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Gdy na fundamentalne dla idei prawa
człowieka wartoWci, takie jak wolnoWć politycz-
na, czy pogl>d o równoWci wszystkich ludzi,
spojrzy siC z odpowiednio odległej perspekty-
wy, to mog> siC one wydać osobliwe, czy wrCcz
kuriozalne. Postrzegana dziW na Zachodzie
jako oczywistoWć szeroko pojCta idea wolnoWci
nie jest uniwersalnym stanem człowieka, ale
tylko pewnym tworem historycznym i społecz-
nym1. Podobnie rzecz ma siC z takimi aspekta-
mi praw człowieka jak równoWć ontologiczna,
czy równoWć wobec prawa. „WolnoWć, przemoc,
miłoWć, sprawiedliwoWć, komfort, szczCWcie – te
wszystkie pojCcie czCWciej dziel>, nic ł>cz>,
ludzi w Angli i, Polsce, Pakistanie, Chinach,
Indiach b>da Stanach Zjednoczonych.”2

W Chinach samoistnie nie wykształciła
siC idea powszechnej równoWci ludzi. GodnoWć
człowieka nie była uwacana za cechC wrodzo-
n> i absolutn>, ale za nabywan> przez samo-
doskonalenie i awans społeczny. GłCbsza
analiza tej fundamentalnej rócnicy  miCdzy
Wschodem a Zachodem moce być wskazówk>
do zrozumienia trudnoWci, z jakimi wi>ce siC
wprowadzanie powszechnych praw człowieka
w Chinach. Moce tec pomóc w znalezieniu
odpowiedzi na pytanie o perspektywy dalszego
rozwoju tych praw w rejonie Azji Południowo-
Wschodniej.

KonfucjaMska koncepcja godnoWci
człowieka

Ponicsze rozwacania bCd> dotyczyły
cywilizacji konfucjaMskiej, pojCcia obejmuj>ce-
go nie tylko tezy Konfucjusza, ale istny konglo-
merat wielu rócnych idei, które zostały wł>czo-
ne w skład oficjalnej, cesarskiej filozofii3. Poza
okresem „Stu Szkół”4, w którym wykształtowały
siC podstawowe kierunki myWli chiMskiej, w Chi-
nach nie wybuchały wiCksze spory ideologicz-
ne. Rozwój fi lozofii nastCpował nie w duchu
agonu, ale na zasadach kompromisu i koopera-
cji rócnych idei5.  W praktyce zaW wszelk> in-
nowacyjn> myWl tłumił lub wchłaniał do swej
doktryny konfuc janizm. Warto wspomnieć,
ce choć na przestrzeni wieków tezy tej szkoły
ulegały istotnym zmianom, to mocna jednak
wyodrCbnić podstawowe załocenia, na których
filozofia ta została zbudowana, i które nie trac>
swojej aktualnoWci do dziW.

