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Wei Xiaoping: Ekonomická a politická transformace Číny: nové 
rozbory 
Praha, FILOSOFIA 2017, 192 s. 
 
 
Nakladateľstvo Filozofického ústavu AV ČR vo svojom 58 zväzku edície Filosofie 
a Sociálni vědy, vydáva prácu čínskej profesorky Wei Xiaoping, pracujúcej vo Filo-
zofickom ústave Čínskej akadémie spoločenských vied v Pekingu, zameranej na 
aktuálne otázky ekonomickej a politickej transformácie Číny v spojení s analýzou 
niektorých otázok marxistickej teórie spoločnosti, ktorá plní v Číne stále úlohu 
rozhodujúcej ideológie. Práca je zaujímavá nielen preto, že čitateľa zasväcuje do 
viacerých aspektov vývoja čínskeho socializmu, ktorý v našich európskych pome-
roch zanikol, ale aj preto, že je z pera autorky, ktorá dané procesy vidí a snaží sa 
im porozumieť z „vnútra“ meniaceho sa systému.  

Pre našu odbornú verejnosť nie je profesorka Wei Xiaopinig neznáma. Časopis 
Filozofia uverejnil jej stať Od princípov k súvislostiam: Marx a Nozick, resp. Rawls 
o distributívnej spravodlivosti (Xiaoping 2006), štúdiu, ktorá je v pozmenenej po-
dobe súčasťou recenzovanej publikácie. V tom istom časopise vyšla aj ďalšia stať 
tejto autorky (Xiaoping 2012). Príspevky z jej pera ako aj niekoľko jej rozhovorov 
boli tiež publikované v internetovom časopise Slovo1. 

Kniha Ekonomická a politická transformace Číny: nové rozbory pozostáva z ôs-
mych kapitol, ktoré z rôznych uhlov analyzujú a komentujú ekonomicko-poli-
tické premeny Číny. Čínske reformy sú vedené Komunistickou stranou, avšak ich 
realizácia ako z hľadiska obsahu, tak aj z hľadiska ich dôsledkov nie je v súlade 
s tradičnou marxistickou ideológiou. Preto sa aj autorka vo svojich hodnotiacich 
pohľadoch neustále navracia k otázke, či je ekonomická transformácia Číny v sú-
lade aspoň s učením samotného Marxa, keďže je zjavne v rozpore s tradič-
ným marxizmom vychádzajúcim predovšetkým zo sovietskej interpretácie a či 
proces reformy skutočne vedie k budovaniu socializmu v Číne.  

Práca u nás vyšla zhodou okolností v roku uskutočnenia 19. Zjazdu Komunis-
tickej strany Číny (október 2017), a tak je do určitej miery možné porovnať poh-
ľad autorky a pohľad čínskej komunistickej strany na prebiehajúce reformy. 
Zjazd konštatoval, že v Číne sa buduje socializmus s čínskou charakteristikou 
a súčasne načrtol stratégiu budovania spoločnosti rozvinutej vo všetkých sme-
roch. V horizonte 30 rokov by Čína mala byť prosperujúca, vojensky silná, demo-
kratická, kultúrne vyspelá, harmonická a krásna a toto dosiahne pod vedením 
Komunistickej strany (Qiang 2017). Wei Xiaoping rovnako uznáva a zdôrazňuje 
veľké úspechy, ktoré Čína dosiahla, ale súčasne upozorňuje aj na narastajúce pro-
blémy späté s reformou. Nárast sociálnej nerovnosti, vykorisťovanie, vznik triedy 
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buržoázie a s tým súvisiaci tlak na zmenu politického systému, ktorý dnes nezod-
povedá povahe ekonomickej základne, sú len niektoré ťažkosti a socialistické od-
povede na riešenie daných problémov sa nachádzajú veľmi ťažko.  

