  sp dzi  w aparacie partyjnym, najpierw m odzie owym, 
potem regionalnym, wreszcie centralnym. Nie ma dowodów na to, e Hu kiedykolwiek 
kontestowa  chi sk  rzeczywisto . S  natomiast dowody, e traktuje obecno  i rol  
KPCh jako ostoj  chi skiego systemu. Nigdy nie wykaza  si  mia ymi koncepcjami, 
a nawet dzia aniami. W g o nym kryzysie w Tybecie wczesn  wiosn  1989 roku, gdy 
by  tam prowincjonalnym sekretarzem partii, te  wykaza  si  raczej ostro no ci , ani eli 
odwag  w t umieniu oznak rebelii. Hu raczej ekceptuje rzeczywisto , ni  j  zmienia. To 
nie jest ani wizjoner, ani reformator z przekonania. Nie ma nawet dowodów na to, by kie-
dykolwiek krytykowa  Mao Zedonga, s  za to udowodnione jego pozytywne wypowiedzi 
� i to ju  wtedy, gdy sprawowa  pe ni  w adzy w pa stwie � tak o realiach kuba skich, jak 
pó nocnokorea skich. To po cz ci komunista, ostro ny taktyk i do wiadczony biurokra-
ta; pragmatyk i praktyk, a nie cz owiek idei czy mia ej koncepcji. Jak pisze autor, Hu to 
�wzorcowy wprost marksista oraz przedstawiciel kadry KPCh�.

Czy mamy wi c do czynienia z �hamulcowym� reform? Taki pogl d, zdaniem Wo-
Lap Lama, by by jednak e zbyt pochopny. W swojej ksi ce konsekwentnie dowodzi on, 
e w istocie po 2002 roku mamy do czynienia z pewnego rodzaju dwuw adz : Hu Jintao 

skutecznie uzupe nia premier Wen Jiabao, te  legitymuj cy si  du ym biurokratycznym 
baga em w swoim yciorysie. Co ich czy i jest ich atutem? � Przede wszystkim to, e 
sporo lat sp dzili w chi skim interiorze. Poznali go od podszewki. Urodzony w prowin-
cji Anhui, Hu Jintao przez lata praktykowa  w adz  w Gansu, Guizhou i wspomnianym 
Tybecie. Wen Jiabao te  ma za sob  d u szy pobyt w Gansu. Tote  ich strategia �pój cia 
na Zachód�, a wi c przeniesienia programów reform w g b kraju z rejonów najbardziej 



dotychczas zaawansowanych po o onych w pasie przybrze nym, staje si  bardziej zrozu-
mia a. Oni z autopsji bardziej rozumiej  chi sk  prowincj . W a nie kwestia niwelowa-
nia, narastaj cych w b yskawicznym tempie w procesie reform, wewn trznych podzia ów 
(maj tkowych, rozwojowych, regionalnych) sta a si  motywem przewodnim w dzia a-
niach duetu Hu-Wen. Gdy tylko doszli oni do w adzy, zaproponowali, pó n  jesieni  2003 
roku,  program �pi ciu syntez i koordynacji� (mi dzy wsi  i miastem, mi dzy ró nymi 
regionami, mi dzy wzrostem gospodarczym a korzy ciami socjalnymi z niego, mi dzy 
cz owiekiem a natur  oraz mi dzy szybkim wzrostem gospodarczym w kraju a otwarciem 
na wiat). Z tej teorii narodzi a si  koncepcja, wprowadzana w ycie w latach 2004�2005, 
budowy �harmonijnego socjalistycznego spo ecze stwa�. 

