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Tomasz Janyst

Nierówno ci ontologiczne w konfucja skim społecze stwie
jako przeszkoda w rozwoju powszechnych praw człowieka

Gdy na fundamentalne dla idei prawa
człowieka warto ci, takie jak wolno ć polityczna, czy pogl d o równo ci wszystkich ludzi,
spojrzy si z odpowiednio odległej perspektywy, to mog si one wydać osobliwe, czy wr cz
kuriozalne. Post rzegana dzi na Zachodzie
jako oczywisto ć szeroko poj ta idea wolno ci
nie jest uniwersalnym stanem człowieka, ale
tylko pewnym tworem historycznym i społecznym1. Podobnie rzecz ma si z takimi aspektami praw człowieka jak równo ć ontologiczna,
czy równo ć wobec prawa. „Wolno ć, przemoc,
miło ć, sprawiedliwo ć, komfort, szcz cie – te
wszystkie poj cie cz ciej dziel , ni ł cz ,
ludzi w Anglii, Polsce, Pakistanie, Chinach,
Indiach b d Stanach Zjednoczonych.”2
W Chinach samoistnie nie wykształciła
si idea powszechnej równo ci ludzi. Godno ć
człowieka nie była uwa ana za cech wrodzon i absolutn , ale za nabywan przez samodosk onalenie i awans społecz ny. Gł bs za
analiza t ej fundamentalnej ró nicy mi dzy
Wschodem a Zachodem mo e być wskazówk
do zrozumienia trudno ci, z jakimi wi e si
wprowadzanie powszechnych praw człowieka
w Chinach. Mo e te pomóc w znalezieniu
odpowiedzi na pytanie o perspektywy dalszego
rozwoju tych praw w rejonie Azji PołudniowoWschodniej.

Konfucja ska koncepcja godno ci
człowieka
Poni sz e rozwa ania b d dotycz yły
cywilizacji konfucja skiej, poj cia obejmuj cego nie tylko tezy Konfucjusza, ale istny konglomerat wielu ró nych idei, które zostały wł czone w skład oficjalnej, cesarskiej filozofii3. Poza
okresem „Stu Szkół”4, w którym wykształtowały
si podstawowe kierunki my li chi skiej, w Chinach nie wybuchały wi ksze spory ideologiczne. Rozwój filozofii nast pował nie w duchu
agonu, ale na zasadach kompromisu i kooperacji ró nych idei5. W praktyce za wszelk innowacyjn my l tłumił lub wchłaniał do swej
doktryny k onfuc janizm. W arto wspomnieć,
e choć na przestrzeni wieków tezy tej szkoły
ulegały istotnym zmianom, to mo na jednak
wyodr bnić podstawowe zało enia, na których
filozofia ta została zbudowana, i które nie trac
swojej aktualno ci do dzi .
Konfucja sc y m drcy udzielali jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o natur ludzk
– uznawali, e jest ona dobra6. Nie oznacza to
jednak, e ka dy człowiek jest dobry, ale tylko
to, e mo e si takim stać. Spo ród wszystkich kontynuatorów my li Konfucjusza problemem natury ludzkiej najszerzej zaj ł si Mencjusz, który twierdził, e ka dy człowiek ma
w sobie „cztery zal ki”. Współczucie wiedzie

