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WPROWADZENIE:  

O niektórych odmiennościach cywilizacji chińskiej od zachodniej 
 

 

Na przeciwległych krańcach ogromnego kontynentu 

eurazjatyckiego zrodziły się dwie zasadniczo odmienne cywilizacje: w 

basenie Morza Śródziemnego uformowała się zachodnia, chrześcijańska, a 

na „subkontynencie” chińskim konfucjańsko-buddyjska. Aż do XIX wieku 

rozwijały się one autonomicznie, a kontakty między nimi i zapożyczenia 

wzajemne zdarzały się tylko sporadycznie. Podczas gdy na Zachodzie 

Cesarstwo Rzymskie upadło, wraz z jego wyrafinowaną kulturą, Cesarstwo 

Chińskie mimo najazdów „barbarzyńców” oraz kryzysów wewnętrznych – 

przetrwało aż do dzisiaj. Podobnie jak Rzym na Zachodzie wywierało ono 

przemożny wpływ na kraje ościenne dostarczając im wzorców kulturowych 

oraz politycznych. Wpływ ten był tym bardziej znaczący, iż było ono wciąż 

obecne, okresowo odgrywając rolę supermocarstwa świata azjatyckiego. 

Niemal aż do końca XVIII w. górowało ono mniej czy bardziej 

wyraźnie nad Zachodem reprezentując najwyżej rozwiniętą w świecie 

cywilizację agrarną. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie dopiero w XIX 

w., kiedy to mocarstwa europejskie, dzięki rozwojowi kapitalizmu i 

gospodarki przemysłowej opartej na zdobyczach nauki oraz techniki, 

zdołały zdominować lub zniewolić  niemal cały świat, w tym także Chiny. 

Ich dominację uwarunkowały, jak się zdaje, rozmaite fundamentalne 

wynalazki: prócz wspomnianej powyżej nauki oraz stosowania jej 

zdobyczy w praktyce, jak też gospodarki kapitalistycznej opartej na wolnej 

konkurencji, ogromne znaczenie miało prawo i podstawowe zasady 

„porządku demokratycznego” (choćby ograniczonego do klas 

posiadających). Ważne były też wzorce „państwa narodowego” 

umacniające identyfikację ludności z nim. Kluczowy był też wynalazek 

zasiedlania kolonii zamorskich ludnością metropolii (dokonany jeszcze 

przez Greków) oraz podbijania ziem odległych i ustanawiania na nich 

swojej administracji dla ich gospodarczej eksploatacji (przede wszystkim 

dziedzictwo Rzymu). 

W rozwoju potencjału Zachodu odegrały również ważną rolę 

rozmaite zapożyczenia z Chin (początkowo za pośrednictwem ludów pasa 

stepowego, a później Arabów). Bez papieru i druku książek niemożliwy 

byłby rozwój oświaty i nauki, podobnie jak bez prochu, działa i kompasu 

nie doszłoby prawdopodobnie do rozkładu feudalizmu, wielkich odkryć 

geograficznych i podbojów kolonialnych. Dodajmy, że rozwój 

„nowoczesnego rolnictwa” w dziewiętnastowiecznej Europie, mogącego 

zapewniać wyżywienie rozrastającym się miastom, opierał się w 

znaczącym stopniu na zapożyczeniach wielu tradycyjnych chińskich 

technik i prostych urządzeń, jak wialnia,  siewnik, płodozmian, sztuczne 
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nawożenie, itp., znanych tam od stuleci
1
. Nie mniej chyba ważne, choć 

znacznie mniej znane, były zapożyczenia w sferze organizacji państwa oraz 

administrowania nim, ze służbą cywilną (civil service) na czele. 

Przypomnijmy, iż pierwszy w Europie pisemny egzamin do niej oparty na 

wzorcach chińskich odbył się w pruskim Berlinie w 1697 r.
2
 Można 

wspomnieć, że i współczesny podbój kosmosu dokonywał się przy użyciu 

innego chińskiego wynalazku: rakiety. Dopiero w drugiej połowie XIX w. 

doszło do radykalnego odwrócenia tej tendencji, i to kraje Azji Wschodniej 

zaczęły zapożyczać coraz szerzej dorobek Zachodu, aby stawić mu opór, a 

w perspektywie - dorównać mu.   

U progu XXI w. wprawdzie Zachód wciąż jeszcze dominuje  

gospodarczo, politycznie i militarnie, lecz po upadku systemu kolonialnego 

ma on już do czynienia z dziesiątkami niepodległych państw, zaś kraje Azji 

Wschodniej, po przyswojeniu sobie jego zdobyczy naukowo-technicznych, 

stały się jego głównym partnerem polityczno-gospodarczym. Notowania z 

giełd w Tokio i Hongkongu stały się obecnie równie ważne dla 

koniunktury światowej jak z Londynu, Nowego Jorku, czy Frankfurtu. W 

latach 90. XX w. rozgłos zdobywać zaczęły wręcz prognozy, iż u końca 

nadchodzącego nowego stulecia to Azja Wschodnia stanie się kluczowym 

obszarem świata, a Chiny - nowym supermocarstwem. Przypomnijmy, iż 

ludność całej Europy, obu Ameryk i Australii (oraz Nowej Zelandii), czyli 

całego „świata chrześcijańskiego”, liczy w przybliżeniu tyle ile ludność 

Chin, a jeśli doliczyć inne kraje z kręgu cywilizacji konfucjańsko-

buddyjskiej, jest nawet mniejsza. Już dziś Japonia, Hongkong, czy 

Singapur osiągają dochód na głowę na poziomie najwyżej rozwiniętych 

krajów Zachodu, zaś wiele innych krajów zbliża się do poziomu jego 

państw średnio rozwiniętych. 

Ten zaskakujący rozwój Azji Wschodniej w gruncie rzeczy dziwić 

nie powinien. Przypomnieć warto, że pośród krajów cywilizacji 

konfucjańsko-buddyjskiej tylko Wietnam utracił niepodległość i stał się 

kolonią Francji. Azja Wschodnia była w istocie w XIX w. jedynym 

obszarem świata, którego kraje Zachodu nie zdołały podbić i skolonizować, 

                                                           
1
 Patrz: Robert Temple, Geniusz Chin, Ars Polona, Warszawa 1996. Praca ta prezentuje w 

skrócie zawartość wielkiego dzieła Josepha Needhama: Science and Civilisation in China, 

Cambridge University Press, (kolejne tomy ukazują się od 1954 r.); rolnictwu poświęcony jest 

t. VI, część 2. 
2
 Skomplikowane drogi przejmowania przez Europę z Chin wzorców organizacji państwa, 

instytucji egzaminów, tytułów naukowych oraz służby cywilnej przedstawia: Herrlee G. 

Creel, The Origins of Statecraft in China, vol. 1, The Western Chou Empire, University of 

Chicago Press, Chicago – London 1970, s. 12-26. Patrz także opis debat brytyjskich 

dotyczących egzaminów do służby cywilnej: Edward Leites, „Confucianism in Eighteenth-

Century England: Natural Morality and Social Reform”, Philosophy East and West, vol. 18 

(1968), no 2.   
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a jedynie mogły go uzależnić. Japonia zaś jako pierwsze państwo spoza 

kręgu cywilizacji zachodniej, zaczęła konkurować z jej mocarstwami i 

budować własne imperium kolonialne. Już w 1905 r. zadała ona klęskę 

Rosji, co odbiło się w Azji niezmiernie szerokim echem, gdyż po raz 

pierwszy wtedy „żółci” pokonali „białych”, uchodzących za 

niezwyciężonych, a był to okres myślenia w kategoriach rasowych i 

niekwestionowanego prymatu „białego człowieka”. Później zaś mieliśmy II 

wojnę światową, kiedy to początkowo wojska japońskie gromiły siły 

amerykańskie, brytyjskie, francuskie i holenderskie w rejonie Pacyfiku. 

Choć ostatecznie Japonia została pokonana i poddana amerykańskiej  

okupacji, to jednak szybko odbudowała swą potęgę.  

W okresie „zimnej wojny” to Azja stała się głównym terenem 

starcia komunizmu i „wolnego świata”, a tamtejsze narody nie były tylko 

pionkami w grze Moskwy i Waszyngtonu, lecz walczyły także o swe 

własne interesy. Toczyły się tam więc okrutne działania zbrojne: wojna w 

Korei (1950-1953) zakończona rozejmem - wobec niemożności uzyskania 

przewagi przez żadną ze stron - i kolejne wojny w Indochinach, najpierw 

wojna przegrana przez Francję (1946-1954), a następna przez USA (1965-

1975). Dziś Japonia i Chiny rozwijają eksplorację kosmosu, a ten ostatni 

kraj przystąpił na początku XXI w. do realizacji programu lądowanie 

astronautów (taikonautów) na Księżycu i jego wykorzystywanie, na co 

prezydent George W. Bush odpowiedział ogłoszeniem bardziej ambitnego 

jeszcze programu eksploracji Marsa (z czego musiał jednak zrezygnować 

prezydent Barack Obama). Warto przypomnieć, że latem 1999 r. w Stanach 

Zjednoczonych ogłoszono, iż Chiny wykradły z tego kraju kluczowe 

technologie wojskowe, co miało chyba objaśnić tak szybkie postępy 

technologiczne tego kraju. W latach 90., kiedy to USA z trudem 

pożyczkami ratowały prezydenta Jelcyna w Rosji, Chiny oskarżano o 

potajemne finansowanie kampanii wyborczej prezydenta Clintona. 

„Wyzwanie azjatyckie” wobec Zachodu nie pojawiło się zatem 

nieoczekiwanie, tylko jego formy zmieniają się wraz z przemianami 

gospodarczymi i politycznymi zachodzącymi w świecie oraz rosnącym 

potencjałem Azji Wschodniej. 

 Jedną z głównych przyczyn tak szybkiego przejęcia naukowo-

technicznych zdobyczy Zachodu i osiągnięcia pozycji partnerskiej był 

niewątpliwie wysoki rozwój prastarej cywilizacji agrarnej Azji Wschodniej 

oraz tamtejszych państw. Teorie i sztuka zarządzania państwem osiągnęły 

tam bowiem już w starożytności niezmiernie wysoki poziom. W X w. 

podróżnicy arabscy zdumiewali się, na przykład, w Chinach sprawnością 

państwowego systemu wymiaru sprawiedliwości, wydawaniem przez 

władze rodzaju „dokumentu tożsamości”, koniecznością składania przez 

kupców pisemnych deklaracji celnych i sporządzania przez ludność 

miejscową we wszelkich sprawach do urzędów pisemnych wniosków o 
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ściśle określonej formie. Zaskakiwały ich też precyzyjne przepisy o 

bankructwie chroniące interesy wierzycieli, systemem szkolnictwa i opieki 

medycznej (a nawet używanie papieru toaletowego)
3
. Pamiętajmy zaś, że 

cywilizacja arabska przodowała wówczas w basenie Morza Śródziemnego 

wyprzedzając daleko średniowieczną Europę.  

Wspomnijmy, iż drobiazgowe regulacje prawne dla zwalczania 

korupcji wśród funkcjonariuszy państwowych wprowadzono w Chinach po 

raz pierwszy w połowie VII w. n.e.
4
 Jak stwierdza Otto B. van der 

Sprenkel, prawie do końca XVIII w. w sferze administracji państwowej i 

zarządzania Chiny daleko wyprzedzały całą resztę świata, a ludziom 

Zachodu trudno wyobrazić sobie nawet jak prastarymi były tam praktyki i 

instytucje dla nas będące synonimem czasów nowożytnych
5
. Dotyczyło to, 

na przykład, systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy państwowych, 

wprowadzonego w Chinach w I w. p.n.e., podczas gdy w W. Brytanii 

wprowadzono go dopiero w 1810 r., a w USA w 1920 r. Rozrostowi 

biurokracji i sprawozdawczości, wydrwionym przez Cyrila N. Parkinsona 

w świecie zachodnim
6
, zapobiegano tam, na przykład, dość skutecznie przy 

pomocy dwu zasad. Zgodnie z pierwszą osoby zatrudniane jakimkolwiek 

urzędzie, poza przypisanymi mu i nie zmienianymi przez stulecia 

sztywnymi normami etatowymi, muszą być opłacane przez zwierzchnika z 

prywatnych funduszy. Druga natomiast zakładała „płacenie za każdą 

usługę przez usługobiorcę”. Zgodnie z nią wyższy urzędnik żądający ponad 

normatywnych sprawozdań od podwładnych funkcjonariuszy winien im za 

ich sporządzenie zapłacić z własnej szkatuły, podobnie jak interesant płacił 

za wydanie mu jakiegoś dokumentu przez urząd, złodziej za „usługę” 

złapania go i doprowadzenia do więzienia. To pozostałością tego systemu 

było jeszcze w ChRL płacenie przez rodzinę skazańca za jego egzekucję. 

Nic tedy dziwnego, iż Chiny inspirowały budowniczych monarchii 

absolutnych w Europie i nowożytnego państwa biurokratycznego, a dla 

Woltera i jego współczesnych idealizowane Chiny były wzorem 

„nowoczesnego” porządku politycznego
7
. Wspomnieć można, iż nawet 

                                                           
3
 Patrz: Wspaniały świat Oceanu Indyjskiego Sulajmana Kupca, Abu Zajda as-Sirafiego i 

Buzurga Ibn Šahrijara. Przełożył z arabskiego, wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej 

Zaborski, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Moja recenzja tej książki: „Chiny w 

opisach podróżników arabskich”, Azja-Pacyfik, Rocznik Towarzystwa Azji i Pacyfiku, t. 2 

(1999), Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999, s. 287-295. 
4
 Patrz: Wallace Johnson (przekł.), The T’ang Code,  University of Princeton Press, Princeton 

1979, t. I, s. 91-92, 123-125, 179, 187, 238, 241, 246, 262. 
5
 Otto.B. van der Sprenkel, „Max Weber on China”, History and Theory, t. 3 (1964), s. 348-

370, szczególnie s. 357.  
6
 Patrz: Cyril N. Parkinson, Parkinson’s Law, or The Pursuit of Progress, John Murray, 

London 1958. 
7
 O oświeceniowych fascynacjach intelektualnych i artystycznych Chinami pisze szerzej: 

John J.Clarke, Oriental Enlightement, The Encounter Between Asian and Western Thought, 
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system interwencyjnych zakupów płodów rolnych przez państwo dla 

stabilizacji ich cen na rynku wprowadzony w USA przez Franklina D. 

Roosvelta w ramach polityki New Deal’u opierał się na sprawdzonych 

rozwiązaniach chińskich (wprowadzonych po raz pierwszy w 54 r. p.n.e.), 

choć nie była to już epoka sinomanii
8
. Herrlee G. Creel ma z pewnością 

rację twierdząc, iż  w dziedzinie administracji państwowej Chińczycy 

osiągnęli zdumiewające sukcesy i już dwa tysiące lat temu wprowadzili 

system zarządzania przez aparat biurokratyczny  uderzająco podobny do 

współczesnego nam. W pracach teoretycznych dotyczących go, pisanych 

tam jeszcze  przed naszą erą, znajdujemy sformułowania  jego zasad, 

mechanizmów i rozmaitych manipulacji psychologicznych, jakie na 

Zachodzie pojawiły się dopiero w XX w.
9
 To właśnie wysoki rozwój teorii 

i praktyki zarządzania państwem umożliwił stworzenie organizacji 

zarządzającej bez mała jedną czwartą ludzkości i przetrwania Chin, jako 

jedynego mocarstwa starożytności, aż do naszych czasów. 

