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streszczenie

Celem studium przypadku jest przedstawienie odmiennego niż prezento-
wany w polskiej i światowej literaturze chińskiego modelu ustrojowego. Autor 
studium konstatuje, że nie jest to odmiana jakiejkolwiek wersji ustroju kapita-
listycznego czy ustroju socjalistycznego znanego z historii. Zwraca też uwagę, 
że ustrój ten w większym stopniu został oparty na pragmatycznym planie niż 
na zdefiniowanej naukowo wizji. Ma to swoje istotne przyczyny, ale wiąże 
się też z negatywnymi skutkami. Autor zastanawia się nad swoistego rodzaju 
historyczną zagadką co do możliwości pojawienia się w prawie niezauważalny 
dla rządów i ośrodków analityczno-naukowych sposób konkurencyjnej wobec 
kapitalistycznej formy ustrojowej, odmiennej jednocześnie od radzieckich 
rozwiązań ustrojowych i  wyraźnie zyskującej przewagę nad pozostałymi 
konkurentami ustrojowymi. 

Słowa kluczowe: pragmatyzm, względna harmonia kapitału i  pracy, 
koncepcja ustrojowa.
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deng Xiaoping jako pragmatyk
Deng Xiaoping to jeden z największych i najbardziej skutecznych pragma-

tyków społeczno-politycznych dziejów ludzkości. Jego fenomen jest ciągle hi-
storyczną zagadką. Jeszcze nikomu się nie udało przeobrazić sytuacji jakiegoś 
narodu w tak krótkim czasie i zapewnić krajowi awans z peryferyjnego miejsca 
w  świecie na pozycję drugiego mocarstwa globalnego świata, z  ambicjami 
stania się numerem jeden. 

Sięgając do historii należy przypomnieć, że Chiny były początkowo naj-
większym mocarstwem świata, ale przez długi czas funkcjonującym odrębnie, 
a potem równolegle ze światem zachodnim. Dokonały postępu naukowo-tech-
nicznego, w wielu wypadkach nawet wyprzedzając w tym zakresie świat za-
chodni i  całą ówczesną ludzkość. Potem popadły w  długotrwałą stagnację 
i częściową kolonizację, realizowaną przez industrialne potęgi Europy Zachod-
niej, a następnie sąsiedniej Japonii. Natomiast oowstała po II wojnie światowej 
Chińska Republika kierowana przez Czang Kaj-szeka miała wszystkie warunki, 
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aby stać się nowocześnie funkcjonującą kolonią, tym razem głównie kapitału 
północno-amerykańskiego. Plany te skutecznie pokrzyżowało powstanie Chiń-
skiej Republiki Ludowej w 1949 roku pod kierownictwem Mao Zedonga. Było 
to kolejne państwo o  ustroju stalinowskiego pseudosocjalizmu, co było dla 
narodu chińskiego w ówczesnych warunkach najbardziej korzystnym rozwią-
zaniem, choć brzemiennym w wiele ujemnych skutków. W ostatniej fazie tego 
okresu historycznego, władze w Chinach w czasie już ciężkiej choroby Mao 
Zedonga opanowała grupa skrajnie lewicowych działaczy z udziałem żony Mao, 
dążących do swoistej resocjalizacji dotychczasowej kadry kierowniczej chiń-
skiego państwa, i partii stanowiącej jego podstawę. Ta ostatnia została nie tylko 
odsunięta przez nich od władzy, lecz również wysłana do różnych prac celem 
resocjalizacji i przezwyciężenia jej oderwania się od narodu, a zwłaszcza od 
ludzi pracy. 

Wspomniany Deng Xiaoping też podlegał temu procesowi i zesłany został 
do nowej pracy daleko poza Pekin. W 1978 roku dane mu było jednak rozpo-
cząć swoją wielką reformę ustrojową, która doprowadziła Chiny w relatywnie 
krótkim czasie do awansu na drugie mocarstwo świata. Ważną cechą wspo-
mnianego fenomenu chińskiego było niewątpliwie to, że zamierzenia Denga 
Xiaopinga nie tylko nie przybrały postaci doktryny, ale wyraźnie oparte były 
na bardzo pragmatycznym projekcie. Deng, wyciągając wnioski z porównania 
sytuacji w biednych Chinach bez dostatecznie jasnych perspektyw rozwojowych 
oraz innych państwach azjatyckich o relatywnie wysokim standardzie życia 
(takich jak Singapur czy Korea Płd.), a także wykorzystując doskonale charak-
terystyczny dla ówczesnego świata mikroekonomiczny charakter globalizacji, 
zainspirował i  zrealizował niebywały, historycznie bezprecedensowy rozwój 
swego narodu. 

Kiedy przejął władzę i zaczął wdrażać swoją reformę, Chiny nie tylko nie 
wsparły swojego dotychczasowego, długoletniego sojusznika – Związku Ra-
dzieckiego, ale się od niego radykalnie zdystansowały. Konflikt ten zaczął się 
już w 1956 roku, kiedy Mao Zedong nie tylko nie poparł planów N.I. Chrusz-
czowa interwencji w Polsce, ale surowo je potępił, co miało istotne znaczenie 
w ostatecznym niepodjęciu wspomnianej radzieckiej interwencji. Jednak kon-
flikt radziecko-chiński na szerszą skalę rozegrał się w  późniejszym okresie. 
Jednocześnie Chiny nawiązały, po odpowiednich sondażach H. Kissingera, 
kontakty z  amerykańskim partnerem, co znalazło wyraz w  wizycie Nixona 
w Pekinie i przyjęciu go przez Mao. W takich okolicznościach nawiązana po-
myślna współpraca, w dużej mierze mogła się skutecznie rozwinąć dlatego, że 
znaczna część wielkiego kapitału północno-amerykańskiego przestała uznawać 
dotychczasowe komunistyczne Chiny za siłę wrogą wobec swoich interesów 
i nie miała specjalnych zahamowań w podjęciu współpracy z reformatorsko 
zorientowanym Dengiem Xiaoping. Wydawał im się człowiekiem, który do-
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prowadzi do pokojowego, specyficznego przetransferowania Chin do świata 
kapitalistycznego. 