KonfucjaMscy mCdrcy udzielali  jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie o naturC ludzk>
–  uznawali, ce jest ona dobra6. Nie oznacza to
jednak, ce kacdy człowiek jest dobry, ale tylko
to, ce moce siC takim stać. SpoWród wszyst-
kich kontynuatorów myWli Konfucjusza proble-
mem natury ludzkiej najszerzej zaj>ł siC Men-
cjusz, który twierdził, ce kacdy człowiek ma
w sobie „cztery zal>cki”. Współczucie wiedzie
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1 Z. Bauman, WolnoWć, Kraków  1995, s. 11.
2 P. Kłodkow ski, Wojna Wwiatów? O iluzji wartoWci uniwersalnych, Kraków  2002.
3 Poza czasami pierw szej dynastii (221-206 p.n.e.) oraz okresem panow ania cesarza Wu z dynastii Liang
(464-549 n.e.) konfucjanizm był oficjaln> religi> paMstw ow >. Naw et gdy w  V w. na jego miejsce w prow adzono
buddyzm, f ilozofia polityki i zasady działania paMstw a oparte były wci>c na konfucjanizmie.
4 Okres „stu szkół” obejmow ał lata panow ania dynastii Wschodnich Zhou (770-221 p.n.e.). Patrz: W. RodziMski,
Historia Chin, Wrocław  1992, s. 721.
5 Tradycyjnie uw aca siC, ce cyw ilizacja europejska oparta jest na konflikcie, zaW azjatycka na harmonii. Jest to
rozrócnienie słuszne, jednak czCsto niewłaWciw ie interpretow ane. SpołeczeMstw o chiMskie, choć oparte na harmonii,
nie jest pow szechnie szczCWliw > utopi>. W przeszłoWci w  imiC utrzymania porz>dku czCsto eliminow ano fizycznie
całe zbiorow oWci. Warto zw rócić uw agC na podobieMstw o miCdzy słow ami zheng i zheng, z których pierw sze
oznacza w łaWnie harmoniC, a drugie ekspedycjC karn>.
6 Odmiennego zdania był Xunzi, jednak nie jest on przez w szystkich sinologów  uznany za konfucjanistC.
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w stronC ciepłego i cyczliwego nastawienia do
ludzi. Uczucie wstydu daje pocz>tek cnocie
prawnoWci. SkromnoWć i pokora prowadz> do
zgodnego z obyczajami zachowania. ZdolnoWć
odrócnia dobra od zła jest zal>ckiem m>droWci.
Kacdy człowiek moce rozwin>ć te cztery cnoty
i stać siC mCdrcem, czyli osi>gn>ć konfucjaM-
ski ideał etyczny7.

Skoro kacdy ma potencjał do tego, by
stać siC dobrym, to niewykształcenie w sobie
wspomnianych cnót jest wynikiem b>da braku
chCci do samodoskonalenia, b>da tec Wwiado-
mego tłumienia w sobie „czterech zal>cków”.
Walory te nalecy rozwijać, gdyc to one odróc-
niaj> ludzi od zwierz>t. Konfucjanizm proponujC
surow> gradacjC etyczn>:

Kung Tu Tzu spytał: Wszyscy ludzie s> rów-
ni, jednak jedni s> wielkimi ludami, a inni
poWlednimi. Jak to siC dzieje?
Mencjusz odpowiedział: Ci, którzy pod>-
caj> Wladem tego, co w nich wzniosłe, staj>
siC wielkimi ludami, zaW ci, którzy pod>ca-
j> Wladem tego co w nich małe, staj> siC
poWlednimi ludami8.

Ideałem etycznym był człowiek sz la-
chetny (junz i)9.  Konfucjusz zdecydowanie
przeciwstawia postawC junz i charakterowi
prostaków10. Taka dychotomia była nie tylko
zabiegiem stylistycznym, ale przede wszys-
tkim wyrazem olbrzymich rócnic społecznych
i prób> ich usprawiedliwienia. Rozwarstwienie
miało przede wszystkim wymiar etyczny, a nie,
tak jak w Europie, społeczny, czy gospodar-
czy : „Im wycsza jest  doskonałoWć etyczna
człowieka, do tym wycszej warstwy społecznej
winien on naleceć.”11; „Szlachetny odznacza
siC godnoWci>, lecz nie dum>. Prostak bywa
dumny, choć brak mu godnoWci.”12

Czy w społeczeMstwie, które było przeko-
nane o tym, ce człowiek zły bliski jest w swej
naturze zwierzCtom lub co najmniej barbarzyM-
com, w społeczeMstwie, które stawiało olbrzy-
mi> barierC miCdzy szlachetnymi konfucjanista-
mi a prostackim ludem mogła siC samoistnie
rozwin>ć idea powszechnej godnoWci człowie-
ka? Odpowieda brzmi oczywiWcie: nie. Jednak
o wiele wiCksz> wagC ma inne pytanie: dlacze-
go na Zachodzie rozwinCła siC idea powszech-
nej godnoWci ludzi i w konsekwencji powszech-
ne prawa i wolnoWci?