 

                                       * 

Tradycje operowania wojskiem w Chinach, traktowane tam jako 

jeden z aspektów zarządzania państwem, zasługują na szczególną uwagę z 

wielu względów. Już w latach siedemdziesiątych John K. Fairbank, jeden z 

najwybitniejszych sinologów amerykańskich, blisko związany z polityką, 

zwracał uwagę, iż dorobek chiński w tej dziedzinie jest nadzwyczaj 

interesujący, gdyż może pomóc państwom zachodnim w wypracowaniu 

nowych sposobów prowadzenia wojen, jak też unikania ich. Tradycyjna w 

Chinach cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi, która stała się 

fundamentem tamtejszego porządku politycznego, również – jego zdaniem 

– warta jest studiów, gdyż na Zachodzie wciąż nastręcza ona rozmaite 

trudności. Pomijając już nawet kwestie utylitarne, jak stwierdzał on, 

chińskie tradycje wojskowe są dla nas fascynujące, gdyż zaskakują 

odmiennością ujęć wielu problemów, a niekiedy nawet wydają się 

płodniejsze, niż nasze zachodnie. Badacz ten odnotowuje również, iż żaden 

naród nie stworzył przed epoką nowoczesną tak ogromnego pisanego 

dorobku na temat wojny, jak Chińczycy
10

. Można dodać, iż zachodzące 

ostatnio przemiany w świecie jeszcze zwiększyły znaczenie chińskiego 

dziedzictwa w tej sferze.  

Studiowanie go i tradycji militarnych Chin jest istotne także z 

innego względu: odmienny stosunek do wojny i pokoju, jak też roli 

                                                                                                                                                                                     

Routledge, London – New York 1997, s. 39-53. Patrz także: Song Shun-ching, Voltaire et la 

Chine, Université de Provence, Aix-en-Provence 1989.  
8
 Patrz: Creell, op. cit., s. 27. 

9
 Ibid., s. 27. 

10
 Frank A. Kierman, John K. Fairbank, Chinese Ways in Warfare, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass. 1974, s. 1-3.  
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przypisywanej walce w życiu społecznym wydają się stanowić jedną z 

kluczowych różnic dzielących cywilizację zachodnią od 

wschodnioazjatyckiej. Pogłębione zrozumienie tradycji chińskiej, jest z 

pewnością potrzebne dzisiaj bardziej jeszcze niż dawniej, a zarazem 

pozwala to nam lepiej wniknąć w nasze własne tradycje i ujrzeć je w 

nowym świetle. Jeśli zgodnie z wezwaniami Samuela P. Huntingtona, oraz 

wielu przywódców azjatyckich, powinniśmy uznać istnienie wielu 

cywilizacji i kultur jeszcze przez czas długi za rzecz normalną, a ich 

odmienne systemy wartości za równoprawne, należałoby porzucić 

etnocentryczne traktowanie wszystkich wzorców zachodnich i wartości 

jako uniwersalne i poznawać inne wizje świata i tradycje intelektualne
11

.  

 

* 

W największym uproszczeniu można by powiedzieć, iż na 

Zachodzie walka i wojna były gloryfikowane, a udział w nich przynosił 

chlubę, zaszczyty, a nawet „wieczną sławę”.  Jak ujmuje to włoski filozof 

Emanuele Severino, „wojna była duszą Zachodu”. Podnoszono ją nawet u 

nas do rangi kluczowego elementu „kondycji ludzkiej”, rozciągając 

upodobanie do niej na cały rodzaj ludzki. Autor ten pisze wręcz 

patetycznie:  
Wojna stanowi punkt centralny doświadczenia ludzkiego. Wyznacza od 

czasów najdawniejszych rytm historii. Jest położną i grabarzem cywilizacji, 

określa jej rozwój, kierunki i potencjał”
12

. 

Najwidoczniej nie zdawał on sobie sprawy, iż odwołuje się tylko do 

doświadczeń oraz wyobrażeń kultur basenu Morza Śródziemnego i  ludów 

indoeuropejskich, podczas gdy w całej różnorodności kultur świata, jedne 

przyjmowały podobne do nich nastawienie, inne zaś odmienne.  

Erich Fromm, wyróżnia trzy typy systemów społecznych. W 

systemie A „afirmującym życie” spotykamy niewiele wrogości, przemocy, 

czy okrucieństwa między ludźmi, a instytucja wojny jest nieobecna, lub też 

odgrywa niewielką rolę, gdyż głównym ideałem jest zachowanie i rozwój 

życia. W systemie B „niedestrukcyjno-agresywnym” brak tendencji do 

destrukcji i okrucieństwa, ale obecna jest w nim agresja i wojna. Są one 

potępiane wprawdzie, ale tolerowane do pewnego stopnia. Występują w 

nim nadto współzawodnictwo, hierarchia oraz pewien indywidualizm. 

Głównym celem życia jest w nim nie samo istnienie i radość z niego 

płynąca, czy też sztuka oraz udział w rytuałach, lecz osiąganie sukcesów 

osobistych, szczególnie materialnych, stąd wielki nacisk kładzie się w nim 
                                                           
11

 Patrz: Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. 

Hanna Jankowska, Muza, Warszawa 1998; Mahathir Mohamad, A New Deal for Asia, 

Pelanduk Publications, Kelana Jaya 1999; patrz także jego wystąpienie: „Rozważania o 

wartościach azjatyckich”, Azja-Pacyfik, t. 2, cyt. wyd., s. 157-168, jak też dyskusja o tej 

kwestii tam zaprezentowana. 
12

 Emanuele Severino, La guerra, Rizzoli, Milano 1992, s.9. 
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na aktywność gospodarczą, co prowadzi do swoistej „obsesji nieustannej 

pracy”. Sukces stanowi tu główną wartość, zaś porażka niesie ze sobą 

wstyd. Nie ma tu wiele miłości i uczucia, ale brak tu również brutalności, 

okrucieństwa, złośliwości, działań podstępnych i zdradzieckich. 

Małżeństwo jest przede wszystkim kontraktem i inwestycją, a uczucia i 

upodobania seksualne odgrywają niewielką rolę. Ideałem nie jest tu 

heroiczny wojownik, lecz człowiek pilny, nie ulegający emocjom i 

umiejący odnosić sukcesy. W opisie tym zabrakło chyba wzmianki o 

nacisku na współpracę i współdziałanie w grupie. 

 Tylko w systemie C, w „społeczeństwie destrukcyjnym”,  

spotykamy się z szerokim stosowaniem przemocy, agresją, okrucieństwem 

oraz tendencjami destruktywnymi, tak wobec członków własnej 

społeczności jak i obcych, gdyż przyjemność z takich działań jest ceniona 

wysoko. Całe życie opiera się w takim systemie na wrogości, napięciu i 

strachu. Fromm odnotowuje, iż w systemie tym rozwinięte jest 

współzawodnictwo (niekiedy wręcz „mordercze”), kładzie się duży nacisk 

na własność prywatną (ale realny stan posiadania stanowi pilnie strzeżoną 

tajemnicę), hierarchiczne podporządkowanie oraz silne tendencje ku 

toczeniu wojen. Fromm zwraca też uwagę, iż zysk jednego musi się tu 

wiązać ze stratą innego, a obłuda łączy się ze zdradzieckością. Konwencje 

społeczne wykluczają tu radość i śmiech, a z ponurości czynią cnotę. 

Przywiązuje się tu jednak duże znaczenie do seksu, rozwinięte są jego 

techniki i toleruje się promiskuityzm. Wprawdzie seks dostarcza tu 

odrobiny radości, ale zarazem uznawany jest za coś złego, choć bardzo 

pożądanego. Fromm nie wymienia tu wprawdzie jaskrawego 

indywidualizmu, lecz jest on oczywisty w świetle charakterystyki tego 

systemu
13

.  

Choć te trzy modele wyodrębnił on na podstawie etnologicznych 

opisów tak zwanych „ludów pierwotnych”, w modelu C  znajdujemy, choć 

czasem w karykaturalnej formie, rozmaite cechy społeczeństw cywilizacji 

zachodniej. Natomiast tradycyjną cywilizację chińską epoki 

konfucjańskiego cesarstwa należało by uznać za typ pośredni między 

modelem A i B, choć niewątpliwie bliższy temu ostatniemu (występowały 

w niej tylko pewne elementy systemu A). Fromm uchwycił tu znakomicie, 

jak się zdaje,  pewne kompleksy wartości, ideałów i norm zachowania 

związanych z trzema modelowymi podejściami do walki, wojny oraz 

destrukcji. W świetle doświadczeń historycznych Azji Wschodniej i 

Zachodu wydaje się, że rozwój cywilizacji różnymi może iść drogami, a te 

podstawowe orientacje życiowe mogą zostać rozwinięte po narodzinach 

państwa, choć niewątpliwie w społeczeństwach wyżej rozwiniętych, 

                                                           
13

 Erich Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Rebis, Poznań 1999, s. 183-193. 
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posiadających struktury państwowe, trudno sobie wyobrazić utrzymanie 

systemu A.  

 Wielki historyk brytyjski Arnold Toynbee dostrzegł wprawdzie, iż 

cywilizacja zachodnia „trwała przy kulcie wojny” i wskazywał trafnie na 

jego bliskowschodnie i grecko-rzymskie źródła kulturowe, z drugiej 

wszakże ujmował to zjawisko jako właściwość cywilizacji. Słuszna jest 

wprawdzie jego konstatacja, iż prowadzenie wojen warunkuje osiągnięcie 

pewnego minimum technologicznego, organizacji i nadwyżek dóbr ponad 

potrzeby przeżycia, lecz bezpodstawnie zakładał, że już samo pojawienie 

się takiego potencjału prowadzić musi do nie tylko do toczenia wojen, ale i 

do przywiązywania do nich wielkiego znaczenia, czy wręcz ich kultu. 

Pospiesznym wydaje się zatem jego uogólnienie, iż nie było cywilizacji „w 

której dziejach wojna nie stanowiłaby instytucji ustalonej i dominującej już 

w najwcześniejszych stadiach, dostępnych dla nauk historycznych”
14

. 

Jedynym dlań wyjątkiem od tej reguły była cywilizacja Majów, jaka w 

świetle późniejszych odkryć wydaje się akurat dość wojownicza. Nie jest 

też ona prawdopodobnie jedynym wyjątkiem od sformułowanej przezeń 

reguły, iż wszystkim cywilizacjom kładły kres wojny.   

         Najbardziej zaskakuje, iż ten wybitny myśliciel nie 

uwzględnił w tym rozumowaniu cywilizacji chińskiej, ani faktu jej 

przetrwania aż po dziś dzień, jako jedynej starożytnej. Podobnie jak w 

wielu innych aspektach, tak i w podejściu do wojny wyłamuje się ona z 

prawidłowości ustalanych na podstawie ograniczonych doświadczeń świata 

zachodniego, a nazbyt pospiesznie traktowanych jako „zasady 

powszechne”. Cywilizacja ta opierała się bowiem na apoteozie pokoju i 

harmonii, łączącej się z potępieniem wojny oraz walk. Jak słusznie pisze 

Derk Bodde, jeden z najwybitniejszych sinologów amerykańskich XX w., 

wojnę potępiali tam niemal wszyscy myśliciele, jako najbrutalniejsze 

złamanie harmonii społecznej, która była dla nich nie tylko ideałem, lecz i 

naczelną zasadą funkcjonowania społeczeństwa oraz kosmosu
15

. Koncepcje 

te były fundamentem konfucjanizmu przyjmowanego przez ponad dwa 

tysiąclecia jako oficjalna ideologia cesarstwa. Nie tylko uczył on, jak 

jednostka powinna osiągać harmonię wewnętrzną i harmonię z otoczeniem, 

ale także jak zapewnić krajowi harmonię społeczną, harmonijny porządek 

między państwami, ale nawet harmonię całego universum. To uznawał 

wręcz za misję i powinność Chin. Thomé H. Fang, współczesny filozof z 

Tajwanu, przedstawiając tradycyjny światopogląd, określił wręcz całą  

                                                           
14

 Arnold Toynbee, Wojna i cywilizacja, przekł. z angielskiego Tadeusz J. Dehnel, Pax, 

Warszawa 1963, s. 6 i 31. 
15

 Derk Bodde, „Harony and Conflict in Chinese Philosophy”, w: Arthur F. Wright (red.), 

Studies in Chinese Thought, University of Chicago Press, Chicago-London 1953,  s. 19-80, 

przedruk w: Derk Bodde, Essays on Chinese Civilization, Princeton  1981, s.  237-298, a 

szczególnie 264-5, 269, 287. 
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myśl chińską jako „filozofię wszechobejmującej harmonii”, a 

poszukiwanie i uzasadnianie tej harmonii za jej esencję
16

. W 

Nic tedy dziwnego, że do koncepcji takich nawiązywało wielu 

polityków chińskich także w XX w., stawiając jako zadanie polityki Chin 

ustanowienie pokojowej i harmonijnej współpracy w świecie, a zwalczanie 

dominacji silnych nad słabymi, agresji i wojny. Koncepcje takie próbował 

już lansować Sun Zhongshan (孫 中 山, 1866-1925, znany u nas jako Sun 

Yat-sen), pierwszy prezydent Republiki Chińskiej po obaleniu cesarstwa w 

1911 r.
17

 Po przezwyciężeniu spuścizny maoizmu głoszącego walkę klas w 

Chinach i w świecie do tych tez powrócił pod koniec lat 90. Jiang Zemin 江 

澤 民, prezydent ChRL
18

. Jego następca, prezydent Hu Jintao 胡 錦 濤 , w 

2004 r. ogłosił wręcz oficjalnie koncepcję “harmonijnego rozwoju Chin”, 

co następnie rozwinął, dodając idee “harmonijnego społeczeństwa” (hexie 

shehui 和 諧 社 會) i podobnego porządku międzynarodowego: “harmonijnej 

Azji” i “harmonijnego świata trwałego pokoju i powszechnego dobrobytu”. 

Koncepcje te przyjęto za kluczowe dla polityki wewnętrznej i 

międzynarodowej Chin, co w okresie prezydentury George’a W. Busha w 

USA miało niewątpliwie dodatkowe podteksty. Prezydent Hu przy okazji 

różnych spotkań międzynarodowych podkreślał tradycyjne dla Chin 

oddanie tym wartościom, nieraz wskazując, że harmonia jest podstawową 

wartością cywilizacji chińskiej określającą jej naturę
19

. W 2011 r. władze 

Chin ogłosiły nawet specjalną „białą księgę”: Pokojowy rozwój Chin (), 

gdzie eksponowano nie tylko jako cel strategiczny rozwój kraju w 

warunkach pokojowej współpracy z innymi państwami, lecz także 

budowanie harmonijnych relacji w polityce zagranicznej i wewnętrznej
20

. 

                                                           
16

 Thomé H. Fang, The Chinese View of Life, The Philosophy of Comprehensive Harmony, 

Liking Publishing Co., Taipei 1986. 
17

 Patrz: Wang Sheng, The Thought of Dr. Sun Yat-sen, Li Ming Cultural Enterprise, Taipei 

1981, s. 156-163.  
18

 „Speech by Jiang Zemin at the Banquet to Celebrate the Opening of the ’99 Fortune Global 

Forum in Shanghai” (Sept. 27, 1999), Beijing Review, Oct. 18, 1999, s. 8-9; „Jiang on Sino-

Arabic Cooperation and Exchange of Human Civilizations”, Beijing Review, vol. 42, no. 46 

(Nov. 15, 1999), s. 10-11 (przemówienie wygłoszone 2 listopada w Arabii Saudyjskiej); 

„Jiang Zemin’s Speech Greeting Year 2000”, Beijing Review, vol. 43, no. 2 (January 10, 

2000), s. 5. 
19

 See, for instance, his speech at the APEC Summit in Hanoi, Nov. 17, 2006: “Hu: China to 

Pursue Peace, Prosperity”, China Daily, www.chinadaily.com.cn/china/2006-

11/17/content_736124.htm Patrz także: A translation of Chinese President Hu Jintao’s 

remarks at Yale, April 21, 2006, 

www.yale.edu/opa/hu/download/transcript_Hu_20060421.pdf    
20

 Pierwszą białą księgę z podobnymi tezami ogłoszono w grudniu 2005 r. Patrz: China’s 

Peaceful Development Road, http://english.peopledaily.com.cn/200512/22/eng2005122_2300059.htm# 

Patrz zarys genezy tych koncepcji w polityce chińskiej oraz przekład obszernych fragmentów 

białej księgi: Doktryna pokojowego rozwoju Chin oraz harmonii w kraju i na świecie, 

opracowanie K. Gawlikowskiego, w: Chiny w XXI wieku: perspektywy rozwoju, pod red, W. 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-11/17/content_736124.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-11/17/content_736124.htm
http://www.yale.edu/opa/hu/download/transcript_Hu_20060421.pdf
http://english.peopledaily.com.cn/200512/22/eng2005122_2300059.htm
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Oczywiście koncepcje te spotykały się ze znacznie cieplejszym przyjęciem 

w Azji wśród sąsiadów Chin, podzielających te wartości, niż na Zachodzie, 

gdzie niezbyt rozumiano ich znaczenie. 

