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 All in all this is a unique book on the Polish market as it is a mind-blowing eye-
opener for all those who have till now seen China as an exporter of labor-consuming 
goods only. 
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 W rzeczywisto�ci azjatyckiej niezwykle trudno zrozumie� wspó�czesne realia bez 
zrozumienia przesz�o�ci. Taki pogl�d wydaje si� przy�wieca� Twórcom monografii 
Konfucjanizm i jego wspó�czesne interpretacje pod redakcj� wybitnego polskiego 
sinologa prof. Romana S�awi�skiego. W�ród sze�ciu Autorów opracowania znale�li 
si� pracownicy Instytutu Kultur 
ródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Aka-
demii Nauk (Roman S�awi�ski, Karin Tomala, Nikolas Levi, Olga Barbasiewicz) oraz 
Katedry Sinologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw�a II (Kata-
rzyna Pejda, Andrzej Ha�as).  
 Publikacja w zwi�z�y i przejrzysty sposób prezentuje wspó�czesny, nowy kon-
fucjanizm, �ród�a jego rozwoju, jak te	 mechanizmy s�u	�ce jego adaptacji w rzeczy-
wisto�ci wschodnioazjatyckiej. Tradycja konfucja�ska, do której wspó�cze�nie od-
wo�uj� si� spo�eczno�ci regionu, staje si� istotnym kryterium w okre�laniu w�asnej 
to	samo�ci. Wa	n� cz��ci� monografii jest uwzgl�dnienie do�wiadcze� Japonii, Korei 
i Tajwanu w zakresie wykorzystywaniu spo�ecznych funkcji nowego konfucjanizmu. 
Sk�ania to Autorów do postawienia jak	e aktualnego dzisiaj pytania, w jakim zakresie 
mog� one sta� si� równie	 udzia�em Chin.  
 Jak nale	y traktowa� doktryn� konfucja�sk� – jako system filozoficzny czy raczej 
religijny? To pytanie pojawia si� ju	 na pocz�tku ksi�	ki. Sk�aniaj�c si� ku pierwszej 
opcji, nale	a�oby odpowiedzie�, 	e nie b�d�c religi� konfucjanizm w istocie zaj�� jej 
miejsce, wype�niaj�c t� przestrze�, która w innych kulturach by�a i jest zarezer-
wowana dla religii. Nale	y zwróci� uwag�, 	e sam termin „konfucjanizm” wprowadza 
wiele nieporozumie�, gdy	 to nie do ko�ca w�a�ciwa nazwa tradycji upowszechnionej 
w�ród pa�stw Azji Wschodniej. Szesnastowieczni jezuici wdro	yli ów termin, który 
nieco zaw�	a pole widzenia. W�a�ciwa tradycja Ru zaczyna kszta�towa� si� bowiem 
kilka stuleci przed narodzeniem samego Konfucjusza (551-479 p.n.e.) i si�ga swoimi 
korzeniami do pocz�tków panowania chi�skiej dynastii Zhou (XI-III wiek p.n.e.). 
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Chi�skie terminy ruxue (nauka), rujia (szko�a) oraz rujiao (wiara) obrazuj� wielo-
wymiarowo�� samej doktryny.  
 Konfucjanizm jako system filozoficzny okre�la miejsce cz�owieka w strukturze 
spo�ecznej. Takie elementy jak kolektywny model funkcjonowania i podejmowania 
decyzji, hierarchiczne stosunki, podporz�dkowanie ojcu jako najstarszemu w rodzie, 
widoczne na poziomie rodziny, automatycznie przenoszone s� na wy	sze szczeble 
spo�ecznej integracji. Struktura hierarchiczna, w której za�o	eniem jest pos�usze�stwo 
i szacunek wobec w�adzy, dostrzegalna jest równie	 w sferze publicznej. W rodzinie, 
traktowanej jak podstawowa komórka spo�eczna, ka	dy cz�owiek ma jasno okre�lone 
miejsce i przypisany zakres obowi�zków. Prawodawstwo zawsze sta�o po stronie 
g�owy rodziny. Szacunek wzgl�dem ojca by� wyrazem pobo	no�ci ka	dego Chi�-
czyka. Rodzina ponosi�a kolektywn� odpowiedzialno�� za czyny swoich cz�onków, 
zarówno w pozytywnym jak i negatywnym tego s�owa znaczeniu. Status spo�eczny 
okre�la� powinno�ci i obowi�zki cz�onka ka	dej wspólnoty, wyznacza� jego miejsce 
w strukturze spo�ecznej, jak równie	 wskazywa�, w jaki sposób budowa� relacje z in-
nymi lud�mi. Pa�stwo stawa�o si� wspólnym przedsi�wzi�ciem, gdzie obywatele 
dziel� si� owocami swojej pracy. Maj�c to na uwadze, �atwo zrozumie�, dlaczego 
w Azji Wschodniej wyst�puje wi�ksze ani	eli na Zachodzie zaufanie do instytucji 
publicznych oraz wi�kszy szacunek wobec osób sprawuj�cych w�adz�.  
