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MarkSizM a konSuMpcJonizM w cHińSkiM 
SpołeczeńStwie XXi wieku

streszczenie

Artykuł jest szkicem odpowiedzi na pytanie, czy współczesne społe-
czeństwo chińskie oraz Komunistyczna Partia Chin jako jego część są 
marksistowskie, czy chociażby w minimalistycznym sensie dążą do realizacji 
idei marksistowskich. Badanym aspektem jest konsumpcjonizm w Chinach 
początku XXI wieku w  jego relacji do etycznej zasady maksymalizacji 
wolności, implicite obecnej również w  marksizmie. Autor argumentuje, że 
ani społeczeństwo chińskie, ani partia nie są marksistowskie, ponieważ ich 
ideologia i działania są sprzeczne z marksizmem. Zamiast bowiem dążyć do 
wyzwolenia klasy pracowniczej i  osłabienia burżuazji w  walce klas, przez 
konsumpcjonizm zmierzają do celu przeciwnego. 
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wstęp 
Czym są właściwie Chiny? Czy ten odnoszący wielkie sukcesy ekonomicz-

ne kraj jest żywym dowodem na wyższość komunizmu nad kapitalizmem? 
W końcu eksperci amerykańscy przewidują, że Chiny są w stanie prześcignąć 
Stany Zjednoczone i staną się planetarnym liderem (Rudd 2015, Goldring 2018). 
A może nie chodzi wcale o komunizm, ale o skuteczny autorytarny kapitalizm 
państwowy zwany „socjalizmem z chińską charakterystyką”? Jest to ważne dla 
dzisiejszego świata, ale jednocześnie tak rozległe i wieloaspektowe zagadnienie, 
że w tym artykule można pokusić się jedynie o próbę odpowiedzi na znacznie 
zawężone pytanie: czy nastawienie chińskiego społeczeństwa wobec tego, co 
uznaje się za sukces życiowy, jest zgodne z filozofią marksistowską, a w szcze-
gólności czy postawa Chińskiej Partii Komunistycznej wobec tego, co powinno 
kierować życiem, jest rzeczywiście marksistowska? 

Z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Karola Marksa przypadającej 5 maja 
2018 roku, Chiny wysłały do Trewiru, rodzinnego miasta filozofa, niemal 
sześciometrową statuę z  brązu. Władze miasta zgodziły się przyjąć dar, nie 
dlatego, że są marksistowskie, ale ponieważ muzeum Marksa przyciąga wielkie 
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rzesze turystów z Chin i dzięki temu wspomaga rozwój ekonomiczny miasta, 
natomiast Chińczycy chcieli pokazać swą wierność ideom autora Kapitału. 
Tego samego dnia przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping 
oświadczył, że „wybór marksizmu jest całkowicie słuszny z punktu widzenia 
historii i  ludu, także z punktu widzenia KPCH [Komunistyczej Partii Chin, 
przyp. tłum.], by znajdował się na jej sztandarze, i by stosować się do zasady 
łączącej fundamentalne zasady marksizmu z rzeczywistością Chin i nieustan-
nie przystosowywać marksizm do chińskiego kontekstu i  czasów” (Xinhua 
2018). Ale czy jest to rzeczywista wierność marksizmowi, czy też ideologiczna 
gra na wielką skalę? 

Od początku istnienia idei i organizacji komunistycznych, istniał także ich 
mroczny cień – „widmo komunizmu”, jego fałszywy i złowrogi „sobowtór-mor-
derca”, który jest stworzony przez wrogów komunizmu, by zniszczyć swoich 
przeciwników oraz sam komunizm. Karol Marks i Fryderyk Engels byli tego 
świadomi, pisząc o „widmie komunizmu” już w pierwszym zdaniu Manifestu 
Komunistycznego z 1848 roku: „Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu 
(…) Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie była okrzyczana za komu-
nistyczną przez swych przeciwników, będących u władzy; gdzie jest taka partia 
opozycyjna która by nie rzucała nawzajem-piętnującego zarzutu komunizmu 
zarówno bardziej od siebie postępowym przedstawicielom opozycji, jak i swoim 
reakcyjnym przeciwnikom” (Marks, Engels 2007, s. 3).

Idea komunizmu tak silnie przemawiała do klas wyzyskiwanych, że jej 
atrakcyjność można było wykorzystać przeciwko nim, legitymizując różne 
pseudokomunistyczne dyktatury, podobne raczej do brutalnych monarchii niż 
swobodnych stowarzyszeń, w jakich rządzi demokracja bezpośrednia i panuje 
społeczne zarządzanie środkami produkcji. Tego groźnego zjawiska nie było 
jeszcze za życia klasyków marksizmu – zaczęło się wraz z degeneracją bolszewi-
zmu i stalinizmem w ZSRR pierwszej połowy XX wieku (Cliff 1991). Ponieważ 
trudno znaleźć teksty systematycznie demaskujące nie-marksistowską naturę 
władzy w Chinach, w artykule będę dążył do udzielenia wstępnej i częściowej 
odpowiedzi na pytanie, na ile zarówno maoistowskie, jak i współczesne Chiny 
są „mrocznymi widmami” komunizmu; bardziej precyzyjniej i  w  węższym 
sensie: czy konsumpcjonizm w Chinach jest sprzeczny z marksizmem?

Zastosowaną metodą jest analiza porównawcza idei i świata w aspekcie ide-
ologii konsumpcjonistycznej, w tym wypadku porównanie deklaracji chińskich 
władz z rzeczywistością społeczną Chin oraz porównanie marksizmu z faktycz-
nym programem Komunistycznej Partii Chin oraz chińskim społeczeństwem. 
Po stronie idei jako porównania użyto Programu Komunistycznej Partii Chin 
oraz deklaracji przywódcy Chin, przewodniczącego Xi Jinpinga, oraz same-
go marksizmu. Po stronie rzeczywistości stoją różnorodne badania na temat 
konsumpcjonizmu w Chinach XXI wieku oraz powiązanych z nim zjawisk. 
Konsumpcjonizm zostanie przeanalizowany przede wszystkim z punktu wi-
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dzenia jednej zasady etycznej: zasady maksymalizacji wolności, gdyż zasada ta 
jest silnie obecna w marksistowskim dyskursie o wyzwoleniu klasy robotniczej. 

Do przyjęcia argumentacji zawartej w  tym artykule nie jest niezbędne 
uznawanie marksizmu za dobrą teorię i przewodnik praktyki. Marksizm słu-
ży krytyce „od wewnątrz” obecnego systemu chińskiego. Cokolwiek sądzimy 
o marksizmie, tutaj wystarczy zrozumienie różnic między marksizmem a jego 
falsyfikatami czy atrapami, oraz pojęcie o złożoności gier ideowo-politycznych 
ciągle toczonych zarówno w marksizmie, jak też w jego ideowych okolicach. 

konsumpcjonizm jako hierarchia wartości w społeczeństwie 
kapitalistycznym 

Konsumpcjonizm jest szczególnym typem materializmu psychologicznego. 
Żeby więc go zrozumieć, należy uprzednio znać istotne cechy materializmu 
psychologicznego. Materializm w znaczeniu psychologicznym jest definiowany 
jako „zbiór centralnych dla danej jednostki przekonań dotyczących ważności 
posiadania, który można podzielić na trzy główne części: centralna pozycja 
zakupów, ich podstawowa rola w osiąganiu szczęścia oraz szczególne znaczenie 
posiadania w  określaniu, czym jest sukces” (Richins, Dawson 1992, s. 308). 
Różne definicje materializmu psychologicznego, w tym również wyżej wymie-
niona, odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do pewnej hierarchii wartości, 
dlatego proponuję definiować materializm psychologiczny jako postawę opie-
rającą się na hierarchii wartości, w której egoistyczne zdobywanie i posiadanie 
dóbr materialnych i usług jest według samych materialistów wartością central-
ną decydującą o jakości ich życia. Mówiąc językiem Erica Fromma: materialiści 
wolą „mieć” niż „być”. „W  egzystencjalnym modus posiadania moja relacja 
ze światem opiera się na nabywaniu i zawłaszczaniu, w toku których pragnę 
wszystkich i wszystko, włączając w to siebie, czynić swoją własnością” (Fromm 
1995, s. 66). 

Błędem jest utożsamianie materializmu psychologicznego z posiadaniem 
bogactw czy majątku. Materialistą może być zarówno żebrak, jak i miliarder, 
zależnie od ich nastawienia do życia (Polowczyk 2013, s. 77). Materializm to po-
stawa społeczno-psychologiczna zbudowana na szczególnej hierarchii wartości, 
a nie stan konta. Dlatego bogaci ludzie mogą nie być materialistami, angażując 
swój majątek w różne projekty altruistyczne oraz ceniąc bardziej swoją rodzinę 
lub przyjaciół od zdobywania pieniędzy czy kupowania kolejnych towarów. 
Analogicznie ubodzy niechętni do dzielenia się i  chciwi należą do kategorii 
materialistów psychologicznych. 

Wiele definicji i  koncepcji nie odróżnia materializmu psychologicznego 
i  konsumpcjonizmu, uznając, że „konsumpcjonizm jest przekonaniem, że 
samorealizacja człowieka dokonuje się dzięki osiąganiu coraz wyższego po-
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ziomu zaspokojenia potrzeb materialnych (wzrostowi konsumpcji materialnej) 
oraz osiąganiu coraz wyższej pozycji w hierarchii społecznej” (Dobrzańska, 
Dobrzański, Kiełczewski 2010, s. 207). Jest to kwestia pewnej konwencji defi-
nicyjnej, ale jeśli chcemy opisać szczególność materializmu psychologicznego 
w systemie kapitalistycznym, przydatne jest zastosowanie pojęcia konsumpcjo-
nizmu w znaczeniu węższym od szerszego pojęcia materializm psychologiczny. 
Określam zatem konsumpcjonizm jako typ materializmu powiązany z kapi-
talizmem, ponieważ w tym właśnie systemie ekonomicznym tak dominującą 
rolę pełnią nie po prostu dobra materialne czy usługi, ale towary, zakupy 
i cała wszechobecna gigantyczna celebracja handlu, wraz ze światem reklam, 
brandingiem i  zakupoholizmem. Konsumpcjonizm nie jest tym samym co 
konsumpcja. Jest pewnym nastawieniem do konsumpcji z uwagi na hierarchię 
wartości. W konsumpcjonizmie maksymalna możliwa konsumpcja jest celem. 
Z kolei anty-konsumpcjonizm nie oznacza braku konsumpcji, ani nie jest toż-
samy z ascezą czy abnegacją. Anty-konsumpcjonizm może – w omawianym tu 
znaczeniu – istnieć w towarzystwie rozkoszy i bogactwa, ale takiego, które nie 
jest stawiane ponad pomoc przyjaciołom, rodzinie, czy dążeniu do szczęścia 
dla jak największej liczby osób. 