Należy jednak odnotować, że znacząca część światowego wielkiego kapitału 
światowego nie podzielała takiego stanowiska wobec Chin orientując się na 
innym scenariuszu w tym zakresie, tzn. na znalezieniu sposobu do zainspiro-
wania w Chinach prokapitalistycznej liberalizacji podobnej do tej, jaką przy 
bezpośredniej inspiracji G. Sorosa zrealizowano w Polsce. W  takiej sytuacji 
realizowanie zaplanowanych przez Denga reform, odbywało się głównie 
w pragmatycznym planie. Wydaje się, że najważniejszy w wyborze takiej drogi 
był fakt, że chcąc pozyskać kapitał światowy, a zwłaszcza północno-amerykań-
ski, Deng nie chciał straszyć go jakąś wizją nowego socjalizmu i zniechęcić do 
realizacji zagranicznych inwestycji w Chinach. Można by więc w tym świetle 
zaryzykować tezę, że Deng Xiaoping był pragmatykiem z wyboru, ale wyboru 
podyktowanego potrzebami wyższych konieczności. Pierwszą zagadkę doty-
czącą źródeł jego pragmatyzmu wydaje się, że mamy choćby częściowo 
rozwiązaną. 

W rezultacie takiego zaplanowania i realizacji specyficznego modelu reform 
Denga nastąpiło szybkie, obok napłynięcia kapitału chińskiego z całego świata, 
dotarcie na szeroką skalę kapitałów innego rodzaju, szukających w Chinach 
korzystnego, ale też długodystansowego biznesu. Ważną zagadką stała się w tej 
sytuacji konieczność odpowiedzi na trudne pytania, co zrobić, aby w ramach 
modelu wdrażanej przez światowy kapitał globalizacji, Chiny nie tylko nie stały 
się faktycznie jeszcze jedną z  kolonii tego kapitału (co stało się ostatecznie 
w wielu krajach wyrwanych przez światowy kapitał z dotychczasowego systemu 
radzieckiego) oraz żeby przypływ tego kapitału nie tylko nie prowadził do 
powstania w wyniku tego niekorzystnego dla Chin układu ich państwa i kapi-
tału zagranicznego napływającego na jego tereny. Chodziło o  to, aby Chiny 
szybko odrobiły zacofanie ekonomiczno-techniczne, ale też w  ślad za tym 
poprawiły warunki bytu ludności, a zwłaszcza szybko zlikwidowały lub przy-
najmniej ograniczyły sferę radykalnego ubóstwa na swoim terenie (dotykają-
cego według różnych szacunków 300 do 400 milionów Chińczyków). Było to 
wielkim, bezprecedensowym i trudnym do odpowiedniego zaplanowania i wy-
konania zadaniem. W  wyniku głębokiej analizy dokonanej przez uczonych 
chińskich – na zlecenie Denga – zwłaszcza nad modelem realizowanej wówczas 
globalizacji, skutecznie wykryto możliwości wykorzystania istniejącej sytuacji 
w ówczesnym świecie w sposób korzystny dla Chin i narodu chińskiego. W wy-
niku tych studiów uczeni chińscy doszli do przekonania, że fundamentalną 
cechą tej globalizacji jest to, iż jest ona realizowana nie w  układzie makro, 
a  w  układzie mikro. To znaczy, że poszczególne przedsiębiorstwa wielkiego 
kapitału, wielkie korporacje, tworzą w poszczególnych krajach swoje zakłady, 
stając się dominującą siłą nie tylko w gospodarce, ale też w całokształcie życia 
danego kraju i narodu. 
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W  rezultacie korporacje te jako silniejsze niż dane narodowe państwo, 
mające w swych rękach fundamentalne gałęzi jego gospodarki, narzucają po-
szczególnym państwom korzystne dla siebie rozwiązania gospodarcze i  nie 
tylko. Chiny stanęły więc przed dylematem, jak doprowadzić do tego, żeby 
globalizacja charakteru mikroekonomicznego nie tylko nie ubezwłasnowolniła 
chińskiego państwa i narodu, ale stanowiła podstawę jego wzrostu gospodar-
czego i wszelakiej innej potęgi. Jak wykorzystać w warunkach Chin wspomnia-
ną jednostronną i połowiczną globalizację dla dynamicznego rozwoju własnej 
gospodarki i stawania się konkurentem dla przedsiębiorstw innych krajów i ich 
gospodarek? Chiny miały przy rozwiązywaniu tego problemu w swoim ręku 
ważne atuty. Rządy Denga zaprowadziły w kraju elementarny porządek i sta-
bilizację, co jest ważną determinantą dla inwestycji kapitałowych. Chiny dys-
ponowały też tanią i zdyscyplinowaną siłą roboczą. Chińscy uczeni świetnie 
rozpracowali globalny rynek i znaleźli luki, które mogły spowodować, że przed-
siębiorstwa wielkiego kapitału zlokalizowane w Chinach osiągną szybko i pew-
nie wysokie zyski nie tyle przez wykorzystanie samego rynku chińskiego, ale 
głównie przez wykorzystanie rynków trzecich. W rezultacie, Chińczycy zapro-
ponowali zarządcom nowych przedsiębiorstw zagranicznych ofertę takiej szyb-
kiej produkcji w Chinach, jej eksportu i osiągniętych z  tego tytułu wielkich 
zysków. 