Jest chyba sporo racji w twierdzeniu, e tak jak w pierwszych dwóch dekadach re-
form w centrum zainteresowania w adz znajdowa y si  kwestie gospodarczego wzrostu, 
tak w trakcie rz dów duetu Hu � Wen g ównym przedmiotem troski politycznego centrum 
sta y si , obok wzrostu, kwestie socjalne, a nadto programy rozwoju, zacofanych dot d, 
regionów i prowincji oraz problemy zwi zane z dewastacj  rodowiska narturalnego w 
wyniku przyspieszonych zmian. Czy to oznacza, e Hu i Wen s  te , jak poprzednicy, 
modernizatorami i reformatorami? Oczywi cie, oni sami tak o sobie s dz . Praktyka � 
jak wykazuje Wo-Lap Lam � dowodzi jednak, e w w sensie politycznym na pewno tak 
nie jest. To nie s  ludzie, którzy doprowadz  w Chinach do, od dawna oczekiwanych, 
politycznych zmian. Autor pisze wprost: �Pierwsze trzy lata administracji Hu-Wen do-
wodz , e oczekiwanie po nich politycznych reform by oby pozbawione realizmu�. Ten 
duet, a szczególnie Hu Jintao, raczej chcia by rz dy KPCh utrwali , ani eli zmienia . 
�Polityczna liberalizacja� jest dla nich poj ciem gro cym anatem . Nadal s  oni tak e 
przekonani co do tego, jak wiadcz  cytowane w omawianej ksi ce ich wypowiedzi, e 
wprowadzenie zachodnich modeli do Chin to nic innego, jak sprowadzenie tego kraju 
w � lep  uliczk �. 

Tymczasem, jak dowodzi Wo-Lap Lam, nawet w chi skich kr gach intelektualnych, 
tak e tych blisko zwi zanych z centrum w adzy, narasta prze wiadczenie, e kraj wcho-
dzi w faz  ró norodnych kryzysów, wywo anych kwestiami socjalnymi, nierówno ciami 
rozwojowymi, dysproporacjami dochodowymi itp. Tandem Hu � Wen zdaje si  niby na te 
wyzwania odpowiada , ale � zdaniem wielu � robi to zbyt wolno i jest w zasadzie reak-
tywny, odpowiadaj cy na wyzwania, a nie usi uj cy je wyprzedza . 

O tym, e takie podej cie jest b dne i grozi powa nymi konsekwencjami wiadczy 
praca Minxin Pei�a, chi skiego autora od lat yj cego na emigracji w USA, gdzie zas u-
enie zyska  sobie miano jednego z najwnikliwszych analityków, a zarazem krytyków 

chi skiej sceny i rzeczywisto ci. Ju  sam tytu  najnowszej ksi ki tego autora dowodzi 
postawionej w niej tezy: �Chi ska transformacja w pu apce: ograniczenia rozwojowej 
autokracji�. Minxin Pei podwa a, chwalon  cz sto, tak e i w niektórych kr gach akade-
mickich w Polsce, tez  o wy szo ci teorii stopniowego prowadzenia reform nad dzia a-
niami przyspieszonymi czy terapiami szokowymi. Zdaniem autora, cz sto tak chwalony 
gradualizm mo e by  bowiem jeszcze przyczyn  bardzo powa nych problemów, zastawia 
na chi skie spo ecze stwo, nie mówi c o w adzach, tytu ow  �pu apk �. O co chodzi? 
Autor dostrzega chi skie sukcesy trzech ostatnich dekad. Trudno im bowiem zaprzeczy . 



Ju  na wst pie pisze, e dzi ki zmianom i reformom: �chi skie osi gni cia s  bezprece-
densowe co do szybko ci, skali i zasi gu... Przemiany gospodarcze wyprowadzi y chi -
skie spo ecze stwo spod cis ej kontroli pa stwa i spowodowa y, e jest ono coraz bar-
dziej autonomiczne, pluralistyczne i z o one�. Jednak e w a nie z tym, a nade wszystko 
z rz dami jednej partii, wi  si , widoczne coraz bardziej, sprzeczno ci i paradoksy. 
Systemy polityczny i instytucjonalny pozostaj  bowiem �zamro one�, podczas gdy spo-
ecze stwo znalaz o si  w bezprecedensowym ruchu. Niebezpieczna to, zdaniem autora, 

mieszanka. 
Co gorsza, jak pisze gdzie indziej, a czego wnikliwie dowodzi te  w swej ksi -

