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Niewa ne, jakiego koloru jest kot - wa ne, by apa  myszy.
Deng Xiaoping i droga komunistycznych Chin do kapitalizmu
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Streszczenie
Rozwa aj c dzisiejsz  pozycj  mi dzynarodow  Chi skiej Republiki Ludowej, nie mo na pomin  ycia i kariery

politycznej jej kluczowego reformatora, Denga Xiaopinga. Poni szy artyku  ma dwa g ówne cele. Po pierwsze, przybli y ,
jak droga yciowa ukszta towa a pogl dy Denga oraz cechy charakteru, dzi ki którym uda o mu si  zakwestionowa  obo-
wi zuj ce status quo i – nie zmieniaj c de jure re imu obowi zuj cego w pa stwie – poprowadzi  Chiny ku kapitalizmowi
i rosn cej zamo no ci. Drugim zadaniem, jakie postawi  przed sob  autor, jest opisanie wyj tkowo ci tej drogi.
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It doesn’t ma  er whether a cat is white or black, as long as it catches mice. Deng Xiaoping and Communist China’s
road to capitalism

Abstract
Considering current international position of People’s Republic of China one cannot omit the life and political career of 

its key reformer, Deng Xiaoping. This article has two main purposes. The Þ rst one is to show how Deng’s life path shaped 
not only his views, but also personal qualities that helped him question the prevailing status quo and - without de jure 
changing the regime- lead his country on the road to capitalism and increasing wealth. Another goal set by the author is 
to describe the intricacies of this road.
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Wiele cech czyni Chiny krajem niezwyk ym. Z pewno ci  zaliczy  mo na do nich ci g o . Kraj rodka jako jedyny
ze wspó czesnych pochwali  si  mo e pa stwowo ci  licz c  tysi ce lat. Nie sposób wyznaczy  przy tym pocz tku jego
historii – Chi czycy nie maj  swojego mitu za o ycielskiego. Pierwsze historyczne wzmianki o Chinach mówi  o ó tym
Cesarzu, który jednoczy Chiny na nowo. Oznacza to, e istnia y one ju  wcze niej. Od kiedy – nie wiadomo1.

Podstaw  do napisania tego artyku u sta  si  jednak inny aspekt wyj tkowo ci Chin. Jest nim fenomen, jakim by o
wprowadzenie zasad systemu kapitalistycznego w pa stwie komunistycznym, centralnie planowanym i - jeszcze kilka lat
przed zmianami - skupionym bez reszty na fanatycznej ideologii. Podobny proces nie powiód  si  w Zwi zku Radzieckim
i zwie czy  dzie o jego rozpadu. W Chinach spowodowa  tymczasem wzrost gospodarczy na niespotykan  dot d skal ,
wyprowadzaj c rzesze ludzi z ubóstwa. Rz dz cej autorytarnie Komunistycznej Partii Chin uda o si  przy tym nie tylko
zachowa , ale i umocni  swoj  pozycj  w kraju. Poni szy tekst dotyczy kariery politycznej Denga Xiaopinga: genera a,
autokraty, odwa nego reformatora i ojca chi skiego skoku cywilizacyjnego.

Droga do w adzy
Ró ne stanowiska ontologiczne wykorzystywane w analizie historii k ad  nacisk na odmienne elementy maj ce klu-

czowy wp yw na bieg historii. Niektóre skupiaj  si  na indywidualno ciach, jednostkach, które „zmieniaj  wiat”. Inne
raczej skupiaj  si  na ogóle czynników, tworz cych skomplikowan  struktur , w której jednostki s  zaledwie ma o zna-
cz cymi elementami. Czy gdyby nie pojawienie si  Denga Xiaopinga, Chiny dalej by yby zacofanym krajem, pogr onym
w ortodoksyjnym maoizmie? Czy mo e okoliczno ci wymusi yby wy onienie si  innego reformatora? Pewne jest nato-
miast to, e burzliwy okres historii kraju, w którym przysz o mu dorasta , a pó niej uprawia  polityk , mia  du y wp yw
na jego wiatopogl d i sposób postrzegania potrzeb wielkiego narodu, któremu przewodzi  14 lat. Istotne dla zrozumienia
tych procesów staje si  wi c prze ledzenie kariery Denga.