Oferta taka dla wielkiego kapitału była bardzo atrakcyjna. Niemniej musiał 
przyjąć, choć z  trudem, warunki stawiane przez chińską stronę, że zbuduje 
swoje zakłady na niesprzedanej mu na własność chińskiej ziemi, a wydzierża-
wionej na długi okres, a także podpisał umowy z rządem chińskim, z których 
wynikało, że po wyczerpaniu czasu dzierżawy ziemi inwestor ma obowiązek 
zostawić zakład i przekazać go na potrzeby państwa chińskiego nieodpłatnie 
i bez wywiezienia z niego zainstalowanych maszyn i urządzeń. Nie najlepiej 
też na początku przyjmowano przez kapitał zagraniczny inwestujący w Chinach 
proponowaną zasadę, że w każdym przedsiębiorstwie zagranicznym w randze 
zastępcy szefa przedsiębiorstwa zostanie zatrudniony Chińczyk, który nie 
będzie miał w nim uprawnień władczych, ale pełny wgląd w całokształt funk-
cjonowania zakładu. Innym ważnym warunkiem inwestycji było, że dość 
znaczna część osiągniętego na tutejszym terenie zysku zostanie zainwestowania 
w  Chinach i  dodatkowo znaczna część produkcji będzie skierowana na 
eksport. 

Od 1978 roku napływ do Chin kapitału zagranicznego był ogromny. Szybko 
uruchomiono dynamicznie wzrastającą produkcję. Zapewniono warunki 
współpracy napływającego kapitału z państwem chińskim polegające w zasa-
dzie na tym, że państwo chińskie narzuciło inwestorom zagranicznym korzyst-
ne dla obu stron rozwiązania systemowe z utrzymaniem w tych stosunkach 
dominującej roli państwa chińskiego. Obok kapitału zagranicznego powstał 
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też konkurencyjny kapitał chiński, odgrywający w ekonomii chińskiej coraz 
większą rolę.  

Jednak wszystkie odmiany kapitału, w przeciwieństwie do współczesnych 
krajów kapitalistycznych, działają w Chinach w innych ramach ustrojowych 
i  prawnych niż ma to miejsce w  rozwiniętych krajach kapitalistycznych, co 
w dużej mierze ogranicza ich skuteczność w dążeniu do osiągania maksymal-
nego zysku. Na tym terenie jednak zarówno kapitał zagraniczny, jak i wzrasta-
jący kapitał chiński dzielą się z państwem chińskim zyskiem w sposób unikalny 
we współczesnym świecie. W wyniku tego wszystkiego dynamika wzrostu PKB 
była niespotykana, bo przez trzydzieści lat utrzymywała się w granicach 10% 
wzrostu rocznie. Potem dynamika wzrostu gospodarczego nieco wyhamowała, 
ale ciągle była nieporównywalna z  rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. 
Chiny stały się największym eksporterem świata, szybko dystansując Niemcy 
jako lidera eksportu. Jednocześnie Chiny potrafiły radykalnie zmniejszyć ubó-
stwo i podnieść standard życia szerokich kręgów ludzi pracy swego narodu 
Ograniczyły go obecnie do około 40 milionów ludzi zapowiadając zlikwido-
wanie zjawiska nędzy w Chinach w najbliższych latach. Łączenie odrabiania 
zacofania industrialnego z dynamicznym wzrostem standardu życia ludzi pracy 
to bezprecedensowa w świecie chińska specjalność.

przeobrażenia marksizmu i jego nadużywanie 
 Zanim przejdziemy do dalszego opisu zagadek ustrojowych współczesnych 

Chin niezbędna jest pewna, ale bardzo ważna dla tej analizy dygresja. Ma ona 
istotne znaczenie dla wyjaśnienia wspomnianych zagadek dotyczących gene-
ralnego modelu ustroju chińskiego i kierunków jego aktualnego, ale zwłaszcza 
dalszego i perspektywicznego rozwoju. Bez tej dygresji dalsza prezentacja może 
być całkowicie niezrozumiała. Przypomnijmy: marksizm powstał jako specy-
ficzna doktryna ideologiczna charakterystyczna dla kapitalizmu okresu pier-
wotnej akumulacji występującej głównie w Europie Zachodniej, ale też w Sta-
nach Zjednoczonych ze szczególnym natężeniem, a nawet swoistą kumulacją 
tego rozwoju w pierwszej połowie XIX wieku. Był to czas w Europie Zachod-
niej, w  którym pracę feudalnego chłopa pańszczyźnianego zastąpiła już 
w  znacznym stopniu praca proletariatu przemysłowego, czyli pierwszych 
w świecie ludzi pracy formalnie wolnych (niewolnik nie korzystał z żadnych 
praw w  zakresie wolności, natomiast chłop feudalny korzystał z  tych praw 
w ograniczonym zakresie) Jednak proletariusz przemysłowy pracujący w ma-
nufakturze, a potem w pierwszych kapitalistycznych fabrykach pracował i żył 
w  nędzy współcześnie (zwłaszcza w  krajach rozwiniętych) niewyobrażalnej. 
Pracował znacznie ponad 8 godzin dziennie, z reguły w warunkach wyczerpu-
jących i często szkodliwych dla zdrowia. Otrzymywał płacę ledwo starczającą 
mu na życie, niezabezpieczającą zdrowia, jedzenia, ubrania i warunków miesz-
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kaniowych. Na nieograniczone zyski kapitalisty pracowały w  równie złych 
a nawet w jeszcze gorszych warunkach proletariuszki i dzieci proletariuszy już 
od 10 roku życia. Niektóre dzieci na przykład pracowały w kopalniach, co już 
nie było tylko tragicznym wyzyskiem, ale wprost zbrodnią. Ideologia Karola 
Marksa i jego współpracownika Fryderyka Engelsa powstawała i koncentrowała 
się wokół problemu, co zrobić, żeby dotychczasowy kapitalizm zastąpić ustro-
jem, w którym radykalnie poprawione zostaną warunki bytu, zwłaszcza pro-
letariatu przemysłowego, ale też innych ludzi pracy. 