Konsumpcjonizm nie jest tożsamy z chęcią zaspokojenia naturalnych po-
trzeb lub z chęcią posiadania umiarkowanego majątku jako środka ku dobremu 
życiu. To kompulsywna pogoń za towarami, aby dodały nam brakującego zna-
czenia, którego nie możemy znaleźć w wolności, samodzielności i kreatywnych 
związkach z innymi. 

Już od starożytności – bez używania nazwy „materializm psychologiczny” 
czy „konsumpcjonizm” – łączono patologiczną konsumpcję ze sztucznymi 
lub urojonymi potrzebami charakteryzowanymi przez to, że możemy się ich 
pozbyć i że wiążą się one z nie mającym końca pożądaniem i nienasyceniem 
(Epikur 1988, s. 656). Współczesne badania odkryły związek konsumpcjonizmu 
z przedkładaniem potrzeb niższego rzędu (materialnego komfortu i fizycznego 
bezpieczeństwa) nad potrzeby wyższego rzędu (wysokiej jakości życia i samo-
realizacji) (Inglehart 2000). Pokazały także, że kiedy podstawowe potrzeby 
zostaną zaspokojone, poziom szczęścia przestaje rosnąć, mimo zwiększania 
ilości dóbr (Myers, Diener 2018). 

Psychologia odkryła wiele problemów psychicznych i społecznych genero-
wanych przez konsumpcjonizm: niższe subiektywne dobre samopoczucie u ma-
terialistów w stosunku do nie-materialistów (Kasser 2000); (Nickerson, Diener, 
Schwarz 2003; Srivastava 2001); upośledzenie więzi międzyludzkich z powodu 
nadmiernego skupienia na posiadaniu i zakupach (Kasser, Ryan 2001); ponad-
przeciętna częstotliwość doświadczania niepokoju i stanów depresyjnych (Lane 
2000); większa ilość negatywnych objawów fizycznych, zaburzenia zachowania, 
zaburzenia osobowości; a  także zwiększone spożycie alkoholu i narkotyków 
(Kasser 2004, s. 44-45). 
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Konsumpcjonizm jako odmiana materializmu psychologicznego ma rów-
nież znaczenie moralne. Jego negatywna ocena ma ścisłą relację z  wadami 
moralnymi powiązanymi z  nim. Jednym z  szeroko dyskutowanych proble-
mów konsumpcjonizmu jest chciwość. Jej arystotelesowska definicja bardzo 
dobrze wpasowuje się we współczesne ujęcia konsumpcjonizmu: „Chciwość 
przypisujemy zawsze tym, którzy o  dobra materialne dbają więcej, niż się 
powinno (...)” (Arystoteles 1996, s. 146). Dobrze koresponduje z  tym uwaga 
Ericha Fromma (2012, s. 69): „decydujące o istocie konsumeryzmu nastawie-
nie polega na pragnieniu połknięcia całego świata. Konsument jest wiecznym 
oseskiem, krzykiem domagającym się butelki”. Współczesna psychologia także 
widzi konsumpcjonizm w kategoriach wad moralnych takich jak zawiść, brak 
szczodrości oraz instynkt posiadania (Belk 1985). Podobnie jak filozofowie, 
przedstawiciele psychologii pozytywnej podkreślają, że dobre życie nie jest 
życiem dobrami dostępnymi (Kasser 2004, s. 43).  

Specyfika konsumpcjonizmu chińskiego i jego relacja do 
innych etycznie istotnych mierników życia społecznego

Według badań sondażowych przeprowadzonych przez firmę IPSOS wśród 
dwudziestu krajów świata, Chiny są najbardziej materialistycznym krajem 
w tej grupie (IPSOS 2013). Ze stwierdzeniem „Mierzę mój sukces przez rzeczy, 
które posiadam” zgodziło się 71% Chińczyków, 58% mieszkańców Indii, 57% 
Turków, 48% Brazylijczyków, 45% Koreańczyków oraz 39% Polaków. Oznacza 
to, że w czołówce znajdują się głównie tzw. kraje rozwijające się. Wszystkie one 
przekraczają globalną średnią wynoszącą 34%. Poniżej tej średniej znajdują 
się: Francja – 34%, RPA – 33%, Rosja – 32%, Argentyna – 29%, Belgia – 28%, 
Niemcy – 27%, Australia – 24%, Japonia – 22%, Włochy – 22%. Do piątki 
najmniej materialistycznych krajów zaliczają się: USA – 21%, Kanada – 20%, 
Wielka Brytania – 16%, Hiszpania – 15% oraz – zamykająca listę jako najmniej 
materialistyczny kraj – Szwecja, z wynikiem 7%. 

Ze stwierdzeniem: „Czuję presję, aby odnieść sukces i zarabiać pieniądze” 
zgodziło się 68% Chińczyków, 66% mieszkańców RPA i  66% mieszkańców 
Rosji. Chiny znów znajdują się na szczycie listy mierzącej społeczną presję 
w kierunku sukcesu mierzonego dobrami materialnymi i pieniędzmi. Tym ra-
zem Indie znajdują się na czwartym miejscu z wynikiem 60%. Globalna średnia 
wynosi 46%. Tyle dokładnie mają Stany Zjednoczone. Polska plasuje się poniżej 
średniej, uzyskując 42%. Najmniejszą presję odnotowano w Hiszpanii i Belgii 
– 36%, Francji – 33%, Japonii – 29%, Szwecji – 26% oraz we Włoszech – 25%. 

Chiny przodują zarówno w zakresie postawy konsumpcjonistycznej, jak 
i w odczuwaniu presji na materialistycznie definiowany sukces. Co ciekawe, ich 
osobiste preferencje materialistyczne są o 3% silniejsze niż postrzegana presja 
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w kierunku materialistycznych zachowań. Może to oznaczać między innymi, iż 
nie zdają sobie sprawy, że wpływ, na jaki są wystawieni jest znacznie silniejszy 
niż jego postrzegana siła, że coś co uznają za indywidualną preferencję steruje 
nimi częściowo poza ich świadomością. 

Szeroko rozpowszechniony konsumpcjonizm – z uwagi na jego powiązanie 
z obniżonym poziomem satysfakcji indywidualnej – powinien przekładać się na 
redukcję zadowolenia w skali społecznej. Rzeczywiście, różne badania dotyczą-
ce zadowolenia, przyjemności czy szczęścia lokują społeczeństwo chińskie na 
niskich pozycjach w odpowiednich skalach. Zgodnie z World Happiness Report 
z roku 2018, najszczęśliwszymi narodami na świecie, w kolejności od miejsca 
pierwszego, są: Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia, Szwajcaria, Holandia, 
Kanada, Nowa Zelandia, Szwecja i Australia. Najbardziej nieszczęśliwą trójkę 
stanowią Burundi, Republika Środkowej Afryki i  Południowy Sudan, czyli 
pozycje od 156. do 154. Chiny są na 86. miejscu tej listy. Najmniej materia-
listyczna Szwecja oraz również znajdująca się w czołówce antymaterializmu 
Kanada plasują się w pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych państw (Helliwell, 
Layard, Sachs 2018).

Konsumpcjonizm łączy się z chciwością, której dwa istotne typy wyróżnił 
Arystoteles. Pierwszy to niedostateczna ofiarność, gdy dajemy mniej niż trzeba, 
a drugi to chęć brania więcej niż się nam należy (Arystoteles 1996, s. 150-151). 
Można je zanalizować globalnie na podstawie różnych mierników, do jakich 
należą m. in. te prezentowane przez Światowy Index Dobroczynności oraz 
Index Dobrych Krajów. 

Światowy Index Dobroczynności (The World Giving Index), opierając się 
na danych Instytutu Gallupa mierzy działalność charytatywną w skali świata. 
Respondenci w około 140 krajach są pytani, czy pomogli obcemu lub niezna-
jomemu w potrzebie, czy dali pieniądze na filantropię, oraz czy byli wolunta-
riuszami. W 2017 roku pierwsze miejsce w na tej liście zajmuje Myanmar, dalej 
znajdują się Indonezja, Kenia, Nowa Zelandia i USA. Kanada znajduje się na 
7. miejscu, a Szwecja na 34. miejscu. Chiny lokują się na 138. miejscu. Tylko 
Jemen jest od nich gorszy w tej skali (The Charities Aid Foundation 2017). 

Indeks Dobrych Krajów (The Good Country Index) mierzy wkład poszcze-
gólnych narodów do wspólnego dobra ludzkości, biorąc pod uwagę to, co dany 
naród daje i to, co zabiera, relatywnie do swojej wielkości. Badacze posługują 
się danymi z wielu źródeł, m.in z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Indeks 
zajmuje się następującymi rodzajami wkładu: wkład w  naukę i  technologię, 
w  kulturę, w  międzynarodowy pokój i  bezpieczeństwo, w  porządek świato-
wy, w dobro planety i klimatu, w dobrobyt i równość oraz w zdrowie i dobre 
samopoczucie (well-being). Z  tego punktu widzenia, najlepszymi krajami są 
kolejno – Holandia, Szwajcaria, Dania, Finlandia i Niemcy. Najgorzej wypadają 
Afganistan, Libia i Irak. Szwecja znajduje się na miejscu szóstym, Kanada na 
14., Chiny na 76. (Anholt, Govers 2017). 



131Marksizm a konsumpcjonizm w chińskim społeczeństwie XXI wieku

Jest widoczne, że Chiny są wyjątkowo konsumpcjonistyczne, ale również, 
że ich konsumpcjonizm, podobnie jak konsumpcjonizm w  ogólności, łączy 
się z chciwością w sensie arystotelesowskim: Chińczycy są niemal najniżej na 
skali dawania i niewiele wnoszą do wspólnego dobra planety w stosunku do 
swych rozmiarów. 

Własny opis ludzi dotkniętych konsumpcjonizmem, podobnie jak autode-
skrypcja alkoholików może odbiegać od rzeczywistości. Reputacja i własność, 
szacunek dla władz, tolerancja i umiarkowanie są wartościami, którymi kierują 
się konsumpcjoniści chińscy według ich własnej pozytywnej autoprezentacji 
z badania sondażowego YAN Aimin CHEN Si CHENG Yuanyuan (Yan, Chen, 
Cheng 2009)

W  badaniu LI Ya-nan,YIN Zuo-we dotyczącym stosunku Chińczyków 
do biżuterii, chińscy mężczyźni bardziej oddają się ostentacyjnej konsumpcji 
i troszczą się o symbole statusu niż chińskie kobiety. Ta tendencja rośnie wraz 
z ich wiekiem i wielkością dochodu (Li,Yin 2011). 

Do rozwoju chińskiego konsumpcjonizmu przyczynia się konsumpcjonizm 
Zachodu z  jego reklamami i  mediami, zwłaszcza dotyczy to mieszkańców 
dużych miast. Ma to wpływ na wartości konsumpcyjne takie jak konsumpcja 
tego, co wysokiej jakości oraz konsumpcja tego, co innowacyjne (Hye-Jin Paek, 
Zhongdang Pan 2004)

Według Yang Hui-yu, konsumpcjonizm w Chinach jest związany z par-
ciem partii do rozwoju i  stabilności społecznej, ale faktycznie przekłada się 
na dążenie do władzy i  ostentacyjną konsumpcję luksusowych towarów, co 
w konsekwencji zaostrza konflikt społeczny, podważa legalność władz i zagraża 
środowisku naturalnemu (Yang 2010). 