 Rz�dz�ca w Chinach partia komunistyczna instrumentalnie si�ga dzisiaj po roz-
wi�zania konfucja�skie. Tradycyjnie w�adza by�a zobowi�zana zarówno do utrzy-
mania porz�dku spo�ecznego poprzez respektowanie w�a�ciwych norm moralnych, jak 
i zaspokojenie potrzeb materialnych w�asnych obywateli. W sytuacjach, kiedy rz�-
dz�cy o tym zapominali, realizuj�c partykularne interesy, lud uzyskiwa� moralne uza-
sadnienie dokonania buntu, obalenia z�ego w�adcy i zast�pienia go innym. Partia 
komunistyczna stara si� przesun�� punkt ci�	ko�ci na p�aszczyzn� gospodarcz�. Uwy-
pukla znaczenie harmonii i zachowania równowagi spo�ecznej. Podkre�la wag� sta-
bilno�ci wewn�trz pa�stwa, jak i pokojowego otoczenia poza jego granicami dla po-
my�lnej realizacji polityki rozwojowej. Rewitalizacja konfucjanizmu, odbywaj�ca si� 
dzisiaj w po��czeniu z pozyskiwaniem przydatnych elementów kultury zachodniej, 
stanowi wa	ny element dokonuj�cego si� procesu modernizacji w Pa�stwie 
rodka.  
 Rola i znaczenie doktryny konfucja�skiej bardzo silnie zaznacza si� w p�aszczy�nie 
gospodarczej. Szybki rozwój gospodarczy Chin od ko�ca lat 70. ubieg�ego stulecia, 
a tak	e do�wiadczenia Japonii oraz azjatyckich tygrysów ka	� uwa	niej spojrze� na 
mechanizmy rz�dz�ce regionalnymi strukturami gospodarczymi i dostrzec ich wyra�ne 
powi�zanie z miejscow� tradycj� i kultur�. Rozpatruj�c zale	no�ci mi�dzy konfucjaniz-
mem a rozwojem gospodarczym, nale	y uwypukli� przede wszystkim aspekt kolektyw-
ny, skorelowany ze �wiadomo�ci� powinno�ci, nakazuj�cy wszystkim obywatelom w��-
czenie si� do budowy pot�gi pa�stwa. Familizm, b�d�cy odzwierciedleniem zasad wy-
st�puj�cych w rodzinie, zauwa	alny jest równie	 w organizacji i sposobach zarz�dzania 
w urz�dach publicznych, przedsi�biorstwach pa�stwowych czy instytucjach banko-
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wych. Kolektywny sposób podejmowania decyzji, sposoby zarz�dzania w strukturze 
hierarchicznej, wysoki poziom oszcz�dno�ci, poszanowanie dla w�asno�ci publicznej, 
dyscyplina w pracy czy silnie wykszta�cona �wiadomo�� przynale	nych obowi�zków – 
to tylko wybrane elementy charakterystyczne dla tego modelu.  
 Oddana do r�k czytelników ksi�	ka stanowi pionierskie opracowanie na temat 
wspó�czesnego konfucjanizmu. Sk�ada si� z sze�ciu tematycznie powi�zanych ze sob� 
rozdzia�ów, które kompleksowo przybli	aj� czytelnikowi istotne zagadnienia, nie-
zb�dne dla zrozumienia przemian spo�ecznych w pa�stwach kr�gu konfucja�skiego.  
 W rozdziale pierwszym, pt. Spo�eczna funkcja „wspó�czesnego, nowego kon-
fucjanizmu”, autorstwa prof. Romana S�awi�skiego, zarysowano ewolucj� samego 
poj�cia nowego konfucjanizmu, wp�ywu na� innych doktryn, jak równie	 skutków 
wykorzystania wybranych elementów tej doktryny w pa�stwach Azji Wschodniej. 
Rozwa	ania te stanowi� niejako wprowadzenie do tematyki poruszanej w ca�ej 
ksi�	ce. Wa	ne pytanie postawione w tym rozdziale koncentruje si� wokó� mo	liwej 
adaptacji konfucjanizmu we wspó�czesnych Chinach. Interpretacja tego zagadnienia 
odbywa si� z uwzgl�dnieniem sposobu interpretacji podstawowych poj�� konfuc-
ja�skich z przesz�o�ci (humanitarno��, sprawiedliwo��, lojalno�� i szczero��), efek-
tów japo�skich do�wiadcze�, pora	ki ortodoksyjnego maoizmu i zwyci�stwa sektora 
prywatnego nad kolektywnym, jak równie	 popularno�ci idei zachodnich. Odr�bny, 
niezwykle interesuj�cy fragment rozdzia�u stanowi opis dysput wokó� wspó�czesnego 
konfucjanizmu prowadzonych w�ród chi�skich filozofów.  