ce Wo-Lap Lam, aktualnie rz dz ce chi skie elity wiadomie ignoruj  zagro enia i nie 
chc  wprost stawi  czo a wyzwaniom z tym zwi zanym. Innymi s owy i krótko: nie s  
w adnej mierze gotowe do przeprowadzenia politycznych reform, które z dnia na dzie  
staj  si  coraz bardziej konieczne. Minxin Pei zwraca uwag , e ca y chi ski system 
polityczny i instytucjonalny pozosta  w istocie taki sam, jakim by  u pocz tków reform 
w pierwszym okresie lat 80. A tymczasem Chiny jako kraj niezmiernie si  zmieni y, w a -
nie dzi ki prowadzonym reformom. Autor zauwa a: �Chocia  pa stwo chi skie wydaje 
si  by  instytucjonalnie niczym nieograniczone, jest scentralizowane i wszechobecne, 
jego mo liwo ci wprowadzania poszczególnych polityk czy narzucania obowi zuj cych 
regu  staj  si  coraz bardziej ograniczone ze wzgl du na brak koherencji, wewn trzne 
napi cia i s abo ci st d p yn ce�. Jego zdaniem, obecny chi ski system polityczny mo -
na by okre li  jako �sfragmentaryzowany autorytaryzm�. A w innym miejscu, te  s usz-
nie, okre la on go jako �hybryd  porz dku neoautorytarnego�, borykaj cego si  z coraz 
wi ksz  ilo ci  sprzeczno ci, chocia by takich, e szybko rosn cy rynek wymaga coraz 
wi cej przepisów pa stwa prawnego, a polityczna supremacja KPCh zderza si  z si ga-
j cym, dzi ki mechanizmom rynkowym, po coraz szersz  autonomi  spo ecze stwem, 
walcz cym o samoorganizacj  w ramach struktur �spo ecze stwa obywatelskiego� (na 
razie jeszcze podporz dkowanego monopartii). 

Najwi cej za  problemów bierze si  st d, e �rz dowa biurokracja le odpowiada na 
wyzwania, jest nieadekwatna (do potrzeb i wyzwa ) oraz dysfunkcjonalna�, a na dodatek 
� skorumpowana (koszty korupcji szacuje sie na sum  rz du 6�14 proc. PKB). Kluczowa 
konstatacja Minxin Pei�a brzmi wi c tak: �W gradualistycznym podej ciu do reform, 
przyj tym przez autorytarny re im, kierowany obsesj  ch ci utrzymania za wszelk  cen  
(niepodzielnej) w adzy, jest zakodowana swego rodzaju samodestrukcyjna logika�. Je li 
ten system si  nie zreformuje, zostanie rozsadzony od rodka. Nie wszyscy, szczególnie 
w Chinach, ten pogl d podzielaj , ale warto go jednak wzi  pod uwag  � jako powa ne 
ostrze enie. 

Mixin Pei ma zasadnicze w tpliwo ci, czy dzi ki narz dziom przez obecny system 
stosowanym da si  Chiny nadal bezkolizyjnie prowadzi  cie k  reform. Jego opinia jest 
jednoznaczna: nie da si . W efekcie, jak pisze: �Takie trudne wyzwania oraz tkwi ce we-
wn trz systemu problemy strukturalne tym bardziej karz  podawa  w w tpliwo  to, czy 
chi ski zamkni ty system polityczny i cz ciowo zreformowana gospodarka b d  w sta-
nie utrzyma  dalsz  dynamiczn  gospodarcz  modernizacj �. Co wi cej, jego zdaniem, 
kurczowe trzymanie si  metod gradualizmu w gospodarce, przy braku reform politycz-



nych, mo e nawet doprowadzi  pa stwo do kl ski, bowiem nawet tak bogate i rozleg e 
pa stwo jak Chiny w ko cu natra  na barier  zwi zan  z wyczerpaniem si  tak zasobów, 
jak te  sprzyjaj cych warunków i okoliczno ci, w tym tzw. komparatywnych korzy ci, 
zwi zanych z tani  si  robocz  czy rozleg ym rynkiem. 