Do odpowiedzi na pytanie o marksistowski charakter społeczeństwa chiń-
skiego, nie trzeba wielu treściowych danych dotyczących specyfiki konsump-
cjonizmu chińskiego, ale wystarczy wiedza o jego istnieniu i szerokim zakresie 
występowania, który upoważnia do nazwania Chin społeczeństwem dotknię-
tym problemem konsumpcjonizmu. Fakt konsumpcjonizmu jest brzemienny 
w  konsekwencje dla hermeneutyki Chin. Rzeczywistość pokazuje warunki 
możliwości chińskiego komunizmu.

Maoizm a konsumpcjonizm 
Czy społeczeństwo o tak silnym rozpowszechnieniu konsumpcjonizmu jak 

we współczesnych Chinach może być społeczeństwem, któremu przewodzą 
idee marksistowskie? Maoizm jest oficjalną wersją chińskiego marksizmu, więc 
trzeba zająć się jego relacją do konsumpcjonizmu niezależnie, czy faktycznie 
jest on marksizmem. 
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Warto jednak wspomnieć, że istnieje poważna krytyka maoizmu z punktu 
widzenia samego marksizmu, która powołując się na różnorodne argumenty, 
stwierdza, że maoizm nie jest marksizmem. Aby coś było marksizmem musi za-
chowywać zasadnicze jego cechy. Jeśli ich nie ma, to albo jest postmarksizmem, 
zachowującym część głównych zasad marksizmu, albo pseudomarksizmem, za-
chowującym pozory marksizmu w warstwie symbolicznej lub w aktywnościach 
drugorzędnych. Jeśli zrozumiemy, że gra pozorów obejmuje również maoizm, 
dodatkowo zdamy sobie sprawę z jej znaczenia. 

Mao Zedong znał jedynie powierzchownie teorie marksizmu czy też mark-
sizmu-leninizmu, czerpiąc inspirację głównie z  opartej na chińskim tłuma-
czeniu wersji Manifestu Komunistycznego, a nie z  rozległej znajomości dzieł 
Marksa, Engelsa i Lenina (Dziak, Bayer 2007, s. 60). (…) „cytaty z klasyków 
marksizmu stanowią tylko cztery procent ogółu cytatów w jego dziełach – po-
zostałe pochodzą z chińskiej filozofii i mitologii! W rzeczywistości nawiązy-
wał nieco do taoizmu i konfucjanizmu, ale przede wszystkim podziwiał Qin 
Shihuangdi, który zapoczątkował stosowanie inżynierii społecznej, indoktry-
nacji oraz prześladowanie za poglądy, tworząc starożytną wersję totalitaryzmu 
wraz z kultem państwa i pogardą dla kultury” (Tomasiewicz 2009, s. 57, 58). 
Wietnamskiemu przywódcy Ho Chi Minhowi (Ho Szi Minowi) powiedział 
wprost w czerwcu 1965 roku, że „jedynym, który w dziejach Chin cokolwiek 
zadziałał, był Qin Shihuangdi, a Konfucjusz tylko głosił brednie. Od kilku ty-
sięcy lat formalnie (obowiązywał) Konfucjusz, faktycznie postępowano według 
Qin Shihuangdi” (Dziak, Bayer 2007, s. 93). Był przekonany, że Marksa i Qin 
Shihuangdi trzeba połączyć (Dziak, Bayer 2007, s. 93). Maoizm to niejako Qin 
Shihuangdi przebrany za Marksa, starożytny chiński mur pomalowany na 
czerwono dla pragmatycznych celów politycznych. 

Krytycy maoizmu podkreślają, że maoizm – w przeciwieństwie do mark-
sizmu klasycznego – nie uznaje klasy robotniczej za zasadniczą siłę przemian 
rewolucyjnych, zastępuje ją chłopstwem pod wodzą nowej klasy dominującej, 
zmilitaryzowanej partyjnej biurokracji będącej podstawą rządów autorytar-
nych. Faktycznie, Mao otwarcie krytykował klasę robotniczą obok kapitalistów, 
kupców i  inteligencji (Dziak, Bayer 2007, s. 62). Nie miało to nic wspólnego 
z Marksowską metaforą dyktatury proletariatu, czyli władzą ogromnej więk-
szości społeczeństwa „uzbrojonych robotników” wzorowaną na demokracji 
bezpośredniej Komuny Paryskiej. Zamiast dyktatury proletariatu, pojawiła się 
chińska „czerwona burżuazja”, dyktatura prominentnych członków Chińskiej 
Partii Komunistycznej nad klasą robotniczą i masami chłopskimi (Molyneux 
1996, s. 65). 

Maoizm odrzucił marksistowską koncepcję walki klas, wstawiając w  jej 
miejsce coś zupełnie innego pod tą samą nazwą: „chodziło o stworzenie sytu-
acji, w której etykietkę wroga klasowego można by nakleić każdemu – wedle 
aktualnego zapotrzebowania – nie bacząc na stanowisko, funkcję, staż partyjny 
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czy rzeczywiste pochodzenie klasowe” (Dziak, Bayer 2007, s. 60). Innymi słowy, 
walka klas zaczęła oznaczać walkę między Mao i jego przeciwnikami – stała się 
zwykłym narzędziem walki o dyktatorską władzę nad Chinami. 

Maoizm w praktyce oznaczał gigantyczny wyzysk chińskich pracowników 
i  chłopstwa – zamiast ich wyzwolenia w  sensie marksistowskim. Poddano 
ich rozkazom nowych panów, dbając mniej o ich zdrowie i życie niż niejeden 
kapitalista z Zachodu (Molyneux 1996, s. 65). Faktem stało się „wydłużenie 
czasu pracy, w niektórych zakładach nawet do całego dnia, tak iż dla wielu ro-
botników miejsce pracy stało się właściwie domem – tam spali, jedli i niekiedy 
odpoczywali” (Dziak, Bayer 2007, s. 141) 

Kolejną cechą maoizmu sprzeczną z marksizmem jest jego nacjonalistycz-
ny oraz imperialistyczny charakter. W  miejsce międzynarodowej rewolucji 
w  kierunku egalitarnego świata komunizmu, maoiści stawiają na domina-
cję Chin w  rywalizacji z  innymi krajami kapitalistycznymi lub w  tzw. kra-
jami socjalistycznymi (Molyneux 1996, s. 65). Na poziomie deklaratywnym 
maoizm wydaje się marksizmem, lecz w  rzeczywistości to osobliwa wersja 
nazizmu (Polit 2005, s. 195), czy też powierzchownie komunistyczna wersja 
nacjonalizmu skoncentrowana faktycznie bardziej wokół idei narodowych niż 
klasowych (Dziak, Bayer 2007, s. 18). Mao oficjalnie aprobował pewną wersję 
imperialistycznego brutalnego nacjonalizmu. Na sesji komisji wojskowej KC 
KPCH stwierdził: „Powinniśmy podporządkować sobie kulę ziemską, naszym 
obiektem jest cały Glob, co się tyczy pracy i walki, to według mnie najważniej-
szy jest nasz Glob, gdzie stworzymy potężne mocarstwo musimy przeniknąć 
duchem takiego zdecydowania” (Dziak, Bayer 2007, s. 121). 

Maoizm to faktycznie jedna z form totalitarnego kapitalizmu państwowego 
sterowanego odgórnie przez partyjnych autokratów (Molyneux 1996, s. 65). 
Maoizm jest zatem pseudomaksizmem, zmieniającym nie tylko podstawowe 
tezy teorii marksistowskiej, ale również ich treść na przeciwieństwa oryginałów. 
Wolna klasa robotnicza została zmieniona na chłopstwo pod partyjnym przy-
wództwem, walka klas zdegenerowała się do politycznych czystek, wyzwolenie 
robotników stało się ich niewolą, a rewolucyjny internacjonalizm przemienił się 
w nacjonalizm i imperializm. Tę listę można znacznie wydłużyć, lecz omówione 
problemy stanowią jedynie wstęp do dyskusji na temat stosunku maoizmu do 
konsumpcjonizmu. 

Jeśli nawet nie należy uznawać maoizmu za marksizm, z pewnością jest on 
pseudomarksizmem, ogłaszającym się jako chińska kontynuacja marksizmu-
-leninizmu. Ze względu na wpływ maoizmu na historię XX-wiecznych Chin 
oraz oficjalne poparcie Komunistycznej Partii Chin dla myśli Mao Zedonga, 
nie da się ominąć tematu relacji konsumpcjonizmu i maoizmu, a także kwestii, 
czy dzisiejsze społeczeństwo konsumpcyjne Chin zarządzane przez CHPK jest 
rzeczywiście maoistyczne w swym stosunku do dóbr materialnych i bogactwa. 
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Maoizm oficjalnie pochwalał ubóstwo i skromność, choć jego liderzy byli 
nierzadko ich przeciwieństwem (Chang, Halliday 2005). Na Światowej Naradzie 
Partii Komunistycznych, która odbyła się, w listopadzie 1957 roku w Moskwie, 
Mao Tse Tung stwierdzi: „Ludzie mawiają, że ich bieda jest zła, w  rzeczy-
wistości zaś jest dobra. Ludzie, im biedniejsi, tym bardziej są rewolucyjni. 
Okropnością jest wyobrazić sobie czasy, w których wszyscy będą bogaci”. „Mao 
zadecydował m.in., że ludności wiejskiej wystarczy rocznie 140 kg ziarna per 
capita, a w niektórych rejonach tylko 110 kg, czyli niewiele więcej niż połowa 
potrzebnej do przeżycia porcji” (Dziak, Bayer 2007, s. 54). Apelował, aby dyrek-
torzy wielkich przedsiębiorstw przemysłowych i placówek naukowych miesz-
kali w barakach. Chciał, aby w stylu życia nawiązywano do tradycji Chińskiej 
Armii Ludowo-Wyzwoleńczej: „Na trasie długiego marszu, gdy pokonywaliśmy 
stepy, w  zasadzie nie było domów i  spaliśmy pod gołym niebem”. „Jednym 
z wyznaczników właściwej – według Mao – postawy, tj. gloryfikacji biedy, było 
traktowanie odzieży przez pierwsze 3 lata jako nowej, przez następne 3 jako 
używanej, a przez kolejne 3 jako celowanej” (Dziak, Bayer 2007, s. 54). Mao 
stwierdzał, że „Chiny są biedne i  ciemne. Jeśli jest się biednym i  ciemnym, 
można rozpocząć rewolucję, a człowiek ciemny łatwo przyjmuje nowe idee” 
(Burłacki, za: Dziak, Bayer 2007, s. 133) To myślenie w duchu szkoły legistów 
wspierającej Pierwszego Cesarza Chin. Filozof legistyczny Shang Yang ujmował 
to podobnie: „Jeśli ludzie są głupi, łatwo zmusić ich do ciężkiej pracy, a jeśli są 
mądrzy, nie jest łatwo [ich] zmusić” (Jabłoński 1956, s. 45). 