 Rozdzia� drugi, pt. Rozwój spo�ecze�stwa obywatelskiego w Chinach, autorstwa 
prof. Karin Tomali, przedstawia z�o	ony proces kszta�towania si� i rozwoju spo�e-
cze�stwa obywatelskiego w Chinach. Podkre�lono, 	e pluralizm w Chinach przejawia 
si� w ró	nych formach. S� to cho�by zach�ty do rozwijania bardziej niezale	nej dzia-
�alno�ci gospodarczej. Nowa strategia rozwoju nakre�lona przez parti� komuni-
styczn�, jak równie	 pogarszaj�ca si� sytuacja spo�eczna i ekologiczna w kraju wy-
tworzy�y warunki dla wykszta�cenia si� okre�lonych form spo�ecze�stwa obywatel-
skiego w postaci ró	norodnych organizacji pozarz�dowych. Zasadnicze pytanie do-
tyczy zakresu i jako�ci ich wspó�dzia�ania z instytucjami w�adzy centralnej i lokalnej. 
Bior�c pod uwag� fakt, 	e w�adza i spo�ecze�stwo zawsze by�y ze sob� powi�zane, 
dzia�alno�� indywidualna nie mia�a uzasadnienia. W sytuacjach kryzysowych pa�stwo 
autorytarne zmuszone jest jednak wykorzystywa� zaanga	owanie spo�eczne do roz-
wi�zywania pal�cych problemów.  
 Kolejny rozdzia�, zatytu�owany Konfucjanizm na Pó�wyspie Korea�skim – wy-
brane aspekty, autorstwa Nicolasa Leviego, obrazuje histori� konfucjanizmu w Korei, 
pocz�wszy od VI wieku a	 po czasy wspó�czesne. Istotne spostrze	enie uwypukla 
znaczenie silnych zwi�zków konfucjanizmu z szamanizmem, b�d�cym wa	nym ele-
mentem wierze� ludowych, jak równie	 z religiami, które pojawi�y si� i rozwin��y na 
pó�wyspie na przestrzeni ostatniego pó�wiecza.  
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 W rozdziale czwartym, pt. Reinterpretacja najwa�niejszych poj�� „Dialogów 
konfucja�skich”. Klasterowy koncept „ren” Katarzyna Pejda w nowatorski sposób 
przedstawia z�o	ony z wielu poj�� koncept ren, umiejscawiaj�c go w modelu b�d�-
cym wielowymiarow� relacj�.  
 W rozdziale pi�tym publikacji, zatytu�owanym Jan Pawe� II wobec dzia�alno�ci 
misjonarzy w Chinach oraz zagadnie� konfucjanizmu, Andrzej Ha�as kre�li schemat 
adaptacji chrze�cija�stwa w Chinach w perspektywie historycznej. Wiele miejsca 
po�wi�ca sytuacji chrze�cijan w Chinach i postrzeganiu konfucjanizmu w okresie 
pontyfikatu papie	a Jana Paw�a II.  
 Ostatni rozdzia�, pt. Konfucjanizm w Japonii – teoria a praktyka we wspó�czesnym 
spo�ecze�stwie, autorstwa Olgi Barbasiewicz, przedstawia krótk� histori� adaptacji 
konfucjanizmu w warunkach pa�stwa japo�skiego. Wa	n� cz��� stanowi� odwo�ania 
do wspó�czesnych realiów uwypuklaj�ce silne zwi�zki konfucjanizmu z rodzim� gos-
podark�, edukacj� oraz kultur�.  
 Publikacja stanowi niezwykle rzetelne opracowanie naukowe na temat roli  kon-
fucjanizmi w pa�stwach Azji Wschodniej. Przygotowano j� wedle standardowego 
uk�adu prac badawczych, z szerokim uwzgl�dnieniem w�asnych bada� oraz przy wy-
korzystaniu cennych materia�ów �ród�owych. Z pe�nym przekonaniem ksi�	k� mo	na 
poleci� nie tylko nauczycielom akademickim oraz studentom zg��biaj�cym tajniki 
obcych kultur, ale równie	 przedstawicielom �rodowisk politycznych i gospodarczych 
decyduj�cych o kszta�cie polityki zagranicznej i gospodarczej Polski, szczególnie 
w odniesieniu do regionu Azji Wschodniej. 
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