1 H. Kissinger, On China, London 2011, s. 5-13.
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Przysz y reformator Chin urodzi  si  latem 1904 r. Jego rodzinne Guang’an, dzi  miasto o statusie prefektury, wówczas 
by o niewielk  wsi  w Syczuanie, centralnej prowincji Cesarstwa Chi skiego. Dzi ki bardzo dobrym wynikom w nauce 
Dengowi dane by o j  kontynuowa  po szkole podstawowej (taki przywilej stawa  si  wówczas udzia em zaledwie jed-
nego na 200 uczniów). Mimo pochodzenia znalaz  si  tak e w ród niewielkiego odsetka m odych Chi czyków, którzy, 
korzystaj c z programów uruchomionych po I wojnie wiatowej, wyjechali z kraju w poszukiwaniu zatrudnienia b d  
w celu zdobycia wykszta cenia. Drugim po ZSRR kraju wybieranym wówczas przez m odzie  wyje d aj c  z Chin by a 
Francja. Tam te  uda  si  Deng Xiaoping. W mie cie Chongqing, gdzie w latach 1919-1920 pobiera  nauki przygotowuj ce 
go do wyjazdu do Pary a, zasta a go przechodz ca przez ca e Chiny fala nacjonalizmu2. Rozkwit postaw nacjonali-
stycznych w ród obywateli Pa stwa rodka by  podsycany poczuciem krzywdy, jak  w ich mniemaniu by y ustalenia 
Traktatu Wersalskiego. Pomimo deklaracji Woodrowa Wilsona zawartej w s awnych 14 punktach Chiny zosta y de facto 
wykluczone z regu y samostanowienia narodów. Ogromnym rozczarowaniem by y zw aszcza koncesje na rzecz Japonii, 
której pozwolono zachowa  zaj t  na pocz tku Wielkiej Wojny prowincj  Shandong. Zosta o to odebrane przez Chi czy-
ków, jeszcze niedawno spogl daj cych na Wilsona niemal z uwielbieniem, jako zdrada ze strony staraj cej si  utworzy  
nowy porz dek wiata spo eczno ci mi dzynarodowej, co znalaz o wyraz m.in. w Ruchu 4 Maja3. Tak wi c, gdy Deng 
w wieku 16 lat znalaz  si  we Francji, by  ju  zagorza ym nacjonalist . Panuj ce tam wówczas warunki pracy robotników, 
trudne zw aszcza dla imigrantów, sprzyja y radykalizacji pogl dów przybyszów z Azji. Rozczarowany jako ci  ycia, 
jak  zaoferowa a mu Europa, oraz utrat  szansy na studia przysz y przywódca Chin zetkn  si  z ideologi  Marksa i Le-
nina oraz z histori  rewolucji bolszewickiej w Rosji4, co wp yn o na jego pogl dy i wzbudzi o zainteresowanie polityk . 
Gdy wróci  do ojczyzny, do czy  do rz dz cej do dzi  niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Maj ca obecnie 
ponad 82 mln cz onków5 partia wówczas liczy a ich niespe na tysi c. Pierwsz  misj  m odego komunisty by o krze-
wienie ideologii w po udniowo-zachodnich Chinach. Pe ni  ró ne funkcje, b d c m.in. partyjnym komisarzem w mie cie 
Xi’an (prowincja Shaanxi), a po roz amie mi dzy komunistami a nacjonalistami z Kuomintangu przewodzi  nieudanemu 
powstaniu w prowincji Guangxi6. 

Najwa niejszy dla jego dalszej kariery by  jednak udzia  w os awionym D ugim Marszu. Marsz ten by  w istocie se-
ri  manewrów w trakcie wojny domowej, podczas której komuni ci, na czele z Mao Zedongiem, przebyli ponad 9 tys. 
kilometrów, przedzieraj c si  przez najtrudniejsze tereny chi skiego terytorium. By  to punkt zwrotny wojny, w którym 
maoi ci skonsolidowali w adz  nad krajem7. Udzia  w Marszu zapewni  Dengowi presti owe miano rewolucyjnego 
weterana i  autorytet w spo ecze stwie. Po zwyci stwie KPCh i proklamacji Chi skiej Republiki Ludowej Deng zosta  wy-
sokim rang  urz dnikiem partii w Tybecie, z oczywistych wzgl dów jednej z najtrudniejszych do zarz dzania prowincji, 
w której zaj  si  umacnianiem w adzy partyjnej8.

Obj cie przywÓdztwa
Gdy seria reform Mao Zedonga nazwanych “Wielkim Skokiem Naprzód” okaza a si  katastrof  zarówno huma-

nitarn , jak i ekonomiczn , Deng podj  prób  ratowania chi skiej gospodarki. Starania te wi za y si  jednak z g osze-
niem niepoprawnych politycznie hase  i sko czy y si  dla niego zes aniem. Na szcz cie “czystki” zarz dzane przez 
chi skiego przywódc  mia y relatywnie agodny charakter, zw aszcza w porównaniu do tych przeprowadzanych 
przez Józefa Stalina. Podczas gdy jego sowiecki „przyjaciel” ludziom zagra aj cym jego pozycji (faktycznie b d  
domniemanie) zwykle odbiera  ycie, Mao ogranicza  si  do zsy ania takich osobników w odleg e rejony Chin, gdzie 
nie mogli mu zaszkodzi , za to w razie potrzeby mia  mo liwo  ich ponownego wykorzystania. Tak by o tak e 
z Dengiem Xiaopingiem – trzy razy zes any, trzykrotnie powróci , gdy jego rada stawa a si  niezb dna9. Zauwa y  
nale y w tym miejscu niezwyk  lojalno  Denga wobec partii – pozosta  jej wierny nawet po tym, jak Czerwona 
Stra  okaleczy a na zawsze jego syna10. Co wyj tkowe, Deng doczeka  si  osobistych przeprosin z ust Mao Zedonga – 

2 E. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China, London 2011, s. 23.
3 E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford 2009, s. 15-55, 137-214.
4 E. Vogel, dz. cyt., s. 23.
5 CPC membership swells to 82.6 million, “China Daily”, http://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2012-11/05/content_15876262.htm,12.06.2014.
6 E. Vogel, dz. cyt., s. 39-41.
7 H. Kissinger, dz. cyt., s. 312.
8 E. Vogel, dz. cyt., s. 47-49.
9 Tam e, s. 47-49.
10 D. Twitchett, J. K. Fairbank (red.), The Cambridge History of China, Cambridge 1995, t. 15, cz. 2, s. 213.
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a to by o rzecz  trudn  do wyobra enia nawet dla zaznajomionych ze sposobem prowadzenia polityki i charakterem 
dyktatora11.

Najsilniejszy wp yw Denga na chi sk  polityk  przypada na koniec 1978 r. Po mierci Mao u y  on swojej popular-
no ci oraz umiej tno ci zjednywania sobie popleczników, aby zdominowa  politycznie Hua Guofenga, nast pc  namasz-
czonego przez zmar ego przywódc . Mao, antycypuj c swoj  rych  mier , mia  do niego powiedzie  publicznie: „z tob  
u w adzy jestem spokojny”12. Jednak, mimo tak bezpo redniego wskazania, a tak e obj cia przez Hua trzech najwa niej-
szych pozycji w pa stwie13, podczas 11 zjazdu KPCh cz onkowie plenum s uchali ju  przede wszystkim tego, co mia  do 
powiedzenia Deng Xiaoping. Zjazd mia  miejsce w dniach 18-22 grudnia 1978 r., a wydarzenie to uznaje si  za pocz tek 
obj cia przez Denga pe ni w adzy w Chinach14.

