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PODZIĘKOWANIA

Moje zainteresowania Państwem Środka sięgają czasów studiów. Przeczy-
tałem wtedy, że Chiny to państwo sieciowe i w tym sensie „żyje już w przy-
szłości”. Teza ta kontrastowała z powszechnym wyobrażeniem „oriental-
nego despotyzmu”, a co za tym idzie – także zacofania Chin. Rezultatem 
zderzenia tych stanowisk była ciekawość, która w dalszej kolejności prze-
kształciła się w naukową drogę poznawania chińskiej cywilizacji, zwłasz-
cza zaś tamtejszej kultury prawnej. Wobec ogromu tematów i znacznego 
horyzontu czasowego należało zacząć od zrozumienia korzeni. W ten spo-
sób rozpoczęły się moje studia nad myślą prawną wyrażoną w klasycznej 
chińskiej fi lozofi i oraz niełatwa nauka języka chińskiego. Zwieńczeniem 
jednego z etapów tej drogi jest niniejsza praca. 

Jak każda podróż, również i ta nie mogłaby się odbyć i szczęśliwie 
zakończyć bez pomocy wielu wspaniałych ludzi. Szczególnie dziękuję 
prof. Krzysztofowi Pałeckiemu, który nie tylko zapewnił mi doskonałe wa-
runki do pracy w Katedrze Socjologii Prawa UJ, ale przede wszystkim jest 
przyjacielem, na którego zawsze mogę liczyć. Podziękowania kieruję także 
do członków Katedry, którzy są osobiście odpowiedzialni za stymulującą 
atmosferę intelektualną. Bardzo wiele zawdzięczam dr. Michałowi Dud-
kowi i dr. Mateuszowi Pękali – wytrwałym i krytycznym czytelnikom ma-
nuskryptu. Ogromne wsparcie i nieocenioną pomoc merytoryczną otrzy-
małem od prof. Anny Wójcik z Instytutu Filozofi i UJ. Osoba i książki Pani 
Profesor zaraziły mnie miłością do fi lozofi i chińskiej. Serdecznie dziękuję 
dr. Maurycemu Zajęckiemu, mojemu partnerowi intelektualnemu w stu-
diach nad prawem chińskim. Wyrazy wdzięczności kieruję także do prof. 
Eirika Langa Harrisa z City University of Hongkong, prof. Win-chiat Lee 
z Wake Forest University oraz prof. Williama Keli Akina z Hawaii Pacifi c 
University. Wszyscy oni pomogli mi w gromadzeniu materiałów, a także 
wspierali mnie radą, szczególnie w kwestiach translatorskich.

Żadna praca intelektualna nie dokonuje się w emocjonalnej próżni. Za 
każdą literą arabską lub znakiem chińskim znajdującym się w niniejszej 
książce kryje się pomoc i wsparcie osób dla mnie najbliższych, zwłaszcza 
Rodziców. Wyjątkowe podziękowania kieruję do Natalii, która nie tylko 
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tolerowała mój pracoholizm, ale także znacząco przysłużyła się wszystkim 
czytelnikom książki, „rozsupłując wiele supłów” znajdujących się w ma-
szynopisie. W rezultacie zostały wprowadzone znaczące poprawki redak-
cyjne i adiustacyjne.

Mateusz Stępień
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WPROWADZENIE – PRZEDMIOT 
I METODOLOGIA PRACY