Zamiast wskazywać na pozytywne czyn-
niki, które umocliwiły rozwiniCcie siC tej idei,
ukacemy czynniki negatywne, które zadecydo-
wały o odmiennym rozwoju chiMskiej koncepcji
godnoWci człowieka.

Rz>dz>cy – Rz>dzeni

Z punktu widzenia historii powszechnej
idea równoWci wszystkich ludzi stanowi istne
kuriozum. Nie mamy tu na myWli równoWci
szans – w tym przypadku niedoWcignionym ide-
ałem dla Zachodu mogłaby być chiMska mery-
tokracja ze swoj> ki lkutysiCczn> tradycj>.
Przedmiotem ponicszych rozwacaM bCdz ie
równoWć polityczna, równoWć wobec prawa oraz
idea powszechnej godnoWci ludzkiej.

ChiMskie społeczeMstwo dzieli siC trady-
cyjnie na cztery grupy: arystokracjC rz>dz>c>
(shi), rolników (nong), rzemieWlników (gong)
oraz kupców (shang)13. Dwie ostatnie warstwy
cieszyły siC dosyć niskim statusem społecz-
nym. W praktyce wiCc poza rolnikami i arysto-
kracj> nie było cadnej innej licz>cej siC siły.
Powycsze podziały społeczeMstwa sprzyjały
utrzymaniu korzystnego dla mandarynów
status quo. Rolnicy, którzy  czCsto wzniecali
powstania, nie mieli zazwyczaj na celu zmiany

7 Y. Fung, A history of chinese philosophy, t. 1, Princeton 1983, s. 121.
8 „Kung Tu Tzu asked: «All are equally men, yet some are great men and some are small men. How  is this?» Mencius
replied: «Those w ho follow  that part of themselves w hich is great are great men, and those w ho follow  that part of
themselves w hich is small are small men.»”, tamce, s. 122.
9 W jCzyku angielskim ten termin f ilozofii konfucjaMskiej brzmi superior man, który w yraaniej podkreWla w ycszoWć
takiej osoby w  stosunku do reszty społeczeMstw a. W jCzyku chiMskim junzi oznacza tec w ładcC, suw erena.
10 F. Bykow, Powstanie chiMskiej myWli politycznej i filozoficznej, Warszaw a 1978, s. 150.
11 Tamce, s. 221.
12 http://w w w.chiny.pl/kongzi.php (23.09.08 r.).
13 W. RodziMski, dz. cyt., s. 42.
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systemu rz>dzenia, ale d>cyli jedynie do popra-
wy własnego bytu. Liczne zrywy chłopsk ie
rzadko wiCc niosły ze sob> jakiekolwiek inne
zmiany poza zmian> osoby sprawuj>cej wła-
dzC. Nie istniała w Chinach grupa zdolna do
przeprowadzenia rewolucji podobnej do Wiel-
kiej Rewolucji Francuskiej. Nie istniała w Chi-
nach klasa Wrednia.

Jednym z najwacniejszych czynników
hamuj>cych jej rozwój był specyficzny charak-
ter chiMskich miast. W przypadku Europy to
właWnie w ducych metropoliach kwitły nowe
idee i rozwijało siC kupiectwo.  W Chinach
rzecz siC miała zgoła odmiennie – miasta były
siedz ibami mandarynów, centrami wszech-
władnej administracji14 , a handel i rzemiosło
rozwijały siC głównie na wsi. Brak wiCkszych
centrów wymiany handlowej i ideowej uniemoc-
liwił powstanie maj>cej WwiadomoWć wspólnej
tocsamoWci klasy Wredniej. Max Weber, który
upatrywał w specyfice miast chiMskich jedn>
z przeszkód dla rozwoju kapitalizmu, podsu-
mowuje swoje rozwacania zgrabn> fraz>:
„Miasto było siedzib> mandarynatu i nie było
samorz>dne; wioska była samorz>dnym siedl-
iskiem ludzkim bez mandarynatu.”15

