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Wybitny intelektualista brytyjski Bertrand Russell w pocz¹tkach lat 20. XX wieku przez 

rok wyk³ada³ w Chinach i uwieñczy³ ten pobyt tomem „The Problem of  China”, który 
w maju 2011 r. w oryginale ponownie wydano w Chinach. Dlaczego teraz? W miarê lektury 
sprawa staje siê jasna. Brytyjski filozof  nie tylko chwali Chiñczyków, a gani na przyk³ad 
Japoñczyków, ale te¿ – w œwietle niedawnego (wtedy by³o to raptem dziesiêæ lat) obalenia 
Cesarstwa i przejœcia na rz¹dy republikañskie – zastanawia siê, jak Chiny reformowaæ, no 
i co one, ju¿ zreformowane, mog³yby ze sob¹ przynieœæ sobie i œwiatu. Przyjrzyjmy siê bli¿ej 
tej argumentacji, bowiem jest nie tylko interesuj¹ca, ale te¿ na nowo aktualna. 

Profesor Bogdan Góralczyk, Senior Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swoim 
najnowszym artykule zastanawia siê, jak dzie³o B. Russella powinno byæ odczytywane dziœ. 
„Chiny znowu, jak po upadku Cesarstwa (w 1911 r.), staj¹ przed problemami i dylematami 
modernizacji i transformacji. Ju¿ udowodni³y, ¿e od 1978 r., gdy na tê œcie¿kê wkroczy³y, id¹ 
w³asn¹ drog¹, nie ogl¹daj¹ siê na innych, chocia¿ tam, gdzie mog¹, stosuj¹ obce 
rozwi¹zania, a wiêc postêpuj¹ zgodnie z dyrektywami brytyjskiego filozofa. Czy jednak 
przynios¹ ze sob¹ now¹, lepsz¹ cywilizacjê i system wartoœci po¿yteczny dla œwiata?”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Kwestia chiñska: wczoraj i dziœ

Autor

prof. Bogdan Góralczyk 

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
specjalizuj¹cym siê w polityce 
zagranicznej, którego misj¹ jest 
p r o p a g o w a n i e  w o l n o œ c i ,  
sprawiedliwoœci i demokracji. 
Dzia³ania Fundacji  obejmuj¹ 
prowadzenie badañ naukowych, 
opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz 
konferencji, edukowanie i wspieranie 
liderów. Fundacja jest jedn¹  dwóch 
polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji 
partnerskiej Rady Europy oraz jest 
cz³onkiem „Grupy Zagranica” 
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie 
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce 
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Bogdan Góralczyk

Wybitny intelektualista brytyjski Bertrand Russell w pocz¹tkach lat 20. XX wieku przez 

rok wyk³ada³ w Chinach i uwieñczy³ ten pobyt tomem „The Problem of  China”, który 
w maju 2011 r. w oryginale ponownie wydano w Chinach. Dlaczego teraz? W miarê lektury 
sprawa staje siê jasna. Brytyjski filozof  nie tylko chwali Chiñczyków, a gani na przyk³ad 
Japoñczyków, ale te¿ – w œwietle niedawnego (wtedy by³o to raptem dziesiêæ lat) obalenia 
Cesarstwa i przejœcia na rz¹dy republikañskie – zastanawia siê, jak Chiny reformowaæ, no 
i co one, ju¿ zreformowane, mog³yby ze sob¹ przynieœæ sobie i œwiatu. Przyjrzyjmy siê bli¿ej 
tej argumentacji, bowiem jest nie tylko interesuj¹ca, ale te¿ na nowo aktualna. 