Z. Bauman, Wolno ć, Kraków 1995, s. 11.
P. Kłodkow ski, Wojna wiatów? O iluzji warto ci uniwersalnych, Kraków 2002.
3
Poz a czasami pierw s zej dynastii (221-206 p.n.e.) oraz okresem panow ania ces arza Wu z dynastii Liang
(464-549 n.e.) konfucjanizm był oficjaln religi pa stw ow . Naw et gdy w V w. na jego miejsce w prow adzono
buddyzm, filozofia polityki i zasady działania pa stw a oparte były wci na konfucjaniz mie.
4
Okres „stu szkół” obejmow ał lata panow ania dynastii Wschodnich Zhou (770-221 p.n.e.). Patrz: W. Rodzi ski,
Historia Chin, Wrocław 1992, s. 721.
5
Tradycyjnie uw a a si , e cyw ilizacja europejska oparta jest na konflikcie, za azjatycka na harmonii. Jest to
rozró nienie słuszne, jednak cz sto niewła ciw ie interpretow ane. Społecze stw o chi skie, choć oparte na harmonii,
nie jest pow szechnie szcz liw utopi . W przeszło ci w imi utrzymania porz dku cz sto eliminow ano fizycznie
- z których pierw sze
całe zbiorow o ci. Warto zw rócić uw ag na podobie stw o mi dzy słow ami zheng
` i zheng,
oznacza w ła nie harmoni , a drugie ekspedycj karn .
6
Odmiennego zdania był Xunzi, jednak nie jest on przez w szystkich sinologów uznany za konfucjanist .
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w stron ciepłego i yczliwego nastawienia do
ludzi. Uczucie wstydu daje pocz tek cnocie
prawno ci. Skromno ć i pokora prowadz do
zgodnego z obyczajami zachowania. Zdolno ć
odró nia dobra od zła jest zal kiem m dro ci.
Ka dy człowiek mo e rozwin ć te cztery cnoty
i stać si m drcem, czyli osi gn ć konfucja ski ideał etyczny 7.
Skoro ka dy ma potencjał do tego, by
stać si dobrym, to niewykształcenie w sobie
wspomnianych cnót jest wynikiem b d braku
ch ci do samodoskonalenia, b d te wiadomego tłumienia w sobie „czterech zal ków”.
Walory te nale y rozwijać, gdy to one odró niaj ludzi od zwierz t. Konfucjanizm proponuj
surow gradacj etyczn :
Kung Tu Tzu spytał: Wszyscy ludzie s równi, jednak jedni s wielkimi lud mi, a inni
po lednimi. Jak to si dzieje?
Mencjusz o dpowiedział: Ci, którzy pod aj ladem tego, co w nich wzniosłe, staj
si wielkimi lud mi, za ci, którzy pod aj ladem tego co w nich małe, staj si
po lednimi lud mi 8.

Ideałem ety czny m był człowiek sz lachet ny (junz i) 9. K onfucjus z z decy dowanie
przeciws tawia post aw junz i charak terowi
prostaków10. Taka dychotomia była nie tylko
zabiegiem stylistycznym, ale przede wszystkim wyrazem olbrzymich ró nic społecznych
i prób ich usprawiedliwienia. Rozwarstwienie
miało przede wszystkim wymiar etyczny, a nie,
tak jak w Europie, społeczny, czy gospodarczy : „Im wy sza jest dos konało ć etyc zna
człowieka, do tym wy szej warstwy społecznej
winien on nale eć.”11; „Szlachetny odznacza
si godno ci , lecz nie dum . Prostak bywa
dumny, choć brak mu godno ci.”12

Czy w społecze stwie, które było przekonane o tym, e człowiek zły bliski jest w swej
naturze zwierz tom lub co najmniej barbarzy com, w społecze stwie, które stawiało olbrzymi barier mi dzy szlachetnymi konfucjanistami a prostackim ludem mogła si samoistnie
rozwin ć idea powszechnej godno ci człowieka? Odpowied brzmi oczywi cie: nie. Jednak
o wiele wi ksz wag ma inne pytanie: dlaczego na Zachodzie rozwin ła si idea powszechnej godno ci ludzi i w konsekwencji powszechne prawa i wolno ci?
Zamiast wskazywać na pozytywne czynniki, które umo liwiły rozwini cie si tej idei,
uka emy czynniki negatywne, które zadecydowały o odmiennym rozwoju chi skiej koncepcji
godno ci człowieka.