Co uczynić, aby proletariusze i  inni ludzie pracy jeszcze lepiej niż dotąd 
realizując produkcję mieli materialną satysfakcję z pracy i żyli w ustroju, który 
im zapewni materialną i nie tylko materialną pomyślność, ale też rzeczywistą 
podmiotowość społeczno-polityczną? Analiza sytuacji dotyczącej pracy i życia 
proletariatu, zwłaszcza przemysłowego, ale i innych ludzi pracy oraz szukanie 
wyjścia z  ich tragicznej sytuacji jest ideą przewodnią oraz głównym sensem 
marksizmu. Natomiast teoria podziału ówczesnego społeczeństwa na klasy, 
charakter stosunków między ludźmi przynależnymi do poszczególnych klas 
i warstw społecznych, walka klasowa to nie są produkty samodzielnej intelek-
tualnej analizy i twórczości Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Zostały one 
natomiast zapożyczone od francuskich historyków tego okresu, o czym obaj 
klasycy marksizmu wielokrotnie piszą. „Co się mnie tyczy – pisze Karol Marks 
– to nie przypada mi ani zasługa odkrycia istnienia klas w nowoczesnym spo-
łeczeństwie, ani zasługa odkrycia ich walki między sobą. Na długo przede mną 
historycy burżuazyjni przedstawili rozwój historyczny tej walki klas, a ekono-
miści burżuazyjni – anatomię ekonomiczną tych klas” (Marks 1949). 

Dodajmy, zapożyczenie to zostało dokonane dość bezkrytycznie oraz jesz-
cze bardziej nieprzemyślanie przyjęte i wkomponowane w najważniejsze, wy-
pracowywane przez K. Marksa  projekcje i  dążenia do poprawy bytu proleta-
riatu i innych ludzi pracy. Niestety, to bezkrytyczne przejęcie – jak się okaże 
– fatalnie poskutkowało w późniejszych losach marksizmu, ale nie uprzedzajmy 
na razie narracji dotyczącej opisu wydarzeń dotyczących celów społecznych 
wypracowanych przez K. Marksa. Ograniczmy się na razie tylko do konstatacji 
dotyczącej tego, że jak już dowiodło doświadczenie chińskie sprzeczności i an-
tagonizmy między interesami ludzi pracy i klasą kapitalistów nie są tak wielkie, 
jak ostatecznie sądził K. Marks, a klasy społeczne okazują się kategorią trwalszą 
niż mu się wydawało, natomiast ich funkcjonowanie bardziej długodystansowo 
potrzebne społeczeństwom niż on uważał. Doświadczenie chińskie do tych 
konstatacji wnosi znaczący wkład, o czym warto pamiętać.   

Jeśli zaś przyjrzeć się bliżej leninizmowi, a potem stalinizmowi, to choć 
były ideologiami nawiązującymi do marksizmu i przejmującymi z niego pewne 
dość ważne elementy wizji społeczeństwa przyszłości, jednak w gruncie rzeczy 
pozostają w generalnej sprzeczności z literą, zwłaszcza z duchem generalnym 
marksizmu. Jeszcze Lenin dobrze się nie usadowił ze swoją ekipą spiskową jako 
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siłą rządząca na moskiewskim Kremlu, a  już myślał, jak rozszerzyć zdobytą 
władzę przy pomocy specyficznego podboju realizowanego przez stworzone 
do tego celu środki zbrojne, które miały robotnikom i innym ludziom pracy, 
początkowo Europy, ale najchętniej całego świata przynieść wyzwolenie z do-
tychczasowego kapitalistycznego jarzma. W takiej sytuacji aspiracje i specy-
ficzne interesy wąskiej elity bolszewickiej oraz jej imperialne cele i dążenia stały 
się już od początku sprawowania władzy w Rosji przez bolszewików ważniejsze 
niż rzeczywiste dążenie do poprawy bytu proletariatu przemysłowego rodzi-
mego kraju oraz innych krajów. Przy tym choć w dążeniach powoływano się 
na interesy proletariatu w leninizmie, a potem stalinizmie, to nie te interesy 
proletariatu, a od początku interesy głęboko wyalienowanej grupy spiskowców 
jako twórców nowego państwa mającego stać się mocarstwem zdecydowały 
o obliczu wspomnianej leninowskiej elity, przekształconej potem dość skutecz-
nie w elitę stalinowską. Zmienione też zostały kryteria oceny i kwalifikacji tego, 
co w  danej rzeczywistości oceniane jest jako socjalistyczne, kapitalistyczne 
i inne. Zgodnie z całokształtem dorobku Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, 
socjalistyczny to taki ustrój, który przynosi radykalną poprawę bytu proleta-
riatu przemysłowego i innych ludzi pracy i w którym funkcjonuje władza za-
rządzająca danym społeczeństwem, niewyalienowana1 od podstawowej części 
ludzi pracy. Tymczasem ani leninizm, ani tym bardziej stalinizm nie podjęły 
nawet pozornych działań w tym zakresie. Impotentni w tej dziedzinie okazali 
też komunistyczni reformatorzy dotychczasowego ustroju stalinowskiego 
w Rosji, którzy w jego końcówce w drugiej połowie lat 80. XX wieku (w Rosji 
Gorbaczow i Jelcyn, w Polsce Jaruzelski) nie potrafili nawet zrozumieć reform 
Denga, nie mówiąc o rozważaniu możliwych jej adaptacji do dość odmiennych 
warunków ich krajów (Pomykało 2013).