Przedmiot pracy

Wiele powodów przemawia za podejmowaniem studiów nad cywilizacją 
Państwa Środka. Bez wątpienia odnoszą się one także do szeroko rozumia-
nej sfery prawa. Tymczasem badania na ten temat są w Polsce niemalże 
terra incognita. Taka diagnoza dotyczy zarówno wymiaru fi lozofi cznego, 
historycznego, kulturowego, jak i dogmatyczno-prawnego. Oprócz synte-
tycznej pracy Antoniego Kościa, poświęconej de facto rozwojowi prawa 
chińskiego w okresie trzech tysięcy lat (1998a), oraz lingwistyczno-sino-
logicznego studium Józefa Pawłowskiego nad koncepcją „państwa” w fi -
lozofi i wczesnokonfucjańskiej (2010; por. Stępień, Zajęcki 2012a), brakuje 
rodzimych opracowań monografi cznych odnoszących się do szeroko ro-
zumianej sfery prawnej Państwa Środka. Liczba artykułów i innych opra-
cowań na ten temat jest wyraźnie niewspółmierna w stosunku do zakresu 
i wagi przedmiotu (Kość 1998a, 1998b, 2000, 2002, 2010a, 2010b; Pływa-
czewska 2008; Grzybek 2010; Tokarczyk 2010; Wu Lan, Dargas 2011; Stę-
pień 2011, 2012b, 2013d; Kania 2012; Dargas 2012; Stępień, Zajęcki 2012b, 
2013). Tymczasem na Zachodzie, z wielu różnych przyczyn (np. polityka 
kolonialna, postkolonializm, długa historia badań prawno-porównaw-
czych), wielowymiarowe badania nad prawem chińskim mają względnie 
długą i ustaloną tradycję oraz rozwijają się dynamicznie (np. Staunton 
1810; Parker 1879; Escarra 1936/1961; Bode, Morris 1967; Hulsewé 1986, 
1987; Peerenboom 1993, 2002; MacCormack 1996; Head 2009).

Krytyczna analiza dotychczasowych prac na temat prawa chińskiego – 
czy szerzej: studiów międzykulturowych podejmowanych w aspekcie prawa 
– ukazuje jednak zasadnicze braki w zakresie badań podstawowych i poważ-
ne niedoskonałości metodologiczne. Wciąż trafne pozostają słowa Karen 
Turner, która zauważyła, że „nie została jeszcze zaproponowana użytecz-
na siatka pojęciowa dla rozważań wczesnego prawa chińskiego” (1992: 2). 
Podstawowe kwestie, takie jak tamtejsze rozumienie i symbolizowanie pra-
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wa, presupozycje z tym związane, problem występowania myślenia praw-
no-naturalnego w myśli chińskiej, nie doczekały się dotąd pogłębionych 
studiów. Nawet w fachowych opracowaniach dominują stereotypy i utarte 
interpretacje. Spora ich cześć dotyczy stanowisk konfucjanistów i legistów 
względem prawa. W ten sposób reprodukowany jest „orientalizm prawny” 
(Ruskola 2002), oznaczający w tym przypadku wykreowaną i uprzedmiota-
wiającą narrację na temat prawa chińskiego, poprzez którą współtworzony 
i legitymizowany jest okcydentalny model prawa.

Niezależnie od braków w badaniach podstawowych niemal całkowicie 
zmarginalizowana została refl eksja nad metodologiczną stroną prowadze-
nia studiów nad prawem chińskim. Ujmowana szeroko komparatystyka 
prawna, obejmująca – wyodrębniane przez niektórych – porównawcze 
studia nad kulturami prawnymi (np. Varga 2007) oraz porównawczą so-
cjologię prawa (np. Cotterrell 2012), nie oferuje solidnych podstaw i ade-
kwatnych narzędzi metodologicznych, które nadawałyby się do zastoso-
wania także w tym przedmiocie. Można natomiast dostrzec rywalizację 
pomiędzy podejściem funkcjonalnym (np. Zweigert, Kötz 1987: 33–35) 
i hermeneutycznym (np. Legrand 1999: 373–374). Pierwsze z nich zapew-
nia upragnione tertium comparationis, połączenie uniwersalizmu z par-
tykularyzmem, a także pozwala łatwo wyjaśnić podobieństwa i różnice 
międzykulturowe. Równocześnie jednak funkcjonalizm niesie z sobą nie-
bezpieczeństwo etnocentryzmu, który może ujawniać się m.in. już w mo-
mencie wyboru katalogu uniwersalnych problemów. W przypadku, gdy 
badacz opiera się na dominujących w obrębie własnej kultury założeniach 
dotyczących prawa i jego relacji z innymi zjawiskami społecznymi, staje 
się bardzo prawdopodobne, że taka partykularna wizja będzie rzutować 
na porównywane kultury prawne. Tymczasem stanowisko hermeneutycz-
ne, za cenę większej arbitralności i wyrzeczenia się korzyści związanych 
z możliwością operacjonalizacji, pozwala na oddalenie widma etnocen-
tryzmu. Przy zachowaniu pewnych warunków możliwe jest zrozumienie 
konkretnego zjawiska występującego w innej kulturze prawnej w jego 
niepowtarzalności i swoistości. Nie wdając się w szczegóły sporu między 
tymi dwoma stanowiskami, zauważyć trzeba, że nadal brakuje pogłębionej 
refl eksji nad innymi paradygmatami metodologii prawnoporównawczej 
(por. Jenco 2007).