Oprócz osobistych cech i zas ug na sukces nowego przywódcy wp yn a tak e ocena dwóch lat rz dów oÞ cjalnego 
nast pcy Mao Zedonga. Hua by  postrzegany jako polityk prowincjonalny, niemaj cy ani do wiadczenia, ani osobistego 
autorytetu koniecznego do kierowania pa stwem w pe nym wymiarze. By  on tak e lepo zapatrzony w nauki Mao, dekre-
tuj c po przej ciu w adzy, e ka de polecenie Mao ma by  bez wyj tków i co do s owa przestrzegane. Namaszczony przez 
zmar ego dyktatora polityk nie by  wi c w oczach najwa niejszych polityków KPCh osob  zdoln  do sterowania pa stwem 
w okresie przemian, których konieczno  stawa a si  w ród partyjnego kierownictwa pogl dem powszechnym15. 

Do takiego przekonania w ród cz onków Politbiura (najwa niejszego organu partyjnego) przyczyni  si  sam Deng. 
W 1974 r. zosta  wys any przez Mao Zedonga do Stanów Zjednoczonych. G ównym zadaniem by o wyg oszenie pierw-
szej przemowy reprezentanta ChRL na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednak Deng zaaran owa  spotkanie 
z mieszkaj cymi w USA chi skimi laureatami Nagrody Nobla. Raporty z tych rozmów odbi y si  echem w ród partyj-
nych decydentów. Ich tre  dotyczy a przede wszystkim modernizacji Chin. Deng wys a  tak e delegacj  naukowców 
do Europy, by ci zbadali rozwi zania stosowane w zachodnich pa stwach i zdali raport ze swoich obserwacji. Raport 
jednoznacznie wskazywa  na konieczno  cywilizacyjnych przemian w Kraju rodka16.

Mo liwo  obj cia przywództwa w pa stwie bez oÞ cjalnych tytu ów wi e si  z unikaln  charakterystyk  chi skiej 
kultury politycznej, ma ym przywi zaniem do dokumentów i pisemnych uzgodnie  w odró nieniu od postrzegane-
go status quo17. Deng, faktycznie rz dz cy Chinami przez 14 lat, nigdy nie ubiega  si  o najwy sze pa stwowe tytu y 
Chi skiej Republiki Ludowej. Rz dzi  poprzez swoje wp ywy, a jego w adza nigdy nie musia a by  formalnie usank-
cjonowana. Fakt, e si  ich nie domaga , nie znaczy jednak, e chciano mu je da . Najwa niejsi politycy w partii, tacy jak 
Chen Yun, maj c w pami ci do wiadczenia poprzednich dekad, byli w tej kwestii ostro ni. Mao Zedong w latach 40. by  
otwarty na rady innych i cz sto konsultowa  swoje decyzje. Dekad  pó niej, gdy obj  wszystkie najwa niejsze funkcje 
w kraju i sprawowa  w adz  totaln , pogr ony w megalomanii, przesta  ogl da  si  na s owa innych. Skutek tego by  pod 
wieloma wzgl dami tragiczny, co najdobitniej pokaza y straty spowodowane „Wielkim Skokiem Naprzód” (z powodu 
niedo ywienia mier  ponios o ok. 20-30 mln ludzi18) czy „Rewolucj  Kulturaln ”. Pozostawienie najwa niejszych tytu-
ów pa stwowych w r kach innych osób mia o by  wi c swoistym zabezpieczeniem przed powrotem kultu jednostki.

Rz dy pragmatyzmu
Swoje podej cie do ustroju w pa stwie Deng uj  w zdaniu wyg oszonym jeszcze w 1961 r.: „niewa ne, czy kot jest 

bia y czy czarny, wa ne, by apa  myszy”19. Wówczas s owa te ci gn y na niego partyjny gniew; w przysz o ci mia y sta  
si  symbolem pragmatyzmu czasów jego przywództwa. Swój program przemian, które mia y wkrótce wstrz sn  nie tyl-
ko Chinami, ale i ca ym wiatem, nazwa  „Reform  i otwarciem” (gaige kaifang). Jego cele uj  jako „cztery modernizacje” 

11 H. Kissinger, dz. cyt., s. 321-340.
12 Wed ug niektórych badaczy Hua zosta  wybrany przez Mao g ównie ze wzgl du na fakt, i  nie przynale a  on wówczas do adnych z dwóch walcz -

cych ze sob  o w adz  w partii frakcji – z jednej strony radykalnej Bandy Czworga, z drugiej skrzyd a umiarkowanych reformatorów wiedzionych przed duet Zhou 
Enlai/Deng Xiaoping. Zob. H. Kissinger, dz. cyt., s. 329-340.