Rz dz cy – Rz dzeni
Z punktu widzenia historii powszechnej
idea równo ci wszystkich ludzi stanowi istne
kurioz um. Nie mamy t u na my li równo ci
szans – w tym przypadku niedo cignionym ideałem dla Zachodu mogłaby być chi ska merytokracja ze swoj kilk uty si cz n trady cj .
Przedmiotem poni szyc h rozwa a b dz ie
równo ć polityczna, równo ć wobec prawa oraz
idea powszechnej godno ci ludzkiej.
Chi skie społecze stwo dzieli si tradycyjnie na cztery grupy: arystokracj rz dz c
(shi), rolników (nong), rzemie lników (gong)
oraz kupców (shang)13. Dwie ostatnie warstwy
cieszyły si dosyć niskim statusem społecznym. W praktyce wi c poza rolnikami i arystokracj nie było adnej innej licz cej si siły.
Powy sze podziały społecze stwa sprzyjały
utrz ymaniu k orz ys tnego dla mandary nów
status quo. Rolnicy, którzy cz sto wzniecali
powstania, nie mieli zazwyczaj na celu zmiany

Y. Fung, A history of chinese philosophy, t. 1, Princeton 1983, s. 121.
„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.»”, tam e, s. 122.
9
W j zyku angielskim ten termin filozofii konfucja skiej brzmi superior man, który w yra niej podkre la w y szo ć
takiej osoby w stosunku do reszty społecze stw a. W j zyku chi skim junzi oznacza te w ładc , suw erena.
10
F. Bykow, Powstanie chi skiej my li politycznej i filozoficznej, Warszaw a 1978, s. 150.
11
Tam e, s. 221.
12
http://w w w.chiny.pl/kongzi.php (23.09.08 r.).
13
W. Rodzi ski, dz. cyt., s. 42.
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systemu rz dzenia, ale d yli jedynie do poprawy własnego by tu. Licz ne z rywy chłopsk ie
rzadko wi c niosły ze sob jakiekolwiek inne
zmiany poza zmian osoby sprawuj cej władz . Nie istniała w Chinach grupa zdolna do
przeprowadzenia rewolucji podobnej do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Nie istniała w Chinach klasa rednia.
Jednym z najwa niejszych czy nników
hamuj cych jej rozwój był specyficzny charakter chi skich miast. W przypadku Europy to
wła nie w du ych metropoliach kwitły nowe
idee i rozwijało si k upiect wo. W Chinach
rzecz si miała zgoła odmiennie – miasta były
siedz ibami mandary nów, c ent rami ws zec hwładnej administracji14 , a handel i rzemiosło
rozwijały si głównie na wsi. Brak wi kszych
centrów wymiany handlowej i ideowej uniemo liwił powstanie maj cej wiadomo ć wspólnej
to samo ci klasy redniej. Max Weber, który
upatrywał w specyfice miast chi skich jedn
z przeszkód dla rozwoju kapitalizmu, podsumowuje s woje roz wa ania z grabn fraz :
„Miasto było siedzib mandarynatu i nie było
samorz dne; wioska była samorz dnym siedliskiem ludzkim bez mandarynatu.”15
Kolejnym c zynnikiem, który wpłyn ł
negatywnie na rozwój klasy redniej w Chinach,
był wspomniany niski status kupców i rzemie lników. Pos dzano te grupy o niemoralny zbytek, lichwiarstwo i nieodprowadzanie pełnych
podatków16. Mimo wrogiego nastawienia rz dz cych do kupców nie rozgorzała mi dzy tymi
dwiema grupami walka, k tóra w prz ypadku
Europy stała si sił nap dow wielu rewolucji.
Kupcy nie wyst powali przeciw mandarynom,
gdy ich najwi ksz ambicj było wej cie si
do ich klasy:
Chi scy b iznesmeni prawie zawsze przekła dali komp romi s nad wal k , d osto sowanie si nad wyró nianie si , inwestowa-

nie pieni dzy bezpiecznie w ziemi i udzielanie legalnych po yczek nad ryzykowne
inwestycje w przemysł. Ich p rzemo nym
ideałem b yła asymilacja, stanie si cz ci pa stwa przez wł czenie si do stanu
mandarynów alb o ob serwowanie j ak ich
dzieci, czy wnuki to rob i 17.