Wychodząc naprzeciw wskazanym problemom, w niniejszej pracy, na 
podstawie wyartykułowanych założeń metodologicznych, zostanie zre-
konstruowana i poddana analizie najważniejsza chińska polemika fi lozo-
fi czna na temat prawa. Trwała ona kilku wieków (770–221 BC) i zaowo-
cowała wymianą argumentów pomiędzy fi lozofami konfucjańskimi (rujia) 
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oraz legistami (fajia). Centralne pytanie postawione w tej pracy dotyczy 
kontekstu i cech charakterystycznych polemicznych rozważań nad sferą 
prawną, prowadzonych przez obie szkoły. Wybór takiego problemu ba-
dawczego nawiązuje do programu nakreślonego przez Davida Halla i Ro-
berta Amesa, którzy wskazywali na podstawowe znaczenie „odnalezienia 
i wyartykułowania tych dystynktywnych presupozycji, które zdominowały 
chińską tradycję” (1987: 11). Studia nad polemiką pomiędzy konfucjani-
stami a legistami w aspekcie prawa stanowią ważny fragment rekonstruk-
cji chińskich presupozycji związanych ze sferą prawną. Szczegółowe py-
tania badawcze dotyczą: (i) poglądów reprezentantów obu szkół na temat 
prawa, (ii) ewentualnego występowania w obu doktrynach rozważań nad 
ograniczeniami władzy politycznej, (iii) cech „przestrzeni dyskursywnej”, 
wytworzonej w trakcie ówczesnej polemiki na temat prawa. Termin „prze-
strzeń dyskursywna” oznacza tu syndrom, na który składają się – w tym 
przypadku – podstawowe, wyodrębnione i preferowane, gotowe do użycia 
argumenty, wyselekcjonowane tematy, problemy oraz powszechnie przyj-
mowane założenia dotyczące sfery prawnej. 

Od razu trzeba zauważyć, że niemal we wszystkich pracach dotyczą-
cych prawa chińskiego – ujmowanego w aspekcie fi lozofi cznym, histo-
rycznym, kulturowym lub dogmatyczno-prawnym – znajdziemy bardziej 
lub mniej obszerne nawiązania do kontrowersji pomiędzy rujia i fajia. Nie 
oznacza to, że podobieństwa i różnice w kwestii stosunku do sfery praw-
nej zostały rozpoznane oraz poddane analizie w sposób wszechstronny 
i nieupraszczający. Różnorodne konsekwencje takiego, a nie innego prze-
biegu i cech tej polemiki nie były dotąd przedmiotem studiów. W języ-
kach zachodnich wciąż brakuje monografi cznego opracowania na temat 
konfucjańsko-legistyczej polemiki w aspekcie prawa. Taki zarzut można 
sformułować także w stosunku do analiz wątków prawnych w obu nur-
tach fi lozofi cznych. Choć na temat rujia napisano wiele opasłych tomów, 
samo zagadnienie stosunku uczonych konfucjańskich do prawa poruszane 
było tylko marginalnie (por. Ho 2011, 2012; Solum, Linghao Wang 2013). 
Podobnie jest w przypadku legistów – stan badań nad ich koncepcjami, 
w szczególności zaś nad prezentowaną wizją prawa, można określić jako 
zalążkowy. Pomimo kilku wcześniejszych publikacji (np. Hsiao-po Wang, 
Chang 1977; Cheng Chung-Ying 1983) dopiero w ostatnich latach do-
strzec można wzrost zainteresowania fi lozofi ą fajia. Świadczy o tym cho-
ciażby publikacja specjalnego numeru tematycznego „Journal of Chinese 
Philosophy” (2011) oraz wydanie monografi i pt. Dao: Companion to the 
Philosophy of Han Fei (Goldin 2013b). Wciąż jednak brakuje studiów od-
noszących się bezpośrednio do sfery prawa, podejmowanych z perspekty-
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wy nauk zajmujących się zagadnieniem normatywności (np. teoria, fi lozo-
fi a, antropologia i socjologia prawa). 