Sprawa „pokojowej orientacji cesarstwa chińskiego” jest jednak 

niepomiernie bardziej skomplikowana, gdyż tradycje chińskie są o wiele 

bardziej zróżnicowane. Jak słusznie wskazuje Tang Yijie 湯 一 介, wybitny 

uczony z Uniwersytetu Pekińskiego, wprawdzie dążenie do pokoju oraz 

jedności stanowiło centralny temat myśli i mentalności chińskiej, a 

ideologia cesarstwa opierała się na nich, to jednak cesarze częstokroć 

traktowali te wzniosłe hasła „najwyższej harmonii” i pokoju jedynie jako 

puste decorum. Podobnie wielekroć wielkie powstania chińskie 

przyjmowały za swoje główne zadanie ustanowienie „najwyższego 

pokoju”, prowadząc przecież wojny. Choć mędrcy – jak wskazywał on – 

zapewne szczerze propagowali ideał „dobrego zarządzania krajem i 

zapewnienia światu pokoju”, to jednak jego realizacja okazywała się 

niemożliwa i pozostawały one idealistyczną utopią
21

. 

Niewątpliwie Tang Yijie trafnie wskazuje na deklaratywność takich 

haseł oraz ich ideologiczny charakter, rozmijający się z praktyką, to jednak 

trudno zakwestionować istotny wpływ tych koncepcji na politykę państwa 

oraz stosunki społeczne. Jak wskazywał Fairbank, podczas gdy państwa 

zachodnie przejawiały szczególne zdolności do ekspansji, co doprowadziło 

wręcz cywilizację zachodnią do ślepego zaułka, chińska koncentracja na 

ulepszaniu społecznej organizacji wewnątrz kraju owocowała 

prowadzeniem polityki defensywnej, a młodzi Chińczycy nie znali 

bohaterów typu Aleksandra Wielkiego, Cezara, czy Napoleona, i nie mogli 

fascynować się podbojami
22

. Przyjęcie przez konfucjanizm ideałów 

harmonii, zgody i pokoju wywierało też przemożny wpływ na całe życie 

społeczne. 

 Choć na Zachodzie tradycja „wojownicza” dominowała – jak się 

wydaje – od narodzin jego cywilizacji, pojawiały się w jej obrębie - rzecz 

jasna - i tendencje przeciwstawne: pochwały pokoju i potępiania 

niszczycielskich wojen oraz sporów. Podejmowano także wielokrotnie 

mniej czy bardziej udane wysiłki ograniczania skali walk i cywilizowania 

samej wojny. Dopiero jednak w drugiej połowie XX w., po 

doświadczeniach dwu straszliwych wojen światowych i w obliczu 
                                                                                                                                                                                     

J. Dziaka, K. Gawlikowskiego i M. Ławacz, ISP PAN, Warszawa 2012,  s. 315-352. Tekst 

chiński: Zhongguode heping fazhan 中國的和平發展, Zhonghua Renmin Gongheguo 

Guowuyuan Xinwen Bangongshi 中華人民共和國 國務院新聞辦公室 , 2011, 9, Beijing. Tekst 

angielski: China’s Peaceful Development, Information Office of the State Council, the 

People’s Republic of China, September 2011, Beijing. 
21

 Tang Yi-jie, „The Problem of Harmonious Communities in Ancient China”, w: Shu-hsien 

Liu, Robert E. Allison (red.), Harmony and Strife, Contemporary Perspectives, East and 

West, The Chinese University Press, Hong Kong 1988, s. 321-324. 
22

 Fairbank, op. cit., s.4, 7. 
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zagrożenia zagładą nuklearną, zaczęło upowszechniać się tam, 

przynajmniej w sferze polityki i ideologii, nastawienie pokojowe. 

Potępienie wojen podniesiono wręcz do rangi normy stosunków 

międzynarodowych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zostało to jeszcze 

ugruntowane w konwencjach dotyczących praw człowieka. Mieszkaniec 

świata post-kolonialnego dodałby do tego, nie bez sarkazmu, iż zanim 

ludzie Zachodu zrozumieli niesłuszność polityki podbojów, grabieży i 

zniewalania, swoimi wojnami i podbojami doświadczyli cały świat, 

powodując bezmiar cierpień, wyniszczenie wielu ludów i destrukcję setek 

kultur. 

 Rozwój cywilizacji chińskiej innymi szedł drogami i był  o wiele 

bardziej skomplikowany. U jej początków, za panowania dynastii Shang 

(XVIII? – XI? w. p.n.e.) i Zhou Zachodniej (XI? w. – 771 r. p.n.e.), a nawet 

później jeszcze, cnoty wojenne ceniono wysoko i prowadzono podboje. 

Jednak, na ile można sądzić ze szczupłych zachowanych zapisów, 

arystokraci-wojownicy tej proto-chińskiej epoki nie nadali wojnom tak 

wysokiej rangi jak elity indoeuropejskie i Bliskiego Wschodu. 

Przynajmniej od Epoki Wiosen i Jesieni (772-476 p.n.e.), kiedy to Chiny 

rozpadły się na wiele państw, niejako w opozycji do polityki wojen i 

podbojów, rozwinął się  nurt apoteozy pokoju i potępiania wojny. 

Militarystyczne nastawienie tryumfowało tylko w niektórych państwach, a 

swe apogeum osiągnęło w zachodnim państwie Qin (w dużej części 

zamieszkiwanym przez ludy proto-tureckie), gdzie całą organizację 

społeczeństwa i państwa przebudowano na potrzeby wojen zaborczych. 

Doktrynę państwa opartego na wojnie i podbojach głosili legiści (fajia 法 家 

), których koncepcje w państwie tym realizowane umożliwiły zjednoczenie 

całych Chin. Jednakże nawet legiści nie głosili apoteozy wojny 

porównywalnej z Grecją czy Rzymem.   

W 221 r. p.n.e. władca tego państwa podbił ostatnie z państw 

chińskich oraz sino-barbarzyńskich i ogłosił się Pierwszym Cesarzem 

Dynastii Qin (Qinshi Huangdi 秦 始 皇 帝, 221-210 r. p.n.e.). W ten sposób 

totalitarna dyktatura oparta na wojowaniu opanowała, choć tylko na krótko, 

całe Chiny i określiła ich kształt terytorialny. Jednakże nurt apoteozy 

pokoju, harmonii i zgody, a potępiania wojen i wojowniczości rozwijający 

się od przełomu VI i V w. p.n.e., to jest od epoki Konfucjusza (551-479 

p.n.e.), który odegrał kluczową rolę w formowaniu pokojowej orientacji 

Chin, zwyciężył  już niedługo po upadku dynastii Qin (221-207 r. p.n.e.).  

Konfucjanizm stał się w rezultacie od II w. p.n.e. oficjalną ideologią 

cesarstwa na ponad dwa tysiąclecia, legizm zaś potępiono, choć nieraz 

wykorzystywano jego elementy związane z technikami rządzenia. Tak w 

epoce Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.), w procesach integracji rozmaitych 

tradycji etnicznych i intelektualnych, uformowała się ostatecznie 

cywilizacja chińska oparta na apoteozie harmonii, a dopuszczająca walkę 
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tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Wojna i wszelka walka zostały 

potępione, jako przynależne do świata zwierzęcego i stanu dzikości, gdyż 

człowieczeństwo miało się - według myślicieli chińskich - opierać na 

zasadach współpracy i zgody, które stały się wyznacznikiem Cywilizacji.  

Od epoki Han cesarstwo wprawdzie rozpadało się kilkakrotnie i  

podlegało najazdom ludów „barbarzyńskich” (największymi z nich były 

podbój mongolski w XII-XIII w. i podbój mandżurski w XVII w.), lecz 

podnosiło się zawsze z upadku, propagując niezmiennie swą filozofię 

pokoju oraz zgody. Do wartości tych odwoływała się polityka dominacji 

Chin w świecie wschodnioazjatyckim i stałe dążenie do ustanowienia tam 

pax sinica. Buddyzm, który rozpowszechniać się zaczął w Chinach w 

początkach naszej ery, dodatkowo jeszcze umacniał tę orientację. 

Wspomniane powyżej inwazje „barbarzyńców” z Północy, 

zwłaszcza ludów koczowniczych, wprowadzały oczywiście do kultury 

chińskiej elementy tradycji wojowników stepowych, z apoteozą ducha 

bojowego, sprawności fizycznej, czy samej walki. Zazwyczaj jednak 

wpływ ten był krótkotrwały i ograniczony terytorialnie. Niewątpliwie 

najbardziej znaczące w tej sferze było ustanowienie mandżurskiej dynastii 

Qing po podboju Chin w 1644 r. Zdobywcy, którzy stali się 

uprzywilejowaną elitą rządzącą, zorganizowani byli zupełnie inaczej niż 

osiadła (rolnicza i miejska) ludność chińska. Podzieleni oni byli na Osiem 

Chorągwi, które składały się z niru – „oddziałów”, których podstawą były 

zazwyczaj klany, dzielące się z kolei na rodziny. Zgodnie z tradycjami 

koczowników stepowych ludów zorganizowani oni byli nie w jednostki 

terytorialne, lecz „ludnościowe”, typu para-wojskowego. Do oddziałów i 

chorągwi przynależały całe grupy społeczne, z rodzinami i dziećmi, 

przemieszczającymi się z miejsca na miejsce. Służba wojskowa była więc 

ważną częścią życia społecznego, określała prestiż i hierarchię, a cnoty 

wojskowe ceniono wyżej niż cywilne. Chociaż cesarze z tej dynastii 

promowali kultywowanie do pewnego stopnia tradycyjnych walorów 

Mandżurów, to jednak przyjęcie przez nich ideologii konfucjańskiej i dość 

szybko postępująca sinizacja zdobywców prowadziły nieuchronnie do 

deprecjacji cnót i umiejętności wojskowych, a prymatu umiejętności i 

funkcji cywilnych
23

. Rządy mandżurskie, choć wydawały się nader 

„zmilitaryzowane”, nie doprowadziły zatem do zasadniczej rewizji 

tradycyjnego potępienia wojen, choć niewątpliwie wprowadzały pewne 

                                                           
23

 Procesy te ułatwiała niewątpliwie obecność wśród „chorągwianych” licznych Chińczyków. 

Wraz z podbojami obok chorągwi mandżurskich utworzono paralelne chorągwie mongolskie i 

chińskie, tzw. Nowych Mandżurów, z wcześniej podbitej ludności chińskiej. Do Starych 

Mandżurów zaliczano różne inne ludy zamieszkujące Chiny Północno-Wschodnie, tak więc 

uprzywilejowana panująca warstwa „chorągwianych” nazywana potocznie Mandżuriami i 

zorganizowana w Osiem Chorągwi (z ich podziałami „narodowymi”) tylko w części była 

mandżurska.    
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element sprzeczne z konfucjańskimi tradycjami, a cesarze tej dynastii dość 

chętnie prowadzili kampanie wojenne i podboje. 

Cywilizacja chińska mimo pewnych załamań i wahań przyjmowała 

zatem inną od zachodniej opcję: ograniczania przemocy i walki w życia 

społecznym i politycznym. Rezultaty tego były widoczne bardziej w 

polityce wewnętrznej i stosunkach społecznych, a mniej w polityce 

międzynarodowej. Choć nastawienie to nie zlikwidowało wojen, które 

często toczono, lecz wpływało ono na ich charakter i skalę. Poza okresami 

rozbicia kraju, kiedy rozdarty on był wojnami, cesarstwo częściej toczyło 

wojny obronne, niż zaborcze. Nie dotyczy to oczywiście okresu panowania 

mongolskiej dynastii Yuan (1271-1368) ani mandżurskiej Qing (1644-

1911). Ponadto apoteoza harmonii głęboko modyfikowała dynamikę walk i 

ich formy dostosowując je do wymogów kulturowych. Np. sukcesy osiągać 

chciano głównie środkami politycznymi, przy pomocy forteli i chytrych 

manipulacji, nie zaś siłą zbrojną. Politycy chińscy, wiedząc już od 

starożytności, iż wielkie podboje są groźne przede wszystkim dla 

zwycięzcy, nie poszli drogą Aleksandra Wielkiego i innych zachodnich 

zdobywców, takich jak wielcy kolonizatorzy, Napoleon, Hitler, czy Stalin. 

I to było – prawdopodobnie – jedną z głównych przyczyn przetrwania 

Chin, jako jedynego wielkiego państwa starożytności, podczas gdy imperia 

bliskowschodnich i europejskich zdobywców rozsypywały się jedne po 

drugich, jak domki z kart, a  po ich dawnych stolicach nierzadko tylko hula 

wiatr.  

Agrarna cywilizacja chińska okazała się wprawdzie najtrwalszą ze 

wszystkich starożytnych ze względu na mechanizmy przez nią 

wypracowane, z zasadami zachowywania harmonii na czele, jednakże 

zapłaciła za to wysoką cenę. Jak pisze Wolfram Eberahard: „Ogromna 

stabilność chińskiego „społeczeństwa mandaryńskiego” (gentry society) 

była głównym czynnikiem, który zapobiegł dezintegracji cywilizacji 

chińskiej i uniemożliwił istotniejsze sukcesy obcym zdobywcom, którzy 

uzyskiwali niejednokrotnie władzę nad Chinami. Jednocześnie zahamowała 

ona zmiany i wykluczyła rozwój nowoczesnej nauki - ich głównego 

instrumentu”
24

. Wspomniana tu koncepcja „społeczeństwa 

mandaryńskiego” wywołała rozmaite polemiki, a monumentalne dzieło 

Josepha Needhama Nauka i cywilizacja w Chinach ukazało ogromny 

dorobek naukowy i technologiczny tego państwa
25

. Jednakże Eberhard 

                                                           
24

 Wolfram Eberhard, Conquerors and Rulers; Social Forces in Medieval China, E.J.Brill, 

Leiden 1952, s. 16.  
25

 Patrz: Joseph Needham, Science and Civilisation in China, t. I, Cambridge University 

Press, Cambridge 1954. W związku z rozrastaniem się projektu i coraz większą objętością 

kolejnych tomów tematycznych, zaczęto je dzielić na „części” wydawane jako oddzielne 

woluminy, jakich ukazało się dotychczas koło trzydziestu, a praca nie jest jeszcze skończona. 

Mimo śmierci samego Needhama jest ona kontynuowana w instytucie jego imienia, nadanym 
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dostrzegł, chyba trafnie, iż była to niejako cywilizacja „skazana na 

trwanie”, mimo rozmaitych przemian zachodzących wewnątrz niej, a nawet 

dokonywanych wynalazków oraz odkryć.  

Dopiero gdy w połowie XIX w. Chiny zostały zaatakowane przez 

floty Zachodu i znalazły się w stanie swoistej półkolonialnej zależności 

narzuconej im zbrojnie, stały się częścią świata zdominowanego przez 

wojny. W rezultacie zaczęto zapożyczać nie tylko zachodnie technologie i 

organizację wojsk, ale także militarystyczne koncepcje i ideały, a wojskowi 

odgrywali coraz większą rolę w życiu politycznym kraju. Momentem 

przełomowym były reformy 1905 r., kiedy to zlikwidowano tradycyjne 

egzaminy literackie egzekwujące  przyswojenie klasyków konfucjańskich, 

co zamykało drogi awansu do rządzącej elity mandaryńskiej. Nowe elity 

rządzące miały kształcić się w tworzonych właśnie szkołach i akademiach 

wojskowych typu zachodniego. Jednakże to nowe, zmodernizowane 

jednostki wojskowe zainicjowały w 1911 r. rewolucję, która ostatecznie 

obaliła rządzącą mandżurską dynastię Qing (1644-1911) i to armia 

zdecydowała o formie ustrojowej pierwszej w Azji Republiki. Po kilku 

latach chaosu, gdy rządy cywilne okazały się bezradne i skorumpowane, to 

wojskowi przejęli bezpośrednio administrację kraju. 