Kolejnym czynnikiem, który  wpłyn>ł
negatywnie na rozwój klasy Wredniej w Chinach,
był wspomniany niski status kupców i rzemieW-
lników. Pos>dzano te grupy o niemoralny zby-
tek, lichwiarstwo i nieodprowadzanie pełnych
podatków16. Mimo wrogiego nastawienia rz>-
dz>cych do kupców nie rozgorzała miCdzy tymi
dwiema grupami walka, k tóra w przypadku
Europy stała siC sił> napCdow> wielu rewolucji.
Kupcy nie wystCpowali przeciw mandarynom,
gdyc ich najwiCksz> ambicj> było wejWcie siC
do ich klasy:

ChiMscy b iznesmeni prawie zawsze prze-
kładali  kompromis nad walkC, dostoso-
wanie siC nad wyrócnianie siC, inwestowa-

nie pieniCdzy bezpiecznie w ziemiC i udzie-
lanie legalnych pocyczek nad ryzykowne
inwestycje  w przemysł. Ich przemocnym
ideałem była asymilacja, stanie siC czCW-
ci> paMstwa przez wł>czenie siC do stanu
mandarynów albo ob serwowanie jak ich
dzieci, czy wnuki to rob i>17.

OsobC nowo przyjCt> do mandarynatu,
chiMskiego homo novus, nazywano przewacnie
„dwukrotnie urodzonym”18. Gdy ktoW stawał siC
człowiekiem szlachetnym musiał niejako naro-
dzić siC na nowo, porzucaj>c swoj> niemoraln>
przeszłoWć w nicszej warstwie społecznej.

W społeczeMstwie chiMskim istniał bar-
dzo silny podział na szlachetnych rz>dz>cych
i prostackich rz>dzonych. Tertium non datur –
klasa Wrednia w cesarskich Chinach nie wyk-
ształciła siC. Ten podział społeczny znajdował
w pełni swoje ideologiczne wyt łumaczenie
w konfucjanizmie.

Przywi>zanie do hierarchii i ładu

Bodaj najwiCkszym chiMskim ideałem
jest harmonia (zheng) panuj>ca miCdzy Nie-
bem a Ziemi>, Człowiekiem a Natur>, Panem
a Poddanym. KonfucjaniWci popularyzowali
wizjC harmonijnego społeczeMstwa, w którym
kacdy rzetelnie odgrywa swoje role społeczne.
Według ich teorii wszystkie stosunki społecz-
ne mocna sprowadzić do „piCciu relacji” (wulun):
miCdzy władc> a poddanym, ojcem a synem,
mCcem a con>, starszym a młodszym bratem,
przyjacielem a przyjacielem. Kształtowały one
hierarchiC,  według k tórej ktoW stoj>cy nicej
musiał być posłuszny i okazywać szacunek
osobom maj>cym wycsz> rangC społeczn>.
Ac trzy spoWród tych relacji dotycz> rodziny,
która zajmowała niezwykle wacne miejsce
w tradycyjnym społeczeMstwie chiMskim.