Stalinizm i oczywiście w jakimś sensie maoizm i pozoranci dokonywanych 
służących ludziom pracy reform zeszli z tej generalnej drogi, którą dla kreacji 
wytyczyli twórcy marksizmu. Natomiast pragmatyk Deng Xiaoping, którego 
liczni nie tylko wrogowie, ale też jego entuzjaści uważają często za człowieka, 
który wykreował w  Chinach jakąś odmianę kapitalizmu, faktycznie podjął 
realizację w  Chinach rzeczywistej, socjalistycznej drogi rozwoju. Była ona 
bardziej socjalistyczna niż w przypadku tych, którzy deklarowali jej socjali-
styczną realizację, a stopień jej wdrożenia mierzyli w poszczególnych krajach 
zapewnieniem dominacji własności państwowej nad innymi formami własno-
ści, a dopiero na drugim planie zwracając uwagę, na to, czy jest to własność, 

1 Przez alienację autor rozumie oderwanie się jakiejś części danego społeczeństwa od macierzy, która po-
wołała ją do realizacji ważnych celów i realizacji ich w imię interesów wspomnianej macierzy. Nie tylko 
oderwanie, ale doprowadzenie do swoistej jej autonomizacji i realizacja celów całkowicie sprzecznych 
z interesami i celami macierzy. W ten sposób wyalienowana część zarządców danego społeczeństwa 
powołanych w imię tego społeczeństwa do służebności mu nie realizuje celów tego społeczeństwa, tylko 
cele nowe, w większości przeciwstawne interesom i celom macierzy, która wykreowała dana macierz 
i która miała jej służyć. 
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w ramach której uzyskuje się odpowiednią ilość i jakość produkcji oraz zapew-
nia danemu społeczeństwu, zwłaszcza proletariatowi przemysłowemu i innym 
ludziom pracy, coraz wyższy standard życia. 

czym różni się współczesny ustrój chin od ustroju 
rozwiniętych krajów kapitalistycznych?

Najważniejszą cechą współczesnych czołowych liberalnych państw kapita-
listycznych, jest ich zdominowanie przez coraz bardziej skoncentrowany kapi-
tał, pozostający w coraz bardziej nielicznych rękach (Piketty 2015). Klasa ka-
pitalistyczna stara się nie dopuścić do tego, by reflektor jasnego światła kierował 
się w stronę jej rzeczywistej historycznej i aktualnej funkcji w kształtowaniu 
losów wszystkich narodów, klas i  warstw społecznych i  każdego człowieka 
naszej planety. Gdy więc niedawno, Thomas Piketty, profesor Harvardu, sięga-
jąc do intymnych dokumentów rodzin najbogatszych kapitalistów współcze-
snego świata, w tym zwłaszcza dokumentów spadku i dziedziczenia, w naiw-
ności swojej nie zdawał sobie sprawy, że musi to wywołać radykalny gniew jego 
formalnych i rzeczywistych mocodawców. We współczesnej bowiem Ameryce, 
mocodawcami poszczególnych uczelni, nie są tylko władze centrale czy stano-
we, które łożą pieniądze na państwowe, ale i  prywatne uczelnie, ale przede 
wszystkim kapitał, który, na podstawie odpisów podatkowych, w znacznym 
stopniu je bezpośrednio finansuje. Reasumując, cechą współczesnego kapitali-
zmu jest niebywała koncentracja kapitału w niewielkich rękach i jego domina-
cja nad całokształtem życia poszczególnych krajów i całego kapitalistycznego 
świata. Koncentracja ta jest jak najbardziej zamaskowana i  starannie 
ukrywana. 

W przeciwieństwie do rozwiniętych krajów kapitalistycznych, w Chinach, 
choć działa klasa kapitalistów, zagranicznych i rodzimych, to nie ona decyduje 
o najważniejszych losach narodu chińskiego. Od 1978 roku z całego świata do 
Chin napłynął kapitał. Na początku głównie reprezentowany przez 
Chińczyków, ale potem ,nieporównywalnie większym strumieniem, z innych 
grup narodowych i z  różnych rejonów świata. W sumie już dziś w Chinach 
udział kapitału zagranicznego i  chińskiego, znajdującego się w  prywatnych 
rękach, nie jest tak wielki, jak w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, ale 
jest niezwykle duży. W  jego władaniu jest większa część gospodarki niż we 
władaniu państwa. Jednak w przeciwieństwie do wielu krajów współczesnego 
świata, kapitał zagraniczny w Chinach nie zdominował i nie jest w stanie zdo-
minować chińskiego państwa. Dotyczy to też wzrastającego w siłę we współ-
czesnych Chinach kapitału chińskiego. Państwo chińskie współdziała z zagra-
nicznym kapitałem działającym w Chinach i poza jego granicami, i wzrastają-
cym w siłę kapitałem chińskim, ale dopracowało się mechanizmów, które za-
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pewniają mu zwierzchnictwo nad tym kapitałem, udział w jego zyskach w skali 
nieproporcjonalnej do jego skali realizowanych w innych krajach i pełni do-
niosłą rolę, nie tylko w zapewnianiu jego kondycji w Chinach, ale też kreacji 
jego sukcesów. W żadnym kraju na świecie, kapitał krajowy i zagraniczny nie 
szanuje tak państwa, jak wszystkie rodzaje kapitału w Chinach, ale nigdzie też 
państwo nie kreuje tak stabilnych warunków dla funkcjonowania kapitału, jak 
w tym kraju. 

Kapitał we współczesnym świecie kapitalistycznym posiada wszystkie wa-
runki do osiągania maksymalnego zysku. Dotyczy to warunków w  kraju, 
w którym kapitał posiada swoje centrale, jak i krajów, które posiadają rozwi-
nięte oddziały różnego rodzaju korporacji, ich filie oraz przedsiębiorstwa za-
leżne. Maksymalny zysk jest wilczą właściwością współczesnego kapitału i ka-
pitalizmu. Jest rodową cechą, którą kapitał przyswoił sobie w dłuższym dystan-
sie czasu i niezwykle niechętnie godzi się na jej ograniczenie. 

