Předmluva

Vydání mých odborných analýz o transformaci Číny
navrhl ředitel Global Scholarly Publications dr. Parviz Morewedge, působící na New York State University. Na jeho podnět jsem si prošla své vybrané texty na
dané téma, vytvořila z nich celek a s návrhem dr. Morewedge jsem souhlasila. Tyto statě vyznačují obecnou
stopu dějinné transformace Číny a jejího praktikování
marxistické teorie, jež se vine celou druhou polovinou
20. století od prvního historického přelomu (počínaje
rokem 1949) až po druhý historický přelom (počínaje rokem 1978). První přelom změnil zpola feudální, zpola
koloniální a teprve se rodící kapitalistickou společnost
na jistou formu socialismu. Zavedení tržní ekonomiky
a vznik vícerých forem vlastnictví během druhého přelomu pak vynesly na povrch některé z problémů, které
jsou vlastní spíše kapitalismu. Druhý dějinný přelom,
pokud ho nahlížíme z jeho vnitřní podstaty, lze považovat za období, jež se vyrovnávalo s problémy socialistické ekonomiky zcela nového typu; budeme-li jej nahlížet
z jeho vnější podstaty, můžeme jej považovat za něco, co
bylo vyvoláno ekonomickou globalizací. Ať se na to díváme odkudkoli, trendy ekonomické globalizace vytvořily
prostor pro dialog o teorii společnosti z různých hledisek. Mohli bychom to nazvat globalizací poznání.
Co se tematických okruhů týče, začínám analýzou fenoménu dějinného přerodu Číny, Marxovým jazykem
a poté pokračuji diskusí o distribuční spravedlnosti
od principu k širšímu kontextu: Marx versus Nozick
a Rawls. Do této diskuse se pochopitelně promítají i historické okolnosti, zejména již zmíněný dějinný přerod
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v Číně a současná smíšená ekonomika v situaci „globální vesnice“. Takový byl zhruba obsah první verze knihy.
V poslední úpravě jsem pak ještě dodala doplněk. V textu upozorňuji na některé nové teoretické otázky.
Ráda bych znovu využila příležitosti k tomu, abych
poděkovala profesoru dr. Parvizovi Morewedgovi a jeho
ženě, profesorce dr. Rosmarii Morewedgové, profesoru
dr. Ronovi Nahserovi a jeho ženě Mary Nahserové, profesoru dr. Thomasovi Magnellovi a jeho ženě Kim Magnellové. Díky jejich srdečnosti jsem se při svém pobytu ve Spojených státech mohla cítit jako doma. Debaty
s nimi a rovněž s dr. Samuelem M. Nataliem, dr. Charlesem Randallem Paulem, profesory Johnem Roemerem, Bertellem Ollmanem a Rickem Wolffem, ale i dalšími akademiky, mě přiblížily k hlubšímu porozumění
současné situace a poskytly mi mimořádně cennou zkušenost.
Wei Xiaoping
Filosoﬁcký ústav
Čínské akademie společenských věd
Peking
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