Pomimo pozytywnych zmian, rzadkością pozostają metodologicznie 
poprawne, rzetelne, nieupraszczające studia nad prawem i innymi na-
rzędziami normatywnymi rozważanymi w klasycznej chińskiej fi lozofi i, 
w szczególności zaś w nauce konfucjańskiej i legistycznej. Dominuje po-
sługiwanie się upraszczającymi dychotomiami (np. stabilność versus zmia-
na; konserwatyzm versus postępowość; prawo versus moralność) i stereo-
typami, co zwiększa jedynie skalę niezrozumienia myśli chińskiej. Nawet 
w fachowych opracowaniach powielane są opinie o antyprawnym charak-
terze myśli konfucjańskiej i jej negatywnym stosunku do całego sektora 
prawnego (tekstów prawnych, rozwiązywania konfl iktów przez sądy oraz 
zawodów prawniczych). Równocześnie nauka legistów określana jest jako 
promująca autorytaryzm (albo wręcz totalitaryzm) i opresyjne, niehuma-
nitarne prawo. Niniejsza praca – poświęcona ugruntowanej metodolo-
gicznie analizie polemiki konfucjańsko-legistycznej – dostarczy, być może, 
argumentów na rzecz falsyfi kacji tych dwóch tez.

Uzasadnienie studiów nad polemiką 
pomiędzy ruija i fajia

Jakie czynniki uzasadniają podejmowanie badań nad polemiką pomiędzy 
rujia i fajia? Pytanie to staje się zasadne, gdy odrzucimy nietrafne założe-
nie o drugorzędnym charakterze tradycji taoistycznej (daojia) dla rozwoju 
myśli chińskiej oraz roli, jaką w omawianym okresie pełniła szkoła moi-
styczna (mojia). Podobnie trudno kwestionować oddziaływanie idei bud-
dyjskich (zob. np. Lee, Lai 1978: 1312–1325), które było dużo późniejsze 
i skutkowało korygowaniem podstaw opracowanych przez konfucjanistów 
i legistów.

1. Konfucjańsko-legistyczna polemika wyraża, niezależnie od myśli 
prawniczej, podstawowe różnice pomiędzy odmiennymi ogólnymi 
orientacjami polityczno-społecznymi rozwijanymi w czasach chińskiej 
starożytności. W okresie tym wykrystalizowało się „napięcie pomiędzy 
cnotliwymi, roztropnymi jednostkami a dobrze zaprojektowanymi, bez-
stronnymi instytucjami” (Jenco 2010a: 181). Obie szkoły syntetyzują i ar-
tykułują w formie relatywnie spójnych koncepcji wizje rządzenia i usta-
nawiania porządku społecznego, które były wówczas dyskutowane oraz 
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testowane w praktyce. W związku z nimi prawu przypisywano odmienne 
funkcje i miejsca. Rekonstrukcja stanowiska obu szkół w stosunku do 
sfery prawnej umożliwia zatem zrozumienie sposobów myślenia o pra-
wie w okresie formowania się chińskiej kultury prawnej. Dopiero synteza 
wiedzy o konfucjańsko-legistycznej polemice na temat prawa z ustalenia-
mi archeologów, historyków i fi lologów zajmujących się chińską staro-
żytnością pozwoli na pełne zrozumienie fundamentów tamtejszej kultury 
prawnej.

2. Wartością dodaną takich studiów jest przedstawienie ewentualnych 
napięć i kontrowersji w ówczesnym dyskursie na temat prawa zamiast 
zakładania, że miał on jednolity charakter. W ten sposób minimalizowa-
ne jest ryzyko reprodukowania uproszczonej i uprzedmiotawiającej wi-
zji tamtejszej tradycji prawnej. Rekonstrukcja różnych modeli porządku 
społecznego, jakie były wówczas rozważane i artykułowane, a także bada-
nie miejsca prawa w ich obrębie umożliwi dostrzeżenie dynamizmu, plu-
ralizmu oraz napięć i sporów charakteryzujących chińską kulturę praw-
ną (Richey 2006: 330). W jej obrębie konkurowały rozamite koncepcje 
prawa, a sama praktyka posługiwania się tym narzędziem rządzenia była 
w okresie chińskiej starożytności oraz w czasach rządów cesarskich nie-
jednolita i zróżnicowana. 