Zarówno Willy Wo-Lap Lam, jak Minxin Pei opowiadaj  si  wi c do  jednoznacz-
nie za konieczno ci  dokonania w chi skim systemie politycznym reform. Nie podpo-
wiadaj  jednak, jak to zrobi  i co ma by  zrobione. Przes aniem Minxin Pei�a jest jedy-
nie odej cie od dotychczasowego gradualizmu, a wnikliwa lektura jego pracy dowodzi, 
e w istocie proponuje on Chinom zachodni system liberalnej demokracji, który obecne 

chi skie w adze stanowczo odrzucaj  jako �niekompabtybilny� w stosunku do chi skiej 
historii, realiów i wyzwa . 

Na te w a nie kwestie, zwi zane z przysz o ci  chi skiego systemu politycznego 
oraz porz dku instytucjonalnego, usi uje sugerowa  odpowiedzi trzecia z omawianych tu 
prac, niew tpliwie najciekawsza pod wzgl dem intelektualnym (tak jak ksi ka Wo-Lap 
Lama jest najwa niejsza pod wzgl dem analitycznym i faktogra cznym). Jest to zbio-
rowe, mi dzynarodowe przedsi wzi cie, wywo ane obszern  analiz  chi skiego autora, 
wykszta conego w USA, a zatrudnionego obecnie na Uniwersytecie Peki skim, Pan Weia, 
który przed kilku laty (w 2000 roku), powodowany trosk  o przysz o  Chin, zapropono-
wa  � tak w adzom, jak kr gom intelektualnym � w asn , autorsk  koncepcj  przemian. 
Doszed  on do wniosku, e Chiny powinny i  drog  tak  jak Hongkong i Singapur oraz 
powiela , w miar  mo liwo ci, polityczne i instytucjonalne rozwi zania tam zastosowa-
ne. Zdaniem Pan Weia, to nie demokracja i wolne wybory, ale pa stwo prawa powinno 
sta  si  przedmiotem szczególnego zainteresowania w adz w Pekinie. To nie instytucje 
porz dku demokratycznego, niczym w pa stwach zachodnich, a nawet na Tajwanie, lecz 
system pa stwa prawnego, oparty na neutralnej pod wzgl dem politycznym s u bie cy-
wilnej, autonomicznym s downictwie, rozbudowanym systemie spo ecznych konsultacji, 
niezale nych instytucjach antykorupcyjnych oraz systemu publicznych przetargów, a tak-
e gwarantuj cy podstawowe wolno ci, powinien by  przedmiotem wiadomej budowy 

ze strony w adz. 
Pan Wei proponuje wi c jasn  sekwencj : najpierw pa stwo prawa, a nast pnie, 

ewentualnie porz dek demokratyczny. Dlaczego najpierw pa stwo prawa, a nie demokra-
cja, co sugeruje w adzom tak wielu specjalistów, szczególnie spoza Chin? � Odpowied  
Pan Weia jest jednoznaczna, wprost brutalna w swej szczero ci: �Wolne wybory bez pa -
stwa prawa doprowadz  albo do tyranii, albo do anarchii�. 

Z tego w a nie powodu sugeruje on, opart  na sze ciu, wymienionych powy ej, 
 larach koncepcj  pa stwa prawnego, odnosz c  si , w jego ocenie, tak do chi skich 
tradycji, jak te , tym bardziej, do wiadcze  Hongkongu i Singapuru. Ta koncepcja sta-
a si  w omawianym tomie przedmiotem wnikliwej wiwisekcji ze strony a  12 innych 

autorów, tak zachodnich, jak chi skich; tak prawników, jak politologów. W rezultacie 
mamy do czynienia w tym tomie z arcyciekaw  debat  na temat mo liwo ci przeprowa-
dzenia w Chinach demokratyzacji lub demokratycznych reform. Zdecydowana wi kszo  
autorów chwali Pan Weia za inicjatyw  i mia o  postawionych tez, jednak e niemal-
e punkt po punkcie podwa a postawione przez niego tezy. Bodaj najwnikliwiej robi to 