14 E. Balazs, Chinese civilization and bureaucracy, London 1972, s. 23.
15 „A city w as the seat of the mandarin and w as not self-governing; a village w as a self-governing settlement w ithout
mandarin.”, M. Weber, The Religion of China: Confucianism and Taoism, New  York 1951, s. 91.
16 E. Balazs, dz. cyt., s. 56.
17 „Chinese businessmen almost alw ays preferred to reach a compromise rather than f ight, to imitate rather than
branch out on their ow n, to invest money safely in land and carry on the permitted form of usury rather than risk
putting money into industrial enterprises. Their abiding ideal w as to become assimilated, to be part of the state by
becoming – or seeing their children or grandchildren become – scholar-off icials themselves.” Tamce, s. 23.
18 M. Weber, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, H. Wandow ski,Warszaw a 1995, s. 215.
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O przywi>zaniu dawnych ChiMczyków do
rodziny Wwiadczy sam ich jCzyk. Najstarszy
słownik chiMskiego Er ya, zawiera ponad sto
terminów oznaczaj>cych najrócniejsze relacje
rodzinne, z których wiCkszoWć nie ma swoich
odpowiedników w jCzykach europejskich. Za po-
moc> terminów zwi>zanych z pokrewieMstwem
wyracano tec niektóre pojCcia z nauk przyrod-
niczych. Pojedynczy atom nazywano „atomem
macierzystym”, a ciało dwuatomowe „atomem
dzieciCcym”19. JCzyk chiMskim zawiera tec infor-
macje o podziale na kategorie wewn>trz rodzi-
ny. Istniej> odrCbne okreWlenia na młodsz> –
meimei i starsz> córkC – jiejie, młodszego –
didi i starszego brata – gege. Inaczej nazywa
siC tec babciC ze strony ojca – zumu i ze strony
matki – waizumu20.

Rozwacania konfucjanistów dotycz>ce
rodziny i relacji w niej panuj>cych traktowały
zarazem o analogicznych relacjach w skali paM-
stwa. Tak jak chłodny i sformalizowany był sto-
sunek miCdzy ojcem a synem, tak samo WciWle
okreWlane były normy, zgodnie z którymi mini-
strowie współpracowali z urzCdnikami. Ten sys-
tem relacji poddaMstwa i współpracy przenikał
całe społeczeMstwo chiMskie. Nie przypadkiem
porównuje siC je do zegara

w którym z>bki jednych tryb ików dosko-
nale pasuj> do innych. Poczynaj>c od ce-
sarza a koMcz>c na ostatnim z poddanych,
wsz yscy mieszkaMcy k raju  s> z>bk ami
tego kolosalnego mechanizmu, który moc-
na nazwać narodem chiMskim21.

Brak zasady rz>dów prawa

Utrzymaniu nierównoWci społecznych
szedł w sukurs nie tylko konfucjanizm ze swoj>
etyk>, ale równiec bazuj>cy na jego wartoW-
ciach system prawny. Tym, co odrócniało je od
europejskich porz>dków prawnych, był zakres

obowi>zywania – ChiMczycy nie stali siC równi
wzglCdem prawa.

Jednym z czynników, który wpłyn>ł na
to, ce idea powszechnoWci systemu prawnego
nie wykształciła siC w Chinach, był brak prze-
konania o jego boskim pochodzeniu. W wielu
innych krajach przepisy prawne miały tradycyj-
nie pozaziemsk> legitymacjC22.  W wyniku
tak iego przekonania prawo postrzegano nie
jako ludzk i,  niedoskonały  twór,  ale jako
nienaruszalne zasady, których złamanie groziło
nie tylko sankcj> prawn>, ale i religijn>.

Decyduj>cy wpływ na charakter syste-
mu prawa mieli jednak rz>dz>cy urzCdnicy
konfucjaMscy. Postulowali oni, by lud trzymać
w ryzach za pomoc> prawa (fa), podczas gdy
mandaryni kierować siC bCd> dobrymi obycza-
jami (li). Wszelkie próby wprowadzenia pow-
szechnie obowi>zuj>cych kodeksów prawnych
spotykały siC ze znacznym sprzeciwem: „Ko-
deks Fan Suan-tzi wywołał ostry protest Konfu-
cjusza, poniewac wprowadzenie praw pisanych
ustanowiło w Wwietle prawa równoWć miCdzy
szlachetnymi a prostakami.”23  Wprowadzenie
powszechnego prawa mogłoby bowiem zabu-
rzyć panuj>c> w paMstwie harmoniC:

Kiedy prawa stan> siC wszystkim znane,
ludzie b Cd> wiedzieć, jak unik n>ć k ary
i przestan> siC bać starszych. JeWli prawda
i nieprawda bCd> okreWlane jedynie wed-
ług spisu praw, to jak starsi i wycsi reali-
zować bCd> swe rz>dy?24

Nie ulega w>tpliwoWci, ce w dawnych
Chinach prawo nie było ani powszechnie obo-
wi>zuj>ce, ani powszechnie znane. Sprzyjało
to prawnej dyskryminacji niewykształconych
rolników, czy rzemieWlników. Uprzywilejowanie
osób zajmuj>cych wysokie pozycje społeczne
było zaW usankcjonowane w samych kodek-
sach karnych.

19 H. Nakamura, Systemy myWlenia ludów Wschodu: Indie, Chiny, Tybet, Japonia, red. P. P. Wiener, przeł. M. Kanert,
W. Szkudlarczyk-Brkić, Kraków  2005, s. 266.
20 Dosł. „zew nCtrzna babcia”, co oznacza, ce nie nalecy bezpoWrednio do rodziny i w iCzi z ni> s> znacznie słabsze
nic z krew nymi od strony ojca.
21 P. Kłodkow ski, Wojna Wwiatów? O iluzji wartoWci uniwersalnych, Kraków  2002, s. 257.
22 Niech za przykład posłucy Kodeks Hammurabiego: „Gdy bóg Marduk polecił mi, abym dobrze ludami rz>dził, abym
dał krajow i dobre kierow nictw o, w łocyłem praw o i spraw iedliw oWć do ust kraju, zapew niłem ludziom pomyWlnoWć”,
cytat za: Pomniki prawa, red. D. MariaMska, Koszalin 1996, s. 23.
23 F. Bykow, dz. cyt., s. 104.
24 Tamce, s. 103.
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Juc za czasów dynastii Zhou wyrócnia-
no tzw. „osiem uprzywilejowanych” grup spo-
łecznych (ba-i). Podstaw> legitymuj>c> przy-
nalecnoWć do nich było: pokrewieMstwo z cesa-
rzem, długoletnia słucba rodzinie cesarskiej,
zasługi dla paMstwa, m>droWć jako udzielanie
rad i uznany przykład moralny, przydatnoWć
w administracji i słucbie wojskowej, przykładna
gorliwoWć w słucbie paMstwowej, godnoWć szla-
checka i wysoki stopieM hierarchii urzCdniczej,
prawo goWcinnoWci, z którego korzystali potom-
kowie poprzednio panuj>cych dynastii25. Prze-
pisy dotycz>ce „oWmiu uprzywilejowanych”
powtórzono w kodeksie dynastii Qing,  który
ukazał siC w roku 1740 pod tytułem Ustawy
i rozporz>dzenia Wielk iej Dynastii Qing (Da
Qing luli)26. Kodeks ten obowi>zywał z pewnymi
zmianami ac do upadku dynastii w roku 1911.

Hierarchizacja prawa przejawiała siC nie
tylko w uzalecnianiu sankcji od pozycji społe-
cznej, ale tec w stopniowaniu jej wysokoWci
w zalecnoWci od stopnia pokrewieMstwa z prze-
stCpc>. Im osoba była blicej z nim zwi>zana,
tym wycsz> karC otrzymywała. Zasada ta obo-
wi>zywała najczCWciej w przypadku kar zbioro-
wych. JeWli zawiniła córka surowo karano nie
tylko jej rodziców, ale takce dziadków, czy na-
wet s>siadów, odpowiedzialnych moralnie za
przestrzeganie prawa przez osoby mieszkaj>-
ce w ich okolicy.

UrzCdnicy tworz>cy przepisy wprowa-
dzaj>ce tak wiele podziałów i przywilejów d>cyli
nie do ochrony praw jednostki, ale do zachowa-
nia społecznej harmonii. Zawsze przedkładano
porz>dek nad wolnoWć. W cesarskich Chinach
i pewnym stopniu w czasach póaniejszych sy-
stem prawny regulował tylko relacjC paMstwo-
obywatel, a nie same stosunki miCdzy obywa-
telami. Nie tylko nie zapewniał on ochrony praw
jednostkowych, ale równiec sprzyjał utrzyma-
niu nierównoWci społecznych, faworyzuj>c licz-
ne grupy zwi>zane z rz>dz>cymi mandarynami.