Taki wysiłek jest ważny nie tylko ze względów poznawczych. Od XVIII 
wieku na Zachodzie zaczęto rozwijać i propagować jednowymiarową 
wizję prawa obowiązującego w Chinach oraz uproszczone rozumienie 
tamtejszej myśli prawnej zawartej w wielkich tradycjach fi lozofi cznych, 
zwłaszcza w konfucjanizmie (zob. Alford 1997; Marsh 2000). Niektó-
rzy badacze odmawiali nawet miana prawa tamtejszemu rozbudowane-
mu sektorowi, który zajmował się szeroko rozumianym wymierzaniem 
sprawiedliwości. Prowadziło to do bardzo poważnych konsekwencji. Nie 
chodzi tu wyłącznie o ogólne niezrozumienie chińskiej kultury prawnej 
i ustanawianie barier poznawczych1. Taka ujednolicona wizja wywoływała 
praktyczne skutki polityczne, w szczególności w XIX wieku. Mocarstwa 
kolonialne uzasadniały konieczność podpisywania przez Państwo Środka 
tzw. nierównych traktatów zawierających klauzulę eksterytorialności bra-

1 Doskonałych przykładów dostarcza lektura napisanych w XIX wieku prac o prawie chiń-
skim. Pozostający pod wpływem ewolucjonizmu społecznego E.H.  Parker wskazywał, że „od-
nośnie do prawa chińskiego (...) jesteśmy cofnięci w przeszłość do pozycji, w której możemy 
badać, że tak powiem, żyjącą przeszłość (living past) i rozmawiać ze skamielinami człowieka” 
(1879: 8). „Skamieliną”, którą badał, było chińskie prawo rodzinne zmaterializowane w kodyfi -
kacji dynastii Qing (1740).
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kiem funkcjonowania w Chinach „systemu prawa” i ogólnym zacofaniem 
tradycji prawnej2.

3. Odmienności pomiędzy koncepcjami obu szkół znalazły odzwiercied-
lenie w rzeczywistej polityce. Przed zjednoczeniem Chin w 221 roku BC 
niektóre podmioty polityczne wdrażały dyrektywy rządzenia proponowa-
ne przez rujia oraz fajia. W tym okresie państwo Qin było rządzone me-
todami proponowanymi przez legistów. Z małego, peryferyjnego księstwa 
Qin stało się militarną potęgą, zdolną do unifi kacji kraju i ustanowienia 
cesarstwa. Filozofowie zaliczani do szkoły legistów byli reformatorami 
i mężami stanu (nierzadko zajmowali najwyższe stanowiska w hierarchii 
administracyjnej), dlatego trudno podważać wpływ rozwijanej przez nich 
fi lozofi i na praktykę rządzenia Qin. W okresie panowania Zachodniej 
dynastii Han (206 BC–9 AC) to konfucjanizm został uznany za ofi cjal-
ną ideologię cesarstwa. Taka pozycja rujia, niezależnie od późniejszych 
triumfów taoizmu i buddyzmu, utrzymała się aż do końca rządów ostat-
niej dynastii Qing (1911 AC). W rzeczywistości system rządzenia, funk-
cjonujący ponad 2 tys. lat, a ukształtowany w czasach Hanów, cechował 
się połączeniem pomysłów obu szkół. Dlatego pisano o „konfucjonali-
zacji prawa” (Ch’ü T’ung-tsu 1961: 267) czy „amalgamacie legistyczno-
-konfucjańskim” (Fairbank 2003: 59). Ukształtowany wówczas system rzą-
dzenia określa się jako „konfucjanizm na powierzchni, legizm w środku” 
(儒表法裡) albo „konfucjanizm na zewnątrz, legizm wewnątrz” (外儒内法). 
Zastosowanie w praktyce obu koncepcji z jednej strony uzasadnia ko-
nieczność studiów nad polemiką pomiędzy rujia i fajia jako ważnymi 
czynnikami, bez których nie można zrozumieć Chin; z drugiej jednak 
strony powoduje trudności w refl eksji nad nimi, wynikające z przenosze-
nia ocen realiów politycznych na doktryny fi lozofi czne, na których opie-
rali się rządzący. 