Osob nowo przyj t do mandarynatu,
chi skiego homo novus, nazywano przewa nie
„dwukrotnie urodzonym”18. Gdy kto stawał si
człowiekiem szlachetnym musiał niejako narodzić si na nowo, porzucaj c swoj niemoraln
przeszło ć w ni szej warstwie społecznej.
W społecze stwie chi skim istniał bardzo silny podział na szlachetnych rz dz cych
i prostackich rz dzonych. Tertium non datur –
klasa rednia w cesarskich Chinach nie wykształciła si . Ten podział społeczny znajdował
w pełni swoje ideologic zne wyt łumacz enie
w konfucjanizmie.

Przywi zanie do hierarchii i ładu
Bodaj najwi ks zym chi skim ideałem
jest harmonia (zheng) panuj ca mi dz y Niebem a Ziemi , Człowiekiem a Natur , Panem
a Poddanym. Konfucjani ci popularyzowali
wizj harmonijnego społecze stwa, w którym
ka dy rzetelnie odgrywa swoje role społeczne.
Według ich teorii wszystkie stosunki społeczne mo na sprowadzić do „pi ciu relacji” (wulun):
mi dzy władc a poddanym, ojcem a synem,
m em a on , starszym a młodszym bratem,
przyjacielem a przyjacielem. Kształtowały one
hierarc hi , według k tórej kt o st oj c y ni ej
musiał być posłuszny i okazywać szacunek
osobom maj cym wy sz rang społeczn .
A trzy spo ród tych relacji dotycz rodziny,
kt óra zajmowała niez wy kle wa ne miejs ce
w tradycyjnym społecze stwie chi skim.

E. Balazs, Chinese civilization and bureaucracy, London 1972, s. 23.
„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 fight, 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-officials themselves.” Tam e, s. 23.
18
M. Weber, Szkice z socjologii religii, przeł. J. Prokopiuk, H. Wandow ski,Warszaw a 1995, s. 215.
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Nierówno ci ontologiczne w k onfucja sk im społecze stwie
O przywi zaniu dawnych Chi czyków do
rodziny wiadczy sam ich j zyk. Najstarszy
słownik chi skiego Er ya, zawiera ponad sto
terminów oznaczaj cych najró niejsze relacje
rodzinne, z których wi kszo ć nie ma swoich
odpowiedników w j zykach europejskich. Za pomoc terminów zwi zanych z pokrewie stwem
wyra ano te niektóre poj cia z nauk przyrodniczych. Pojedynczy atom nazywano „atomem
macierzystym”, a ciało dwuatomowe „atomem
dzieci cym”19. J zyk chi skim zawiera te informacje o podziale na kategorie wewn trz rodziny. Istniej odr bne okre lenia na młodsz –
meimei i starsz córk – jiejie, młodszego –
didi i starszego brata – gege. Inaczej nazywa
si te babci ze strony ojca – zumu i ze strony
matki – waizumu20.
Rozwa ania konfucjanistów dotycz ce
rodziny i relacji w niej panuj cych traktowały
zarazem o analogicznych relacjach w skali pa stwa. Tak jak chłodny i sformalizowany był stosunek mi dzy ojcem a synem, tak samo ci le
okre lane były normy, zgodnie z którymi ministrowie współpracowali z urz dnikami. Ten system relacji podda stwa i współpracy przenikał
całe społecze stwo chi skie. Nie przypadkiem
porównuje si je do zegara
w którym z b ki jedn ych tryb ików doskonale pasuj do innych. Poczynaj c od cesarza a ko cz c na ostatnim z poddanych,
wsz yscy mie szka cy k raju s z b k ami
tego kolosalnego mechanizmu, który mo na nazwać narodem chi skim 21.