Problem(y) modernizacji Chin republikañskich

Teza wyjœciowa B. Russella jest nastêpuj¹ca (wszystkie cytaty z jego dzie³a w t³umaczeniu 
autora niniejszego tekstu): „W ci¹gu nastêpnych dwóch stuleci wydarzenia w Chinach 
istotnie wp³yn¹ na ca³y œwiat, o ile w ogóle nie bêdzie to decyduj¹cy czynnik dla œwiata, na 
dobre i z³e”. Innymi s³owy, to co siê dziejach w Chinach ma nie tylko wewn¹trzchiñskie 
konotacje. Chodzi o pañstwo czy mocarstwo zawsze bogate w zasoby ludzkie, czemu 
B. Russell poœwiêca sporo uwagi. Co wiêcej, Chiny to niezwykle bogata, ogromna 
cywilizacja, któr¹ brytyjski uczony uznaje za „wy¿sz¹ od naszej” (a civilization superior to 
ours), tak¿e i w tym sensie, ¿e jej przedstawiciele „myœl¹ kategoriami stuleci, podczas gdy 
inne narody pos³uguj¹ siê dekadami”. 
Russell nie kryje, ¿e liczy na chiñsk¹ modernizacjê i wi¹¿e, z nowoczesnymi ju¿ Chinami, 
nadzieje na lepsze, co uzasadnia tak: „Problem przekszta³cenia Chin w nowoczesne 
pañstwo jest trudny, a obcokrajowcy powinni okazaæ nieco cierpliwoœci w trakcie, gdy 
Chiñczycy bêd¹ chcieli tego dokonaæ. Albowiem oni rozumiej¹ swój kraj, podczas gdy my 
ich nie rozumiemy. Jeœli damy im spokój, to oni w koñcu znajd¹ rozwi¹zanie zgodne z ich 
charakterem, czego my na pewno nie dokonamy. Takie powolnie zaprowadzane 
rozwi¹zania w³asne bêd¹ stabilne, podczas gdy przedwczesne rozwi¹zania narzucone przez 
obce mocarstwa bêd¹ sztuczne i tym samym nietrwa³e”. Autor uzasadnia zatem tezê stale 
podkreœlan¹ przez Chiñczyków, którzy nie tylko, co zrozumia³e, chc¹ byæ panami we 
w³asnym domu, ale te¿, co nie mniej istotne, urz¹dzaæ ten dom wed³ug w³asnych 
pomys³ów.
Ciekawy jest d³ugi – i nie do koñca przekonuj¹cy – wywód B. Russella na temat pokojowych 
intencji chiñskiej cywilizacji, ale zarazem otwarcie postawiona przestroga, zgodnie z któr¹: 
„Chiny silne militarnie by³yby katastrof¹” (a strong military China would be a disaster). 
Ewentualna potêga Chin mia³aby polegaæ na ich dynamice, sile gospodarczej, potêdze 
intelektualnej czy wy¿szoœci cywilizacyjnej. W ocenie autora, o ile Chiny przede wszystkim 
poszukiwa³y na Zachodzie wiedzy i natchnienia, o tyle Zachód w Chinach zachowywa³ siê 
tak jak „¿o³nierz, handlarz i misjonarz”, tzn. „kierowa³y nim trzy motywy: walczyæ 
(z Chiñczykami), zarabiaæ u nich pieni¹dze oraz przekonywaæ ich do naszej wiary”. Jak 
widaæ, w tej konkurencji autor równie¿ przyznawa³ wy¿szoœæ Chiñczykom, co potwierdza 
zdaniem konkluduj¹cym ca³y tom: „S¹dzê, ¿e oni (Chiñczycy) s¹ jedynym narodem na 
œwiecie, który wy¿ej sobie ceni m¹droœæ ni¿ rubiny. To dlatego Zachód uznaje ich za 
niecywilizowanych”. 
Chiñscy wydawcy obecnego wydania eksponuj¹ jednak, nawet na ok³adce, inn¹ 
argumentacjê, zgodnie z któr¹: „Z ducha renesansu, jaki obecnie panuje w Chinach mo¿e 
wy³oniæ siê, o ile obce pañstwa nie narobi¹ zamieszania, nowa cywilizacja, która bêdzie 
lepsza od wszystkich, jakie dot¹d zna³ œwiat. To w³aœnie jest cel, jaki powinny postawiæ 
przed sob¹ m³ode Chiny: zachowanie, tak charakterystycznych dla Chiñczyków, og³ady
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i kurtuazji, otwartoœci i pokojowego nastawienia, a równoczeœnie przejmowanie wiedzy 
z Zachodu w celu stosowania jej w rozwi¹zywaniu praktycznych problemów Chin”. Po 
czym autor apeluje jeszcze, by Chiñczycy w trakcie prowadzonych przez siebie reform 
zachowali umiar, nie szukali ekspansji na zewn¹trz, a nade wszystko nie poœwiêcali za du¿o 
miejsca i czasu dobrom materialnym, do czego maj¹ sk³onnoœæ. Jeœli tak bêd¹ postêpowali, 
to – w jego ocenie – „Chiny odegraj¹ w œwiecie rolê, do jakiej s¹ predestynowane”. 
Po tych kilku cytatach jest ju¿ chyba jasne, dlaczego ksi¹¿kê B. Russella wydano po blisko 
stu latach ponownie w Chinach. Jak wiemy, Chiny znowu, jak po upadku Cesarstwa 
(w 1911 r.), staj¹ przed problemami i dylematami modernizacji i transformacji. Ju¿ 
udowodni³y, ¿e od 1978 r., gdy na tê œcie¿kê wkroczy³y, id¹ w³asn¹ drog¹, nie ogl¹daj¹ siê na 
innych, chocia¿ tam, gdzie mog¹, stosuj¹ obce rozwi¹zania, a wiêc postêpuj¹ zgodnie 
z dyrektywami brytyjskiego filozofa. Czy jednak przynios¹ ze sob¹ now¹, lepsz¹ cywilizacjê 
i system wartoœci po¿yteczny dla œwiata?