2 Na mocy traktatu nankińskiego zawartego w 1842 roku z Wielką Brytanią, kończącego 
pierwszą wojnę opiumową, otworzono nowe porty służące wymianie handlowej, zniesiono trady-
cyjny monopol hongu na handel w Kantonie, narzucono cło w wysokości 5% oraz zobowiązano 
Chiny do spłaty wielkiego odszkodowania. Uzupełniająca umowa z Bogue z 1843 roku wprowa-
dziła zasadę eksterytorialności, na mocy której sprawy pomiędzy Brytyjczykami lub pomiędzy 
nimi a obywatelami Chin miał rozstrzygać konsul Wielkiej Brytanii zgodnie z jej prawem. Był 
to początek wielu nierównych traktatów narzucanych przez mocarstwa kolonialne. Zasadę ekste-
rytorialności wymusiły, wyliczając w porządku chronologicznym: Rosja, Wielka Brytania, USA, 
Francja, Szwecja, Unia Niemiecka (Zollverein), Dania, Holandia, Hiszpania, Belgia, Włochy, Au-
stro-Węgry, Peru, Brazylia, Portugalia, Japonia, Meksyk i Szwajcaria (Zimmerman 2010: 42–43).
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4. Konfucjaniści i legiści nie tylko artykułowali odmienne wizje ustana-
wiania porządku społecznego rozwijane w okresie chińskiej starożytności, 
ale także stworzyli „przestrzeń dyskursywną” dla dojrzałej narracji na 
tematy prawno-polityczne. Stanowiła ona punkt wyjścia dla późniejszych 
dyskusji i reform w obrąbie całego sinocentrycznego kręgu kulturowego. 
To właśnie w czasach Zhou został wypracowany katalog znaków-koncep-
cji, tematów, argumentów, kategorii, celów i alternatyw dotyczących po-
żądanych metod rządzenia. Ukształtował się wówczas specyfi czny reper-
tuar sposobów myślenia o polityce i prawie oraz kategoryzowania zjawisk 
z prawem związanych.

Dyskusje trwające w czasach cesarskich Chin (221 BC–1911 AC), 
w niestabilnym XX oraz na początku XXI wieku, można opisywać z uwa-
gi na oscylację pomiędzy modelami „rządów za pomocą cnót” a „rządów 
za pomocą prawa” oraz rozlicznymi „hybrydowymi” pomysłami w róż-
ny sposób łączącymi oba podejścia. Tytułem przykładu można wskazać 
kilku uczonych z okresów, w których kwitła debata wokół tez rujia i fa-
jia. Poważna polemika na temat kształtu reform systemu rządzenia pro-
wadzona była w czasach rządów dynastii Tang (618–907). Podkreślenia 
wymaga głos Liu Yuxi 劉禹錫 (772–842), który wykorzystywał w szero-
kim zakresie typowo legistyczne argumenty do realizacji konfucjańskich 
celów (Pulleyblank 1960). Klasyczny neokonfucjanizm z czasów dynastii 
Song (960–1279) – szczególnie w wersji kanonicznych prac Zhuxi 朱熹 
(1130–1200) – w ostatecznym rozrachunku włączył, choć jako margi-
nalne, legistyczne wątki w obręb synkretycznej całości. Następnie wspo-
mnieć trzeba o ataku, jaki na konfucjańską ortodoksję przeprowadził 
Huang Zongxi 黃宗羲 (1610–1695). W traktacie O prawie (Yuanfa 原法) 
znajdziemy postulat rządów za pomocą prawa, ale także wizję ich ograni-
czania (Struve 1988). 

U schyłku cesarskich Chin, na początku XX wieku, w nowych oko-
licznościach rozgorzała dyskusja pomiędzy uczonymi nawiązującymi do 
poglądów konfucjanistów i legistów (Jenco 2010a, 2010b). O kształcie no-
wych, republikańskich Chin dyskutowano w bezpośrednim nawiązaniu 
do ich polemiki. W czasach rządów Mao Zedonga 毛澤東 (1949–1976) 
miało miejsce odrodzenie zainteresowania sporem konfucjanistów z legi-
stami. W latach 70. podkreślano antyfeudalny, progresywny i moderniza-
cyjny wymiar nauki fajia, która miała poprzedzać myśli Wielkiego Sterni-
ka (np. Yang K’uan 1978; zob. Gawlikowski 1976). Zgodnie z ofi cjalnym 
stanowiskiem ówczesnych władz, konfucjanizm to doktryna feudalna, 
konserwatywna, przeciwna postępowi i zorientowana na interesy jednej 
klasy. W ten sposób zinstrumentalizowano polemikę pomiędzy rujia i fa-
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jia dla promocji marksistowsko-maoistowskiej wizji historii oraz realizacji 
doraźnych celów politycznych. Wystąpienia współczesnych przywódców 
Chińskiej Republiki Ludowej oraz ofi cjalne dokumenty rządowe także 
odnoszą się do kategorii zaproponowanych przez reprezentantów obu 
nurtów fi lozofi cznych. Odwoływanie się rządzących do konfucjanizmu 
współwystępuje z promowaniem idei „socjalistycznych rządów prawa”, na-
wiązującej do koncepcji legistów.