Gdy kraj znalazł się pod rządami soldatesek wojskowych, zaczęto - 

pod ideologicznymi wpływami Europy - rewidować jeszcze głębiej 

tradycyjną gloryfikację pokoju. Nowoczesny patriotyzm chiński rodził się 

w wojnach i przyjmował cnoty wojenne za kluczowe dla bytu narodu. 

Ogromną popularnością cieszyć się zaczęły koncepcje rewolucyjnego 

„czynu zbrojnego”, „ofiary dla narodu” oraz darwinizmu społecznego, 

głoszącego, iż tak jak gatunki zwierząt walczą o przetrwanie, a słabsze 

skazane są na zagładę, tak i słabsze narody, czy raczej „rasy”, muszą 

zginąć. Tendencje apoteozy wojny, jako podstawowego mechanizmu 

historii, osiągnęły apogeum w okresie osławionej „rewolucji kulturalnej” 

(1966-1976). Ich głównym propagatorem był Mao Zedong (毛 澤 東, 1893-

1976). Przeciw konfucjańskiej cywilizacji harmonii i posłuszeństwa 

wylansował on hasła - zapożyczone z bolszewickiej Rosji - „walki 

klasowej”, słusznego „buntu rewolucyjnego” oraz wojen mających 

przeobrazić cały świat. Nic tedy dziwnego, że odwoływał się też do 

tradycji Pierwszego Cesarza, który podbił wszystkie „państwa chińskie” i 

stworzył nowego typu państwo. Jednakże w okresie reform zainicjowanych 

w 1978 r. przez Deng Xiaopinga (鄧 小 平, 1904-1997), wraz z nawrotem do 

chińskich tradycji i w warunkach pokojowej współpracy państw na arenie 

                                                                                                                                                                                     

mu jeszcze za życia założyciela. Można wspomnieć, iż Needham był w Polsce w  1920 r., 

wraz z grupą brytyjskich oficerów, i do śmierci zachował szczerą sympatię dla naszego kraju. 

Cały projekt zrodził się z intencji brytyjskiego przemysłu stalowego, by dociec sekretów 

produkcji pewnych rodzajów stali wyrabianej w dawnych Chinach, na co przeznaczono 

znaczne środki (ustna informacja samego Needhama z 1980 r.).  
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międzynarodowej, powracać zaczęto – jak wspomniano powyżej – do 

dawnych ideałów harmonii i pokoju, przy rozwijaniu i umacnianiu jednak 

sił zbrojnych. W okresie tym także Zachód zaczął coraz dalej odchodzić od 

swych militarystycznych tradycji i koncepcji. Tak więc od końca XIX w. 

obie cywilizacje zbliżyły się znacznie do siebie, dzieląc podobne zmiany 

orientacji.  

   Należy wszakże zwrócić uwagę, iż gloryfikacja wojny na 

Zachodzie a pokoju w Chinach, nie były prostą antytezą jedna drugiej, lecz 

były częścią odmiennych ideologicznych ujęć świata i miejsca człowieka w 

nim. Podobnie nurty opozycyjne do każdej z nich w obrębie danej 

cywilizacji też były głęboko odmienne. Tak więc chińska pochwała pokoju 

różni się bardzo wyraźnie od nauk zachodnich pacyfistów, podobnie jak 

chińscy zwolennicy przemocy są bardzo odlegli od zachodnich jej 

wielbicieli, choć - oczywiście - pewne analogie i podobieństwa 

występowały. 

 

* 

Różnice w stosunku do wojny były tylko jednym z elementów 

zasadniczych odmienności cywilizacji zachodniej i chińskiej. Choć jest to, 

bez wątpienia, uproszczenie, zachodnią można by określić jako „miejską”, 

gdyż w jej rozwoju miasta odgrywały rolę kluczową i to w nich rodziły się 

nowe idee i wzorce organizacji społecznej. Nadto w jej formowaniu i 

rozwoju ważną rolę odgrywały morza i żegluga na nich (choć nie wszystkie 

kraje uczestniczyły w tym w równym stopniu). Była też ona w wielu 

aspektach niejako „zwrócona na zewnątrz”. Interesowała się ona 

najbardziej „światem zewnętrznym” jednostki, grupy społecznej i kraju. 

Nie przypadkowo chłop w Weselu S. Wyspiańskiego pyta Dziennikarza, 

nawiązując do tzw. powstania bokserów i interwencji kilitarnej ośmiu 

mocarstw w Chinach: „Co tam Panie w polityce? Chińcyki trzymają się 

mocno?” Z tym związane były właśnie tendencje do poznawania, 

opanowywania, czy nawet podbijanie świata zewnętrznego. Zwróćmy 

uwagę, iż ta orientacja „na zewnątrz” dotyczyła tak sfery materialnej jak i 

religijno-duchowej, gdyż w trzech religiach monoteistycznych, które 

zrodziły się w basenie Morza Śródziemnego, Bóg lokowany był poza 

widzialnym światem, choć był w nim obecny, i zawsze stanowił „podmiot 

zewnętrzny” w stosunku do wiernych. Cywilizacja zachodnia miała 

ponadto charakter indywidualistyczny, gdyż na autonomicznej jednostce 

opierała swe wartości oraz struktury społeczno-polityczne. Tendencje te 

uległy jeszcze umocnieniu w epoce nowożytnej.  

Są to, zresztą, elementy ze sobą powiązane, a bezpodstawnie traktowane 

przez nas jako uniwersalne, charakteryzujące cały rodzaj ludzki. Ives Paccalet 

pisze, na przykład: 
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Odchodzić. Wędrować. Błądzić. Podróżować. Umykać. Oglądać inne 

okolice niż własne. My wszyscy jesteśmy międzynarodowymi 

jaskółkami w drodze, nomadami, pielgrzymami. Nasz gatunek, homo 

sapiens, pojawił się przed około dwudziestoma tysiącami lat na 

wschodnioazjatyckiej sawannie, zanim rozprzestrzenił się po 

powierzchni ziemi...Zawsze twierdziłem, że dla każdej istoty liczy się 

jedynie droga. Wędrówka to życie. Nie chodzi o wyruszanie i 

przybywanie. Radością jest błądzenie, doznawanie bez przerwy uczucia 

oddalania się. Pragnę wyobrazić sobie niespodzianki i radości czekające 

mnie po drugiej stronie gór...Żal mi ludzi osiadłych. Wydaje mi się, że są 

schwytani na lep, ograniczeni, przytwierdzeni do ponurej rzeczywistości, 

skazani na więzienie jednego miejsca, na niezmienny krajobraz, na 

wciąż te same zwyczaje...
26

  

Pradawne tradycje kulturowe ludów pasterskich, czy też pastersko-

rolniczych, łatwo przenoszących się z miejsca na miejsce są niewątpliwie 

jednym z kluczowych elementów cywilizacji zachodniej (symptomem tego jest 

wielka rola w niej mleka i produktów z niego nieznanych prastarym 

cywilizacjom rolniczym, w tym i chińskiej). Jednym z najstarszych dzieł 

literatury europejskiej jest wszak Odyseja, z drugiej zaś strony mamy Biblię, z 

opisami poszukiwań odpowiedniego miejsca do życia przez praojca Abrahama i 

Żydów pod wodzą Mojżesza. A po nich mieliśmy podróże Marko Polo, 

wędrówki Don Kichota i Guliwera. Opowieści o podróżach do krain dalekich, 

realne, bardzo ubarwione, czy też zupełnie bajeczne były na Zachodzie jednym 

z najpopularniejszych nurtów w literaturze, i w realnym życiu. Bohaterami 

masowej wyobraźni byli tu zdobywcy ziem odległych, błędni rycerze, 

podróżnicy i żeglarze odkrywający nowe lądy. Ich potomkami są współcześni 

alpiniści, zdobywcy biegunów, głębin morskich, tajemnic świata atomów i 

astronauci. W skali zaś masowej – są nimi turyści jadący na urlop do Kenii, czy 

na Wyspy Bahama. Koncepcja, że istotą życia jest wędrówka, stała się wręcz 

banałem. Odkrywanie nowych światów, pragnienie, by zobaczyć, „co jest po 

drugiej stronie gór” gnało nas aż na krańce świata, w czasie i przestrzeni, a 

nawet w inne wymiary materii. Wędrowała zaś jednostka, choćby z 

konieczności z kompanami, i znajdowała w tym penetrowaniu nieznanego 

najwyższą przyjemność oraz poszerzanie swej przestrzeni wolności.  

Cywilizacja zrodzona w Chinach, którą w uproszczeniu można nazwać 

konfucjańsko-buddyjską, miała natomiast charakter wiejski. Jej wzorce 

organizacyjne, ideały i wartości wywodziły się ze wspólnot wiejskich. Wieś 

cieszyła się rozmaitymi wolnościami i dość szerokim samorządem. Chłopi byli 

obywatelami państwa, a mandaryni nim administrujący stanowili elitę wiejską. 

Natomiast miasta były pod ścisłą kontrolą administracji, Dominowali w nich 

dostojnicy państwowi oraz personel biur, jak też mandaryni z terenów wiejskich 
                                                           
26

 Ives Paccalet, „Tułacze”, przekł., Krzysztof Kowalski, Rzeczpospolita, 5-6 luty, 2000, s. 

A8. Informacje o historii homo sapiens są, oczywiście podane tu bardzo nieprecyzyjnie. 
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tam mający swe zimowe siedziby, zaś prawa kupców i rzemieślników były 

ograniczane, a oni sami byli traktowani pogardliwie jako „klasy niższe”. I to 

określało mentalność społeczną oraz etos państwa. Miasta były tylko pewnymi 

„enklawami podporządkowanymi” i wręcz zintegrowanymi ze wsią. W 

średniowiecznych Chinach, kiedy rozwijały się duże miasta, nie wydzielano ich 

jako odrębnych jednostek administracyjnych, lecz właśnie dzielono łącząc 

części miasta z sąsiadującymi terenami wiejskimi w wiejsko-miejskie powiaty, 

analogiczne do zwykłych powiatów, które obejmowały obszerne terytoria 

wiejskie z siedzibą władz w miasteczku. Nawet miasto Hangzhou, stołeczne za 

panowania dynastii Song Południowej, było podzielone na dwa odrębne 

dystrykty - subprefektury, każda zintegrowana administracyjnie ze swoimi 

terenami wiejskimi
27

. Kanton do początków XX w. podobnie był podzielony na 

dwa powiaty. Pekin, będący stolicą w epokach Ming (1368-1644) i Qing (1644-

1912) był podzielony na dwadzieścia jednostek administracyjnych połączonych 

z sąsiednimi terenami wiejskimi, razem z nimi tworząc specjalny „dystrykt 

stołeczny”
28

. Stąd do dziś duże miasta chińskie składają się zazwyczaj z 

„dzielnic” (miejskich) i „powiatów” obejmujących także tereny podmiejskie. W 

związku z tym należy pamiętać, że liczba mieszkańców miast podawana przez 

statystyków chińskich jest wyliczana inaczej niż na Zachodzie.  

Trzeba też dodać, że cywilizacja chińska miała wyraźnie charakter 

lądowy. Jedynie prastare ziemie Vietów (Baiyue, 百越), dzisiejsze prowincje 

Zhejiang, Fujian i Guangdong miały tradycje morsko-rybackie, zaś ludność 

tamtejsza oswojona była z wodą oraz podróżami zamorskimi. Dlatego stamtąd 

wywodzi się ogromna większość emigracji chińskiej w Azji Południowo-

Wschodniej i na Zachodzie. Natomiast Chińczycy z basenu Rzeki Żółtej, 

prakolebki cywilizacji chińskiej, tradycyjnie zachowywali dystans wobec wód i 

odnosili do nich podejrzliwie, a nawet z obawą. Jednak mieszkańcy basenu 

Jangzi, gdzie wód i opadów jest znacznie więcej, byli o wiele bardziej zżyci z 

wodą rzek i jezior. Jednak tak jedni, jak i drudzy (z wyjątkiem specyficznej 

grupy etnicznej Hakkijczyków, Kejia 客家) podróże poza tereny swego powiatu 

traktowali z niechęcią. W tym aspekcie różnili się zasadniczo od mieszkańców 

wybrzeża południowego. 

Wszelkie podróże były tradycyjnie ściśle reglamentowane przez 

państwo, wymagały zezwoleń, zaś wyjazdy zagranicę były wręcz zakazane i 

wymagały specjalnego pozwolenia cesarskiego w formie edyktu, udzielanego w 

zasadzie tylko dla emisariuszy rządowych, lub w razie innej niezbędnej i przez 

państwo uznanej potrzeby. Również cudzoziemców rzadko wpuszczano w 

granice cesarstwa a ich podróże wewnątrz kraju ściśle reglamentowano. Mogli 

                                                           
27

 Etienne Balazs, Chinese Civilization and Bureaucracy. Variations on a Theme, przekł. H. 

M. Wright, Yale University Press, New Haven – London 1967, s. 73 ( patrz także całe 

studium Chinese Towns, s. 66-78). 
28

 Remaking the Chinese City: Modernity and National Identity, 1900-1950, pod red.  Josepha 

W. Eshericka, University of Hawai’i Press, Honolulu 2000, s. 21-22, 123.  
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się z nimi kontaktować i rozmawiać jedynie funkcjonariusze, którym zlecono 

nadzorowanie ich oraz opiekę. Dla zwykłych ludzi, a nawet dla innych 

funkcjonariuszy, kontakty takie przez wieki bywały zabronione. W najstarszym 

w pełni zachowanym kodeksie karnym cesarstwa z epoki Tang (618-907) 

opracowanym za panowania cesarza Taizonga (627-649), na jakim opierały się 

wszystkie kolejne legislacje cesarskie, czytamy w subkomentarzu: 

Jeśli cudzoziemiec ominął [nielegalnie] przejście graniczne z komorą 

celną i przybył do Chin, gdzie podejmował handel z Chińczykami, 

podlega takiej samej karze jak Chińczyk, który nielegalnie przekracza 

granicę omijając komorę celną i podejmuje handel z cudzoziemcami.  

Dodajmy, że karą były dwa lata karnej pracy półniewolniczej dla państwa plus 

kary dodatkowe odpowiednio do wartości przemyconych dóbr. Dalej zaś 

stwierdza się: 

[Dla legalnego przekroczenia granicy] niezbędna jest petycja i 

otrzymanie cesarskiego edyktu [zezwalającego na to]. Tym, którzy nie są 

oficjalnymi posłami nie zezwala się na opuszczanie granic państwa ani 

na przekroczenie granicy i wjazd. 

Zgodnie z Zarządzeniami regulującymi pobyt cudzoziemców, „kiedy 

cudzoziemcy przyjechali do Chin [uzyskawszy zezwolenie na to] i 

znajdują się w drodze [do wyznaczonego miejsca], nie wolno handlować 

z nimi. Ponadto nie zezwala się im na rozmawianie z Chińczykami. 

Funkcjonariuszom prefektur i powiatów, którzy nie załatwiają spraw 

cudzoziemców, nie wolno spotykać się z nimi”. A zatem chińskim 

funkcjonariuszom ani zwykłym ludziom nie wolno kontaktować się z 

cudzoziemcami
29

. 

Następny artykuł, 89, dodaje, że zakazy przepuszczenia przez granicę do Chin 

dotyczą nie tylko przemytników, lecz także zbrojnych bandytów oraz szpiegów, 

a funkcjonariusze zaniedbujący swoje obowiązki i nie dość pilnie pilnujący 

granic również podlegają dymisji i karze dwuletniej półniewolniczej służby dla  

państwa. Restrykcje dotyczące podróży cudzoziemców po Chinach nie tylko 

były faktycznie respektowane w epoce Tang
30

, ale jeszcze pod koniec epoki 

Qing
31

. 