13 Tj. Premiera, Przewodnicz cego KPCh oraz przewodnicz cego Centralnej Komisji Wojskowej.
14 D. Twitchett, J. K. Fairbank(red.), The Cambridge…, dz. cyt., s. 377-382.
15 X. Deng, Hold high the banner of Mao Zedong thought and adhere to the principle of seeking truth from facts [w:] X. Deng, Selected Works of Deng 

Xiaoping (1982-1992), Beijing 1994, s. 97-99.
16 E. Vogel, dz. cyt., s. 183-190.
17 Y. Shen, Conceptions and Receptions of Legality: Understanding the Complexity of Law Reform in Modern China, [w:] G. Turner, J. Feinerman, R. Guy 

(red.), Limits of Rule of Law in China, Washington 2000, s. 27-35.
18 J. Fairbank, M. Goldman, China: A New History, Cambridge 2006, s. 368-382.
19 Zh. Li, The Private Life of chairman Mao, New York1994, s. 607.
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obejmuj ce ró ne obszary gospodarki – modernizacj  wsi, przemys u, nauki i technologii oraz wojska. Kluczowym za-
daniem by o uczynienie z Chin nowoczesnego pa stwa przemys owego, b d cego w stanie dogoni  rozwini ty Zachód. 
Na opisanie nowej drogi Chin Deng uku  (obowi zuj cy w ChRL do dzi 20) termin „socjalistyczna gospodarka rynkowa”. 
Rzucaj c wyzwanie obowi zuj cej ideologii Deng, stwierdzi , e „ubóstwo to nie socjalizm”. G osi  teori , e Chiny znaj-
dowa y si  wówczas na „pierwotnym etapie socjalizmu” i zadaniem stoj cym przed nimi by o ewoluowa  w system, jaki 
okre li  mianem „socjalizmu z chi sk  charakterystyk ”21. W rzeczywisto ci uda o mu si  przezwyci y  wiod c  prym 
w partii ideologi  komunistyczn  i de facto wprowadzi  Chiny na cie k  kapitalizmu.

Jedn  ze zmian, jakie wnios y rz dy Denga Xiaopinga, by o odej cie od kultu jednostki. Wynika o to cz ciowo z wy-
mienionych wcze niej obaw partyjnej starszyzny, jednak przede wszystkim z osobistych preferencji Denga. W zupe nym 
przeciwie stwie do ery Mao prawie wcale nie stawiano mu pomników, a na ciana   w chi skich domach nie atwo 
by o znale  jego zdj cie. Podczas gdy Mao upatrywa  we w asnej osobie przed u enie idei cesarza pouczaj cego lud, 
Deng zachowywa  si  bardziej jak do wiadczony genera , który, niecz sto wykorzystuj c autorytet w sposób bezpo redni 
i otwarty, skupia  si  na dobrym rozeznaniu i ostro nym planowaniu swych posuni . Priorytetem sta a si  si a pa stwa 
oderwana od rewolucyjnego zapa u Mao22.

Polityka wed ug Denga
Deng Xiaoping ró ni  si  od Mao tak e metodami uprawiania polityki. Od brania udzia u w spotkaniach Deng pre-

ferowa  lektur  raportów b d  dowiadywanie si  o ich przebiegu od Wang Ruilina, swojego mishu23. Pracuj c z Dengiem 
od lat 50., Wang sta  si  jego praw  r k  i cz onkiem rodziny. Sprawowa  te  wyj tkow  funkcj  – by  dla Denga ród em 
“prawdy”. Obawiaj c si  zgubnego wp ywu pochlebców, Deng ogranicza  liczb  osób zdaj cych mu relacj  z wydarze  
i dziel cych si  z nim opiniami. Wang przez wi kszo  czasu by  najwa niejsz  z tych osób. Innymi doradcami, których 
zdania s ucha  Deng bez obaw o ukryte motywy, byli przede wszystkim towarzysze broni z czasów jego kariery wojsko-
wej jak Yang Shangkun, Wang Zhen czy Bo Yibo. Nieformalne spotkania ze starymi kompanami by y dla niego ród em 
wiedzy na temat panuj cej atmosfery politycznej i spraw personalnych24.

Deng nale a  do przywódców rozwa nych nie tylko dlatego, e doradcy znajduj cy dost p do jego uszu pochodzili 
zawsze z kr gu osób najbardziej zaufanych. Mimo swojego autorytaryzmu podczas podejmowania istotnych decyzji sta-
ra  si  bra  pod uwag  zarówno opinie wa nych Þ gur w partii, jak i atmosfer  polityczn  panuj c  w danym momencie 
w kraju. W sprawach dotycz cych tematów skomplikowanych b d  jemu nieznanych nie waha  si  korzysta  z porad 
fachowców, ka c sobie przygotowywa  zarysy mo liwych strategii przed podj ciem decyzji. W dziedzinie spraw mi -
dzynarodowych i wojskowych jako do wiadczony genera  pewniej zdawa  si  na w asny os d25.

Przejmuj c dowództwo w partii, Deng zmieni  jej funkcjonowanie. T umacz c brak zaanga owania w posiedzenia 
Sta ego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh(najwa niejszy organ partyjny) problemami ze s u-
 em26, przekszta ci  jej Sekretariat w rodzaj wewn trzpartyjnego gabinetu. Zmiana formu y rz dzenia pozwoli a mu 
w du ej mierze zniwelowa  opory zwi zane z obecno ci  w Komitecie przeciwników politycznych. Stroni c od formal-
nych stanowisk, postawi  na czele Sekretariatu zaufanego Hu Yaobanga. Hu przewodzi  tak e posiedzeniom Politbiura 
i jego Sta ego Komitetu, jednak z czasem traci y one na znaczeniu – ten ostatni obradowa  sporadycznie, a ca e Politbiu-
ro rzadziej ni  raz w miesi cu. Co ciekawe, gdy Sekretariat obradowa , przewodnicz cy mu ówczesny premier, Zhao 
Ziyang, spotyka  si  przewa nie nie z innymi wysokimi rang  urz dnikami, ale z ich reprezentantami w postaci wspo-
mnianych mishu. Skutkowa o to du o swobodniejsz  wymian  my li pomi dzy uczestnikami spotka , którzy, doskonale 
zaznajomieni z pogl dami swoich prze o onych, nie byli przy tym skr powani napi ciami zwi zanymi z ich polityczn  
rang , w adz  czy potrzeb  „zachowania twarzy”27.