Taoizm

Opisane powycej konfucjaMskie zasady
etyki i bazuj>ca na nich organizacja paMstwa
i społeczeMstwa, choć dominuj>ce, nie były je-
dynymi, które zyskały szerokie poparcie. Szko-
ł> filozoficzn>, która z ducymi sukcesami kon-
kurowała z konfucjanizmem był taoizm.

NajwiCcej w swoich pracach spoWród
taoistycznych mCdrców poWwiCcił zagadnieniu
równoWci Chuang Tzu. Teoria równoWci wszyst-
kich ludzi była w jego myWli tylko pochodn>
tezy o ekwiwalencji wszechrzeczy. Chuang Tzu
twierdził, ce wszyscy ludzie powinni cieszyć
siC pełn> wolnoWci>, a by to stało siC faktem,
trzeba uznać, ce nic w Wwiecie nie jest złe,
a cadny punkt widzenia nie jest błCdny.

Ludzie jedz> miCso, jelenie cywi> siC traw>.
WCce ceni> larwy, sowy i kruki przepadaj>
za myszami. Z tej czwórki, kto ma właWciwy
smak? [...] Mao Qang i Li Qi były uznawane
przez mCcczyzn za najpiCkniejsze ze wszy-
stkich kobiet; jednakce na ich widok ryby
nurkowały głCboko pod wodC, ptaki wzbijały
siC wysoko w powietrze, a jelenie uciekały.
Z tej czwórki, któc wie, czym jest prawdziwe
piCkno?27

JeWli przy jmie s iC,  ce is tnieje jeden
standard piCkna, mocna zapytać: jaki? Który
z tej czwórki? Gdy zaW nie uzna siC powszech-
nych norm urody, czy smaku, to wtedy mocna
stwierdzić, ce wszystkie powycsze przypadki
piCkna i smaku s> prawdziwe. JeWli nie wska-
cemy jednego wzorca jako właWciwego, to mu-
simy uznać wszystkie przypadki za równe.
JeWli wszystkie rzeczy i opinie s> jednakowo
prawdziwe, kacdy moce pod>cać za swoj>
własn> teori> i nie ma potrzeby dyskusji, czy
kłótni. Nikt nigdy nie dyskutował o tym, czy

25 A. KoWć, Prawo a etyka konfucjaMska w historii myWli prawnej Chin, Lublin 1998, s. 168.
26 Tamce, s. 159.
27 „Men eat f lesh; deer feed on grass. Centipides enjoy snakes; ow ls and crow s delight in mice. Of these four, w ho
know s the right taste? [...] Mao Ch’iang and Li Chi w ere considered by men as the most beautiful of w omen; but at the
sight of them fish dived deep in the w ater, birds soared high in the air, and deer hurried aw ay. Of these four, w ho
know s the right standard of beauty?”, Y. Fung, dz. cyt., s. 230.



25NierównoWci ontologiczne w konfucjaMsk im społeczeMstwie

szelest wiatru lub Wpiew ptaków ma dobr> lub
zł> is totC. Czemu wobec tego spieramy siC
o prawdziwoWć lub fałsz ludzkich teorii? „Zapo-
mnijmy o rócnicach miCdzy dobrem a złem.
Szukajmy radoWci w Wwiecie nieskoMczonoWci
i tam pozostaMmy!28 ” JeWli porzuci siC rócnice
miCdzy prawd> a fałszem, to te wartoWci nie
bCd> sobie przeciwstawiane: „Nie wyrócnianie
A i B jako przeciwstawnych jest prawdziw>
esencj> Tao.”29