Chłopi, jako przytłaczająca większość maoistycznego społeczeństwa, jego 
podstawowa klasa rewolucyjna, mieli stanowić „przykład polityki zaciskania 
pasa, egalitarności, wyrzeczeń, pracy ponad siły i ducha kolektywizmu” (Dziak, 
Bayer 2007, s. 62). Było to coś w rodzaju szalonej produkcji bez konsumpcji lub 
produktywizmu ekstremalnego napędzanego zasadą wydajności, a nie zasadą 
przyjemności. 

Mao radził Władysławowi Gomułce, że jeżeli istnieje niedostatek dóbr 
konsumpcyjnych, to po prostu powinno się nasilić akcje propagandowe (Chang, 
Halliday 2005, s. 422-423). Podchodził do kwestii konsumpcji nie w duchu ma-
terializmu filozoficznego, lecz jak idealista czy woluntarysta wierzący, że da się 
nakarmić ludzi ideami. To nic innego jak krytykowany także przez chińskich 
komunistów „subiektywny woluntaryzm” (zhuguan weiyizhilun) (Dziak, Bayer 
2007, s. 139). 

Maoizm, nie w deklaracjach, ale w praktyce, ma podobny do legizmu sto-
sunek do konsumpcji: pochwala nadmiar konsumpcji warstw rządzących i jej 
niedomiar w warstwach rządzonych. Z tego powodu nie może pochwalać kon-
sumpcjonizmu mas, bo funkcją tego ostatniego jest między innymi napędzanie 
konsumpcji. Inną kwestią jest konsumpcjonizm elit władzy, legiści nie mają nic 
przeciwko jego ostentacyjnemu charakterowi, maoiści z  kręgów rządzących 
preferują jego charakter dyskretny, niewidoczny dla głupiego i ubogiego ludu. 
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Wbrew maoizmowi marksizm nie jest ascetyzmem dla mas. Z drugiej stro-
ny, marksizm nigdy nie wspierał konsumpcjonizmu. Jego hierarchia wartości 
jest jaskrawo inna: jest ruchem wolnościowym dążącym nie do stylu życia 
opartego na zakupach i gonitwie za towarami, ale do wyzwolenia klas uciska-
nych i rozwinięcia ich twórczego potencjału.

Marksizm i konsumpcjonizm w chinach z punktu widzenia 
etycznej zasady maksymalizacji wolności

Według Konstytucji Komunistycznej Partii Chin, chiński marksizm ma być 
ufundowany na marksizmie-leninizmie, myśli Mao Zedonga, Deng Xiaopinga 
oraz obecnego przywódcy Chin Xi Jinping (The Communist Party of China 
2017). Marksistowskie pojęcie wolności, na którym koncentruje się moja analiza 
domniemanego marksistowskiego charakteru Chin współczesnych, jest wprost 
przywoływane przez przywódcę CHRL, prezydenta Xi Jinping: „Marksizm, po 
raz pierwszy zbadał ścieżki ludzkiej wolności i wyzwolenia z punktu widzenia 
ludu i za pomocą swojej teorii naukowej wskazał kierunek ku idealnemu społe-
czeństwu bez opresji lub wyzysku, gdzie każda osoba cieszyłaby się równością 
i wolnością” (Xinhua 2018). 

Marksizm u swoich początków miał wyraźnie rdzeń etyczny, gdyż, choć 
nie był teorią bezpośrednio etyczną, nieustannie obracał się w świecie idei mo-
ralnych. Jako teoria i praktyka pretendująca do wyzwolenia klasy robotniczej 
był szczególnie zainteresowany praktycznym zastosowaniem idei wolności. 
Chińskie społeczeństwo i partia sprawująca nad nim władzę zostaną ocenione 
z perspektywy maksymalizacji wolności, która – analogicznie do zasady uży-
teczności – głosi w sformułowaniu pozytywnym, że należy maksymalizować 
wolność wszystkich czujących i obdarzonych umysłem istot, oraz – w sformu-
łowaniu negatywnym, że powinno się minimalizować ich niewolę (Polowczyk 
2017). 

zniewalająca istota konsumpcjonizmu z punktu widzenia marksizmu 

Konsumpcjonizm można ująć na tle innego, choć pokrewnego zjawiska 
– fetyszyzmu towarowego, w jakim „określony stosunek społeczny między sa-
mymi ludźmi przyjmuje tu dla nich ułudną postać stosunku między rzeczami. 
Aby więc znaleźć analogię, trzeba się przenieść w mgławice świata religii. Tu 
produkty ludzkiej głowy wydają się obdarzone własnym życiem, samodzielny-
mi postaciami, pozostającymi w stosunkach z sobą i z ludźmi. Podobnie dzieje 
się w świecie towarów z produktami ludzkiej ręki. Nazywam to fetyszyzmem, 
który przylgnął do produktów pracy, odkąd są wytwarzane jako towary, i jest 
nieodłączny od produkcji towarowej” (Marks, 1951, s. 77). „Wytwórcom wydają 
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się społeczne stosunki ich prac prywatnych nie tym, czym są, tzn. nie bezpo-
średnio społecznymi stosunkami osób w samych ich pracach, lecz raczej rze-
czowymi stosunkami osób i społecznymi stosunkami rzeczy” (Marks 1951, s. 78). 

Proponuję następujące możliwe rozwinięcie potencjału koncepcji fetyszy-
zmu towarowego: w konsumpcjonizmie „określony stosunek między samymi 
ludźmi przyjmuje tu dla nich ułudną postać stosunku między rzeczami”: relacji 
między towarami konsumpcyjnymi, po prostu dlatego, że towar wyproduko-
wany jest także towarem konsumpcyjnym. Dlatego konsumpcjonizm, podob-
nie jak fetyszyzm towarowy, można uznać za formę alienacji, rzeczy nabierają 
niefizycznych właściwości, które czynią je pożądanymi obiektami prestiżu, 
znaczenia, wartości i  sensu, ukrywając, że faktycznie są to charakterystyki 
nadawane przez stosunki społeczne, w szczególności przez klasy dominujące 
kapitalizmu. 

„Dobra pozycyjne”, czyli te symbolizujące status ekonomiczny osób, są tego 
szczególnym przypadkiem – to one najbardziej zbliżają się do religijnych fety-
szy. Skupienie się na kupowaniu, zdobywaniu i uwielbieniu dla towarów można 
nazwać „fetyszyzmem konsumpcji”. Najnowsze iPhony, torebki od Prady czy 
jachty są takimi fetyszami, a Chiny znajdują się w czołówce konsumpcji to-
warów luksusowych. W 2015 roku zajmowały one 3. miejsce za USA i Japonią 
(Statista 2015), ponadto wydatki zamożnych Chińczyków na dobra pozycyjne 
rosną (McKinsey&Company 2017). 

W marksizmie i postmarksizmie współczesnym konsumpcjonizm jest od-
noszony do koncepcji sztucznych potrzeb, której zręby zostały wypracowane 
już w  starożytności w  szkole epikurejskiej. Podobnie do Epikura widzieli je 
teoretycy ze Szkoły Frankfurckiej. Herbert Marcuse wyróżnia potrzeby praw-
dziwe i fałszywe. Fałszywe są „narzucone jednostce w procesie jej represjono-
wania, przez partykularne interesy społeczne: potrzeby, które utrwalają znój, 
agresywność, cierpienie i niesprawiedliwość” (Marcuse 1991, s. 21). 

Narzucone sztuczne potrzeby są jedną z form alienacji, są „wyobcowaniem 
się od samego siebie”: „Współczesny konsument mógłby za swoją dewizę wziąć 
formułę: Jestem = tym, co posiadam, i tym, co konsumuję” (Fromm 1995, s. 
70). Oznacza to, że faktycznie nie ma nas jako samodzielnej osobowości, że im 
więcej zgromadzimy rzeczy, tym mniej jesteśmy, że nasze ja zależy totalnie od 
nie-ja, w tym od wpływu korporacji czy partii, które sztuczne potrzeby nam 
zaszczepiły. Jako „ja” jesteśmy nikim, jako rzeczy jesteśmy „kimś”. Istotą fety-
szysty konsumpcji jest nie-człowieczeństwo, byt rzeczy, którą ktoś zewnętrznie 
„ustawia”. Marks pisze: „Wraz z  masą przedmiotów rośnie więc królestwo 
obcych istot, które ujarzmiają człowieka, a każdy nowy produkt stanowi nową 
możliwość wzajemnego oszustwa i wzajemnego rabunku. Człowiek staje się 
tym uboższy jako człowiek, potrzebuje tym więcej pieniędzy, by móc zawładnąć 
tą wrogą istotą, a siła jego pieniędzy spada akurat odwrotnie proporcjonalnie 
do masy produkcji, tzn. potrzeby człowieka rosną wraz ze wzrostem władzy 
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pieniądza” (Marks, za: Fromm 2017, s. 164). Jego zdaniem ma to konsekwencje 
zmieniające w osobliwy sposób modus egzystencji: „Ilość pieniądza staje się 
coraz bardziej jego jedyną możliwą właściwością; podobnie jak redukuje on 
wszelką istotę do jej abstrakcji, tak też siebie redukuje w swym własnym ruchu 
do istoty ilościowej”. (Marks, za: Fromm 2017, s.165). Marks dodaje także opis 
moralny typowy dla teorii cnót: „Brak miary i nieumiarkowanie stają się jego 
faktyczną miarą” (Marks, za: Fromm 2017, s.165).

Marks zauważa, że w systemie dominacji własności prywatnej: „Miejsce 
wszystkich zmysłów fizycznych i duchowych zajęła (...) prosta alienacja wszyst-
kich tych zmysłów: zmysł posiadania”, przy czym uważa to za stan „bezwzględ-
nej nędzy” (Marks, za: Fromm 2017, s. 160). Zamiast rozkoszy zmysłów życie 
zostało sprowadzone do „życia własności prywatnej”, czyli pracy i kapitalizacji. 
(Marks, za: Fromm 2017, s. 160). Na przykład: „handlujący minerałami widzi 
tylko ich wartość handlową, nie zaś i  piękno i  swoistą naturę” (Marks, za: 
Fromm 2017, s. 163). Marks uważał, że „rozrzutność i  oszczędność, luksus 
i brak rzeczy niezbędnych, bogactwo i nędza równają się sobie”, a te są spowo-
dowane produkcją „zbyt wielu rzeczy użytecznych” (Marks, za: Fromm 2017, 
s. 163). 