W Chinach dokonany został „bezprecedensowy precedens”. Kapitał zrezy-
gnował z jego świętego, dominującego prawa do swego maksymalnego zysku. 
Budując wspólnie z rządem chińskim potężny przemysł eksportowy, obliczony 
na kraje trzecie, korzystał z daleko idącej pomocy państwa chińskiego w roz-
winięciu eksportu. Nawet w  USA i  wielu innych kapitalistycznych krajach 
zrezygnował okresowo z technicznie możliwej robotyzacji produkcji bo z jego 
wyliczeń wynikało, że budowa w Chinach fabryk była wtedy bardziej opłacalna. 
Przedstawiciele chińskiego państwa odkryli przed przedsiębiorcami w  tym 
przedsiębiorcami zagranicznymi, luki i rafy rynkowe współczesnego globalne-
go rynku i wspólnym wysiłkiem z wszystkimi rodzajami kapitału zlokalizo-
wanego ostatecznie w Chinach, dokonali rzeczy niebywałej. W szybkim czasie 
zbudowali i wykorzystali możliwości eksportowe charakteru bezprecedenso-
wego i rozmiarów niewyobrażalnych dotąd. Zrazu towarów prostych, prymi-
tywnych, nie zawsze jakościowo doskonałych, ale tanich, masowych i  łatwo 
sprzedawalnych. Udostępnili towary miliardom ludzi, którzy dotąd do takich 
towarów nie mieli dostępu. Ponadto, państwo chińskie chętnie przejmowało 
wszystkie wpływy z eksportu, zapewniając z tego tytułu, dodatkowe zyski, na 
skutek obniżonej wartości juana. 

W krajach kapitalistycznych działa system społeczno-polityczny, kapitali-
styczno-liberalnego charakteru. Od połowy XIX wieku nie stwarza on mini-
malnych nawet zagrożeń, zwłaszcza władczych, dla dominujących elit kapitału. 
Mogą się zmieniać rządy, prezydenci, ale kapitał ma zagwarantowane, że nikt 
z wybranych, nie naruszy interesów kapitału, ani nie będzie dążył do ograni-
czenia jego wzrastającej roli władczej w  poszczególnych krajach i  w  całym 
kapitalistycznym świecie. Tacy, którzy by to zrobili, nie dojdą do żadnych 
stanowisk, ani stanowych, regionalnych, ani ogólnokrajowych, bo na kampanie 
wyborczą nie dostaną pieniędzy od kapitału, który jest monopolistą w dyspo-
nowani nimi. Ci, którzy dostaną pieniądze na ten cel, muszą być gwarantami, 
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wiarygodnymi, że nie naruszą interesów wielkiego kapitału, że nawet myśl 
o takim działaniu nie zaświta w ich głowach. 

W Chinach nie ma takiego problemu. Istnieje rządząca partia komunistycz-
na, która od 1978 roku, w  miarę rozwoju kraju, cieszy się coraz większym 
poparciem i  zaufaniem coraz większych kręgów tutejszego społeczeństwa. 
Przeciętny współczesny Chińczyk, po raz pierwszy w długotrwałych dziejach 
Chin, ma poważne powody do systematycznego wzrostu swego zadowolenia. 
Dotyczy to wszystkich klas i warstw społecznych. Oczywiście Chińczyk chciał-
by, zwłaszcza mieszkający na wsi, w dużej części jej dotychczasowych miesz-
kańców szybciej przeprowadzić się do miasta, tym bardziej, że wie, iż w mieście 
żyje się lepiej, ale też wie, że żyje w kraju porządku i musi poczekać na okres, 
w  którym to nastąpi. Władze mu mówią, jaki jest plan w  tym zakresie, 
a Chińczyk wie, że musi cierpliwe czekać na poprawę swego bytu.

We współczesnych krajach kapitalistycznych rozwój odbywa się niezwykle 
powoli. Baza wyjściowa PKB jest wysoka, a przyrosty niskie, często na pogra-
niczu wzrostu i regresu. Cechą charakterystyczną współczesnych krajów kapi-
talistycznych jest też biegunowy rozwój, to znaczy, że fortuny kapitalistyczne 
rosną szybko. Poprawa bytu ludzi pracy albo się nie posuwa do przodu, albo 
posuwa się bardzo wolno. Bywa, że znacznie się pogarsza. We współczesnych 
krajach kapitalistycznych, kryzysy wstrząsają gospodarką. Nie tak bardzo, jak 
dawniej, gdy po 10 latach następował głęboki regres, a potem znowu progres, 
a potem znowu regres, ale nic nie jest stabilne. Jutro jednak jest niepewne.

Chińczyk wie, że poprawa bytu ludzi pracy jest prawem rozwojowym 
ChRL. Zdaje sobie sprawę, że pod koniec tego wieku będzie żył w kraju średniej 
zamożności, że będzie żył w warunkach stabilnych. Już prawdopodobnie bez 
gwałtownych wzrostów, ale znacznie szybciej niż w krajach kapitalistycznych, 
ale też bez tragicznych regresów. Chińczyka, władza nauczyła, że może spać 
spokojnie. W poszczególnych latach rozwój może być nieco mniejszy niż w la-
tach poprzednich, zawsze jest jednak większy niż w krajach kapitalistycznych, 
natomiast stabilizacja jest trwałą cechą chińskiej rzeczywistości, trwającą od 
kilkudziesięciu lat. 

o losach świata zadecyduje realnie upowszechniony w nim 
model człowieka 

Już dziś wiadomo, że współczesne Chiny zbudowały model społeczno-eko-
nomiczny swojego ustroju, który pozwolił im w nieporównywalnie szybszym 
czasie osiągnąć poziom produkcji charakterystyczny dla współczesnych krajów 
rozwiniętego ekonomicznie świata, w tym zwłaszcza Ameryki Północnej i Eu-
ropy Zachodniej. Nie zawsze pamięta się przy tym, że kraje Europy Zachodniej 
i Ameryki Północnej swoją potęgę industrialną budowały na potężnym wyzy-