Usporiadanie kapitol (1. Zásadní procesy a klíčové problémy čínské socialistické 
reformy, 2. Jak reformovat politický systém Číny a sladit ho se zreformovaným hos-
podářstvím?, 3. Jak v socialistickém tržním hospodářství zachovat rovné příležitosti 
pro muže a ženy, 4. Vědomí, historický materializmus a čínská hospodářská refor-
ma, 5. Aktuální situace marxistického výzkumu v Číně, 6. Od principu ke kontextu: 
Marx versus Nozick a Rawls o distribuční spravedlnosti, 7. Teorie, ideologie a praxe, 
8. Nové úvahy o teorii historického materialismu) naznačuje postup autorky od 
otázok spojených s praktickým uplatňovaním reformy k skúmaniu jej niektorých 
teoretických aspektov spojených s marxistickou teóriou. Vyústením je ôsma kapi-
tola, v ktorej sa autorka nie celkom jasne pokúša o nové premyslenie jadra 
Marxovej filozofie, t. j. historického materializmu. K celkovej charakteristike obsa-
hu monografie je potrebné poznamenať, že každá kapitola bola už v určitej podo-
be publikovaná v nejakom časopise ako samostatný príspevok. S ohľadom na to, 
že autorka v danej práci pôvodne publikované samostatné práce spojila do jed-
ného celku, doplnila a čiastočne prepracovala, tak je možné hovoriť o nových úva-
hách alebo rozboroch nastolených problémov, čo je avizované aj v nadpise sa-
motnej práce.  

Prvé kapitoly, 1 – 3, sledujú rôzne aspekty predovšetkým ekonomickej a poli-
tickej reformy. Autorka sama rozčleňuje proces reformy do dvoch etáp. Prvá začí-
na rokom 1978, kedy pod vedením Teng Siao-pchinga sa začala v Číne realizovať 
ekonomická reforma orientovaná na zavádzanie tzv. zmluvnej zodpovednosti jed-
notlivca za ekonomické výsledky, čo malo viesť k odstráneniu rovnostárstva v od-
meňovaní a spolu s tým časť právomocí prechádzala z centrálneho plánovania na 
samotných výrobcov (s. 19). Od roku 1992 až doteraz prebieha druhá etapa eko-
nomickej reformy. „Její hlavní charakteristikou je zavedení tržního systému nebo-
li regulace výrobní činnosti podniků prostředníctvím tržních informací“ (s. 22). 
Daná etapa je už spojená s výraznou prevahou rôznych foriem neverejného alebo 
neštátneho vlastníctva. Uvedený systém sa nazýva „socialistickým trhovým hos-
podárstvom“ alebo trhové hospodárstvo s čínskymi charakteristikami (s. 22). 
Podľa autorky bola ekonomická reforma čínskej spoločnosti nutná, pretože eko-
nomika sa nerozvíjala žiadaným tempom. Hlavnou príčinou bolo rovnostárstvo 
v odmeňovaní (s. 72). Neodmeňovalo sa podľa množstva práce odvedenej pre 
spoločnosť tak, ako o tom hovoril Marx vo svojej práci Kritika gothajského pro-
gramu, ale podľa počtu odpracovaných dní bez ohľadu na kvalitu a kvantitu odve-
denej práce (kap. 6). Rovnostárstvo v odmeňovaní potláča osobnú iniciatívu 
v práci, potláča individuálny záujem na pracovnej aktivite čo nutne vedie k nedo-
statočnému ekonomickému rozvoju. Autorka hlbšie príčinu rovnostárstva v pod-
mienkach štátneho vlastníctva neskúma, ale zo zmyslu jej textu plynie, že rovno-
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stárstvo v odmeňovaní je podstatnou vlastnosťou štátneho ekonomického systé-
mu a preto nie je vhodné pre budovanie ekonomicky vyspelej spoločnosti a teda, 
pravdepodobne, ani k budovaniu komunistickej spoločnosti. Ak teda v rámci štát-
neho vlastníctva nie je možné úspešne rozvíjať ekonomiku spoločnosti, tak je po-
trebné nájsť nové formy riadenia ekonomiky, také, ktoré spoja individuálny záu-
jem výrobcu s ekonomickým výsledkom jeho práce. Takéto formy ekonomiky si 
však vyžadujú formovanie tzv. neverejných alebo neštátnych foriem vlastníctva, 
vrátane súkromného vlastníctva. V uvedenom smere autorka konštatuje, že v ro-
ku 1996 bolo v Číne v štátnom vlastníctve asi 29 % priemyselných podnikov, zvy-
šok podnikov bol vlastnený rôznymi formami zmiešaného a súkromného vlast-
níctva (s. 27). 