20 J. Xi, Reform and Opening up Is Always Ongoing and Will Never End, [w:] Governance of China, Beijing 2014.
21 H. Kissinger, dz. cyt., s. 329-339.
22 Tam e, s. 321-339, 440-446.
23 Mianem tym okre lano dyrektorów biur wysokich rang  przywódców politycznych, czasem t umaczonych po prostu jako „sekretarze”.
24 E. Vogel, dz. cyt., s. 308.
25 E. Vogel, dz. cyt., s. 305-317.
26 Kiedy  zapytany przez Zhao Ziyanga czemu nie zwo uje posiedze  Sta ego Komitetu, odpowiedzia : „o czym maj  rozmawia  mi dzy sob  dwaj g usi 

ludzie?” (maj c na my li siebie i równie leciwego jej cz onka Chen Yuna), E. Vogel, dz. cyt., s. 307. 
27 Tam e, s. 307.
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Waga autorytetu 
Pomimo zmiany stylu prowadzenia polityki Deng Xiaoping by  przekonany, e strach przed w adz  jest konieczny 

dla utrzymania porz dku w kraju. Na jego pogl dy dotycz ce autorytetu i dyscypliny z pewno ci  wp yn o 12 lat pro-
wadzenia wojny, a pó niej piastowanie urz dów w kraju pogr onym w rewolucyjnym p dzie. Widzia , na co pozwala 
niemal boski autorytet Mao Zedonga. Do wiadczy  tak e tego, do czego mo e doprowadzi  próba odrzucenia przez 
naród jakiegokolwiek autorytetu, co pokaza a dobitnie Rewolucja Kulturalna. By  tak e w Moskwie w lutym 1956 r., kiedy 
Chruszczow podda  Stalina druzgoc cej krytyce. Deng, obserwuj c jak w nast pstwie zanika autorytet ludzi powi za-
nych ze zmar ym tyranem, uzna , e Chiny nie mog  sobie nigdy pozwoli  na tak daleko id c  krytyk  prominentnego 
przywódcy kraju, nawet zmar ego. Mia  silne przekonanie, e do kierowania chi skim spo ecze stwem nie wystarczy 
zbiór zasad. Jego przedstawiciele, od tysi cy lat yj cy pod panowaniem totalitarnego re imu, nie mieli do wiadczenia 
z rz dami prawa, które to, na tyle, na ile obowi zywa o, zmienia o si  zgodnie z wol  rz dz cych28. Deng przekonany 
by  wi c, e autorytet jest kluczowy. Mia  go ju , b d c weteranem rewolucyjnym, jednym z liderów partyjnych przez 
pó  wieku oraz bezpo rednim wspó pracownikiem i uczniem Mao Zedonga i Zhou Enlai’a. Autorytet ten rós  tak e na-
turalnie w miar  podejmowania dobrych dla kraju decyzji, zw aszcza gdy ich skutki stawa y si  coraz szerzej widoczne. 
Mimo to Deng zawsze by  ostro ny w stawianiu swojego autorytetu na szali i robi  to tylko w ostateczno ci. Kiedy móg , 
rozwi zywa  spory po cichu, rozmawiaj c ze stronami sporu osobi cie i obserwuj c, jak dany przebieg wydarze  wp ynie 
na atmosfer  polityczn 29.

Pozycji Denga w partii i spo ecze stwie atwo zaszkodzi  mog o sprzeniewierzenie si  ideologii Mao Zedonga, w któ-
rej ca y naród indoktrynowany by  od dekad. Zamiast podejmowa  ryzyko, wybra  drog  t umaczenia swoich rewolucyj-
nych pomys ów aforyzmami, nieraz zaczerpni tymi od samego Mao. Do 1981 r. uda o mu si  uzyska  partyjn  aprobat  
dla pogl du, jakoby g ównym nauczaniem Mao by o „szukanie prawdziwej drogi poprzez fakty”30. Do czona do tego 
zosta a aforystyczna idea znajdowania stabilnej drogi przez rw cy nurt rzeki poprzez “szukanie stabilnych kamieni na jej 
dnie”. Mia o to by  usprawiedliwienie dla podejmowania eksperymentów, które, je li nieudane, powinny zosta  porzu-
cone. U ywaj c po czenia silnego autorytetu i retorycznego sprytu, Deng zdo a  przezwyci y  opór konserwatystów 
i g boko zreformowa  swój kraj.

Wie  i narodziny sektora prywatnego
Cho  to otwarcie na wiat i pozwolenie „zachodnim kapitalistom” na inwestycje w Chinach by o najbardziej spek-

takularnym przedsi wzi ciem administracji Denga, to wie  by a miejscem potrzebuj cym reform i to ona da a pocz tek 
rozwojowi chi skiego sektora prywatnego. Gdy Deng przej  w adz , stan chi skiej gospodarki by  w op akanym stanie, 
a zacofane rolnictwo nie by o w stanie sprosta  zapotrzebowaniom ogromnej populacji. Jeden z chi skich przywódców 
przyzna , e w 1980 r. a  100 mln Chi czyków by o niedo ywionych31.