Marks zaobserwował także szczególny dla kapitalizmu typ konsumpcjo-
nizmu: ascetyczną akumulację kapitału dla akumulacji kapitału, który głosi 
naukę moralną, w jakiej „prawdziwym ideałem jest ascetyczny, ale trudniący 
się lichwą kutwa oraz ascetyczny, ale produkujący niewolnik. Jej ideałem moral-
nym jest robotnik, który zanosi część swego zarobku do kasy oszczędności (…) 
Jej podstawową zasadą jest samowyrzeczenie, wyrzeczenie się życia i wszelkich 
ludzkich potrzeb. Im mniej jesz, pijesz, kupujesz książek, im rzadziej chodzisz 
do teatru, na bal, do gospody, im mniej myślisz, kochasz, teoretyzujesz, śpie-
wasz, malujesz, układasz wierszy, tym większy staje się twój skarb, którego ani 
mól nie zje, ani robak nie stoczy – kapitał” (Marks, za. Fromm 2017, s. 166). Jest 
to hierarchia wartości, w której akumulacja kapitału jest najwyższym ideałem. 
Orientacja na posiadanie zamienia tutaj gromady czy stosy rzeczy realnych na 
abstrakcyjny kapitał. „Im mniej jesteś, im słabiej przejawiasz swoje życie, tym 
więcej masz, tym większe jest twoje wyalienowane życie, tym więcej groma-
dzisz swej wyalienowanej istoty” (Marks, za Fromm 2017, s. 169)

Materializm psychologiczny nie zakłada z  konieczności konsumpcji 
w sensie zużywania, ale wymaga posiadania, własności. Konsumpcja realna 
zostaje zastąpiona przez konsumpcję abstrakcyjną samego aktu posiadania, 
konsumpcję, jaka pragnie ujść wszelkiej zmienności i  zniszczalności rzeczy, 
z wyjątkiem wahań wartości na rynku. Nic dziwnego, że I. Wallerstein (2007, 
s. 136) definiuje kapitalizm jako „system historyczny określony przez priorytet 
niekończącej się akumulacji kapitału”. A kapitał to „martwa praca, która ożywa 
tylko na sposób wampira przez wysysanie żywej pracy, i  tym bardziej żyje, 
im więcej jej wyssie” (Marks, 1951, s. 252). Ten dziwaczny, abstrakcyjny typ 
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konsumpcjonizmu służy zatem „wampirowi kapitału”, który wysysa byt ludzki 
zarówno z klasy kapitalistów, jak i z klasy robotniczej. Będę go nazywał me-
taforycznie „konsumpcjonizmem wampirycznym”, w którym, konsumowanie 
abstrakcyjnego posiadania i akumulacji jest byciem konsumowanym przez tę 
konsumpcję: pożerający jest niejako pożerany. Konsumpcjonizm abstrakcyjny 
zużywa abstrakcyjne posiadanie, tak że jest go ciągle za mało. Jest ze swej istoty 
nienasyceniem. 

Można rozszerzyć te analizy o następujący wniosek: istnieje jaszcze inna, 
istotna i zadziwiająca cecha konsumpcjonizmu – nie jest on po prostu konsu-
mowaniem, jest także byciem konsumowanym. Konsumowane jest człowie-
czeństwo, zdrowie psychiczne, wyższe potrzeby, więzy międzyludzkie oraz 
sama wolność. Przez co? Przez dobra konsumpcyjne i przez kontrolerów kon-
sumpcji. Jestem posiadany przez to, co mam i zużywam. 

Konsumpcjonizm jest formą niewoli. Istnieje ku temu kilka poważnych 
racji. Jeśli mój byt, moje dobre samopoczucie zależy wyłącznie od posiadania 
rzeczy zewnętrznych, to jestem bez nich niczym. Mój byt ludzki redukuje się 
wtedy do bytu rzeczy, stając się istotą rzeczo-podobną, tracę swoją ludzką wol-
ność na korzyść rzeczy, które niejako pociągają za sznurki moją własną istotę. 
Wystarczy zabrać rzeczy, by rzeczo-podobna istota zbliżyła swój byt do nico-
ści. Można także powiedzieć, że „ponieważ człowiek potrzebuje więcej, staje 
się coraz biedniejszy jako człowiek, co odczłowiecza, prowadząc do sytuacji, 
w której staje się towarem” (Fromm 2017, s.165). 

Konsumpcjonizm na poziomie potrzeb jest produkowany od zewnątrz za 
pomocą reklamy, brandingu, „pałaców konsumpcji”, gwiazd konsumpcyjnego 
stylu życia, wszystko dla wzrostu handlu czy akumulacji kapitału. A zatem kon-
sumpcjonizm oznacza kontrolę nad jednostką przez „zarażenie ją” sztucznymi 
potrzebami. Steruje się psychiką konsumentów, by konsumowali także to, co 
dla nich szkodliwe, jak śmieciowe jedzenie, prowadzące do otyłości i chorób, to, 
co potencjalnie prowadzi do ruiny, jak kredyty na duży procent czy toksyczne 
instrumenty finansowe, a nawet, to co może zabić – tytoń i alkohol.

Celebryci we wszystkich krajach kapitalistycznych, także w chińskiej wersji 
autorytarnego kapitalizmu państwowego, są „agentami spektaklu”, czyli gwiaz-
dami konsumpcji prowadzącymi medialnie wykreowany pozór życia, z jakim 
należy się magicznie utożsamić i w konsekwencji stracić swą indywidualność 
na korzyść rzeczy, bezosobowych sił lub kontrolerów spektaklu. Gwiazda kon-
sumpcji ma zadbać o widoczność innej gwiazdy – towaru w ogóle, towaru jako 
takiego, który jak hinduskie bóstwo może przyjmować rozmaite reinkarnacje. 
Konsument zaś ma być kierowany „religijnym wzlotem ku suwerennej wolności 
towaru” (Debord 1998, s. 35). 

Jedną z celebrowanych sztucznych potrzeb jest według marksisty-sytuacjo-
nisty, Guy Deborda (1998, s. 27), potrzeba „nieskończonego rozwoju ekono-
micznego”, charakterystyczną również dla Chin, co tworzy ekonomię nie dla 
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człowieka, lecz „która rozwija się sama dla siebie”. Przez to następuje zabór 
„życia społecznego przez nagromadzone produkty ekonomii (Debord 1998, 
s. 14). Konsumpcjonizm, ponieważ opiera się na nieskończoności coraz to no-
wych potrzeb, przekłada się na fetyszyzowanie wzrostu gospodarczego kosztem 
innych wartości, a to z kolei generuje globalne problemy ekologiczne. Debord 
(1998, s. 25) ujmuje to jako przewagę wartości wymiennej nad użytkową. 

Dla Marksa antykonsumpcjonistyczna orientacja na bycie, tożsama jest 
z wolną i świadomą aktywnością, co oznacza, że „osoba jest autorem swojej 
aktywności, to znaczy nie jest aktywna przez zewnętrzny lub wewnętrzny 
przymus; świadomość aktywności oznacza, że podmiot wie co robi, i nie jest 
przedmiotem działania sił działających za jego plecami” (Fromm 2017, s. 167). 
Nie jest to równoznaczne z brakiem sił, przyrodniczych, historycznych działa-
jących na człowieka, ale z tym, że pewne niekonieczne, niszczące i zniewalające 
moce nie działają na niego.  

Według Ericha Fromma (2017, s. 160): „W  przeciwieństwie do skorum-
powanej wersji marksizmu, której celem jest to, aby robotnik posiadał więcej, 
a ostatecznie tak wiele jak kapitalista, a tym samym aby miał udział w postę-
pie rozumianym jako szczęście=nieograniczona konsumpcja dla wszystkich, 
Marks rozważał orientację na posiadanie jako centralny defekt społeczeństwa 
kapitalistycznego”. „Celem nie jest luksus i bogactwo, nie jest nim też nędza, 
obie Marks traktuje jako występki”. Zdaniem Fromma (2017, s. 163) marksizm 
różni się od „gulaszowego komunizmu” Chruszczowa, czyli deklaratywnej 
maksymalizacji własności i  konsumpcji dla wszystkich . Jednak faktycznie 
ten komunizm sprzyjał umiarkowanej maksymalizacji własności i konsump-
cji dla najwyżej postawionych członków partii, więc komunizmem nie był. 
Rzeczywistym komunizmem maksymalizującym bogactwo dla wszystkich jest 
projekt „w pełni zautomatyzowanego luksusowego komunizmu”, który zmierza 
do wykorzystania automatyzacji i sztucznej inteligencji na skalę znaną z science 
fiction do luksusowej konsumpcji i czasu wolnego dla ogółu (Merchant 2015).

Nawet gdybyśmy, tak jak zwolennicy „w pełni zautomatyzowanego luksu-
sowego komunizmu”, uznali jednak luksus dla wszystkich za coś ważnego, nie 
będzie to równoznaczne z konsumpcjonizmem. Jeśli traktuje się luksus jako 
jeden ze środków do powszechnego, a nie tylko klasowego lub indywidualnego 
szczęścia, a w żadnym razie jako cel lub środek zdobycia władzy, dominacji 
i pogardy, lecz jako powszechnie dostępny wyraz wysokiego rozwoju cywili-
zacyjnego, dążenie do tego środka nie jest konsumpcjonizmem. 

Istnieje „produktywizm bez konsumpcji”, „konsumpcjonizm bez kon-
sumpcji” i konsumpcja bez konsumpcjonizmu. Maoizm był produktywizmem 
z  głodową konsumpcją, narzuconym przez władców ascetyzmem dla mas. 
Biedni w rojeniach pożądający maksymalizmu konsumpcji jako celu samego 
w sobie, są przykładem „konsumpcjonizmu bez konsumpcji”. Kapitalizm dąży 
do zwiększenia skali konsumpcjonizmu z uwagi na przyrost kapitału przez nią 
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napędzany, a więc jest on motorem kapitalizmu, w jakim ludzie służą sfetyszy-
zowanym rzeczom. Rzeczywisty komunizm jest konsumpcją, nawet obfitą, bez 
konsumpcjonizmu. Zamiast mdłego, efemerycznego życia „ofiary wampira” 
w kapitalizmie, Marks głosi możliwość nastania nowego społeczeństwa komu-
nistycznego: „W społeczeństwie burżuazyjnym praca żywa jest tylko środkiem 
do pomnażania pracy nagromadzonej. W społeczeństwie komunistycznym pra-
ca nagromadzona jest tylko środkiem do rozszerzania, bogacenia, polepszenia 
procesu życiowego robotników” (Marks, Engels 2007, s. 11).

W Chinach XXI wieku, podobnie jak w reszcie świata kapitalistycznego 
i dawnego świata „sowieckiego”, rządzi „zasada wydajności” (Marcuse 1998), 
której ekspresją jest gonitwa za coraz większym wzrostem gospodarczym, oraz 
zasada akumulacji kapitału, by ten się mnożył. Ludzie są postrzegani jako na-
rzędzia wąskiej klasy wielkich kapitalistów państwowych i prywatnych. Zwykły 
konsumpcjonizm realnej konsumpcji, w tym konsumpcji ostentacyjnej, miesza 
się tam z konsumpcjonizmem abstrakcyjnym w przeważającej części narodu. 
Tak z pewnością nie wygląda społeczeństwo rządzone zasadami marksizmu, 
nawet jeśli miałby to być marksizm-leninizm. 

konsumpcjonistyczne środki zabierania wolności i osłabiania klasy 
pracowniczej w chinach

Istnieją dane pokazujące osłabienie, a nawet klęskę chińskiej klasy robotni-
czej w walce klas. Wzrost konsumpcjonizmu w Chinach łączy się ze wzrostem 
nierówności społecznych, co oznacza, że pewne klasy społeczne są silniejsze 
niż inne. Współczynnik Giniego dla Chin jest wysoki, a w relacji do ich de-
klaratywnego komunizmu, ogromny. Według szacunków Banku Światowego, 
w 2012 roku nierówność dochodowa wynosiła 42,20 (doskonała nierówność 
to 100, a doskonała równość to 0). Dla porównania, w kapitalistycznej Islandii 
w 2014 roku równała się 25,60. W latach 1979-2015 nierówności dochodowe 
między 1% najbogatszych a  50% najbiedniejszych znacznie się powiększyły, 
tak że 1% posiada ponad 4% dochodów, a 50% około 20% (World Inequality 
Database 2012). 