Zachód dziœ nie wie, jak postêpowaæ z Chinami

Na ten temat tocz¹ siê ju¿ – i zapewne bêd¹ toczyæ jeszcze d³ugo – powa¿ne spory. Jeœli 
chodzi o Zachód, mamy tam w stosunku do obecnych Chin i procesów w nich 
zachodz¹cych kilka „szkó³”. Pierwsza przepowiada, niczym B. Russell, œwietlan¹ 
przysz³oœæ Pañstwa Œrodka. Przyk³adowo brytyjski dziennikarz Martin Jaques zapowiada, 
ju¿ w tytule swojej ksi¹¿ki, epokê „Gdy Chiny rz¹dz¹ œwiatem”, co uzupe³nia podtytu³em 
„Koniec zachodniego œwiata i narodziny nowego ³adu globalnego”. Inny autor, 
Amerykanin Robert Lawrance Kuhn, zreszt¹ wiêcej czasu spêdzaj¹cy ostatnio w Chinach 
ni¿ w USA, przedstawia zachodniemu odbiorcy w obszernym tomie „Co myœl¹ liderzy 
Chin”. Chwali ich pogl¹dy, a przede wszystkim wskazuje na rosn¹c¹ przejrzystoœæ 
w podejmowaniu decyzji oraz kolektywne rozstrzyganie problemów przez partiê w³adzy, 
w jak¹ w ramach reform przekszta³ci³a siê Komunistyczna Partia Chin (KPCh), niegdyœ 
rewolucyjna. Do tego grona warto jeszcze dodaæ autora g³oœnych niegdyœ „Megatrendów” 
Johna Naisbitta, który teraz te¿ niemal na sta³e przebywa w Chinach i kreœli nowe trendy dla 
chiñskich w³adz, chwal¹c je przede wszystkim za „otwartoœæ myœlenia”.
Na drugim biegunie jest „szko³a”, mówi¹ca o „chiñskim zagro¿eniu”. Zainicjowali j¹ 
jeszcze w latach 90. dwaj amerykañscy autorzy, Richard Bernstein i Ross H. Munro, którzy 
ju¿ wtedy wró¿yli œwiatu (zachodniemu) konflikt z Chinami, a ostatnio w ich œlad posz³o 
dwóch francuskich ekonomistów, Jean Paul Giuchard i Antoine Brunet, którzy – w ksi¹¿ce, 
która w³aœnie zosta³a wydana po polsku – przypisuj¹ dzisiejszym w³adcom Chin same z³e 
intencje i uwa¿aj¹, ¿e ich nadrzêdnym celem jest nic innego, jak hegemonia nad œwiatem. 
S¹ wreszcie inni autorzy, jak sêdziwy Henry Kissinger, który, w ksi¹¿ce wydanej w maju 
2011 r., zatytu³owanej „O Chinach” (On China), dostrzega rosn¹c¹ asertywnoœæ 
w niektórych krêgach chiñskich, a równoczeœnie niepokój w wielu krêgach amerykañskich, 
powodowany szybko rosn¹c¹ si³¹ dzisiejszych Chin. Wzywa do wzajemnego, 
pog³êbionego dialogu i zaanga¿owania, obawiaj¹c siê wybuchu nowej ”zimnej wojny”. 