Taoizm, choć był niezmiernie popularny
wWród nicszych warstw społecznych, nie od-
działał znacznie na organizacjC paMstwa chiM-
skiego. Wywarł jednak pewien wpływ na paM-
stwo tajpingów. Wprowadzono tam równy po-
dział ziemi, wspólny skarbiec, powszechne
prawa. Z powodu klCsk wojskowych i niespraw-
nego zarz>dzania powstanie tajpingów poniosło
ostateczn> klCskC w roku 1864 i wiele nowator-
skich idei, jak powszechne prawo, czy równoWć
mCcczyzn i kobiet, zostało na wiele lat zarzu-
conych30.

Powszechne prawa człowieka
w Chinach?

Jedn> z najwiCkszych przeszkód dla
wprowadzenia w ChiMskiej Republice Ludowej
praw człowieka jest niew>tpliwie ich powszech-
ny charakter, bowiem wci>c ceniona jest konfu-
cjaMska etyka, zgodnie z któr> godnoWć czło-
wieka zalecy od jego pozycji społecznej.

W ostatnich latach zachodz> jednak
w Chinach olbrzymie zmiany, które przyblicaj>
je do zachodnich standardów. Przede wszyst-
kim, wytworzyła siC liczna klasa Wrednia, oparta
głównie o mieszkaMców bogatych miast wscho-

dniego wybrzeca. Otwarcie chiMskiego rynku
i wprowadzanie zasad kapitalizmu poszerzyło
sferC wolnoWci ekonomicznej, która jest zarówno
czCWci> wolnoWci i praw człowieka, jak i Wrod-
kiem prowadz>cym do poszerzenia sfery wolno-
Wci obywatelskich31.

Ponadto, od koMca XX w. systematycz-
nie wprowadza siC zasadC rz>dów prawa: roz-
budowuje siC system prawny, zakłada szkoły
prawnicze, zwiCksza status społeczny zawodu
prawnika. Te działania maj> duce znaczenie dla
rozwoju praw człowieka, gdyc nie sposób ich
przestrzegać, gdy nie ceni siC samej idei prawa
i traktuje je tylko jako narzCdzie, a nie jako
wartoWć.

Podobnie jak to było w przypadku pierw-
szych kodeksów chiMskich, opór wWród miejs-
cowych elit moce budzić nie sam fakt wprowa-
dzania nowych praw, w tym przypadku praw
człowieka, ale ich powszechnoWć. Idea uniwer-
salnych praw, niezalecnych od pozycji społecz-
nej, autorytetu moralnego, rozwija siC w Azji nie
samoistnie, ale pod wpływem Zachodu. Czy
oznacza to wiCc, ce powszechnych praw czło-
wieka, nie wywodz>cych siC z tradycji konfu-
cjaMskiej, nie da siC w Chinach wprowadzić?

baden kraj nie jes t wiCaniem swojej
kultury i historii. Mimo braku tradycji zwi>za-
nych z powszechnymi prawami i mimo odmien-
nej koncepcji godnoWci ludzkiej, dalszy rozwój
praw i wolnoWci człowieka w Chinach jest moc-
liwy. W tradycji tego kraju lec> elementy, które
nie tylko s> zgodne z ide> praw człowieka, ale
takce mog> j> wzbogacać. Vwiadome korzys-
tanie z własnego dziedzictwa kulturowego i sto-
pniowe wdracanie reform pozwoli Chinom spro-
stać wymogom współczesnoWci.

28 „Let us forget the distinctions of right and w rong. Let us f ind enjoyment in the realm of infinite and remain there!”,
tamce, s. 231.
29 „Not to discriminate ‘that’ and ‘this’ as opposites is the very essence of Tao.”, tamce, s. 233.
30 W. RodziMski, dz. cyt., s. 399.
31 M. Friedmann, Kapitalizm i wolnoWć, przeł. M. Lasota, A. Kondratow icz, Warszaw a 1984, s. 6.