Klasa pracownicza przegrywa walkę klas w  Chinach, a  świadczą o  tym 
liczne książki, artykuły naukowe i prasowe. Aby zobaczyć ten obraz przegranej 
syntetycznie i kontekstowo, wystarczy rzut oka na ITUC Global Right Index 
z roku 2018, badanie zlecone przez Międzynarodową Konferencję Związków 
Zawodowych, by zobaczyć listę najbardziej antypracowniczych krajów na świe-
cie. Chiny nie należą wprawdzie do najgorszych dla pracowników krajów bez-
prawia, takich jak Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Erytrea, Libia, 
Palestyna, Somalia, Południowy Sudan, Sudan, Syria i  Jemen, ale zaliczają 
się do grupy najsilniej antypracowniczych krajów „pod rządami prawa” – 
a konkretniej do kategorii 5 – żadnej gwarancji praw pracowniczych, mimo 
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istnienia prawa w ogóle. W tym rankingu kapitalistyczna Polska opisywana jest 
kategorią 3: regularne gwałcenie praw. Najlepiej wypadają państwa kategorii 
1: sporadyczne naruszenia praw Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, 
Islandia, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Słowacja, Szwecja i Urugwaj. 
Anty-marksistowska natura „socjalizmu z chińską charakterystyką” jest tu aż 
nadto widoczna. „Chiny są jednym z najbardziej antymarksistowskich państw 
na planecie… Fakt, że prawa pracownicze są dzisiaj lepiej chronione na kapita-
listycznym Zachodzie niż w Chinach pokazuje, jakim intelektualnym i moral-
nym bankrutem jest wersja marksizmu Xi” (Sean Kenji Starrs, za: Gan 2018). 

Skład klasowy Komunistycznej Partii Chin jest zdecydowanie niemark-
sistowski, i  to nie tylko w  sensie tzw. pochodzenia klasowego, ale w  sensie 
aktualnej przynależności i praktyki klasowej – ponieważ należą do niej trady-
cyjni wrogowie klasy robotniczej – bogaci kapitaliści przywłaszczający sobie 
wyprodukowaną przez nich wartość dodatkową. Chiński parlament, czyli 
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (Quánguó Rénmín 
Dàibiăo Dàhuì), został nazwany „powiększającym się klubem miliarderów”, 
gdyż według raportu Hurun wartość netto majątku 153 jego członków wraz 
z majątkiem jego ciała doradczego wynosi około 650 miliardów dolarów (Sui-
Lee Wee 2018). Jest to więcej niż nominalne PKB Polski z 2017 roku, wynoszące 
około 524 mld złotych. 

Komunistyczną Partię Chin wypełniają wielkie rzesze bogatej burżuazji. 
Jednocześnie Konstytucja Komunistycznej Partii Chin w  artykule drugim 
podaje: „Członkowie Komunistycznej Partii Chin są awangardowymi bojow-
nikami chińskiej klasy robotniczej, która posiada komunistyczną świadomość” 
(The Communist Party of China 2017, Artykuł 2). Jeśli tak jest, to milionerzy 
i miliarderzy w szeregach partii muszą być uznani za „zwyczajnych członków 
klasy pracowniczej”, którzy w swych willach i jachtach „są gotowi do poniesie-
nia każdej ofiary osobistej i poświęcenia swego życia dla budowy komunizmu” 
(The Communist Party of China 2017, Artykuł 2). 

Brzemienny jest fakt, że w programie Komunistycznej Partii Chin nie ma 
mowy o szczególnym znaczeniu czegoś absolutnie esencjonalnego dla marksi-
zmu, czegoś, co Manifest Komunistyczny uznaje za motor dziejów: walki klas 
(The Communist Party of China 2017; Marks, Engels 2007). Według progra-
mu partii, podstawową sprzecznością nie jest sprzeczność między burżuazją 
a proletariatem, czy między klasą kapitalistów i klasą pracowniczą, ale „między 
ciągle rosnącymi potrzebami ludzi chcącymi lepszego życia a niezrównowa-
żonym i  nieadekwatnym rozwojem”. Walka klas jest wymieniona jako nie-
istotna i nie jest jasno określona. Zamiast tego nacisk położony na tzw. rozwój 
sił wytwórczych i  modernizację, czyli w  terminach praktycznych – rozwój 
kapitalistycznej produktywności. Zamiast globalnej walki klas podkreśla się 
dążenie do „poczucia narodowej godności, wiary w siebie, poleganiu na samym 
sobie”, czyli to, co charakterystyczne dla wielu kapitalistycznych państw o na-
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stawieniu nacjonalistycznym. W  swoim programie partia nie przeciwstawia 
się kapitalizmowi jako takiemu, lecz jedynie „dekadenckiemu kapitalizmowi”, 
który można interpretować jako kapitalizm Zachodu oraz tzw. „kapitalizmowi 
biurokratycznemu” (The Communist Party of China 2017). Marksistowska re-
toryka służy do wyrażania niemarksistowskich treści, a nawet antymarksistow-
skich treści. Podobnie nie-marksistowski jest przywódca Chin Xi Jinping: „Xi 
prawie nigdy nie używa fundamentalnych koncepcji marksizmu, proletariatu 
i burżuazji, sposobów produkcji, pracy najemnej, wyzysku kapitalistycznego, 
kapitalistycznego imperializmu, a co najważniejsze, do walki klas między ka-
pitalistami i klasą robotniczą” (Sean Kenji Starrs, za: Gan 2018).

Jednym ze złożonych czynników przyczyniających się do osłabienia 
klasy robotniczej jest rozpowszechniony w  jej szeregach konsumpcjonizm. 
Konsumpcjonizm niszczy pośrednio klasę pracowniczą przez niszczącą praco-
witość (Polowczyk 2013, s. 68) Niszcząca pracowitość jest wymuszona nie tylko 
przymusem ekonomicznym, ale także konsumpcjonizmem, który skupia życie 
wokół towarów. „Cnotą jest budująca pracowitość, stała tendencja psychiczna 
do pracy, która utrzymuje lub rozwija nasze siły psychofizyczne lub wspomaga 
jednostki, społeczności oraz środowisko naturalne. Niszcząca pracowitość jest 
w mniejszy lub większy sposób niekorzystna dla naszego ciała i psychiki czy 
też dla innych bytów świadomych i biosfery. Skracamy swoje życie i zapadamy 
na choroby pracując zbyt dużo, a dodatkowo nierzadko osłabiamy lub degene-
rujemy nasze więzi z bliskimi i naturą” (Polowczyk 2013, s. 69). 

W  Chinach w  2016 roku pracowano przeciętnie 46 godzin tygodniowo, 
czyli niewiele mniej niż w najbardziej przepracowanej Turcji, i znacznie więcej 
niż w Niemczech, Danii czy Norwegii. Niszcząca pracowitość w służbie kon-
sumpcji odbiera tak cenione przez Marska błogosławieństwo czasu wolnego. 

Niszcząca pracowitość wiąże się z niszczącą konsumpcją. „Wyobcowanie 
robotnika w jego przedmiocie wyraża się według praw ekonomicznych w ten 
sposób, że im więcej robotnik produkuje, tym mniej może konsumować” 
(Marks 1960). Nawet jeśli zdobędzie upragnione towary, nie ma czasu lub 
ma niewiele czasu na ich konsumpcję. Towary są, aby być, raczej niż by je 
konsumować. Nawet jeśli ma on czas na ich konsumpcję, konsumpcja często 
utrwala „znój, agresywność, cierpienie i niesprawiedliwość” (Marcuse 1991, s. 
21): kupuje się towary szkodliwe, takie jak tytoń, śmieciowe jedzenie, ogląda 
się ogłupiającą rozrywkę w telewizji i w Internecie, przeznacza czas na prze-
glądanie mediów głoszących ideologię klas panujących. 

Z marksistowskiej perspektywy, konsumpcjonizm osłabia klasę pracow-
niczą. Kieruje jej siły ku gonitwie za kolejnymi najnowszymi dobrami kon-
sumpcyjnymi, do rywalizacji z  innymi nie-kapitalistami o to, kto ma lepiej, 
więcej i nowsze, odczłowiecza i alienuje, zamiast wzmacniać w walce o prawa 
i wolność. W pogoni za konsumpcyjnym spełnieniem nie dba ona o łamanie 
jej praw, wyzysk czy niszczenie środowiska naturalnego. Z punktu widzenia 



143Marksizm a konsumpcjonizm w chińskim społeczeństwie XXI wieku

spektaklu konsumpcji rozpętanego przez reklamy i  branding, atakującego 
z każdego kąta, za każdym rogiem, te sprawy wydają się nieistotne lub niemal 
nieistniejące, jak świat pozoru wobec przytłaczającej prawdy reklam.   

Konsumpcjonizm jako twór ideologiczny składa członkom niższych klas 
społecznych obietnicę szczęścia, której nie jest w  stanie spełnić, czyniąc to, 
że każdy „niedoszły milioner” nie buntuje się woląc podróbki życia wielkich 
gwiazd zamiast wywalczenia wolności dla siebie i swojej klasy, a w konsekwen-
cji lepsze życie dla całej ludzkości.

Konsumpcjonizm może być także postrzegany jako rodzaj agresji klasowej 
ze strony klasy dominującej, ponieważ demonstracyjnie konsumując więcej 
i drożej, pokazujemy innym, że są mniej ważni lub że są nikim. Są nikim, gdy 
uważa się, że to, co posiadam określa ostatecznie, a nie tylko powierzchownie, 
to kim jestem. Ostentacyjna konsumpcja, opisywana przez Veblena (2008) jako 
przywilej klasy próżniaczej, byłaby zatem formą walki klas, którą konsumpcjo-
nizm podsyca i w której zwycięzcami muszą zostać najzamożniejsi członkowie 
klasy kapitalistów. Ostentacyjna konsumpcja jako forma wyrazu konsumpcjo-
nizmu, to rodzaj agresji wobec klas stojących niżej na ekonomicznej drabinie 
chińskiego turbo-kapitalizmu. Nic dziwnego, że spotyka się z niechęcią, która 
nie jest zawiścią, lecz poczuciem niesprawiedliwości. 