Po raz kolejny wskazuj c na ró nic  reform chi skich i radzieckich, nale y podkre li , e reforma rolnictwa mia a 
charakter oddolny, czemu w du ej mierze mo na przypisa  jej skuteczno , du o wi ksz  od Gorbaczowskiej Pieriestrojki. 
Wszystko zacz o si  w miejscowo ci Xiaogang. W tej niewielkiej wiosce w prowincji Anhui mia  miejsce sekretny ekspe-
ryment, który zrewolucjonizowa  Chiny. Cierpi cy niedostatek mieszka cy zawarli mi dzy sob  porozumienie – farme-
rzy uzyskali od lokalnych urz dników ciche przyzwolenie na praktyki wolnorynkowe. Mogli oni produkowa  tyle, ile 
potraÞ , nie bacz c na odgórne limity, a produkcj  przekraczaj c  ustalone przez administracj  centraln  ilo ci mogli po-
mi dzy sob  wymienia . Spowodowa o to powstanie wolnego rynku w mikroskali ma ej wioski. Urz dnicy zobligowali 
si  do utrzymywania uzgodnienia w tajemnicy. W zamian rolnicy zobowi zali si  zaopiekowa  ich rodzinami na wypa-
dek, gdyby za udzia  w spisku spotka a ich kara ze strony partyjnej hierarchii32. Jednak gdy Deng Xiaoping dowiedzia  si  
o sprawie, nie wyci gn  karnych konsekwencji. Da  eksperymentowi ciche przyzwolenie, pozwalaj c rozprzestrzeni  si  
procederowi na okoliczne regiony, co spowodowa o gwa towne zwi kszanie si  produktywno ci gospodarstw rolnych. 
W 1980 r. pochwali  eksperyment na forum publicznym, by rok pó niej ta forma organizacji rolnictwa sta a si  standardem 

28 R. Peerenboom, China’s long march toward rule of Law, Cambridge 2002, s. 27-54.
29 E. Vogel, dz. cyt., s. 304-317.
30 D. Goodman, Deng Xiaoping and the Chinese Revolution: A Political Biography, London 1994, s. 88.
31 H. Kissinger, dz. cyt., s. 396.
32 H. Huang, Signal Left, Turn Right: Central Rhetoric and Local Reform in China, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031296, 

22.06.2014., s. 23-25.
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w ca ym kraju. Pa stwowe przedsi biorstwa uzyska y mo liwo  sprzeda y wszystkiego, co wyprodukowa y powy ej 
ustalonych kwot. Wprowadzono oÞ cjalnie podwójny system cen – dla towarów w obrocie pozaplanowym kszta towa  je 
wolny rynek. Dano w ten sposób pocz tek sektorowi prywatnemu, który zacz  wspó istnie  obok gospodarki planowej 
i odgrywa  coraz wi ksz  rol 33.

Otwarcie
Otwarcie chi skiej gospodarki na wiat zacz o si  w po udniowo-wschodniej prowincji Guangdong. Jej w adzom 

z biegiem czasu coraz wi cej problemów przysparza o s siedztwo Hong Kongu. Pod koniec lat 70. liczba m odych Chi -
czyków, którzy co roku starali si  pokona  granic  pomi dzy Chinami kontynentalnymi a brytyjsk  koloni , si ga a dzie-
si tek tysi cy. Ryzykowali ycie, staraj c si  j  pokona  pieszo b d  wp aw. Peki scy decydenci nie zbudowali wielkiego 
muru, id c za przyk adem w adz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Berlinie, jednak ponad 30-kilometrowa gra-
nica l dowa otoczona zosta a drutem kolczastym, a m odzie  przy apana na próbie jej sforsowania traÞ a a do aresztu.

Pekin tradycyjnie traktowa  problem jako zagro enie bezpiecze stwa. Zmian  punktu widzenia rozpocz  Deng Xia-
oping, który, odwiedzaj c prowincj  w listopadzie 1977 r., stwierdzi , e problemu tego nie rozwi e policja ani armia 
– wywodzi si  on z ogromnych ró nic w standardzie ycia po obu stronach granicy i aby go rozwi za , Chiny musz  
zmieni  swoj  polityk  i poprawi  ycie obywateli po chi skiej stronie. Podczas tej samej wizyty Deng wys ucha  tak e 
narzeka  lokalnych urz dników dotycz cych niedoboru obcej waluty potrzebnej do zakupu zagranicznej technologii czy 
te  do zawierania kontraktów budowlanych. Zgodzi  si  z pomys em, e aby pozyska  walut , warto utworzy  w pro-
wincji punkty zbioru produktów rolniczych, które przeznaczone by yby na eksport. Jeden z nich mia by powsta  w Bao 
(maj cego wkrótce wej  w sk ad miasta Shenzhen), w pobli u granicy z Hong Kongiem; drugi w Zhuhai, granicz cym 
z Makau. Jako e Guangdong nie mia  du ej nadwy ki w produkcji warzyw i owoców, Deng wskaza , e inne prowincje 
powinny pomóc, dostarczaj c produkty na eksport. Doda  tak e, e aby zwi kszy  ilo  obcej waluty w obiegu, prowincja 
powinna rozw  a  infrastruktur  turystyczn , w tym budowa  nowoczesne hotele34.

Cho  Deng oÞ cjalnie nie skonsolidowa  jeszcze wówczas pe ni w adzy w swoim r ku, wizyta ta rozpocz a wielki 
eksperyment Guangdong. Mia  on si  okaza  spektakularnym sukcesem i da  zielone wiat o do otwarcia na wiat kolej-
nych cz ci Chi skiej Republiki Ludowej, by w ko cu ca y kraj w czy  si  w globalny handel. Mimo i  „otwarcie” by o 
pocz tkowo skromne, wkrótce „po udniowe wrota” stan  mia y otworem, a stru ka kapita u wlewaj ca si  do ChRL 
w ci gu kilku lat przeobrazi  si  w rw cy nurt, a nast pnie w powód  zmieniaj c  diametralnie obraz ca ego kraju35.