Wielki Mur chiński służył nie tylko chronieniu Chin przed najazdami 

„barbarzyńców”, głównie koczowniczych ludów z pasa stepowego, lecz także 

zapobiegał próbom nielegalnych przyjazdów cudzoziemców oraz wyjazdów 

                                                           
29

 The T’ang Code, przekł. Wallace Johnson, t. 2, Princeton University Press, Princeton 1997, 

s. 55-6 (art. 88); Tang lü shu yi 唐律 疏議  [Kodeks dynastii Tang z objaśnieniami], opracował 

Changsun Wuji 長孫 無忌 (zm. 659), Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taibei 1996, s. 128. 
30

 Patrz np. Edwin O. Reischauer, Enin’s Travels in T’ang China, Ronald Pres Co., New York 

1955. 
31

 Patrz zapiski podróżne sławnego poselstwa Macaartneya:  J. L. Cranmer-Bying, An 

Embassy to China: Being the Journal Kept by Lord Macartney during his Embassy to the 

Emperor Ch’ien-lung, 1793-1794, Longmans, London 1962. 
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Chińczyków zagranicę. A przypomnijmy, że bramy z ufortyfikowanymi 

przejściami w nim rozmieszczone były w odległości około kilkuset kilometrów 

jedna od drugiej
32

. Chiny dla ludów sąsiednich były bowiem krainą dostatku i 

najróżniejszych dóbr luksusowych, jak również nowych technologii, zatem 

chętnych na ich produkty czy na przeniesienie się tam było wielu. Przy walce z 

nielegalnym przekraczaniem granic chodziło nie tylko o cła, ochronę swoich 

technologii czy bezpieczeństwo, lecz także o kwestie polityczne. Już w IV w. 

p.n.e. Wu Qi 吳 起  (zm. 381 p.n.e.),wielki strateg i reformator polityczny 

stwierdzał w swoim znanym dziele: 

Kiedy lud spokojnie pracuje na swoich polach i żyje w swoich 

domostwach, a także dobrze się odnosi do zarządców państwowych, 

obrona jest już tym samym silna. Kiedy zaś lud uznaje swojego władcę 

za dobrego, a sąsiednie państwa za rządzone źle, wygrywać się będzie 

[wszelkie] bitwy
33

. 

W związku z takimi koncepcjami, później przyjmowanymi w cesarstwie, 

prowadziło ono przez długie okresy politykę izolacjonistyczną, starając się 

wpajać swoim obywatelom przekonanie, że żyją w najlepszym państwie na 

świecie, podobnie cudzoziemcom ukazywano Chiny jako państwo niezmiernie 

potężne i doskonale zarządzane. Zasada izolacjonizmu była głęboko 

zakorzeniona nie tylko w strukturach politycznych, ale i społecznych
34

. Warto 

wspomnieć, że przyjmowały ją także państwa ościenne. W Japonii, po 

ogłoszeniu ścisłego izolacjonizmu w XVII w. cudzoziemców bez zezwolenia 

tam przybywających, nawet rozbitków z okrętów, wręcz zabijano. 

Mieszkaniec wsi chińskiej w niej w zasadzie spędzał całe swoje życie 

odwiedzając gminny rynek w dzień targowy czy miasteczko powiatowe w razie 

potrzeby. Odwiedzał też, rzecz jasna, krewnych w sąsiednich wioskach. 

Mieszkaniec miasta żył z kolei w ramach swojej „wspólnoty uliczkowej” (czyli 

„sąsiedztwa”, a dosłownie „wsi”, li 里), też posiadającej swój wspólnotowy 

zarząd i centrum kultowe. W Chinach aż do wielkich reform 1905 r. takie 

niewielkie wspólnoty uliczkowe zamykały na noc swoje bramy, które otwierano 

dopiero rankiem, podobnie jak dawniej bramy wsi na Północy. Rzeki i kanały, 

co było ważne zwłaszcza na Południu, na noc zamykano podnoszonymi z wody 

łańcuchami opuszczanymi na dzień. W stołecznym Pekinie, w obrębie murów 

stolicy, na stosunkowo niewielkim obszarze takich wspólnot było pod koniec 
                                                           
32

 Patrz szczegółowy opis sekcji muru z fotografiami oraz rysunkami jego bram oraz 

umocnień: Qiao Yun, Defense Structures: The Great Wall Stretching Over the Vast Land, 

China Architecture and Building Press, [Beeijing] 2012, s. 70-99. 
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(zm. 381 p.n.e.), w: Wujing qishu zhijie 武經七書直解放 [Kanon militarny w siedmiu księgach z 

prawidłowymi objaśnieniami], w serii Zhongguo bingshu jicheng 中國 兵書 集成 [Zbiór 
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Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, ISP PAN, Warszawa 2009, s. 69-72. 
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epoki Qing aż 1219
35

. Takie „sąsiedztwa” funkcjonują nadal w wielu miastach 

Azji Wschodniej, nie tylko w Chinach (włącznie z Hongkongiem i Tajwanem), 

ale także w Korei, Japonii, Singapurze, Wietnamie, Birmie, itd. i są tam 

najniższą jednostką społeczno-administracyjną. Rzecz jasna burzliwe procesy 

urbanizacji zachodzące współcześnie zwykle je osłabiają, lub wręcz skutkują ich 

zanikiem jako autentycznej wspólnoty, z którą identyfikują się jednostki i 

rodziny należące do nich od pokoleń.  

Tendencje izolacjonistyczne czy nawet swoiście introwertyczne w 

przeróżnych aspektach były umacniane przez różne koncepcje ideologiczne. 

Jednym z najstarszych dzieł poetyckich jest sławne Przywoływanie ducha (Zhao 

hun 招魂) przypisywane Qu Yuanowi (ok. 343-315 p.n.e.). Znajdujemy tam 

następujące słowa: 

O duchu, wróć! 

Czemu siedzibę swoją opuściłeś, 

Aby przemierzać cztery strony świata? 

Czemu wyszedłeś z krainy radości,  

By się zapuszczać w dziedziny złowrogie?
36

 

Dalej zaś autor ostrzega błądzącą duszę przed okropnościami i 

niebezpieczeństwami dzikich krain Wschodu, Południa, Zachodu i Północy, 

ponawiając wciąż wołanie „O duchu, wróć!” do jedynej krainy radości, 

bezpiecznej i cywilizowanej „krainy środka”. Opuszczanie swego miejsca, 

rodziny, sąsiadów – było traktowane jako nieszczęście, doświadczenie 

traumatyczne, a podejmowano je tylko z konieczności, nigdy dla przyjemności. 

Owemu „zamykaniu się” we własnym, małym kręgu nadawano wręcz głęboki 

wymiar filozoficzny. W Księdze Drogi i Cnoty (Daodejing 道德經) 

przypisywanej legendarnemu Lao Danowi 老聃 (580?-500? p.n.e.), choć spisanej 

prawdopodobnie dwa wieki później, jednym z najważniejszych tekstów 

cywilizacji wschodnioazjatyckiej, czytamy: 

Nie wychodząc za drzwi domu, można poznać cały świat. 

Nie wyglądając przez okno, można poznać dao Nieba (prawa 

             Natury). 

Im dalszą ktoś odbywa wędrówkę, tym wiedza jego staje się 

             mniejsza. 

Dlatego mędrzec bez wędrowania wie [wszystko], 

Bez oglądania pojmuje jasno  
                                                           
35

 Remaking the Chinese City..., cyt. wyd., s. 4. Szczegółowy opis Pekinu z XVII w., z  

wyliczeniem jego podziału administracyjnego, aż do liczby takich sąsiedztw oraz rodzin do 

nich przypisanych w granicach poszczególnych powiatów (xian 縣 ) stolicy znaleźć można w 

dziele: Sun Chengze 孫 承澤  (1592-1676), Tian fu guangji  天府廣記 (Szczegółowe opisanie 

Niebiańskiej Prefektury), Beijing Guji Chubanshe, Beijing 1982, s. 14-20 (juan 2). 
36

 Witold Jabłoński (red.), K’ü Jüana Pieśni z Cz’u, PWN, Warszawa 1958, s. 175 (przekł. 

Olgierd Wojtasiewicz). Patrz także przekład angielski ze szczegółowymi objaśnieniami: 

David Hawkes (przekł.), The Songs of the South, Penguin Books, Harmondsworth 1985, s. 

219-31. 
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i bez podejmowania działań dokonuje [wszystkiego]. 

... 

Zamknij usta i zamknij wrota [dla pragnień i zabiegów], 

A do końca twoich dni pozostaniesz bez trudów i niepokoju. 

Otwieraj usta i wplącz się w tysięczne sprawy,  

A do końca życia nie uchronisz się [od nieszczęść]. 

... 

Niech lud nie ryzykuje łatwo życia i nie podróżuje daleko. 

Nawet jeśli posiada się łodzie i wozy, niech nikt na nie wsiada. 

Nawet jeśli posiada się zbrojne oddziały, niech nie wyruszają 

         one do boju. 

Niech ludzie powrócą do używania supełków na sznurkach 

         [dla notowania spraw, jak przed wynalezieniem pisma]. 

Niech cieszą się swoim jadłem, zachwycają swymi strojami, 

         pozostają w spokoju w swoich domostwach i radują się 

         swymi zwyczajami. 

Nawet wtedy, kiedy sąsiednie państwa-osady spozierają na siebie z  

         oddali, słysząc nawzajem pianie kogutów i naszczekiwania psów, 

         lecz ludzie niech do starości i śmierci nigdy nie wyprawiają się do 

         siebie nawzajem
37

. 

Konfucjaniści potępiali oddalanie się od domu ze względów moralnych, 

gdyż w takim przypadku młodsi nie mogli służyć starszym, a starsi opiekować 

się młodszymi naruszając swe najbardziej podstawowe i wzniosłe obowiązki 

wobec rodziny. Śmierć z dala od domu i nie pochowanie w  ojczystej ziemi 

(swego cmentarza rodowego, czy choćby swego powiatu i prowincji) skazywała 

duszę na stanie się nieszczęsnym upiorem, a następnie na bezpowrotną agonię, 

co budziło trwogę i zgrozę. Tak więc umacniały to nawet wierzenia religijne. 

Właśnie ze względu na ich podróże kupcy traktowani byli jako niska, 

pogardzana klasa. Na każdą podróż członek rodziny winien był uzyskiwać 

zezwolenie jej głowy rodziny, a pozwolenia te sprawdzano na niezliczonych 

granicach wewnętrznych powiatów i prefektur, podobnie jak w bramach miast.  

Opisami dalekich krain nie fascynowano się, gdyż wymagały one 

opuszczenia obszarów cywilizacji. Wprawdzie pojawiały się one, zapewne 

głównie pod wpływami buddyzmu przenikającego z Indii, lecz dotyczyły 

głównie krain bajecznych i podróży duchowych do Nieba. Ideałem było właśnie 

życie na miejscu, wśród swoich. To dlatego właśnie ludzie Zachodu odkryli i 

podbijali Chiny, nie zaś na odwrót. Choć to średniowieczne Chiny dysponowały 

                                                           
37

 Patrz Daodejing paragrafy 47, 52, 80 (w tradycyjnym układzie); Zhu Qianzhi,  Laozi zhu  

[Księga Mistrza Lao z porównaniem tekstów i objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 
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kompasem i statkami pełnomorskimi zabierającymi po kilkuset pasażerów 

(dodajmy jednak, że takim żeglarstwem zajmowały się tylko ludy z 

południowego wybrzeża, wspomniane powyżej, albo też zamieszkujący w 

cesarstwie muzułmanie o cudzoziemskich korzeniach). Dopiero pod wpływem 

Zachodu zaczęły pojawiać się w XX w. turystyka, alpinizm i eksperymentalne 

poszukiwania naukowe.  

Izolacjonistyczne tendencje przeważały we wszystkich państwach typu 

konfucjańskiego i były głęboko uwarunkowane społecznie oraz ideologicznie. 

Jednakże to nie oznacza, że  nie było pewnych fluktuacji w tym zakresie i 

szerszego otwierania się na świat. Najbardziej jaskrawym przypadkiem było 

siedem wielkich wypraw pod dowództwem Zheng He 鄭和 w latach 1405-1433 

aż do Arabii i Afryki Wschodniej organizowanych przez rząd centralny głównie 

w celach dyplomatycznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa na szlakach 

żeglugowych na zachód. Jak wielkie to było przedsięwzięcie dość wspomnieć, 

że np. już w pierwszej brało udział ponad 300 statków, w tym gigantycznych, 

transoceanicznych, o wyporności około 3 tysięcy ton każdy, aż o dziewięciu 

masztach i z grodziami wodoszczelnymi, zabierających na pokład ponad 

pięciuset, może nawet do tysiąca ludzi. A łącznie w każdej z tych wypraw brało 

udział od 20 do ponad 30 tysięcy osób, w tym uczonych dla opisywania 

odwiedzanych krajów
38

. Warto to porównać z trzema małymi stateczkami 

Krzysztofa Kolumba (1451?-1506), który kilkadziesiąt lat później, w 1492 r. 

chcąc nową drogą dojechać do Azji odkrył Amerykę. Jego trzy karawele łącznie 

miały ledwo około 600 ton wyporności.  W Chinach później nie tylko zarzucono 

takie wyprawy i próby dominacji na oceanach opływających Azję, lecz nawet 

celowo zniszczono około 1479 r. ich dokumentację. John K. Fairbank (1907-

1991), znakomity badacz relacji zagranicznych cesarstwa chińskiego zwracał 

uwagę nie tylko na ogrom przedsięwzięcia i zbudowanie dla niego największej 

floty w dziejach. Wskazywał też, że Zheng He nie wyruszał na wyprawy 

odkrywcze, gdyż poruszał się szlakami żeglownymi dobrze znanymi kupcom 

arabskim i chińskim. Ponadto podkreśla, iż wyprawy te nie miały zadań 

kolonizacyjnych, handlowych ani zdobywczych, lecz służyły głównie 

nawiązywaniu stosunków międzypaństwowych oraz uznaniu zwierzchnictwa 

cesarza chińskiego. Przyznaje też, że rozwój polityki ekspansywnej wstrzymali 

na stulecia dostojnicy cesarstwa o mentalności konfucjańskiej, „z zasady 

przeciwni handlowi i kontaktom z zagranicą”, chociaż w grę wchodziły także 

rozmaite kwestie praktyczne, w tym finansowe
39

.  
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Podobne fluktuacje występowały również w adaptacji różnych nowinek 

z zagranicy: były okresy większego otwarcia kraju oraz izolowania się, 

zwłaszcza w okresach słabnięcia. Pamiętajmy też, że mówimy o kraju 

przeogromnym, niemal wielkości całej Europy, stanowiącym w istocie świat dla 

siebie i określającym siebie jako „wszystko pod niebem” (Tianxia 天下). Właśnie 

w epoce Tang, kiedy to wprowadzono izolacjonistyczne normy kodeksu 

cytowane powyżej, Chiny były szeroko otwarte na różne zapożyczenia z 

zagranicy i gościły chętnie przybyszów przynoszących „nowinki”. Z Azji 

Centralnej zapożyczono np. uprawę arbuzów, winogron, nowe typy słodyczy, z 

Południa wyginane dachy, później traktowane niemal jako „symbol Chin”, 

uprawę bawełny, wielu wcześniej nieznanych gatunków bambusa, palm, w tym 

cukrowej, itp
40

.  Kilka stuleci wcześniej, od I w. n.e. przyswajano sobie 

buddyzm przybyły z Indii, który przeorał głęboko cała kulturę i mentalność 

Chin
41

. Nie można zatem przedstawiać Chin jako kraju całkowicie zamkniętego 

na świat. 

Zachodni pęd do nowinek, wędrówek i zmiany był jednak bez 

porównania większy. Zdaje się on wiązać ze specyficznym „niepokojem 

zachodniej duszy” i jej rozdarciem przez sprzeczne dążenia. Ten pierwszy 

uosabia postać Fausta, a to drugie zostało uzasadnione teologicznie i 

archetypowo w religii, w koncepcji ustawicznej walki sił Dobra i Zła. Człowiek 

Zachodu, jak się zdaje, ze względu na szczególną kulturowo zdeterminowaną 

naturę, nie umie cieszyć się spokojem i tym, co ma, gdyż ustawicznie poszukuje 

lepszego miejsca, nowości, i jest niepogodzony nie tylko ze światem, lecz nawet 

z sobą samym, co na Zachodzie podniesiono wręcz do rangi uniwersalnej 

„kondycji ludzkiej”. Natomiast ideałem cywilizacji wschodnioazjatyckiej był 

spokój wewnętrzny, harmonia, ład i spokój społeczny, stabilność oraz trwałość. 