Chiñczycy te¿ maj¹ dylematy

Co ciekawe, a o czym znacznie mniej wiemy, równie¿ po stronie chiñskiej nie ma 
jednomyœlnoœci. Przez niemal dwie dekady obowi¹zywa³y strategiczne dyrektywy 
wizjonera obecnych reform Deng Xiaopinga, który zaleca³ swym nastêpcom, aby nie 
wystêpowali  przed szereg, nie byl i  zbyt pewni siebie,  postêpowali  
powœci¹gliwie i ograniczali zaanga¿owanie, ale zarazem uwa¿nie obserwowali i ch³odno 
analizowali Chiny i ca³y œwiat, a przy okazji nale¿ycie zabezpieczali swoje pozycje i interesy. 
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Kryzys z 2008 r. i – trwaj¹ce do dziœ – perturbacje w gospodarkach Zachodu sprawi³y, i¿ ten 
dotychczasowy konsens zosta³ zachwiany. Pojawi³y siê pozycje ksi¹¿kowe, jak praca 
zbiorowa „Chiny nie s¹ zadowolone” (Zhongguo bu gaoxing) czy „Chiñskie marzenie” 
(Zhongguo meng) Liu Mingfu, otwarcie mówi¹ce o „koñcu ery amerykañskiej” 
i sugeruj¹ce Chinom pozycjê lidera w nowym œwiecie. Odrzucono, co prawda, w Pekinie 
koncepcjê innego Brytyjczyka, Joshua C. Ramo, który wieszczy³, ¿e liberalny „konsens 
z Waszyngtonu” zostanie zast¹piony autorytarnym „konsensem z Pekinu” (Beijing 
gongshi), ale równoczeœnie w ostatnim roku pojawi³y chiñskojêzyczne prace, otwarcie 
mówi¹ce o „Chiñskim stuleciu” (Zhongguo Shiji) Liu Tao, czy „Chiñskim modelu” 
(Zhongguo moshi) Zhang Weiweia, a nawet „Chiñskim wstrz¹sie” (Zhongguo zhenhan) 
Zheng Yongniana, jaki mog¹ zaproponowaæ œwiatu.
Wygl¹da na to, ¿e w³aœnie now¹ eksplozj¹ prac – podwa¿aj¹cych dotychczas przyjêt¹ 
strategiê – nale¿y t³umaczyæ fakt, i¿ w³adze centralne 6 wrzeœnia 2011 r. zdecydowa³y siê 
opublikowaæ now¹ wersjê Bia³ej Ksiêgi, w której zapewniono wszystkich zainteresowanych 
o pokojowych intencjach rosn¹cego mocarstwa, które w 2009 r. zamieni³o siê 
w najwiêkszego eksportera na globie, wyprzedzaj¹c Niemcy. Ponadto w 2010 r. Pekin 
osi¹gn¹³ status drugiej gospodarki œwiata wyprzedzaj¹c Japoniê, a na sta³ siê krajem 
o najwiêkszych rezerwach walutowych (szacowanych na 3,2 bln dolarów).
Odnosi siê wra¿enie, ¿e w³adze chiñskie same s¹ zaskoczone tym, co siê na œwiecie dzieje. 
Po pierwsze, doskonale wiedz¹, jak wiele jeszcze problemów maj¹ do rozwi¹zania na 
drodze transformacji (reformy polityczne, pañstwo prawa, ekologia, nadmierne 
rozwarstwienie spo³eczne, korupcja, itd.) i absolutnie nie s¹ (jeszcze?) gotowe do roli 
œwiatowego lidera. Po drugie, na fali niebywa³ych i powszechnie odczuwalnych sukcesów, 
nacjonalistyczny d¿in wyskoczy³ z butelki. Trzeba go szybko okie³znaæ, o ile siê da. St¹d 
najpierw zmieniono, stosowane od po³owy minionej dekady, pojêcie „pokojowej 
ekspansji” (heping jueqi), zamieniaj¹c je w „pokojowy wzrost” (heping fazahan), który ma 
byæ jeszcze wprowadzany stopniowo i w oparciu o naukowe opracowania, a wiêc nie 
ideologiczne pomys³y czy utarte schematy. W ten nurt wpisuje siê tak¿e wspomniana Bia³a 
Ksiêga o pokojowym rozwoju.

Wnioski

1. Rosn¹ca rola Chin, które nie s¹ ju¿ tylko mocarstwem regionalnym, lecz po 2008 r. 
przerodzi³y siê w mocarstwo globalne, nie jest jeszcze nale¿ycie przyswojona przez œwiat 
zewnêtrzny.

2. Partnerzy Chin musz¹ zrozumieæ, ¿e z zewn¹trz tego kolosa kszta³towaæ siê nie da. 
Chiñski program reform i transformacji by³, jest i bêdzie prowadzony samodzielnie.

3. Znaczenie Chin, siêgaj¹cych teraz œwiadomie do Ÿróde³ swojej bogatej cywilizacji 
i otwarcie mówi¹cych o „renesansie chiñskiej nacji”, bêdzie w najbli¿szym czasie ros³o.

4. Trudno jednoznacznie orzec, czy Chiny s¹ ju¿ gotowe do globalnego 
rz¹dzenia/zarz¹dzania (global governance) œwiatem. Wydaje siê, ¿e na razie nie s¹ nawet na 
drodze do bycia – u¿ywaj¹c s³ów prezesa Banku Œwiatowego Roberta Zoellicka – 
„odpowiedzialnym wspó³udzia³owcem” (responsible stakeholder) na œwiatowej scenie.  
Chiny nie s¹ ju¿ tylko „(najwiêkszym) pañstwem rozwijaj¹cym siê”, jak ci¹gle chêtnie siê 
prezentuj¹, lecz szybko rosn¹cym mocarstwem o bogatym dorobku i zapleczu 
cywilizacyjnym, na dodatek tak bardzo odmiennym od zachodniego, na co tak czêsto 
zwraca³ uwagê przed blisko stu laty B. Russell.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander 
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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