Klasa pracownicza, która przyjmuje ideologię klasy dominującej i próbuje 
popisywać się konsumpcją, z góry jest skazana na klęskę. Im bardziej jest ma-
terialistyczna, im bardziej egoistyczne gromadzenie, posiadanie i konsumpcja 
stają się jej celem zamiast wspólnoty i koncentracji na walce, szczęściu, wy-
zwoleniu i sprawiedliwości, tym słabsza się staje, tym bardziej oddala się od 
zwycięstwa. 

Konsumpcjonizm klas dominujących przekłada się na rzeczywistą władzę, 
gdyż kapitał daje władzę ekonomiczną, polityczną i kulturową, oraz na pozo-
rowanie władzy przez klasy podporządkowane, także przez podróbki towarów 
luksusowych oraz luksusowego trybu życia klas dominujących ekonomicznie. 
Konsumpcjonizm zapewnia pozorny egalitaryzm i spokój społeczny: wszyscy 
wirują wokół świata towarów w kosmosie konsumpcji. Można go zatem trafnie 
określić jako – „pseudorozkosz kryjącą w sobie represję” (Debord 1998, s. 31).

Nie tylko aktywności związane z dobrami konsumpcyjnymi są elementami 
walki klas, ale także tzw. środki konsumpcji. U Marksa (1955, s. 416) pojawia 
się nawiązujące do dziedzictwa Adama Smitha pojęcie środków konsumpcji, 
ale jest ono niedopracowane do tego stopnia, że nie pozwala odróżnić dóbr 
konsumpcyjnych, takich jak perfumy, od środków konsumpcji, takich jak 
perfumerie (Ritzer 2012, s. 108). Bardziej adekwatną koncepcję środków kon-
sumpcji wypracował w nawiązaniu do idei marksistowskich Jean Baudrillard 
(1998). Podobnie określenia znajdują się u socjologa George’a Ritzera: „środki 
konsumpcji to rzeczy umożliwiające ludziom nabywanie towarów i  usług, 
a  jednocześnie pozwalające na sterowanie nimi i  ich wyzyskiwanie w  cha-
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rakterze konsumentów” (2012, s. 109). Do środków konsumpcji należą m. in. 
centra handlowe, miejscowości wypoczynkowe, pieniądze czy karty kredytowe. 
Dlaczego można uznać środki konsumpcji za narzędzia wyzysku? Powodują 
one, że „ludzie kupują więcej, niż potrzebują, płacą więcej, niż trzeba, i wydają 
więcej, niż powinni” (Ritzer 2012, s. 112). Współczesne środki konsumpcji są 
centrami manipulacji konsumentem przez kapitał. Na przykład karty kredy-
towe, które wprawdzie nie są obligatoryjne, ale by mieć dostęp do pewnych 
usług i towarów są niezastąpione. Banki i reklamy, używając zaawansowanych 
technik perswazji, są w stanie skutecznie sterować nierozumiejącymi tego, co 
się dzieje konsumentami, by weszli w ich posiadanie, „a potem muszą płacić 
lichwiarski procent, przez co okres zadłużenia rozciąga się na lata, a nawet na 
dziesiątki lat” (Ritzer 2012, s. 112). 

Według klasyków marksizmu przyszłe społeczeństwo komunistyczne nie 
będzie posługiwało się pieniędzmi (Engels 1949, s. 13), ale nie oznacza to wca-
le, że pieniądze w formie monet czy banknotów będą zastąpione przez karty 
kredytowe, płatnicze, czy inne formy płatności bezgotówkowej. W Chińskiej 
Republice Ludowej płatności bezgotówkowe są bardzo rozpowszechnione, do 
tego stopnia, że nazywa się to szumnie „bezgotówkową rewolucją”. W 2017 roku 
połowa wszystkich płatności cyfrowych na świecie pochodziła z Chin. Można 
w ten sposób kupować rzeczy od sprzedawców melonów na targu po przejaz-
dy taksówką i robić zakupy w całkowicie bezgotówkowych supermarketach. 
Popularnymi bezgotówkowymi metodami płatności, zwłaszcza wśród młodych 
ludzi są aplikacje, WeChat i Alipay, zazwyczaj uruchamiane na smartfonach 
(Yuan Yang 2018).

Idea wyzwolenia jest jedną z osi myślenia Marksa i Engelsa. Wolność od 
pieniądza nie jest tym samym co zniewolenie za pomocą środka konsumpcji 
w WeChat. Systemy płatności bezgotówkowej są skutecznym narzędziem in-
wigilacji i kontroli konsumenta zarówno przez korporacje, jak i przez władze 
państwowe mające dostęp do odpowiednich danych o tym, co i jak jest kupo-
wane, w jakich ilościach, kiedy, a w połączeniu z profilowaniem w Internecie, 
informacjami z kamer i wielu innych dostępnych źródeł – również dlaczego 
dokonano danego zakupu. Wiedza może być łatwo wykorzystywana do spra-
wowania władzy nad konsumentem – w postaci zgody lub niezgody na kredyty, 
pożyczki, ubezpieczenia, zakup określonych produktów itd. 

We współczesnych Chinach proces odbierania wolności przez państwo 
zjednoczone z  wielkimi i  mniejszymi firmami i  instytucjami posuwa się 
w kierunku nowego totalitaryzmu rodem z dystopii przedstawionej w filmie 
pt. Czarne lustro. Jego sztandarowym projektem jest tzw. System Zaufania 
Społecznego, który od 2020 roku będzie nie tylko szpiegował, ale i  oce-
niał wszystkich obywateli Chin pod kątem standardów narzuconych przez 
Komunistyczną Partię Chin. System ten będzie używał danych ze wszystkich 
dostępnych źródeł, również środków konsumpcji, a więc rozwój środków kon-
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sumpcji z zaawansowanymi systemami inwigilacji leży w jego interesie oraz 
w interesie autorytarnej KPCH. 

Środki konsumpcji mają za zadanie utrwalić lub pogłębić atrakcyjność 
konsumpcjonistycznej hierarchii wartości. Jeśli im to się uda, ludzie będą co-
raz mocniej koncentrować się na zakupach i przedsiębiorstwa zarobią więcej. 
Człowiek oddany konsumpcji nie będzie kłopotał się walką o prawa człowieka 
i wolności polityczne, zatem łatwiej zaakceptuje nawet totalitarny system poli-
tyczny, o ile pozwala mu nie tyle być bogatym, co marzyć o bogactwie i wierzyć, 
że z każdym kolejnym zakupem przybliża się jego spełnienie. Atrakcyjne środki 
konsumpcji odwracają uwagę od niewoli, jaką przynoszą. Chiny deklarują, 
że chcą być wzorem dla świata, więc otwarcie autorytarne lub pseudodemo-
kratyczne państwa z dużym prawdopodobieństwem chętnie skorzystają z ich 
doświadczeń. 

Z punktu widzenia marksizmu środki konsumpcji, a w szczególności bez-
gotówkowe formy płatności, mogą być traktowane jako skuteczne narzędzie 
w walce klas, gdyż służą do odwracania uwagi, a także inwigilacji i kontroli 
klas wyzyskiwanych przez klasy dominujące, którymi w Chinach są urzędnicy 
partyjni i zjednoczona z nimi wielka burżuazja. 

Konsumpcjonizm buduje zależność od tych, którzy tworzą sztuczne po-
trzeby „i ich zdolności do sprzedawania korespondujących z potrzebami speł-
nień” (Fromm 2017, s. 163). Jest niewolnictwem wobec tych, którzy sterują 
konsumpcją, jej zarządców, tj. ośrodków władzy w firmach prywatnych czy 
państwowych. Jeśli nie istnieje społeczne planowanie konsumpcji, będące formą 
demokracji w konsumpcji, ktoś inny niż ogół społeczeństwa decyduje o tym, 
co i jak ma być konsumowane. 

Engels (1949, s. 8) uznaje, że społeczeństwo komunistyczne oznacza pla-
nowanie społeczne, planowanie „według wspólnego planu i przy współudziale 
wszystkich członków społeczeństwa” , a  zatem w  konsekwencji prawdopo-
dobnie także wolność społecznego planowania konsumpcji. Dziwne byłoby 
wprowadzenie demokracji produkcji i  autorytaryzmu konsumpcji. Jeśli tak 
się sprawy mają, to społeczeństwo komunistyczne nie jest sterowane odgórnie 
przez instytucje państwowe lub korporacyjne. Taką bliską oryginału interpre-
tację marksizmu znajdziemy u takich myślicieli, jak Róża Luksemburg, Karl 
Kautsky czy Nikołaj Bucharin. 

Współczesne społeczeństwo chińskie nie jest socjalistyczne w tym sensie: 
rzeczy istotne dla społeczeństwa planuje państwo i ośrodki władzy wielkich 
firm, nie widać też żadnych istotnych ruchów w  kierunku społecznego pla-
nowania, w tym także planowania konsumpcji. Nie ma w nim również cha-
rakterystycznej dla marksizmu leninizmu całkowicie państwowej gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej. 
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Marksizm-leninizm odrzucił marksistowskie planowanie społeczne 
(Wilhelm 1985). Jeśli ta antyleninowska interpretacja socjalizmu jest popraw-
na, to socjalizm, a tym bardziej komunizm, nie oznacza odgórnej gospodar-
ki nakazowo-rozdzielczej, lecz gospodarkę planowaną społecznie, oddolnie. 
Społeczeństwo socjalistyczne, jako forma przejściowa między kapitalizmem 
a komunizmem, jeśli poważnie traktuje swoją misję dziejową, powinno dążyć 
do uspołecznienia planowania w każdej dziedzinie, tak szybko jak to możliwe. 
Z pewnością nie jest to przypadek Chin.

fałszywa prawość w aspekcie wolności a chiński konsumpcjonizm 

Jeśli Chińska podróbka komunizmu jest fałszywym komunizmem, co 
najmniej w aspekcie maksymalizacji wolności, mamy tu do czynienia ze zja-
wiskiem fałszywej prawości (Polowczyk 2017), która w tym wypadku jest pseu-
doprawością, tj. wykorzystuje symbole komunistyczne związane z wyzwole-
niem klasy robotniczej do zafałszowania nie-komunistycznej rzeczywistości 
zniewolenia klasy robotniczej. Jest prawością pokazową, a  więc opartą na 
powierzchownych działaniach pozorujących nie-istniejącą głęboką istotę. Na 
przykład, redukcja ubóstwa w Chinach jest rzeczywistym, dobrym działaniem, 
ale wtórnym wobec rzekomego istniejącego rdzenia komunistycznego. Jest 
wtórne, ponieważ przynajmniej niektóre kraje kapitalistyczne są w  tym ob-
szarze również skuteczne, a zmniejszanie skali ubóstwa nie czyni kraju komu-
nistycznym czy nawet socjalistycznym. Strategia przywódców Chin zalicza się 
do strategii fałszywej prawości, a bardziej precyzyjnie jest kombinacją strategii 
symbolicznych pseudoprawości (np. symbole wyzwolenia klasy robotniczej) 
z aktywistycznymi strategiami „pobielanych grobów” (np. redukcje ubóstwa), 
które przez pewne pozytywne działania zasłaniają brak sugerowanej istoty 
moralnej (Polowczyk 2017) – w  tym wypadku dążenia do budowy wolnego 
społeczeństwa komunistycznego w rozumieniu Marksa, Engelsa i  rzeczywi-
stych kontynuatorów ich dorobku . 