Jednym z ważnych przejawów fundamentalnej dla konfucjanizmu cnoty xiao 孝 

– „czci dla rodziców i służenia im” był wymóg nie zmieniania w domu nawet po 

ich śmierci wprowadzonych przez nich porządków. Oczywiście jeszcze trudniej 

było zmieniać rozporządzenia dziadów i pradziadów, a krytykowanie ich było 

wręcz trudne do pomyślenia.    

Inaczej pojmowaliśmy nawet świat. Cywilizacja zachodnia pojmowała 

świat jako z natury „pluralistyczny”, złożony z wielu autonomicznych i równych 

podmiotów, a stosunki między nimi traktowano jako antagonistyczne. Stąd 

walka i wojna zajmowały w niej poczesne miejsce, nabierając wręcz 

ontologicznego, czy mistycznego wymiaru walki sił Dobra i Zła, Boga i 

Szatana. Najnowszym przykładem był amerykańska „wojna z terroryzmem”. 
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Przy dążeniu do podporządkowywania sobie innych, niewolenie pokonanych 

było stałą tendencją, a podboje, grabieże i mordowanie innych stawały się 

tytułem do chwały. Stąd właśnie ta cywilizacja, gdy uzyskała tylko odpowiednie 

środki, podbiła militarnie niemal cały świat, a w XX w. ogłosiła „podbój 

kosmosu”. Dlatego też wolność, której trzeba było w niej stale bronić, i którą tak 

łatwo było utracić, ceniono w niej tak wysoko już od starożytności. Trudno by 

było inaczej przy tak silnej tendencji do zniewalania innych, swoich i obcych, 

jak też do ostentacyjnego narzucania swej woli innym - siłą, czy też 

wykorzystując zależności gospodarcze, polityczne i społeczne. Obserwujemy to 

na co dzień w rodzinie, w firmie, czy w parlamencie. Stosunki między grupami, 

jednostką i społeczeństwem, jednostką i państwem traktowano bowiem jako z 

natury antagonistyczne. Stąd zrodzić się też na Zachodzie mogła idea praw 

obywatelskich i praw człowieka, których bronić trzeba wobec państwa.  

Cywilizacja wschodnioazjatycka była natomiast z gruntu odmienna od 

zachodniej. Skierowana była niejako „do wewnątrz”: interesowała się głównie 

światem wewnętrznym jednostki, jej samodoskonaleniem duchowo-moralnym, 

stosunkami wewnętrznymi w grupie, czy w państwie i osiąganiem harmonii 

społecznej. Zamiast dążeń eksploracyjnych czy walki z siłami zewnętrznymi, 

tam przyjmowano ideał dostosowywania się do świata zewnętrznego i 

podporządkowywanie się mu. Ideałem było postępowanie i życie zgodnie z 

zasadą shun 順  - „działania zgodnie z naturalnymi tendencjami, 

podporządkowania zwierzchności, posłuszeństwo, zgadzania się z innymi”, a 

potępiano ni 逆  - „działanie wbrew tendencjom naturalnym, występowanie 

przeciwko władzom, buntowanie się czy krytykowanie”. Jak wskazywało wielu 

chińskich badaczy jedną z podstawowych cech tej cywilizacji było „cenienie 

harmonii ponad wszystko” (he wei gui 和為貴) oraz dążenie do harmonii i zgody 

jako specyficzna cecha Chińczyków (hehexing 和合性)
42

. Dlatego dominującym 

nurtem myśli chińskiej było potępienie walk i wojen. Rozwój jednostki 

pojmowano w konfucjanizmie głównie jako jej „postępujące uspołecznienie”, a 

potępiano indywidualizm jako „prywatę” i „egoizm” gloryfikując grupę, 

współdziałanie i podmiotowość zbiorową.  

W rezultacie cywilizacja konfucjańsko-buddyjska na wspólnotach 

ludzkich i spoistości grup opierała swe wartości oraz struktury instytucjonalne. 

Natomiast w cywilizacji zachodniej obserwujemy postępujące procesy 

wyzwalania się jednostki i poszerzania jej autonomii, tak w aspekcie duchowym 

jak politycznym (co Erich Fromm określa jako indywiduację traktując ją 

wszakże bezpodstawnie jako zjawisko ogólnoświatowe)
43

. W Azji Wschodniej 

rozwój myśli filozoficznej oraz religijnej, jak też instytucji społeczno-

politycznych, szedł torem coraz głębszego uspołeczniania jednostki. Jej 

                                                           
42

 Sun Longji 孫隆基 , Zhongguo wenhuade ‘shenceng jie gou’ 中國文化的'’深層結構'’ (‘Głębokie 

struktury’ kultury chińskiej), Taishan Chubanshe, Xianggang 1983, 133-51. 
43

 Erich Fromm, Ucieczka od wolności, przekł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Czytelnik, 

Warszawa 1998, s. 40-1. 



 25 

znaczenie nie tyle było tam mniejsze, co inaczej określane, bo mogła ona 

przybierać formy wręcz gigantyczny i uzyskiwać status, jaki na Zachodzie 

określilibyśmy jako „nadludzki” czy nawet „boski”
44

. 

W cywilizacji wschodnioazjatyckiej wszystkie jestestwa i byty 

traktowano jako komplementarne i współzależne w ramach hierarchicznego 

porządku, w ramach jednego „kosmicznego organizmu”. Jak pisze Derk Bodde: 

Uniwersum, zgodnie z tendencjami przeważającymi w chińskiej myśli, 

stanowi harmonijnie funkcjonujący organizm złożony ze 

współzależnych części oraz sił zorganizowanych hierarchicznie. Chociaż 

pod względem ich statusu nie są one równe sobie, wszystkie są tak samo 

niezbędne dla całego procesu [trwania]. Przemiany są podstawowym 

zjawiskiem tego procesu, jednak nie ma w nich nic przypadkowego czy 

wyjątkowego, gdyż funkcjonuje on zgodnie ze stałymi wzorcami 

bipolarnych oscylacji czy cyklicznych powrotów. W każdym razie 

neguje się tam ruch postępowy z wyjątkiem pewnych najbliższych faz
45

. 

Nie znano tam zatem idei pluralizmu w zachodnim sensie wielu podmiotów 

równoprawnych. Ideałem były jedność, harmonia i zgoda, gdyż stosunki między 

jednostkami, grupami, państwami, a nawet rodzajem ludzkim i całą przyrodą, 

jak też siłami natury traktowano jako z natury harmonijne, oparte na współpracy 

i współdziałaniu. Dotyczyło to także stosunków międzypaństwowych i 

stosunków między grupami społecznymi a państwem. Ideałem konfucjańskim 

było państwo-rodzina, w którym władca jest „matką i ojcem ludu”. 

 Jak tradycje te są głębokie pokazuje najlepiej przykład ludności 

Hongkongu. W rezultacie przeprowadzonych tam w 1992 r. badań 

socjologicznych (czyli jeszcze pod panowaniem brytyjskim) okazało się, że aż 

81,6% respondentów uznało za najlepszy rodzaj rządów taki, który „traktuje 

ludność jak ojciec swoje dzieci”. Co więcej, takie paternalistyczne rządy, jeśli 

tylko są one sprawne i liczą się z potrzebami oraz opiniami ludności, aż 68,7% 

respondentów uznało za „demokratyczne” nie przywiązując większego 

znaczenia do procedur wyborczych, podziału władz, czy wielopartyjnego 
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systemu
46

. A pamiętajmy, iż dotyczyło to super nowoczesnej metropolii, gdzie 

uzyskiwano dochód na głowę ludności na poziomie najbogatszych krajów 

Zachodu, przy wysokim poziomie wykształcenia i świetnej znajomości 

współczesnego świata, gdzie ponadto zupełnie nikły był odsetek ludności 

chłopskiej bardziej zwykle konserwatywnej, czyli najwyżej rozwiniętego 

kawałka Azji Wschodniej. 

Przy potępieniu walki i wojny, a apoteozie harmonii, współdziałania, 

pokoju i spokoju, naczelnymi ideałami, a nawet wręcz wartościami stały się 

posłuszeństwo zwierzchnikom i „wypełnianie obowiązków”. W świecie 

pojmowanym jako pewna całość i zorganizowanym hierarchicznie nie należało 

też innych podbijać, lecz co najwyżej można ich było włączać do ustalonego 

porządku, nacisk kładąc na spontaniczność oraz dobrowolność tego poddania i 

pilnie bacząc, by w rezultacie uzyskiwał korzyści każdy podmiot. Ideały 

równości podmiotów, ich stałej konkurencji czy walki (choćby wyborczej, czy 

między stronami w przewodzie sądowym) były zatem głęboko sprzeczne z tą 

wizją świata, a dla ideału wolności nie było w niej po prostu miejsca. Jeszcze 

współcześnie na Tajwanie, po przeprowadzanych tam od 1987 r. reformach 

demokratycznych i systemu wielopartyjnego, jak odnotowuje to jeden z 

komentatorów z rządowego pism, sądzi się dość powszechnie, że pozostawienie 

ludzi bez nadzoru, z nazbyt dużą ilością wolnego czasu – prowadzić może tylko 

do patologii, gdyż są oni z natury skłonni do złego, w rezultacie zaś poszerzanie 

przez tamtejsze władze zakresu wolności, zgodnie ze wzorcami zachodnimi, 

spotykało się z protestami społecznymi
47

. 

Jak głębokie są te różnice między obydwiema cywilizacjami świadczy 

najlepiej badanie wartości przyjmowanych w USA i w siedmiu krajach Azji 

Wschodniej (Japonii, Chinach, Republice Korei, Malezji, Indonezji, Tajlandii i 

Singapurze) przeprowadzone przez Davida I. Hitchcocka. Swoim rozmówcom 

rekrutującym się z elit intelektualnych wymienionych państw dawał on 

kwestionariusze z pytaniami dotyczącymi opinii przyjmowanych przez 

społeczeństwo w ich kraju. Kwestionariusz nie dotyczył bezpośrednio stosunku 

do walki, ale pośrednio jego wyniki uwidaczniają to dość dobrze. 

Najpowszechniej cenionymi przez Azjatów były: dobry porządek społeczny 

(orderly society) – 71% i utrzymywanie harmonii w grupie – 58%, podczas gdy 
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wśród Amerykanów wybrało je tylko 11 i 7%. Ci ostatni najczęściej wymieniali 

natomiast swobodę samowyrażania się – 85% (Azjaci – 47%), wolności 

jednostki – 82% (Azjaci – 32%), prawa jednostki – 78% (Azjaci 29%). W Azji 

uznawano bowiem za niemal równie ważne prawa społeczeństwa – 27% (a 

wybrało je tylko 7% Amerykanów). Gdyby badanie to zostało ograniczone do 

państw cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej i nie włączało muzułmańskich 

przecież Malezji orz Indonezji, różnice byłyby zapewne jeszcze większe. 

Indywidualizm i antagonistyczne pojmowanie stosunków społecznych w USA, a 

solidaryzm oraz cenienie harmonii w Azji występują tu bardzo wyraźnie. 

Jeszcze bardziej znamienne były odpowiedzi dotyczące preferowanego sposobu 

podejmowania decyzji w sytuacji sprzecznych poglądów politycznych. Aż 74% 

Amerykanów wybrało „otwartą debatę”, czyli publiczne ścieranie się 

przeciwstawnych racji, podczas gdy tylko 29% Azjatów akceptowało tę drogę 

(choć nie koniecznie ową „debatę” rozumieli w taki sam sposób). Równie często 

akceptowali oni jednak podejmowanie decyzji drogą prywatnych konsultacji i 

zakulisowych uzgodnień, podczas gdy żaden z Amerykanów nie wybrał tej opcji 

(0%). Utrzymywanie konsensu społecznego uznało za przyjmowaną wartość 

39% Azjatów i tylko 4% Amerykanów
48

. 

 

* 

Występują też i inne różnice między obiema cywilizacjami. Podczas gdy 

na Zachodzie ceniono zmiany, w Azji Wschodniej ideałem była niezmienność i 

kultywowanie tradycji. Jak celnie określił to Arnold Toynbee zamiast zasady 

zastępowania „starego” przez „nowe”, w Azji Wschodniej stosowano „zasadę 

oboczności”: dołączania elementów nowych do starych, które ewentualnie 

mogły nawet kiedyś niemal zaniknąć
49

. Angus C. Graham dodawał, że w myśli 

chińskiej już od III w. p.n.e. zwyciężyła tendencja do łączenia ze sobą 

odmiennych tez zamiast zwalczania opozycji. Dokonało się tam przejście od 

dysput typu: „ty jesteś w błędzie, gdyż to ja mam rację” do rozumowania „ty 

przyjmujesz węższy punkt widzenia, a ja ujmuję to z szerszej perspektywy”. 

Zamiast eliminowania A i zastępowania go przez B stosowano raczej ich 

ustawianie hierarchicznie A ponad B. W tym przejawiała się tendencja do 

poszukiwania kompromisu a unikania konfliktu, co było – zdaniem Grahama – 

jedną z przyczyn zadziwiającej stabilności
50

. 
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W aspekcie historycznym na Zachodzie mieliśmy do czynienia z 

brakiem ciągłości i z mnogością następujących po sobie tworów państwowych, 

kultur i ludów unicestwiających swoich poprzedników. Natomiast w Azji 

Wschodniej ideałem była ciągłość tradycji od prapoczątków ludzkości w ramach 

jednego państwa.  

Już w pismach Platona (427 – 347 p.n.e.) znajdujemy następujący 

dialog:  

Ateńczyk (...) Odkąd istnieją państwa i odkąd ludzie żyją jako obywatele 

państw, czy zdaje ci się, że można uświadomić sobie, ile upłynęło czasu? 

Kleinias Łatwe to nie jest bynajmniej. 

Ateńczyk Ale że nieskończenie i niezmiernie wiele?  

Kleinias To z pewnością. 

Ateńczyk Czy nie powstawały więc w ciągu tego czasu tysiące i tysiące 

państw, i, żeby użyć tego samego sposobu określenia ogromnej liczby, 

czy nie mniej ich wtedy uległo zagładzie?
51

  

Już dla starożytnych Greków zatem państwa ich poprzedzały tysiące wcześniej 

istniejących i po większej części nawet nieznanych państw i ludów. Jeszcze 

wyraźniej występuje to w mitach o genezie rodzaju ludzkiego spisanych przez 

Hezjoda (ok. 700 r. p.n.e.). Mówi on mianowicie o kolejnych „pokoleniach”, 

czy też „rasach” ludzi, jakie bogowie tworzyli po wyginięciu poprzedników. 

Pierwszym miało być pokolenie wieku złotego, żyjące bez trosk i trudów, 

następnymi – pokolenia wieku srebrnego, spiżowego i żelaznego nieustannych 

walk, jakie są naszym udziałem. Hezjod oczekiwał wręcz, iż oczekuje nas 

kolejne zniszczenie ludzkości przez Zeusa
52

. W Biblii również znajdujemy epoki 

raju, ludzkości sprzed potopu i po nim, a przyszłością po Końcu Świata i Sądzie 

Ostatecznym jest zbawienie i istnienie w transcendentnym wymiarze boskim.  

Jakże inaczej wyobrażali sobie świat starożytni Chińczycy! Wielki 

historyk Sima Qian (ok. 145-86 p.n.e.) rysuje wydobywanie się ludzkości ze 

stanu dzikości pod kierownictwem państwa i jego kolejnych władców. 