Pierwsze inwestycje zagraniczne
Na partyjnego sekretarza “eksperymentalnej” prowincji na pocz tku 1978 r. wybrano Xi Zhongxuna, ojca obecnego 

przywódcy ChRL, Xi Jinpinga. Pocz tkowo manifestuj cy konserwatywn  lini  Pekinu Xi wkrótce z w asnej inicjatywy 
szuka  poparcia dla rozszerzenia eksportu z rolniczego na przemys . Xi przygotowa  Guangdong do nap ywu inwestycji 
zagranicznych i tworzenia linii produkcyjnych coraz bardziej skomplikowanych towarów ukierunkowanych na sprzeda  
za granic .

Pierwsza zaakceptowana przez komunistyczne w adze inwestycja zagraniczna zosta a zatwierdzona 31 stycznia 1979 
r. By a ona prze omowa, jednak okre lenie „zagraniczna” jest w jej wypadku do  kontrowersyjne. Autorem zaakceptowa-
nej propozycji inwestycyjnej by  bowiem Yuan Geng, szef Hong Kong Steamship Group. Mimo, e Þ rma ta by a oÞ cjalnie 
uwa ana za „zagraniczn ”, sam Yuan by  od dekad cz onkiem KPCh i mia  do wiadczenie biznesowe oraz koneksje 
zarówno w Guangdong, jak i Pekinie. Yuan Geng pod swoj  inwestycj , maj c  pocz tkowo zajmowa  si  z omowaniem 
starych chi skich statków, otrzyma  obszar w Shekou na po udniowo-zachodnim kra cu Shenzhen. Tym samym niewiel-
kie Shekou sta o si  pierwszym w Chinach miejscem pozwalaj cym na zagraniczne inwestycje. By  to bardzo specyÞ czny, 
„bezpieczny” rodzaj zagranicznego kapita u, niemniej przedsi wzi cie stanowi o wielki prze om w polityce ChRL36. 

Na nap yw inwestycji (pocz tkowo g ównie od etnicznych Chi czyków spoza granic ChRL) otworzono prowincje 
Guangdong oraz Fujian. Ta druga graniczy a z Tajwanem, jednak jego w adze z powodów politycznych jeszcze przez 
wiele lat nie pozwala y swoim przedsi biorcom na inwestycje w Chinach kontynentalnych. Mimo to utworzono cztery 

33 L. Brandt, Th. Rawski, China’s Great Transformation, Cambridge 2008, s. 8-16.
34 E. Vogel, dz. cyt., s. 319-322.
35 E. Vogel, dz. cyt., s. 325-329.
36 Tam e, s. 319-322.
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specjalne strefy ekonomiczne. Na pocz tku nazywano je po prostu „specjalnymi strefami”, jednak aby uspokoi  konser-
watystów w partii dodano wkrótce przymiotnik „ekonomiczne”, podkre laj c gospodarczy wymiar reform. Trzy z wy-
mienionych stref powsta y w Guangdong – jedna na granicy z Makau (Zhuhai), druga na granicy z Hong Kongiem 
(Shenzhen), trzecia w Shantou na pó nocno-wschodnim kra cu prowincji. Czwarta strefa utworzona zosta aw Fujian, 
w mie cie Xiamen (niegdy  znanym w Europie jako Amoy)37.

Kolonia brytyjska odegra a wa n  rol  w procesie modernizacji Chin. Hong Kong by  dla Pa stwa rodka czym , cze-
go bardzo brakowa o Zwi zkowi Radzieckiemu – skarbnic  utalentowanych, wykszta conych na Zachodzie fachowców, 
posiadaj cych wiedz  o najnowszych rozwi zaniach dotycz cych Þ nansów, technologii czy rynków mi dzynarodowych, 
a ponadto to samych etnicznie i mówi cych tych samym j zykiem. 

Chiny “otworzy y si ” przy tym w niezwykle dogodnym momencie z perspektywy w a cicieli hongko skich fabryk. 
We znaki dawa  si  im zw aszcza brak si y roboczej powoduj cy spadek konkurencyjno ci Þ rm. Gdy eksperyment Denga 
uchyli  drzwi do Królestwa rodka, wielu producentów z brytyjskiej kolonii z dnia na dzie  przenios o produkcj  do 
wiosek po drugiej stronie granicy. Wioski zamienia y si  w aglomeracje miejskie38, a przez „wielk  po udniow  bram ” 
do kraju wraz z inwestycjami zacz y nap ywa  nowe technologie, nowoczesne sposoby zarz dzania, a tak e wiedza 
o wiecie. 

Skala sukcesu gospodarczego, jaki sta  si  udzia em eksperymentalnego obszaru, zacz a ci ga  do Guangdong i Fu-
jian Chi czyków z ca ego kraju. D uga na 167 km droga cz ca Hongkong z Kantonem pod koniec lat 80. zosta a po 
obu stronach szczelnie zabudowana fabrykami. Szacuje si , e do czasu, gdy Deng przeszed  na emerytur  w 1992 r., na 
wybrze e przenios o si  z g bi kraju a  100 mln Chi czyków39. 

Tiananmen
Pisz c artyku  o Dengu Xiaopingu, nie sposób nie wspomnie  o najbardziej kontrowersyjnej kwestii dotycz cej jego 

rz dów, a mianowicie o krwawym rozprawieniu si  z protestuj cymi na Placu Tiananmen. Z uwagi na ograniczon  ob-
j to  i odmienny temat artyku u jest to jedynie wzmianka, konieczna jednak z punktu widzenia autora. Latem 1986 r. 
protest ludzi domagaj cych si  rozszerzenia w Chinach swobód demokratycznych zablokowa  centralny skwer Pekinu. 
M odzi Chi czycy, przede wszystkim studenci, zach ceni – tak e przez samego Denga, do swobodnego my lenia – chcieli 
t  swobod  przekszta ci  w wolno  polityczn 40. Postulaty t umu blokuj cego serce stolicy przez kolejne tygodnie stawa-
y si  coraz mielsze, domagaj c si  w ko cu ust pienia w adz partyjnych z Dengiem Xiaopingiem na czele i wprowa-
dzenia pluralizmu partyjnego. Niedopuszczaj cy takiej mo liwo ci stary genera  wykorzysta  wojsko do spacyÞ kowania 
protestuj cych. Pocz tkowo wycofa  je, gdy ludzie zablokowali przejazd o nierzy, jednak nie widz c innego rozwi zania, 
w obliczu narastaj cego kryzysu, czwartego czerwca nakaza  armii zaprowadzenie porz dku przy u yciu wszelkich do-
st pnych metod41. Brak jest jasnych danych, jednak szacunki wskazuj  na co najmniej kilkaset oÞ ar42.