179Na tropie zagadek dotyczących narodzin i rozwoju ustroju współczesnych Chin

sku nowo kreowanego proletariatu i innych ludzi pracy. Na „głodzie i chłodzie” 
swoich obywateli potęgę przemysłowo-militarną budował również Związek 
Radziecki. Inni odrabiają swoje przemysłowo-cywilizacyjne zacofanie równo-
cześnie nie tylko nie podnosząc radykalnie poziomu życia swoich obywateli, 
ale często wpychając swoje narody w biedę. Chiny dokonały tego dzieła likwi-
dując zarazem straszliwą biedę i  niskie standardy życia dotychczasowych 
mieszkańców tego wielkiego państwa i  narodu. Oczywiście realizują swoje 
przedsięwzięcia w ten sposób, że rozwój ekonomiczno-techniczny wyprzedza 
korzystne zmiany społeczne, ale stanowi to ich mocną, trwałą podstawę. Ol-
brzymi dotychczasowy sukces Chin był możliwy zarówno dzięki genialnej wizji 
rozwojowej pragmatyka Denga Xiaoping, jak też biegowi wydarzeń, dzięki 
którym potęgi świata kapitalistycznego nie tylko nie traktowały Chin jako 
adwersarza ustrojowego, ale też jako mało niebezpiecznego konkurenta. Już po 
1979 roku ważne części kapitału uznawały Chiny za mniej niebezpiecznego 
przeciwnika w stosunku do głównego przeciwnika, za którego uważano nadal 
chylący się ku ostatecznemu upadkowi Związek Radziecki. 

Od początku reform Denga duża cześć wielkiego kapitału światowego, 
w tym amerykańskiego, kierując się dążeniem do zysku, ale też swoimi global-
nymi interesami, uważała Chiny bardziej za sojuszników niż konkurentów, 
przy okazji pomogła Chińczykom i sama zbudowała na chińskim terytorium 
potężny potencjał przemysłowy. Przesadą byłoby jednak uważać, że wszystkie 
środowiska składające się na wielki kapitał światowy równie chętnie popierały 
wielkie plany przyszłościowe Deng Xiaopinga. W Chinach też świat polityków 
nie składał się jedynie z jego sympatyków. Nikt jeszcze nie zdołał porządnie 
zajrzeć za kulisy słynnych, dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce 
w 1989 roku na słynnym placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Można co 
prawda, tak jak to zrobiła Joanna Marszałek-Kawa w  przedmowie do jego 
książki pt. Koncepcja nauki, szkoły i  wychowania w  ujęciu Deng Xiaopinga, 
napisać że nigdy mu nie zostanie zapomniana decyzja w tej sprawie, niemniej 
trzeba pamiętać, że to on jednak rozpoczął proces transformacji ChRL i osią-
gnął pierwsze, najważniejsze sukcesy w tym zakresie. Jednak to nie wyjaśnia 
ani genezy tej sprawy, ani jej ostatecznych skutków, a co więcej może zamazy-
wać obraz współczesnych Chin i nie przybliżać do wyjaśnienia trudnych zaga-
dek chińskich . Tymczasem sprawa ta, nie tylko dla losów transformacji w Chi-
nach, ale dla kreacji tamtejszego człowieka ma fundamentalne znaczenie, nie 
mówiąc już o  tym, że stanowi zagadkę, bez której wyjaśnienia dość trudno 
zrozumieć najnowszą historię nie tylko Chin. 

Przypomnijmy, że to ktoś inny niż Deng musiał pozwolić na taką manife-
stację (nie chodzi o nazwisko wydającego taką decyzję, lecz środowisko, które 
za taką osobą stało) i  nie zapominajmy, że nastąpiło to po dziesięciu latach 
realizowania reformy i osiągania wzrostu PKB o 10% rocznie. Niewątpliwie 
zgoda na wspomnianą manifestację była wyrazem świadomego niegodzenia 
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się na taką koncepcję transformacji, która zakładała głębokie zmiany w funk-
cjonowaniu gospodarki i silne utrzymanie władzy politycznej przez państwo 
chińskie i dominującą w tym państwie Chińską Partię Komunistyczną. Był to 
czas, w którym cześć kapitału światowego symbolizowała szczególnie postać 
Georga Sorosa, przy którego znacznym udziale skutecznie doprowadzono do 
zmiany dotychczasowego ustroju w Polsce na ustrój kapitalistyczno-liberalny 
i zamierzano inspirować wydarzenia w Rosji i Chinach, aby uzyskać podobny 
efekt jak w Polsce. Z manifestacji na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie 
wynika, że musiała nastąpić przynajmniej koordynacja wysiłku tego czołowego 
miliardera całej współczesnej elity kapitałowej świata z jakimiś częściami chiń-
skiej elity politycznej, która tworzyła nadzieje Sorosa na skuteczny przewrót 
ustrojowy w Rosji i Chinach. Radykalna postawa Deng Xiaopinga w tej sprawie 
przekreśliła plany w  tej dziedzinie części czołowego kapitału świata i  Deng 
mógł skutecznie dokończyć swoją reformę, która nie tylko pozwoliła Chinom 
odrobić zacofanie i stać się drugim mocarstwem globalnego świata, ale ponadto 
umożliwiła Chińskiej Partii Komunistycznej skuteczną realizację, obok prze-
obrażeń technicznych, ekonomicznych, socjalnych, wielkich planów w dziedzi-
nie kreacji nowego człowieka. Natomiast G. Soros, niezadowolony z nieudanego 
przewrotu ustrojowego, po wcześniejszym zadaniu skutecznych ciosów funtowi 
szterlingowi, marce niemieckiej, a zwłaszcza jenowi japońskiemu w 1996 roku, 
postanowił zadać głęboki cios juanowi chińskiemu. Wykupił w  tym celu 
ogromne ilości dolara hongkońskiego gwarantowanego prze Bank Chiński, aby 
rzucić go na rynek licząc, że uda mu się tak skutecznie zaatakować chińskiego 
juana, jak wcześniej udało się załamać japońskiego jena i cały japoński system 
bankowy. 