autor fundamentalnej pracy, z 2002 roku, nt. chi skiej cie ki dochodzenia do pa stwa 
prawa, profesor prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), Randall 
Peerenboom. Zarówno on, jak i inni autorzy pow tpiewaj  czy chi skie w adze zgodz  si  
na przyk ad na pe n  wolno  wypowiedzi. Gdyby si  bowiem zgodzi y, to tym samym 
podwa y yby swój monopol na w adz  i wp yw na uniformizacje pogl dów. Co wi cej, 
da yby tym samym asumpt do... przeprowadzenia wolnych wyborów. Mówi c inaczej, 
wpad yby w zastawion  przez samych siebie pu apk . 

Peerenboom, jak i wielu innych, maj  te  � s usznie � w tpliwo ci czy chi ski 
system polityczny, taki jakim on w tej chwili jest (�skostnia y�, �zamro ony�, �nieade-
kwatny�, �przestarza y�) daje naprawd  gwarancj  wprowadzenia do niego rzeczywi cie 
niezale nego s downictwa czy s u by cywilnej. Pisze on: �Rozumienie poj cia pa stwa 
prawnego przez Pan Weia jest nieco uproszczone i bardzo optymistyczne, za  jego wiara 
w magiczn  moc pa stwa prawa, które sko czy z korupcj , rozwi e problemy wywodz -
ce si  z pluralizmu i da podstawy sprawiedliwemu i harmoniijnemy spo ecze stwu jest 
wr cz skrajnie nierealistyczna�. Na razie prawda jest bowiem taka, e zarówno s downi-
ctwo, jak s u ba cywilna s  kontrolowane i nadzorowane przez KPCh, strzeg c  swego 
monopolu. 

Sama idea szybkiego dochodzenia do pa stwa prawa nie budzi wi c szczególnych 
watpliwo ci i nawet obecne w adze w Pekinie podkre laj , werbalnie, e opowiadaj  
si  za takim rozwi zaniem. Rzeczywisto  natomiast mówi co innego: w Chinach na-
dal mamy do czynienia z dyktatur  monopartii, nawet je li � z czym zgadzaj  si  bodaj 
wszyscy autorzy omawianych tu prac � komunizm jako ideologia straci  ju  tam swoj  
ideologiczn  moc i zdolno  mobilizacji mas, z ostatnim gwo dziem wbitym do tej trum-
ny podczas masakry wokó  placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku. Jak s usznie zauwa a 
wydawca tego tomu, Zhao Suisheng: �Polityczna liberalizacja bez demokratyzacji nie do-
tyka w ogóle podstawowego ród a chi skich politycznych problemów, jakim jest kryzys 
legitymizacji (w adzy)�.  

Inne, ciekawe zagadnienie, to kwestia, czy rozwi zania � mniej lub bardziej sku-
tecznie stosowane w Hongkongu i Singapurze, a w  mniejszym stopniu tak e na Tajwanie 
� dadz  si  zaaplikowa  w Chinach. Dominuje przekonanie, e nie jest to w pe ni mo li-
we � g ównie ze wzgl du na zupe nie odmienn  skal  wyzwa . Jednak e g ównie z tego 
powodu, by zacytowa  raz jeszcze Randalla Peerenbooma, e: �Pewne reformy, takie 
jak promowanie bardziej niezale nego s downictwa, silnego spo ecze stwa obywatel-
skiego czy efektywnie dzia aj cej komisji antykorupcyjnej mog  wystawi  parti  (KPCh) 
na ryzyko�. Mamy wi c do czynienia ze swego rodzaju kwadratur  ko a, przynajmniej 
z punktu widzenia KPCh, za wszelk  cen  usi uj c  zmodernizowa  kraj i nada  mu sta-
tus mocarstwa, a zarazem utrzyma  niepodzieln  w adz . Zdaje si , e spe nienie obu tych 
celów naraz nie jest mo liwe.