Brak zasady rz dów prawa
Ut rzy maniu nierówno ci społec zny ch
szedł w sukurs nie tylko konfucjanizm ze swoj
etyk , ale równie baz uj cy na jego warto ciach system prawny. Tym, co odró niało je od
europejskich porz dków prawnych, był zakres
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obowi zywania – Chi czycy nie stali si równi
wzgl dem prawa.
Jednym z czynników, który wpłyn ł na
to, e idea powszechno ci systemu prawnego
nie wykształciła si w Chinach, był brak przekonania o jego boskim pochodzeniu. W wielu
innych krajach przepisy prawne miały tradycyjnie pozaziems k legity macj 22. W wynik u
tak iego przek onania prawo postrzegano nie
jako ludz k i, niedos konały t wór, ale jak o
nienaruszalne zasady, których złamanie groziło
nie tylko sankcj prawn , ale i religijn .
Decyduj cy wpływ na charakter systemu prawa mieli jednak rz dz cy urz dnicy
konfucja scy. Postulowali oni, by lud trzymać
w ryzach za pomoc prawa (fa), podczas gdy
mandaryni kierować si b d dobrymi obyczajami (li). Wszelkie próby wprowadzenia powszechnie obowi zuj cych kodeksów prawnych
spotykały si ze znacznym sprzeciwem: „Kodeks Fan Suan-tzi wywołał ostry protest Konfucjusza, poniewa wprowadzenie praw pisanych
ustanowiło w wietle prawa równo ć mi dzy
szlachetnymi a prostakami.”23 Wprowadzenie
powszechnego prawa mogłoby bowiem zaburzyć panuj c w pa stwie harmoni :
Kiedy prawa stan si wszystkim znane,
lud zie b d wi edzie ć, ja k unik n ć k ary
i przestan si b ać starszych. Je li prawda
i nieprawda b d okre lane jedynie według spisu p raw, to jak starsi i wy si realizować b d swe rz dy? 24

Nie ulega w tpliwo ci, e w dawnych
Chinach prawo nie było ani powszechnie obowi zuj ce, ani powszechnie znane. Sprzyjało
to prawnej dyskryminacji niewykształconych
rolników, czy rzemie lników. Uprzywilejowanie
osób zajmuj cych wysokie pozycje społeczne
było za usankcjonowane w samych kodeksach karnych.