Następujący po sobie władcy i dynastie uniwersalnego państwa chińskiego od 

mitycznego Cesarza Żółtego (IV tysiąclecie p.n.e.) wprowadzają po kolei nowe 

wynalazki cywilizacji (naczynia ceramiczne, wozy i czółna, budowę domów, 

kopanie studni, pismo, wytop metali, itd.) i coraz doskonalszy porządek 

polityczno-społeczny, który ostatecznie we wczesnej starożytności, za 

panowania dynastii Zhou Zachodniej (XI w. – 771 p.n.e.) osiągnął swój dojrzały 

kształt
53

. Państwo było w tej konfucjańskiej wizji ramami instytucjonalnymi 

rozwoju cywilizacji i osiągania kondycji ludzkiej przez społeczeństwo. Rozwój 

tego państwa od pradziejów – wedle uczonych konfucjańskich – był tożsamy z 
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trwaniem i rozwojem cywilizacji, w której ramach ludzie dzięki przyswajaniu 

sobie kultury osiągali kondycję ludzką. A było to państwo nie tylko prawie 

„odwieczne”, lecz także uniwersalne, w teorii obejmujące całą ludzkość, a 

precyzyjniej – jej cywilizowaną część. Przypomnijmy, że całe imperium 

określano jako „wszystko pod niebem” (tianxia) wyodrębniając w nim Państwo 

Środka (Zhongguo 中國), które dominowało i miało utrzymywać ład polityczno-

moralny nad wasalnymi „państwami peryferyjnymi” (fang 方), mniej czy 

bardziej „barbarzyńskimi”. Oczywiście formowanie tej wizja świata było 

powikłanym procesem, a zatryumfowała ona ostatecznie dopiero w II-I w. 

p.n.e
54

. Była ona całkowicie sprzeczne z cytowaną powyżej platońską wizją 

pluralizmu i upadania państw. Dodajmy jednak, że niejako w ramach tej 

dominującej koncepcji państwa funkcjonowała w Chinach koncepcja okresów 

chaosu, konfliktów i rozpadu tego państwa oraz „państw dynastycznych” (chao 

朝). Traktowano jednak takie okresy jako stan przejściowy i niedobry, a 

odbudowę jedności imperium i przywracanie w nim pokoju uznawano za 

odzyskiwanie należytej formy i prawidłowego porządku (Księga przemian 

szczegółowo opisywała ten cykl rozpadu i ponownego jednoczenia
55

). Z tej 

perspektywy upadanie państw – efemeryd traktowano jako zjawisko 

nieuniknione i pozytywne.  

Studiowanie dzieł mędrców starożytnych, kontynuacja tradycji i 

powracanie do wypróbowanych wzorców były elementami ciągłości 

historycznej, nieprzerwanej i mającej trwać po wieczne czasy. Zmieniały się 

tylko dynastie, a cesarstwo po okresach chaosu i wojen, znowu odzyskiwało 

jedność. Społeczeństwo doświadczało zatem najazdów „barbarzyńców”, wojen i 

klęsk żywiołowych, okresów upadku moralności i złych rządów, lecz 

cywilizacja wciąż trwała, a właściwy porządek odbudowywano.  

Podobne wizje państwa i narodu, zamieszkującego swoje ziemie od 

głębokiej starożytności i kultywującego prastare tradycje występują w Japonii, 

Wietnamie i Korei, a współcześni mieszkańcy tych krajów uznają się za 

potomków rdzennych ludów je zamieszkujących od czasów najdawniejszych i 

za dziedziców pierwszych zrodzonych tam kultur, których tradycje kultywują po 

dziś dzień (choć może to nie całkiem odpowiadać prawdzie historycznej). 

Pierwszą radykalną zmianą burzącą prastarą cywilizację agrarną było 

dopiero przybycie dziwnych „długonosych” barbarzyńców z za dalekich mórz, 

nazywanych „diabłami zamorskimi” (yang guizi 洋鬼子), z ich technicznymi 

wynalazkami i naukami, gardzących cywilizacją wschodnioazjatycką i zdolnych 

do pokonania każdego z przynależnych do niej państw. Konfrontacja z zupełnie 

odmienną cywilizacją zachodnią i próby dostosowania tradycji rodzimych do 

nowych warunków, przy zapożyczaniu najbardziej użytecznych wynalazków 
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obcych najeźdźców, jak też wysiłki ułożenia jakoś sobie współpracy z nią, 

trwają w Azji Wschodniej od połowy XIX w. i czekają wciąż na pogłębioną 

analizę
56

. 

Zwróćmy uwagę, iż w obydwu cywilizacjach występowały w 

rzeczywistości tak zmiany, jak i ciągłość tradycji. Zasadnicza różnica 

przejawiała się natomiast w ich postrzeganiu, eksponowaniu i sposobie 

wprowadzania zmian. Na Zachodzie ceniono „zmiany radykalne”, zwłaszcza w 

czasach nowożytnych, a wprowadzano je z możliwie dużym rozgłosem, choćby 

tylko w sposób deklaratywny i po dużej części pozorny. W Azji Wschodniej 

eksponowano natomiast ciągłość i trwanie, jeśli zaś wprowadzano zmiany, to 

zazwyczaj stopniowo, starając się zachowywać ciągłość choćby w sposób 

pozorny. My, ludzie Zachodu kochamy tryumfalistyczne deklaracje słowne, 

choćby w ministerstwie o zmienionej nazwie wykonywano te same prace, a ci 

sami urzędnicy pozostawali nadal przy swoich biurkach (ewentualnie 

przestawionych z jednego pokoju do innego). Ludzie z kręgu cywilizacji 

konfucjańskiej zgodzą się natomiast zmienić nawet wszystko w funkcjonowaniu 

państwa, byle tylko zachować dawne nazwy i wywieszki. Najlepszym tego 

przykładem był demontaż systemu komunistycznego w ChRL i wprowadzenie 

tam gospodarki rynkowej, przy zachowaniu dawnych nazw i instytucji. Innym 

przykładem może być egzekucja władców oraz ich zarządców w europejskich 

rewolucjach, podczas gdy w Chinach starano się przeprowadzać je przy 

maksymalnym utrzymywaniu konsensu. Gdy np. w Chinach w 1911 r. obalono 

cesarstwo i wprowadzono system republikański ważna batalia polityczna 

rozegrała się wokół kwestii, czy nowy ustrój wprowadza „lud chiński” czy 

ostatni cesarz swoim edyktem. Republika też zagwarantowała byłemu cesarzowi 

utrzymanie jego dworu, pałaców oraz honorów należnych głowie państwa
57

. A 

na paradzie zwycięstwa rewolucyjnych wojsk na Placu Tiananmen na trybunie 

honorowej obok przyjmującego tę paradę gen. Yuan Shikaia 袁世凱 (1859-1916), 

nowego prezydenta Republiki, stał książę reprezentujący dwór cesarski
58

. Scena 

powtórzyła się przy proklamowaniu ChRL 1 października 1949 r.: obok Mao 

Zedonga 毛澤東 ogłaszającego, że „naród chiński powstał z kolan” na trybunie 

honorowej stali gen. Fu Zuoyi 傅作義 (1895-1974), były dowódca garnizonu 

pekińskiego i wojsk guomintangowskich w Chinach północnych, który 

skapitulował wobec sił komunistycznych (a później w ChRL piastował 

stanowiska rangi wiceministra mniej ważnych resortów)  i Pani Song Qingling 

宋慶齡 (1882-1992), wdowa po Sun Yat-senie 孫中山 (Sun Zhongshan, 1866-

1925), pierwszym tymczasowym prezydencie Republiki i założycielu 
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 Patrz krótkie omówienie stosunku współczesnych Chin do cywilizacji zachodniej w: K. 

Gawlikowski, „Problem ‘wartości azjatyckich’”, cyt. wyd., s. 221-33. 
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Guomindangu 國民黨, którego wojska w Chinach południowych wojska 

komunistyczne dopiero rozgramiały. Podobnie po proklamowaniu  

Demokratycznej Republiki Wietnamu z inicjatywy komunistów w 1945 r. do 

Rady Państwowej nowego państwa zaproszono byłego cesarza Bao Daia, 

marionetkę kolonialnych władz francuskich, który jednak uprzejmie abdykował, 

by ustąpić miejsca Ho Chi Minhowi (1890-1969) i przekazał mu regalia.. Czy 

ktoś w Europie może sobie wyobrazić, by po zwycięstwie rewolucji francuskiej 

Maksymilian Robespier zapraszał do Komitetu Rewolucyjnego obalonego króla 

czy by po zajęciu Madrytu gen. Franco na paradę zwycięstwa zapraszał 

przedstawicieli władz rozgromionej republiki, i by oni takie zaproszenie chcieli 

przyjąć? Niewiele osób interesujących się Japonią zwraca też uwagę, że tzw. 

Rewolucja Meiji w Japonii (1868 r.) i początek najbardziej radykalnych zmian 

w dziejach tego kraju oraz szerokiego przejmowania cywilizacji zachodniej 

odbył się w formie restauracji władzy cesarza, a odsunięcia szoguna. Teraz zaś 

ten władca-modernizator jest czczony jako bóstwo opiekuńcze tokijczyków. 

Wspomnieć warto, że w latach 90. XX w.,  kiedy w praktyce postać Mao znikła 

z życia politycznego, zaczął się rozwijać jego kult ludowy, z trudem tolerowany 

przez władze, jako Bóstwa Bezpiecznej Podróży, czczonego zwłaszcza przez 

kierowców. Zjawiska tego typu wiążą się z antropocentryczną, zamiast 

teocentrycznej, orientacją tamtejszej religijności
59

, co ma swoje konsekwencje 

także w sferze świadomości historycznej. Radykalne rewolucje polityczne XIX i 

XX w. były w Chinach rezultatem rozmaitych zapożyczeń wzorców zachodnich, 

ale nawet w nich poszanowanie ciągłości państwa występowało nieraz w skali 

niewyobrażalnej dla Europejczyków.  

Już w 1902 r. Liang Qichao 梁啟超 (1873-1929), wybitny działacz 

polityczny i myśliciel, w rozprawie O postępie przekonywał swoich rodaków, iż 

muszą się nauczyć zachodniej sztuki burzenia i odrzucania tego co dawne, by 

zastępować to nowym, gdyż bez burzenia nie można zbudować czegoś 

prawdziwie nowego, a musi to dotyczyć wszystkiego: sfery polityki, religii, 

nauki, myśli, mentalności, obyczajów, sztuki, literatury i techniki. Bez tego 

bowiem Chiny nigdy nie wkroczą na drogę postępu
60

. Choć zaczęło w to 

wierzyć wielu rewolucjonistów, próbując to nawet praktykować, 

niejednokrotnie w formach skrajnych, to tendencji specyficznego 

konserwatyzmu nie udało się całkowicie przezwyciężyć. Wpływały one w 

sposób oczywisty na dynamikę dokonywanych przemian i przetrwało to do dziś. 

Najlepszym tego przykładem jest przeprowadzany zupełnie inaczej demontaż 

komunizmu w Europie i Azji Wschodniej.   

Rozwój zachodził zatem w obydwu cywilizacjach, choć szedł on aż do 

XIX w. w odmiennych kierunkach i dokonywał się w innych formach. Związek 
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między ideami a rzeczywistością społeczną jest, rzecz jasna, nader złożony. 

Pewne nastawienia związane z rodzajem struktur społecznych ulegały 

sublimacji w wartościach kulturowych po ich szczegółowym opracowaniu w  

myśli filozoficzno-religijnej. Następnie stawszy się nienaruszalnym dogmatem i 

oczywistą prawdą (w rodzaju paradygmatów kultur Zachodu: zwycięstwo w 

walce jest rzeczą chwalebną, jednostka jest autonomiczna i ma przyrodzoną 

godność, wolność jest jednym z najcenniejszych dóbr czy wartości) wpływały 

one na działania społeczne i postawy upowszechniane w skali masowej oraz 

kształtowanie się instytucji politycznych oraz społecznych, jak też grup 

zainteresowanych ich utrwaleniem. Tak powstawała potrzeba jeszcze 

pilniejszego opracowywania tych prawd oraz ich sakralizacji, co znowu miało 

swe praktyczne konsekwencje. One stwarzały tendencję do otaczania tych tez 

jeszcze większym szacunkiem i potrzebę ich kolejnych ideologicznych 

uzasadnień. Wyzwolenie się z tego błędnego koła własnych dogmatów nigdy i 

nigdzie nie było sprawą łatwą.  

Wspomniany powyżej konserwatyzm chiński utrwalała, na przykład, w 

skali państwa apoteoza założycieli dynastii Zhou Zachodniej (XI w. – 771 r. 

p.n.e.) głoszona przez konfucjanistów i utrwalona w księgach kanonicznych. 

Przedstawiano ich tam jako władców-mędrców zaś wprowadzone przez nich 

porządki jako „doskonałe”. W obrębie dynastii obowiązywało poszanowanie 

rozporządzeń i nauk jej władców-założycieli. W rodzie i rodzinie 

podtrzymywanie porządków zaprowadzonych przez przodków stało się 

kluczowym elementem cnoty xiao – respektu dla przodków oraz rodziców, 

oddania im i posłuszeństwa.  A była to cnota kardynalna, za której naruszenie 

ród a nawet państwo orzekały nawet karę śmierci
61

.   

 

* 

Koncepcje sztuki wojennej przyjmowane w cesarstwie chińskim, 

stosunek do wojny oraz samo jej pojmowanie były częścią tamtejszej cywilizacji 

i kształtowały się w jej ramach. Opierać się zatem musiały na założeniach  

odwrotnych w stosunku do tradycji zachodniej i przyjmować, iż to pokój jest 

stanem normalnym, a wojna czymś wyjątkowym i ubolewania godnym. Gdy 

zatem dochodzi już do walki skala zniszczenia powinna zostać jak najbardziej 

ograniczona podobnie jak użycie siły.  

Dzieje tych idei ilustrują najlepiej jak złożonym i niejednoznacznym jest 

wspomniane powyżej zjawisko „konserwatyzmu”. Najstarszy zachowany traktat 

Reguły wojowania Mistrza Suna (Sunzi bing fa 孫 子 兵 法), przypisywany Sun 

Wu 孫武 (VI-V w. p.n.e.) oraz inne dzieła starożytne, uznawano w Chinach i w 

całej Azji Wschodniej aż do XX w. jako ujęcie uniwersalnych „wiecznych 

prawd wojny”.  
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Dzieło Sun Wu istotnie było najgłębszym i nieprześcignionym w całej 

Azji Wschodniej, miało też nieprzemijającą wartość. Dlatego jego koncepcje 

stosował Mao w wojnie domowej z Guomindangiem (國 民 黨 ,Kuomintangiem) 

i w walce z okupantem japońskim. Jiang Jieshi (蔣介石, 1887-1975, znany u nas 

jako Czang Kai-szek) na zasadach Suna opierał swą strategię oporu przeciw 

agresji japońskiej, a Japończycy swą strategię na swoich frontach w II wojnie 

światowej. Nawet ich klęskę można by analizować jako wynik niedostatecznego 

uwzględnienia zasad Suna. Chińczycy stosowali wiele z tych zasad podczas 

wojny w Korei (1950-1953). Do pewnego stopnia wykorzystywali je również 

Wietnamczycy w walce o niepodległość z Francją i USA
62

. Studiuje się dzisiaj 

nie tylko we wschodnioazjatyckich akademiach wojskowych, ale także na 

Zachodzie. Paradoksalnie epoka satelitów szpiegowskich, komputerów, 

nowoczesnej propagandy i broni nuklearnej zwiększać się zdaje jeszcze walory 

teorii Suna, gdyż te nowe środki umożliwiają o wiele pełniejszą realizację jego 

zaleceń. Wydaje się wręcz, że dopiero owe najnowsze wynalazki dostarczają 

odpowiedniego instrumentarium do ich realizacji. Odrzucenie ich, zgodnie z 

postulatem Liang Qichao, i przyjęcie rzekomo o wiele bardziej „nowoczesnych” 

doktryn zachodnich, jak choćby teorii Karla von Clausewitza, byłoby 

niewątpliwie błędem, który popełniono w Chinach i z jakiego szybko się zaczęto 

wycofywać. Obecnie walory teorii Suna uznawane są nawet na Zachodzie. 

 

* 

Europa zapoznała się z tymi koncepcjami po raz pierwszy w XVIII w., 

kiedy to jezuitom rezydującym w Pekinie udało się zdobyć traktowane jako 

sekretne traktaty wojenne i przełożyć je na francuski. Trzy z nich, włącznie z 
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dziełem Suna opublikowano w Paryżu w 1772 r.
63

 Być może pewne idee w nich 

zawarte zainspirowały nowy sposób prowadzenia wojen przez wojska 

napoleońskie, lecz kwestia ta czeka na gruntowne zbadanie. Wpływ owych 

koncepcji chińskich, mimo ówczesnej fascynacji Chinami, nie mógł być jednak 

wielki, o czym najlepiej świadczy  zdominowanie zachodniej myśli wojskowej 

przez koncepcje Karla von Clausewitza, oparte na przeciwstawnych 

założeniach, iż wojnę należy prowadzić w możliwie jak największej skali i 

używać siły jak najszerzej nie licząc się z rozlewem krwi. Rezultatem 

przyjmowania tej doktryny były tragiczne hekatomby I i II wojny światowej. Na 

ich źródło w koncepcjach Clausewitza i jego odpowiedzialność moralną za 

tragiczne konsekwencje jego tez, porównując go z Karolem Marksem, wskazuje 

wyraźnie John Keegan
64

. 