Pan Wei odpowiedzia  na koniec tego tomu jego wspó autorom, w wi kszo ci zara-
zem jego, w wi kszym lub mniejszym stopniu, adwersarzom. W tek cie pisanym w ponad 
cztery lata po pierwszym broni on swej koncepcji �sze ciu  larów� pa stwa prawnego, 
jakie � jego zdaniem � musi narodzi  si  w Chinach, je li chc  one nadal kroczy  drog  
reform, zachowa  ich owoce i w efekcie zamieni  si  w odrodzone mocarstwo w skali co 



najmniej ponadregionalnej, o ile nie globalnej. Nie ma dla niego adnych watpliwo ci, 
e � jak pisze � �partia jest zbiorowym cesarzem, dzia aj cym ponad prawem�. Taki stan 

jest nie do utrzymania. Uparcie pozostaje on jednak przy tezie, e �Chinom atwiej b dzie 
przej  od komunizmu do legalizmu, ni  demokracji�. 

Omawiany tu tom wykaza , e nie wszyscy, w Chinach i poza nimi, tak uwa aj . 
A Minxin Pei ostrzeg , e dalsze trwanie w takiej �zamra arce� w sensie zachowania 
niezmienionego systemu politycznego grozi daleko id cymi konsekwencjami, z mo li-
wo ci  przegrania programu reform w cznie. Pan Wei przyznaje, e te  jest zaniepo-
kojony rosn cymi wyzwaniami. Raz jeszcze proponuje jednak nie tyle demokratyzacj , 
ile zaprowadzenie porz dku prawnego. Omawiany tutaj tom wykazuje jednak dobitnie, 
e oddzielenie jednego od drugiego nie b dzie wcale atwe, za  powielenie rozwi za  ze 

stosunkowo niewielkich organizmów, takich jak Hongkong czy Singapur, na tak wielkim 
i skomplikowanym kolosie, na dodatek coraz bardziej zró nicowanym w wyniku prowa-
dzonych reform, jakim jest ChRL, mo e okaza  si  jeszcze trudniejsze. 

W tym kontek cie najbardziej bodaj martwi to, e aktualne chi skie przywództwo, 
w wykonaniu Hu Jintao i Wen Jiabao, zdaje si  bardziej Chinami  administrowa  i eglo-
wa  po � coraz bardziej niespokojnych � wodach, niczym ich poprzednik Jiang Zemin 
przez blisko 14 lat (z ostatniego stanowiska, nadzorcy armii, zrezygnowa  dopiero we 
wrze niu 2004), ani eli odwa nie patrze  prawdzie w oczy i przeciwstwia  si  narasta-
j cym wyzwaniom. Praktycznie nikt, poza osobami Chinami rz dz cymi, nie ma w t-
pliwo ci, e zmiany � ekonomiczne, socjalne, psychologiczne, mentalno ciowe � jakie 
si  w Chinach dokona y w trakcie blisko trzech dekad odwa nych reform s  ju  raczej 
nieodwracalne i sprawiaj , e w gruncie rzeczy jest to ju  zupe nie inny kraj, ani eli by  
u pocz tku reform, zainicjowanych przez wizjonera Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. 
Mingxin Pei podaje na przyk ad w jednym miejscu wymierne dane na temat indywidual-
nej mobilno ci chi skich obywateli. Zgodnie z nimi, w okresie 1978 (pocz tek reform) 
� 2002 wzros a ona a  o 500 procent. Nawet je li poziom wyj ciowy by  niezwykle niski, 
jest to liczba mówi ca sama za siebie. 