Nie zamierzam rozstrzygać, do jakiego stopnia jest to incydentalna (nieza-
mierzona), a do jakiego stopnia intencjonalna „maskarada”, w tym sensie, że 
część klasy rządzącej Chinami może akceptować i produkować pozory w ra-
mach świadomej strategii politycznej, a  część tej klasy może bezrefleksyjnie 
wierzyć w te pozory lub nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje 
lub nie dbać o ideologiczne interpretacje, będąc skoncentrowana na zdobywa-
niu władzy politycznej i ekonomicznej. 

Dodatkowe pytanie brzmi: czy partia wspiera konsumpcjonizm, toleru-
je go, czy jest mu przeciwna? Jeśli partia wspiera konsumpcjonizm, nie jest 
partią naprawdę marksistowską. Podobna ocena należy się jej, gdy toleruje 
konsumpcjonizm. Jeśli jest mu przeciwna, to musi być słaba. Nie widać jednak, 
by Komunistyczna Partia Chin była słaba. Można zatem postawić hipotezę, że 
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udawany marksizm nie jest wyrazem naiwności, niewiedzy, czy zwykłej chęci 
oszukiwania, ale, że jest to świadoma strategia przywódców tej organizacji, 
kierujących się starożytnymi zasadami strategii i chińską tradycją polityczną. 

Jeżeli większość ludzi w Chinach wierzyłaby w ten ideologiczny kamuflaż 
strategiczny, wówczas fałszywa prawość byłaby efektywna. Jednak kamuflaż jest 
nieefektywny. Badania pokazują, że Chińczycy silniej popierają kapitalizm niż 
wynosi globalna średnia jego poparcia. Przeciętne poparcie dla kapitalizmu, 
nie uwzględniające Chin, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii, to 64%. Krytyczne 
podejście do kapitalizmu ma 27% respondentów. Natomiast 76% Chińczyków 
wierzy, że w gospodarce rynkowej ludziom powodzi się lepiej, nawet jeśli nie-
którzy są bogaci, a  inni biedni (Simmons 2014). Tylko 18% jest przeciwnego 
zdania. Tak pozytywne podejście do kapitalizmu nie istnieje ani w Stanach 
Zjednoczonych, w których jest popierany przez 70% populacji, ani w Wielkiej 
Brytanii z 65% akceptacji. Co gorsze, dla komunistycznej „zasłony dymnej”, 
43% Chińczyków uznało, że za podział społeczeństwa na biednych i bogatych 
przede wszystkim odpowiedzialny jest rząd. Na drugim miejscu wymieniano 
niskie płace robotników. 

Oznacza to, że chińskie społeczeństwo nie postrzega ani siebie, ani swojego 
rządu jako komunistycznych w znaczeniu klasycznego komunizmu oraz w sen-
sie wolnościowego komunizmu. Zamiast oddanych wyzwoleniu klasy pracow-
niczej idealistów, społeczeństwo widzi skorumpowanych urzędników państwo-
wych – 53% Chińczyków podało, że jest to dla nich duży problem (Simmons 
2014). Sam kraj jest postrzegany przez swoich mieszkańców jako dotknięty 
silnie korupcją. Chiny są znacznie bardziej skorumpowane niż kraje oficjalnie 
kapitalistyczne. Znajdują się na 80. pozycji w Indeksie Postrzegania Korupcji. 
Daleko im do najmniej skorumpowanej Nowej Zelandii, Danii, Finlandii 
bądź Norwegii, a także do USA plasujących się na 21. miejscu (Transparency 
International 2017). 

Fałszywa prawość w  aspekcie wolności, charakterystyczna dla chińskiej 
propagandy, jak każda fałszywa prawość, wykazuje niespójności, tutaj między 
deklaracjami władz CHRL a rzeczywistymi praktykami władzy, między celem 
moralnym, jakim jest wolne społeczeństwo komunistyczne, a niewolą charak-
terystyczną dla autorytarnych środków. 

Komunistyczna maskarada Chin nie wydaje się być tym, co nazywam „pra-
wością 1984”, tj. w tym wypadku podstępem służącym do zniszczenia czegoś 
przy jednoczesnym zachowaniu pozorów jego istnienia, niczym Orwellowskie 
„Wojna jest pokojem. Wolność jest niewolą. Ignorancja jest siłą”. 

Prawdopodobnie nie chodzi w niej o intencjonalne zniszczenie komunizmu 
przez pseudokomunizm – co przy okazji jest znaczącym i potężnym skutkiem 
ubocznym wszystkich autorytarnych pseudokomunizmów – ale raczej o zacho-
wanie legitymizacji władzy w stylu Mao Zedonga, w czym pomocny jest komu-
nistyczny kamuflaż. W kontekście krytyki korzeni władzy typu stalinowskiego, 
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Mao uważał, że „gdyby poparł krytykę Stalina, oznaczałoby to przyznanie, 
że ataki przeciw niemu samemu są dozwolone” oraz, że „Związek Radziecki 
może sobie potępiać Stalina, ale nie my. Co więcej, będziemy nadal udzielać 
mu poparcia” (Dziak, Bayer 2007, s. 93). Jest to kwestia tego, że „wpisane w tra-
dycyjną chińską kulturę polityczną i kultywowane w ChRL kamuflowanie lub 
wręcz o  utajnienie mechanizmów i  interesów instytucjonalnych ze strachu 
przed naruszeniem konsensusu, to znaczy idealistycznego stanu konfucjańskiej 
harmonii” (Dziak, Bayer 2007, s. 43). By legitymizować władzę, trzeba udawać 
jedność, trwałość i ciągłość ideową, nawet jeśli jej nie ma. 

Można zatem wnioskować, że pozory marksistowskiej prawości dążącej do 
wolności nie są wprawdzie skuteczne jako narzędzie ideologiczne wobec naro-
du, ale – przynajmniej dla prominentnych członków partii – są skuteczne jako 
legitymizacja ich pozycji społecznej w Chinach XXI wieku. Taka legitymizacja 
obejmuje oczywiście znacznie więcej elementów, od wzrostu gospodarczego, 
potęgi gospodarczej wyrażonej przez drugie PKB na świecie, ekspansji ekono-
micznej, coraz nowocześniejszej infrastruktury, miast, środków transportów, 
aż po wzmocnioną i zmodernizowaną, największą co do liczby armię świata. 

Xi Jinping jednym tchem wymienia marksizm, bogacenie się i narodową 
odnowę: „KPCH łączy fundamentalne zasady marksizmu z  rzeczywistością 
reformy i otwarcia w Chinach, a naród, który wstał, wzbogacił się” oraz „tylko 
przez trzymanie się i rozwinięcie socjalizmu z chińską charakterystyką może-
my zrealizować narodową odnowę (national rejuvenation)” (Xinhua 2018). Jest 
to legitymizacja raczej w stylu państwowo-kapitalistycznym i nacjonalistycz-
nym, a nie prawdziwie komunistyczna promocja globalnego wyzwolenia klasy 
pracowniczej wraz z jej ponadnarodową solidarnością. 

podsumowanie
Marksizm klasyczny to teoria i praktyka niedomknięta, nie zawsze jedno-

znaczna, co umożliwia wniknięcie weń nie tylko chcącym rozwijać go zwo-
lennikom, ale także ideologom szkół przeciwnych lub ludziom pragnącym 
wykorzystać go dla swoich celów sprzecznych faktycznie z  celami samego 
marksizmu. Idee nie są statyczne, ale dynamiczne, wchodzą w  sprzężenie 
zwrotne z konkretnymi warunkami bytowymi, tym bardziej odnosi się to do 
idei politycznych i ekonomicznych.

W ocenie współczesnych Chin nic nie pomoże ratowanie ich ideologii przez 
odwołanie się do „nieprzetłumaczalnej chińskości”, gdyż marksizm należy do 
zasobów koncepcji Zachodu. Jeśli chińskie dostosowanie marksizmu zmienia 
jego rdzenne idee, nie ma mowy o żadnym marksizmie, otrzymujemy zamiast 
niego fałszywy marksizm lub pseudo-marksizm. 
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Chiny były i są nazywane krajem podróbek, ale niemal nie zauważono, że 
Chiny to także kraj podróbek idei. Współczesny chiński marksizm, zarówno 
z punktu widzenia maoizmu, jak i marksizmu zaangażowanego etycznie, jest 
fałszywym marksizmem lub pseudomarksizmem. 

Pseudomarksizm jest widoczny, kiedy analizujemy chiński konsumpcjo-
nizm w jego stosunku do rzeczywistego marksizmu. Autor artykułu doszedł 
do wniosku, że konsumpcjonizm, jako jedna z najpopularniejszych ideologii 
w  społeczeństwie chińskim, stoi w  sprzeczności zarówno z  maoizmem, jak 
i marksizmem. Z punktu widzenia zasady maksymalizacji wolności, a w przy-
padku marksizmu zasady wyzwolenia klasy pracowniczej, konsumpcjonizm 
oraz środki konsumpcji jako formy zniewolenia osłabiają klasę robotniczą 
w walce klas, odbierając jej wolność na rzecz sterowanej przez kapitał goni-
twy za towarami. Jak ujął to badacz Sean Kenji Starrs z  City University of 
Hongkong: „Jeśli Chińczycy naprawdę nauczyliby się marksistowskich koncep-
cji na poważnie, wówczas stałoby się jasne dla wszystkich, że dzisiejsze Chiny 
nie mają nic wspólnego z marksizmem” (Gan 2018). 

Na koniec warto pokazać przypadek Chin w świetle globalnego systemu 
ideologicznych „zasłon dymnych”, ponieważ nie jest tak, że Chiny są „czarną 
owcą”, a reszta świata to „niewiniątka”. Otóż badania dwóch Amerykańskich 
uniwersytetów (Princeton University, Northwestern University) wskazują, że 
Stany Zjednoczone też stosują wielkoskalową grę pozorów: udają wiodący kraj 
demokratyczny, gdy w rzeczywistości są – oligarchią (Gilens, Page 2014)!
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Marxism and consumerism in the 21st century 
chinese Society

Summary

The article is an outline of an aspect answer to the question if the 
contemporary Chinese society and the Communist Party of China are Marxist, 
at least in the minimalist sense of striving to realise Marxist ideas. The aspect 
of research is consumerism in China in the 21st century in relation to the 
principle of maximising freedom which is implicitly present in Marxism. The 
author argues that neither Chinese society nor the Communist Party of China 



153Marksizm a konsumpcjonizm w chińskim społeczeństwie XXI wieku

are Marxist because its ideology and activities stand in contradiction with 
Marxism: instead aiming at liberation of the working class and weakening 
bourgeoisie, by means of consumerism they actually strive to the opposite 
purpose. 

Key words: consumerism, China, critical ethics, Marxism, Maoism, 
freedom
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