W moim wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach naukowych 
poświęconych prawom człowieka wielokrotnie zwracałem uwagę, że w Chinach 
ma miejsce nie tylko bezprecedensowy rozwój społeczno-gospodarczy, ale 
następują też radykalne zmiany chińskiego człowieka, a zwłaszcza jego mło-
dego pokolenia. Istota tych zmian polega na tym, że dopiero teraz obywatel 
tego potężnego kraju, a zwłaszcza jego młode pokolenie, mogą uznać, że chiń-
ska ojczyzna nie jest tak jak była dotąd nieprzynoszącą dostatecznej satysfakcji 
macochą, a zapewnia przytłaczającej większości narodu chińskiego, a zwłaszcza 
jego młodemu pokoleniu satysfakcję materialną i moralną. Materialną, bo li-
kwiduje tragiczne ubóstwo setek milionów ludzi, a dalszym setkom milionów 
zapewnia poprawę egzystencji, a moralną dlatego, że wielki naród chiński nie 
tylko przestaje być peryferyjną częścią świata po części skolonizowaną, a sta-
nowi jego ważny podmiot o wzrastającym znaczeniu. 

Oczywiście, kierując się zachodnio-europejskimi i północno-amerykań-
skimi standardami dotyczącymi realizacji praw człowieka, szerokie kręgi chiń-
skiego społeczeństwa nie akceptują tak pojętej koncepcji praw człowieka. 
Jednak można powiedzieć jasno i  wyraźnie, że w  stosunku do ludzi pracy 
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najbardziej rozwiniętych i  zasobnych krajów Europy Zachodniej oraz USA, 
mogą mieć poczucie, że ojczyzna Chińczyków nie znajduje się na skraju roz-
woju i stagnacji, a rozwija się w tempie szybko wyrównującym różnice między 
nią a  najbardziej rozwiniętymi krajami współczesnego świata. Na dodatek 
towarzyszy temu, w przeciwieństwie do krajów kapitalistycznych, nie stagnacja 
i pogorszenie bytu ludzi pracy, a radykalna ich poprawa. Przy tym dzieje się to 
w kraju, w którym nauka czytania, a zwłaszcza pisania jest o wiele trudniejsza 
niż w jakimkolwiek innym kraju świata. Wędrując po Chinach i spotykając się 
z  młodym pokoleniem chińskim miałem okazję poznać radykalne zmiany, 
które zachodzą w  mentalności tego pokolenia. Wiem przy tym i  poznałem 
praktycznie, że jest to efekt szczególnego zwracania uwagi przez Chińską Partię 
Komunistyczną na kreację postaw i właściwości młodych Chinek i Chińczyków. 

Oczywiście w Chinach występuje też zjawisko oddziaływania światowego 
społeczeństwa konsumpcyjnego, tak skutecznie upowszechnianego przez środ-
ki masowego przekazu realizowane z  inspiracji i w  interesie współczesnego, 
wielkiego kapitału. Nie znaczy to jednak, że współczesne Chiny nie mają za-
niedbań choćby w definiowaniu wizji pożądanej osobowości człowieka nad-
chodzących czasów. Wspomniana na wstępie pragmatyczna metodologia roz-
wiązywania ich generalnych problemów kładzie się też cieniem zarówno na 
rozwiązaniach ustrojowych, jak i procesach wychowawczych. Odbyłem na ten 
temat wiele rozmów z prof. Wang Deyou, współautorem Wielkiej Encyklopedii 
Chin. Obaj zwracaliśmy uwagę, jakie tragiczne skutki dla losów świata, w tym 
zwłaszcza jego młodego pokolenia, przynosi lansowany przez światowy kapitał 
konsumpcjonizm, który zalewa moją ojczyznę, ale też negatywnie oddziałuje 
na chińskie młode pokolenie, choćby w postaci pojawiających się zjawisk nad-
miernego kultu pieniądza i konsumpcyjnego sposobu życia. Jednocześnie na 
podstawie naszych indywidualnych obserwacji doszliśmy do wniosku, że w na-
szych ojczyznach, w tym o wiele bardziej w Polsce niż w Chinach, konsump-
cjonizm cechuje młode pokolenie. Jednak ja mogę z całą stanowczością stwier-
dzić, że w  Chinach on się łączy i  przeplata z  narastająca dumą młodego 
Chińczyka z  pomyślności jego ojczyzny, co w  Polsce zaobserwować można 
rzadko. Oczywiście to nie znaczy, że uznaję, że w  Chinach rozwój edukacji 
młodego pokolenia i budowa naukowych podstaw skuteczności działań z tego 
zakresu odpowiada potrzebom w tej dziedzinie. Odwrotnie – uważam, że za-
chodzi potrzeba przezwyciężenia wielu trudności i kłopotów w tym trudnym 
i skomplikowanym, ale przyszłościowym zakresie. Zwłaszcza zachodzi potrzeba 
poświęcenia większej uwagi wypracowaniu pożądanej wizji człowieka przy-
szłości. I Chińczyka, i Polaka. 
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on the trail of puzzles concerning the birth and 
development of the System of contemporary china

Summary

The purpose of the present case study is to present a different model of the 
Chinese political system than the one which is persistent in Polish and world 
literature. The author of the study demonstrates that it is neither a variation 
upon any version of the capitalist system nor a modified version of the socialist 
system, e.g. the Soviet system or one modelled on it. He also points out that 
the Chinese system is built in a more pragmatic dimension, rather than on the 
basis of a vision elaborated by scientists. There are important valid reasons for 
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this, but there are also major drawbacks. The proposed publication is a case 
study which attempts to partly resolve a  historical mystery that requires 
a separate, more extensive analysis. The question posed in the study is: why 
is it that a vast proportion of world capital, which has effectively dominated 
the world at the end of the 20th and at the beginning of the 21st century and is 
guided by immediate, short-term interests, has allowed an effective political 
competitor to emerge over an entire, vast continent. This rival Chinese system 
is of incomparably greater significance than anything the Soviet system ever 
achieved. Big capital, the governments representing it and their think tanks 
appear to have missed the rise of such a major competitor which is not only 
difficult to eliminate, but is clearly getting an edge over western capitalism.

Key words: pragmatism, relative harmony between capital and labour, 
concept of socio-political and economic system.
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