H. Nakamura, Systemy my lenia ludów Wschodu: Indie, Chiny, Tybet, Japonia, red. P. P. Wiener, przeł. M. Kanert,
W. Szkudlarczyk-Brkić, Kraków 2005, s. 266.
20
Dosł. „zew n trzna babcia”, co oznacza, e nie nale y bezpo rednio do rodziny i w i zi z ni s znacznie słabsze
ni z krew nymi od strony ojca.
21
P. Kłodkow ski, Wojna wiatów? O iluzji warto ci uniwersalnych, Kraków 2002, s. 257.
22
Niech za przykład posłu y Kodeks Hammurabiego: „Gdy bóg Marduk polecił mi, abym dobrze lud mi rz dził, abym
dał krajow i dobre kierow nictw o, w ło yłem praw o i spraw iedliw o ć do ust kraju, zapew niłem ludziom pomy lno ć”,
cytat za: Pomniki prawa, red. D. Maria ska, Koszalin 1996, s. 23.
23
F. Bykow, dz. cyt., s. 104.
24
Tam e, s. 103.
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Ju za czasów dynastii Zhou wyró niano tzw. „osiem uprzywilejowanych” grup społecznych (ba-i). Podstaw legitymuj c przynale no ć do nich było: pokrewie stwo z cesarzem, długoletnia słu ba rodzinie cesarskiej,
zasługi dla pa stwa, m dro ć jako udzielanie
rad i uznany prz ykład moralny, przydatno ć
w administracji i słu bie wojskowej, przykładna
gorliwo ć w słu bie pa stwowej, godno ć szlachecka i wysoki stopie hierarchii urz dniczej,
prawo go cinno ci, z którego korzystali potomkowie poprzednio panuj cych dynastii25. Przepisy dot ycz ce „o miu uprz ywilejowanyc h”
powtórzono w kodeksie dynastii Qing, który
ukazał si w roku 1740 pod tytułem Ust awy
i rozporz dzenia Wielk iej Dynastii Qing (Da
Qing luli)26. Kodeks ten obowi zywał z pewnymi
zmianami a do upadku dynastii w roku 1911.
Hierarchizacja prawa przejawiała si nie
tylko w uzale nianiu sankcji od pozycji społecznej, ale te w stopniowaniu jej wysoko ci
w zale no ci od stopnia pokrewie stwa z przest pc . Im osoba była bli ej z nim zwi zana,
tym wy sz kar otrzymywała. Zasada ta obowi zywała najcz ciej w przypadku kar zbiorowych. Je li zawiniła córka surowo karano nie
tylko jej rodziców, ale tak e dziadków, czy nawet s siadów, odpowiedzialnych moralnie za
przestrzeganie prawa przez osoby mieszkaj ce w ich okolicy.
Urz dnicy t worz cy przepisy wprowadzaj ce tak wiele podziałów i przywilejów d yli
nie do ochrony praw jednostki, ale do zachowania społecznej harmonii. Zawsze przedkładano
porz dek nad wolno ć. W cesarskich Chinach
i pewnym stopniu w czasach pó niejszych system prawny regulował tylko relacj pa stwoobywatel, a nie same stosunki mi dzy obywatelami. Nie tylko nie zapewniał on ochrony praw
jednostkowych, ale równie sprzyjał utrzymaniu nierówno ci społecznych, faworyzuj c liczne grupy zwi zane z rz dz cymi mandarynami.

Taoizm
Opisane powy ej konfucja skie zasady
etyki i bazuj ca na nich organizacja pa stwa
i społecze stwa, choć dominuj ce, nie były jedynymi, które zyskały szerokie poparcie. Szkoł filozoficzn , która z du ymi sukcesami konkurowała z konfucjanizmem był taoizm.
Najwi cej w s woic h pracach s po ród
taoistycznych m drców po wi cił zagadnieniu
równo ci Chuang Tzu. Teoria równo ci wszystkich ludzi była w jego my li tylko pochodn
tezy o ekwiwalencji wszechrzeczy. Chuang Tzu
twierdził, e wszyscy ludzie powinni cieszyć
si pełn wolno ci , a by to stało si faktem,
trzeba uznać, e nic w wiecie nie jest złe,
a adny punkt widzenia nie jest bł dny.
Ludzie jedz mi so, jelenie ywi si traw .
W e ceni larwy, sowy i kruki przepadaj
za myszami. Z tej czwórki, kto ma wła ciwy
smak? [...] Mao Qang i Li Qi b yły uznawane
przez m czyzn za najpi kniejsze ze wszystkich kob iet; jednak e na ich widok ryb y
nurkowały gł b oko pod wod , ptaki wzb ijały
si wysoko w powietrze, a jelenie uciekały.
Z tej czwórki, któ wie, czym jest prawdziwe
pi kno? 27

Je li przy jmie s i , e is tnieje jeden
standard pi kna, mo na zapytać: jaki? Który
z tej czwórki? Gdy za nie uzna si powszechnych norm urody, czy smaku, to wtedy mo na
stwierdzić, e wszystkie powy sze przypadki
pi kna i smaku s prawdziwe. Je li nie wskaemy jednego wzorca jako wła ciwego, to musimy uznać wsz ystkie przypadki za równe.
Je li wszystkie rzeczy i opinie s jednakowo
prawdziwe, ka dy mo e pod ać z a swoj
własn teori i nie ma potrzeby dyskusji, czy
kłótni. Nikt nigdy nie dyskutował o tym, czy