***
Niezale nie od oceny rz dów Denga Xiaopinga, jedno nie podlega dyskusji: by  on postaci  niezwykle wa n  dla 

Chin. Otwarcie spowodowa o nie tylko rozwój wolnego rynku, ale tak e usprawnienie mechanizmów rz dz cych Ko-
munistyczn  Parti  Chin. Samo pojawienie si  zagranicznych biznesmenów da o pocz tek wielkim zmianom. Pionierscy 
inwestorzy spotykali si  z przero ni t  machin  biurokratyczn , m. in. z konieczno ci  odwiedzania osobnych urz dów 
w sprawach elektryczno ci, transportu, materia ów budowlanych, si y roboczej czy aby uzyska  rozmaite pozwolenia. 
Ich narzekania i walka o nap yw kolejnych kapitalistów zmusi y urz dników do reform, przede wszystkim uproszczenia 
procedur biurokratycznych.

Gdyby Deng Xiaoping rozpocz  reformowanie naraz ca ego kraju, gro ba powszechnego chaosu by aby powa na. 
Stopniowe przeprowadzanie „eksperymentów” pozwala o atwiej reagowa  na problemy pojawiaj ce si  na mniejsz  
skal . Pomog o to Dengowi stopniowo przekonywa  nawet najbardziej opornych cz onków Politbiura o konieczno ci 

37 E. Vogel, dz. cyt., s. 319-331.
38 Jedna z przygranicznych miejscowo ci, Shenzhen, b d ca przed otwarciem miasteczkiem zamieszkiwanym przez 20 000 osób (Zob. E. Vogel, dz. cyt.), 

ma dzi  blisko 11 000 000 mieszka ców.
39 E. Vogel, dz. cyt., s. 328.
40 D. Twitchett, J. K. Fairbank (red.), dz. cyt., s. 729-737.
41 H. Kissinger, dz. cyt., s. 405-439.
42 B. Liu, M. Ruan, G. Xu, Tell the world: what happened in China and why, New York 1989, s. 134.
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reform i zmieni  pa stwo ogarni te ideologi  komunistyczn  w Chiny, jakie aktualnie obserwujemy, czyli w bastion ka-
pitalizmu oprawionego jedynie w komunistyczne ornamenty.

cie ka yciowa, jak  przeby  Deng, wyra nie prze o y a si  na jego decyzje, a zatem tak e, cho  mo e zabrzmi to 
nieco patetycznie, na losy ca ego globalizuj cego si  wiata. Deng urodzi  si  na wsi, tak jak wi kszo  jego rodaków. 
Wiejska struktura spo eczna Chin powodowa a, e kraj ten stanowi  podatny grunt dla proletariackiej ideologii marksi-
zmu. Okoliczno ci te u atwi y Dengowi zafascynowanie si  komunizmem podczas pobytu w Pary u. Poczucie krzywdy 
zwi zane z przychylnymi imperialnej Japonii ustaleniami traktatu wersalskiego zwi ksza o w ród ludzi takich jak on 
ch , by stan  po stronie komunistów walcz cych ze wspieranym przez USA Kuomintangiem. Gdy jako jeden z czo-
owych uczestników tej walki pomóg  Komunistycznej Partii Chin skonsolidowa  w adz  w pa stwie, jej ci g o  sta a 
si  dla niego celem nadrz dnym. B d c urodzonym na pocz tku XX wieku Deng zdo a  prze y  upadek upokorzonego 
przez Zachód cesarstwa oraz krwawe lata chaosu wojny domowej i japo skiej agresji. Nie powinno wi c dziwi , e po-
mimo ch ci modernizacji kraju nigdy nie wyobra a  sobie oddania w adzy przez KPCh, du o bardziej ceni c stabilizacj  
w pa stwie ni  zachodnie koncepcje praw cz owieka.

Stroni c od moralnych ocen decyzji o spacyÞ kowaniu protestów na Placu Tiananmen, nie mówi c o jej usprawie-
dliwianiu, warto jednak mie  w pami ci, e poza pe n  odpowiedzialno ci , jak  ponosi on za t  masakr  krwi na Placu 
Tiananmen, Deng Xiaoping jest tak e, a wr cz przede wszystkim, odpowiedzialny za skok cywilizacyjny najludniejszego 
pa stwa na wiecie, który zaowocowa  wyci gni ciem ze skrajnego ubóstwa setki milionów ludzi43.

Na koniec nale y podkre li , e, jak zaobserwowali my, pomimo swojej autorytarno ci Deng przyczyni  si  do re-
latywnej decentralizacji w adzy. Sam stroni c od stania si  nowoczesn  wersj  cesarza, dopilnowa , by tranzycja w a-
dzy w przysz o ci przebiega a w sposób usystematyzowany, i aby na chi skiej scenie politycznej nie pojawi a si  kolejna 
despotyczna jednostka na miar  Mao Zedonga. Deng by  niezwykle wa n  postaci , której losy stanowi  symboliczne 
przej cie kraju z komunizmu na kapitalizm, a tak e z dyktatury jednostki na dyktatur  partii44.
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