Tylko jedno, jak e wa ne, ogniwo tamtego systemu, dominacja KPCh, nie uleg o 
zmianie. Kiedy nast pi zmiana i jak to si  stanie? Lektura omawianych tutaj trzech wa -
nych prac o wspó czesnych Chinach dowodzi, e jest to ju  pytanie nurtuj ce coraz szer-
sze kr gi specjalistów i analityków. Raczej nikt nie ma w tpliwo ci co do tego, e i to 
ogniwo chi skiego systemu instytucjonalnego � dyktatura KPCh � kiedy  p knie. Pytanie 
tylko, czy nast pi to jeszcze za rz dów tandemu Hu � Wen (Hu Jintao mo e sprawo-
wa  w adz  a  do roku 2012, pozycja premiera jest zawsze s absza i bardziej chwiejna), 
w co wnikliwy i szczegó owy Willy Wo-Lap Lam ka e nam w tpi , czy te  dopiero po za-
ko czeniu ich rz dów, gdy do w adzy dojdzie �pi ta generacja przywódców� (diwudai), 
czyli, na co wiele wskazuje, pokolenie ludzi ju  wykszta conych na Zachodzie i z autopsji 
znaj cych tamtejsze rozwi zania. Jak to bowiem ujmuje Willy Wo-Lap Lam: �W porów-
naniu z ich poprzednikami z disidai (czyli �czwart  generacj  przywódców�, do której 
nale y tandem Hu � Wen � B.G.) si y sprawcze w ramach diwudai powinny mie  wi ksze 
zrozumienie dla faktu, e utrzymywanie przez KPCh takiego monopolu na w adz , rodki 



i informacj , które by o mo liwe jeszcze w pocz tkach drugiego tysi clecia, staje si  ju  
zupe nie nierealne, o ile wprost nie grozi samodestrukcj �. 

Rodzi si  tylko pytanie: czy wówczas nie b dzie ju  za pó no? No i czy KPCh zgo-
dzi si  na podzia  w adzy, co obecnie raczej wydaje si  w tpliwe? A mo e na przyk ad 
zmieni nazw  partii i odejdzie od komunizmu nie tylko w retoryce i nazewnictwie, ale 
te  w sensie wymiernym, zmierzaj c na przyk ad ku socjaldemokracji? Czy te  pójdzie 
cie k  proponowan  przez Pan Weia: pa stwa prawa? Jedno bowiem wydaje si  by  

niemal pewne: Chiny, nawet pod wykszta con  na Zachodzie genereacj  diwudai, raczej 
nie pójd  drog  zachodniej demokracji liberalnej, co zdaje sie im sugerowa  Mingxin 
Pei i wielu innych. Tamtejsze poszukiwania pójd  raczej w kierunku sugerowanym przez 
Pan Wei�a i wielu innych specjalistów zamieszka ych w Chinach, takich na przyk ad jak 
wybitny ekonomista Wu Jinglian. Pa stwo rodka dotychczas zaskakiwa o nas niezwyk  
wprost efektywno ci  swojego modelu, cz cego liberalizm gospodarczy z politycznym 
autorytaryzmem. Przekonanie, e nadal tego modelu nie da si  ju  utrzyma  zdaje si  
upowszechnia , przynajmniej w kr gach akademickich, a cz ciwo ju  nawet w dorad-
czych gremiach politycznych, za wyj tkiem centrum. Je li Chiny w ko cu si  na jakie  
reformy polityczne zdecyduj , a wiele na to wskazuje, najpewniej pójd  po raz kolejny 
w asn  drog , by  mo e kreuj c nawet w asny, odmienny system. Jaki on b dzie? � Nikt 
nie wie. Jednak e jego widmo dos ownie wisi w powietrzu, o czym dobitnie przekonuje 
lektura trzech omawianych tu prac.

Wiele pyta  przed nami, bowiem chi ska przysz o  to teraz, uwzgl dniaj c ogrom-
ne efekty dokonanych zmian i reform, jeden wielki znak zapytania, na który bodaj nikt nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi. Tym bardziej trzeba wi c wyrastaj ce na pot g  Chiny le-
dzi . Albowiem same ich rozmiary dowodz  tego, e to, co si  w nich stanie, mo e mie  
skutki nawet daleko poza Pa stwo rodka wykraczaj ce. Jedno natomiast wydaje si  by  
pewne ju  dzi : bez dokonania politycznych reform Chiny nie spe ni  swego najwa -
niejszego marzenia, nie stan  si  nowym, zmodernizowanym wielkim supermocarstwem. 
Teraz wybór nale y do Chi czyków. 