V kapitolách 4 – 8 sa autorka snaží o teoretické objasnenie rozporov medzi čín-
skou reformou a teoretickým základom, o ktorý by sa mala opierať, teda o mar-
xistickú teóriu budovania socializmu. Všeobecne možno povedať, že ide cestou 
prispôsobovania marxistickej teórie praxi čínskej reformy. Ako červená niť sa jej 
textom vinie názor, ktorý síce explicitne nevyslovila, ale ktorý je možné vyčítať zo 
zmyslu textu, že štátna forma vlastníctva nezodpovedá prirodzenej povahe člove-
ka, pretože eliminuje jeho „vlastný“ individuálny záujem na výrobe. Uvedený ná-
zor rozvíja prostredníctvom teórie dvoch zložiek vedomia človeka. Ľudské vedo-
mie má dve zložky, racionálnu a iracionálnu. Racionálna zložka, vystupujúca v po-
dobe názorov a teórií je podmienená spoločenskými, a teda aj výrobnými vzťahmi 
a mení sa so zmenou spoločenských vzťahov. Iracionálna zložka je prejavom prí-
rodnej povahy človeka a je zdrojom „vlastného záujmu“ človeka o seba samého. 
Vystupuje ako túžba po uspokojení svojich základných potrieb a na rozdiel od ra-
cionálnej zložky vedomia sa iracionálna zložka vedomia v rozmanitých spolo-
čenských vzťahoch nemení (s. 74, 75). Pointou a zmyslom uvedeného chápania 
ľudského vedomia je to, že pokiaľ spoločenské vzťahy a v ich rámci aj ekono-
mické vzťahy nie sú v súlade s „vlastným záujmom“, ktorý je orientovaný na 
indivíduum, potiaľ nie je možné ekonomicky napredovať. Spoločenské vlast-
níctvo výrobných prostriedkov v podobe štátneho vlastníctva, ktoré môže meniť 
racionálnu zložku vedomia, nemôže zmeniť jeho iracionálnu zložku. Socializmus 
v európskych krajinách skrachoval, pretože nebol schopný reformovať svoju eko-
nomiku tak, aby sa ekonomické vzťahy dostali do súladu s „vlastným“ indivi-
duálnym záujmom ľudí. 

Autorka sa pokúša svoj názor o racionálnej a nemennej iracionálnej zložke ve-
domia odvodiť z „nového“ čítania Marxa, predovšetkým z nového prekladu práce 
Nemecká ideológia. Jej „Nové úvahy o teórii historického materializmu“ (kap. 8), 
však okrem snahy postaviť proti sebe Marxa a Engelsa možno chápať aj ako sna-
hu inkorporovať názory „analytického marxistu“ Cohena do názorov Marxa. 

Práca Wei Xiaoping je plná otvorených problémov, čiastkových analýz a poku-
sov o riešenia, ale ani v jednom prípade nie je problém dotiahnutý do jednoz-
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načného záveru. Na rozdiel od sebavedomých záverov zjazdu čínskych komu-
nistov o budovaní socializmu s čínskou charakteristikou je práca Ekonomická 
a politická transformace Číny: nové rozbory skôr prácou plnou pochybností o tom, 
či Čína, napriek tomu, že kráča po ceste ekonomického rozvoja, stále kráča po 
ceste socializmu. Na toto autorka nedáva žiadnu jasnú odpoveď, veď nakoniec, 
z jej pohľadu je podstata socializmu dosť hmlistý pojem (s. 30). 
 

      Vladimír Manda 
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