A. Ko ć, Prawo a etyka konfucja ska w historii my li prawnej Chin, Lublin 1998, s. 168.
Tam e, s. 159.
27
„Men eat flesh; 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.
25
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Nierówno ci ontologiczne w k onfucja sk im społecze stwie
szelest wiatru lub piew ptaków ma dobr lub
zł is tot . Czemu wobec tego spieramy si
o prawdziwo ć lub fałsz ludzkich teorii? „Zapomnijmy o ró nicach mi dzy dobrem a złem.
Szukajmy rado ci w wiecie niesko czono ci
i tam pozosta my!28 ” Je li porzuci si ró nice
mi dzy prawd a fałszem, to te warto ci nie
b d sobie przeciwstawiane: „Nie wyró nianie
A i B jako przeciwstawnych jest prawdziw
esencj Tao.”29
Taoizm, choć był niezmiernie popularny
w ród ni szych warstw społecznych, nie oddziałał znacznie na organizacj pa stwa chi skiego. Wywarł jednak pewien wpływ na pa stwo tajpingów. Wprowadzono tam równy podział ziemi, wspólny sk arbiec, powszec hne
prawa. Z powodu kl sk wojskowych i niesprawnego zarz dzania powstanie tajpingów poniosło
ostateczn kl sk w roku 1864 i wiele nowatorskich idei, jak powszechne prawo, czy równo ć
m czyzn i kobiet, zostało na wiele lat zarzuconych30.

Powszechne prawa człowieka
w Chinach?
Jedn z najwi ksz ych prz eszk ód dla
wprowadzenia w Chi skiej Republice Ludowej
praw człowieka jest niew tpliwie ich powszechny charakter, bowiem wci ceniona jest konfucja ska etyka, zgodnie z któr godno ć człowieka zale y od jego pozycji społecznej.
W ost atnich lat ach zac hodz jednak
w Chinach olbrzymie zmiany, które przybli aj
je do zachodnich standardów. Przede wszystkim, wytworzyła si liczna klasa rednia, oparta
głównie o mieszka ców bogatych miast wscho-

25

dniego wybrze a. Otwarcie chi skiego rynku
i wprowadzanie zasad kapitalizmu poszerzyło
sfer wolno ci ekonomicznej, która jest zarówno
cz ci wolno ci i praw człowieka, jak i rodkiem prowadz cym do poszerzenia sfery wolnoci obywatelskich31.
Ponadto, od ko ca XX w. systematycznie wprowadza si zasad rz dów prawa: rozbudowuje si system prawny, zakłada szkoły
prawnicze, zwi ksza status społeczny zawodu
prawnika. Te działania maj du e znaczenie dla
rozwoju praw człowieka, gdy nie sposób ich
przestrzegać, gdy nie ceni si samej idei prawa
i traktuje je tylko jako narz dzie, a nie jako
warto ć.
Podobnie jak to było w przypadku pierwszych kodeksów chi skich, opór w ród miejscowych elit mo e budzić nie sam fakt wprowadzania nowych praw, w tym przypadku praw
człowieka, ale ich powszechno ć. Idea uniwersalnych praw, niezale nych od pozycji społecznej, autorytetu moralnego, rozwija si w Azji nie
samoistnie, ale pod wpływem Zachodu. Czy
oznacza to wi c, e powszechnych praw człowieka, nie wywodz cych si z tradycji konfucja skiej, nie da si w Chinach wprowadzić?
aden kraj nie jes t wi niem swojej
kultury i historii. Mimo braku tradycji zwi zanych z powszechnymi prawami i mimo odmiennej koncepcji godno ci ludzkiej, dalszy rozwój
praw i wolno ci człowieka w Chinach jest mo liwy. W tradycji tego kraju le elementy, które
nie tylko s zgodne z ide praw człowieka, ale
tak e mog j wzbogacać. wiadome korzystanie z własnego dziedzictwa kulturowego i stopniowe wdra anie reform pozwoli Chinom sprostać wymogom współczesno ci.

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