Pierwszym wybitnym teoretykiem zachodnim, który dostrzegł znaczenie 

myśli chińskiej był B. H. Liddell Hart. Zapożyczywszy pewne idee Suna 

wprowadzać je zaczął do myśli wojskowej Zachodu, choć początkowo nie 

wspominał  o tych inspiracjach. Można by wręcz stwierdzić, iż to, co było w 

jego koncepcjach najoryginalniejszym, i co zdobyło mu sławę, były to 

przetworzone przezeń idee chińskie. W jego podstawowym dziele Strategia 

formułuje on, na przykład osiem zasad, nazwanych przezeń „esencją strategii”. 

Cztery z nich są niemal dosłownym powtórzeniem reguł Sun Wu, zaś pozostałe 

cztery są oczywistymi wnioskami z jego rozważań, choć nie zostały przez 

autorów chińskich ujęte w takiej formie
65

. Zapożyczeń chińskich w jego 

koncepcjach strategii jest tam, rzecz jasna, o wiele więcej. Nawet samo 

pojmowanie przezeń strategii jako sztuki osiągania celów „drogą okrężną” (czy 

metodami pośrednimi) opiera się teorii Suna
66

. Najnowsze wydania tej książki 

zaczynają się wręcz obszernymi cytatami z traktatu Suna, a w swej analizie 

wojen toczonych na Zachodzie od starożytności niejako udowadnia on 

nieustannie słuszność koncepcji tego chińskiego teoretyka, sprzecznych z 

zachodnimi tradycjami „rozwiązań siłowych” oraz „walki frontalnej”. A był to 

jeden z najwybitniejszych teoretyków zachodnich XX w. Przypomnieć można, 
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że już hitlerowski gen. Guderian nazywał go twórcą teorii wojny 

zmechanizowanej, był też autorem doktryny „stopniowego odstraszania” epoki 

nuklearnej oraz wielu wnikliwych analiz dotyczących jej
67

. Sformułowane 

przezeń zasady strategii weszły nawet do nowych prac z dziedziny ekonomii i 

zarządzania, bez zdawania sobie nawet sprawy przez ich zachodnich autorów, iż 

są to jedynie powtórzenia tradycyjnych zasad chińskich
68

.   

W swojej przedmowie do przekładu dzieła Sun Wu Liddell Hart pisze, iż 

po raz pierwszy dowiedział się o jego istnieniu w 1927 r. przeczytawszy je zaś 

stwierdził, że zawarte w nim koncepcje zgodne są z jego własnym torem 

myślenia
69

. Zdał sobie też sprawę z ponadczasowego charakteru wielu zasad 

strategii, a nawet taktyki. W 1963 r. tak pisał o tym chińskim dziele: 

Wśród wszystkich teoretyków wojskowych przeszłości tylko Clausewitz 

jest porównywalny, ale nawet on jest bardziej ‘przestarzały’ niż Sunzi, i 

po części zdezaktualizowany, chociaż  pisał on ponad dwa tysiące lat 

później. Sunzi ma jaśniejszą wizję [wojny], głębiej wnika i cechuje go 

wieczna świeżość
70

. 

Porównując dalej obu tych teoretyków konkluduje, iż cywilizacja nasza 

uniknęłaby bardzo wielu strat obydwu wojen światowych XX w., gdyby wpływ 

Clausewitza został ograniczony i zrównoważony przez znajomość koncepcji 

Sun Wu. Wprawdzie – jak podkreśla – zgubne rezultaty nauk Clausewitza, 

rozwinięcie teorii i praktyki „wojny totalnej” przekraczającej granice zdrowego 

rozsądku, były głównie wynikiem nazbyt płytkiej i radykalnej interpretacji jego 

teorii przez żołnierzy przyzwyczajonych do konkretnego myślenia, nie 

dostrzegających pewnych warstw głębszych, korespondujących z rozważaniami 

Sun Wu. Jednakże nie można nie dostrzec też sugestii samego Clausewitza 

idących w tym kierunku, stwierdzeń, iż wojna jest aktem przemocy 

doprowadzonej do ostatecznych granic, a zalecenia umiarkowania w niej są 

przez tego europejskiego teoretyka traktowane jako absurdalne. Kiedy zatem 

pojawiły się nowsze tłumaczenia dzieła Sun Wu na Zachodzie, zdaniem Liddell 

Harta, na tyle dominowali tam clausewitziańscy ekstremiści, iż głos mędrca 

chińskiego nie znalazł posłuchu. Ani żołnierze ani politycy nie chcieli przyjąć 

jego ostrzeżeń, że długotrwała wojna nigdy nie jest korzystna dla państwa, a 
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najwyższą formą sztuki wojny jest podporządkowanie przeciwnika bez 

walczenia. Liddell Hart wspomina nawet, jak  podczas II wojny światowej 

chiński attaché wojskowy, uczeń Jiang Jieshi, z satysfakcją go informował, iż w 

chińskich akademiach wojskowych studiuje się zachodnie podręczniki. Na 

pytanie o Suna, odpowiedział zaś, ze młodsi oficerowie traktują go jako 

szacownego klasyka, przestarzałego już jednak w epoce wojny 

zmechanizowanej. Angielski teoretyk miał mu na to odpowiedzieć, iż nadszedł 

chyba czas aby powrócić do Suna, w którego krótkim tekście zawartych jest 

niemal tyle fundamentalnych prawd o strategii i taktyce, ile w ponad dwudziestu 

jego własnych książkach. Pozostawiając na boku nader zawikłaną sprawę 

stosunku do klasycznej teorii w Chinach nowoczesnych, można stwierdzić, iż od 

lat trzydziestych aż do pięćdziesiątych XX w. koncepcje chińskie oddziaływały 

na zachodnią myśl wojskową głównie pośrednio, przez dzieła Liddell Harta.  

Nowy etap rozpoczął się dopiero w latach sześćdziesiątych. Koncepcje 

Mao, jako teoretyka wojen partyzanckich i wyzwoleńczych, święciły tryumfy w 

wyzwalającym się spod obcej dominacji świecie, a powoływał się on wprost na 

Suna. Same zaś Chiny, gdy Moskwa zaczęła nawiązywać współpracę, stawały 

się coraz wyraźniej głównym wrogiem USA. Ponadto rozwijać się zaczęła 

wojna w Wietnamie, gdzie Stany Zjednoczone ponosiły porażki, a sposób 

prowadzenia jej przez Wietnamczyków bywał zaskakujący. Wszystko to 

spowodowało zainteresowanie wschodnioazjatycką myślą strategiczną. 

Bezsprzecznie przyczyniło się również do tego ukazanie się w 1963 r. nowego 

przekładu dzieła Suna na angielski amerykańskiego generała Samuela B. 

Griffitha. Przypomnieć jednak trzeba, że ani wcześniejsza wojna USA z Japonią 

(z pogardzanymi „Japsami”), ani wojna w Korei nie wzbudziły zainteresowań 

dla azjatyckich tradycji wojskowo-strategicznych. W latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych istniał już jednak inny klimat intelektualny i odmienna była 

sytuacja geopolityczna. Japonia wybijała się na pozycję jednego z czołowych 

mocarstw świata. Rozpadało się panowanie kolonialne. Związek Sowiecki 

konkurował z USA w skali globalnej. Stało się zatem możliwe uznanie tradycji 

azjatyckich za warte przestudiowania. Zachód walczył wszak o przetrwanie i 

obronę stanu posiadania, a jego absolutna dominacja była już tylko 

wspomnieniem. Tak traktat Suna wkroczył na salony zachodnie i zaczęto 

wreszcie odkrywać jego wartość. 

W 1971 r. ChRL dokonała zasadniczego zwrotu w swej polityce 

zagranicznej: z komunistycznego arcy-szatana przeobraziła się w pół-sojusznika 

USA we wspólnej konfrontacji z Moskwą. Otwarło to jej drogę do odzyskania 

miejsca w ONZ (zajmowanego do tego czasu przez przedstawicieli władz 

Guomindangu na Tajwanie, uznawanych przez większość krajów zachodnich za 

„jedynego przedstawiciela narodu chińskiego”) i do normalizacji stosunków ze 

wszystkimi niemal sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Dziwnym zbiegiem 

okoliczności w 1972 r. archeolodzy chińscy odkopali po raz pierwszy w XX w. 

starożytne teksty, wśród nich i dzieło Suna. Spowodowało to prawdziwą 
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eksplozję badań nad tym tekstem w Azji Wschodniej, w ChRL, na Tajwanie i w 

Japonii. Ukazywały się tam nie tylko prace naukowe, lecz i niezliczone 

publikacje popularne propagujące klasyczną teorię wojny jako „filozofię życia” 

i osiągania sukcesów we wszystkich dziedzinach
71

. Owa nadzwyczajna 

popularność w Azji także przyczyniła się do zainteresowania strategiczną myślą 

azjatycką, tym bardziej, iż zaczęły się procesy szybkiego rozwoju 

gospodarczego krajów tego regionu, a biznesmeni azjatyccy do niej często się 

odwoływali. Chcąc z nimi konkurować, trzeba zatem było zapoznawać się z 

regułami ich działania
72

. Wszystko to sprzyjało zdumiewającej karierze 

azjatyckiej myśli strategicznej na Zachodzie.  

W latach dziewięćdziesiątych dołączyły się jeszcze inne czynniki. Po 

rozpadzie Związku Sowieckiego i zakończeniu ery konfrontacji z komunizmem 

ostatecznie ugruntowało się na Zachodzie przekonanie, iż to pokój, nie zaś 

wojna, jest stanem „naturalnym”. Wojnę można było ostatecznie i definitywnie 

potępić. Tryumf idei praw człowieka i przyjęcie ich za sztandarowe hasło 

Zachodu musiały pociągnąć za sobą odrzucenie przezeń nie tylko polityki 

podbojów oraz dominacji, ale i zniewalania jakichkolwiek ludów, co państwa 

Zachodu uprawiały przez ponad dwa tysiąclecia, i czym się wręcz chlubiły. 

Koncepcje zachodnie zbliżyły się zatem nieoczekiwanie do tradycyjnie 

przyjmowanych w Chinach (które z kolei od stu lat przejmują w różnych 

formach koncepcje zachodnie). Również ich wizja świata i akcji wojskowych 

mających przywracać pokój oraz ład, podtrzymywać istniejący porządek 

polityczny – nie zaś go zmieniać, nieoczekiwanie zaczęła być podzielana także 

przez kraje zachodnie. W tej sytuacji zwiększyło się jeszcze zainteresowanie 

koncepcjami Suna.  

Najlepszym tego przykładem było wystąpienie profesora Roberta 

Bedeskiego z Kanady na zakończenie 4-go Międzynarodowego Sympozjum o 

Sztuce Wojny Sunzi w Pekinie w październiku 1998 r. Zaproponował on 

mianowicie, by koncepcje Suna potraktować jako punk wyjścia dla nowoczesnej 

teorii utrzymywania pokoju, w czym Clausewitz byłby, rzecz jasna, 

bezużyteczny. Pierwszą wojną Zachodu toczoną według reguł Suna, świadomie 
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zastosowanych przez wojskowych amerykańskich, była wojna w Zatoce 

Perskiej w 1992 r
73

.  

Jak zatem widać trudno przywiązanie Chińczyków, czy Japończyków do 

tej teorii tłumaczyć tylko ich konserwatyzmem i traktować jako bezzasadne, 

chociaż tylko na gruncie tego tradycjonalistycznego nastawienia można 

zrozumieć w pełni rolę myśli Suna i przyjmowanie tam klasycznej teorii wojny 

przez ponad dwa tysiąclecia (z niewielką przerwą w początkach XX w.). 

Zwrócić należy jeszcze uwagę na zjawisko pozornie paradoksalne. 

Mimo ogromnego znaczenia wojny w cywilizacji zachodniej, sztuka wojenna 

nie odgrywała w niej istotniejszej roli, a jej ranga i znaczenie były niepomiernie 

mniejsze niż w Chinach czy Japonii. Wiązało się to poniekąd z eksponowaniem 

tam w osiąganiu zwycięstwa roli pomocy boskiej, siły fizycznej i bohaterstwa 

(choć wojskowi doceniali też rolę sztuki). W Chinach natomiast nie tylko sztuka 

osiągania zwycięstw rozwinęła się bardzo, gdyż według powszechnego 

przekonania to ona gwarantowała zwycięstwo, nie zaś siła, lecz i zajęła ona 

ogromnie ważne miejsce w kulturze narodowej, czy wręcz w cywilizacji 

wschodnioazjatyckiej. Weszła do literatury, teatru, przysłów, a przez stulecia 

kształtowała wręcz mentalność
74

. W rezultacie na Zachodzie nieliczne dzieła 

teoretyków sztuki wojennej studiowali tylko zawodowi wojskowi, gdyż reguły 

operowania siłami zbrojnymi i przemocą nie znajdowały zastosowania w życiu 

społecznym. Natomiast w Chinach nie tylko dzieł takich była mnogość, i to na 

wysokim poziomie, lecz nadto znajomość ich treści i zasad stała się wiedzą 

powszechną, kulturowymi normami wszelkiego działania. Uczyły one bowiem 

osiągania celów nie siłą lecz sztuką, co znajdowało szerokie zastosowanie nie 

tylko w polityce lecz i w życiu codziennym. W XX w. rola jej jeszcze 

niepomiernie wzrosła wraz z upowszechnieniem neo-darwinizmu i przekonań, 

że „życie jest walką”, co wiązało się z kryzysem dawnej ideologii 

konfucjańskiej. 

 

* 

Klasyczne chińskie koncepcje strategiczne miały zatem nie tylko 

odmienny charakter, ale i znaczenie. Aby zrozumieć te odmienne 

wschodnioazjatyckie koncepcje prowadzenia wojny, trzeba uwzględnić ich 

głębsze podstawy kulturowe, co nie było dotychczas przedmiotem pogłębionych 

studiów. To samo odnosi się i do koncepcji politycznych oraz ustrojowych. 
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Wprawdzie za oczywisty postulat metodologiczny uznaje się analizowanie myśli 

i dzieł w ich kontekście historycznym, jednakże nie zawsze zwraca się na to 

dostateczną uwagę przy analizach teorii uformowanych w krajach spoza kręgu 

kultury zachodniej. Niejednokrotnie analizujemy je bowiem podobnie do 

myślicieli z obrębu naszej zachodniej cywilizacji. Oczywiście wciąż jest 

rozpowszechnione minimalizowanie różnic dzielących cywilizacje Wschodu i 

Zachodu przez intelektualistów a nawet badaczy z obu cywilizacji. 

Etnocentrycznie nastawieni politycy i intelektualiści Zachodu zwykle traktują 

własne koncepcje i wartości jako „ogólnoludzkie”, nie licząc się zupełnie z ich 

specyficznym chrześcijańskim oraz grecko-rzymskim rodowodem. Z kolei  

politycy i intelektualiści azjatyccy traktują często bezpodstawnie tezy o 

odmienności ich rodzimych tradycji jako implikujące „niższość” ich kultur. 

Zapewne wiele jeszcze książek podobnych do Zderzenia cywilizacji Samuela P. 

Huntingtona będzie się musiało ukazać i wiele zmienić w myśleniu naszych 

zachodnich elit, grzeszących aż nazbyt często „europocentryczną ciemnotą”, 

zanim będziemy w stanie rozumieć właściwie procesy zachodzące w naszym 

jakże zróżnicowanym kulturowo świecie aby docenić dorobek wszystkich jego 

cywilizacji. A ich poznawanie pomóc nam może nie tylko w układaniu 

współpracy z nimi, lecz także w zrozumieniu naszej własnej cywilizacji, jej 

dorobku i ograniczeń. 

 