Ten skrótowy przegląd nie oddaje złożoności i wielowątkowości dysku-
sji nad sposobami rządzenia, które prowadzono przez ponad dwa tysiące 
lat. Jego celem było ukazanie, jak „dyskursywna przestrzeń” wytworzona 
w polemice rujia i fajia trwale wpływała i nieustannie oddziałuje na rze-
czywistość społeczno-polityczną Państwa Środka. Obie szkoły wpływały 
na praktykę rządzenia nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio – poprzez 
współkształtowanie „dyskursywnej przestrzeni”, w obrębie której cały czas 
są toczone debaty i podejmowane decyzje polityczne.

5. Rozważania na temat stanowisk obu szkół względem prawa zajmują 
poczesne miejsce w dyskusjach dotyczących współczesnych Chin oraz ich 
przyszłości. Przyjęte interpretacje koncepcji rujia i fajia stają się przesłan-
kami w argumentacji. Teza o antyprawnym skrzywieniu konfucjanizmu 
w połączeniu z uznaniem tej fi lozofi i za zasadniczy budulec całej kultury 
chińskiej ma swoje konsekwencje. Według niektórych uczonych prowa-
dzi ona do uzasadnienia albo wyjaśnienia: (i) trudności we wprowadzeniu 
rządów prawa i konstytucjonalizmu w Państwie Środka, (ii) nieprzychyl-
nego stosunku obywateli chińskich do prawa, a w związku z tym małego 
społecznego na nie „popytu”. Z kolei twierdzenie o totalitarnym charakte-
rze nauki fajia oraz przyznanie jej zasadniczej roli w budowaniu systemu 
rządzenia w czasach od 221 BC do 1911 AC, traktowane jest jako uzasad-
nienie albo wyjaśnienie: (iii) niehumanitarnej charakterystyki całej chiń-
skiej kultury politycznej oraz (iv) dominacji skrajnie instrumentalnej wizji 
prawa. Co więcej, odwołanie się do koncepcji obu szkół stanowi niekiedy 
uzasadnienie albo wyjaśnienie (v) trudności w zakresie ochrony i promo-
cji praw człowieka w Państwie Środka.

Ustalenie rzeczywistego przedmiotu polemiki pomiędzy rujia i fa-
jia oraz argumentów podnoszonych w jej trakcie ma duże znaczenie dla 
współczesnych dyskusji nad ograniczeniami i możliwościami, przed jaki-
mi stoją Chiny. Rekonstrukcja tamtejszych, wewnętrznych zasobów inte-
lektualnych czy nawet instytucjonalnych jest kluczowa dla rozważań nad 
współczesnymi reformami. Taka wiedza pozwala krytycznie analizować 
koncepcje, które opierają się na rozwijaniu konfucjanizmu lub legizmu 
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w nowych warunkach. Umożliwia ona kontrolę zakresu instrumentalnego 
wykorzystywania rezerwuarów tych tradycji. Przykładowo, na dziedzic-
two rujia i fajia powołują się liczni współcześni autorzy, by wspomnieć 
chociażby o instytucjonalnym (politycznym) konfucjanizmie Jiang Qing 
蒋庆 (2012a, 2012b) i ruchu Nowego Legizmu (Xin fajia 新法家). Przy-
wódcy Komunistycznej Partii Chin, a ostatnio także instytucje wymiaru 
sprawiedliwości, w różnych celach posługują się odwołaniami do zasobów 
obu tradycji (Stępień, Zajęcki 2013: 109–110). Wiedza na temat polemiki 
rujia i fajia jest nie tylko pomocna w opisywaniu i wyjaśnianiu odległej 
historii, lecz również stanowi użyteczne narzędzie dla interpretacji zjawisk 
we współczesnych Chinach3. 

6. Podstawowe znaczenie pomysłów rozwijanych przez uczonych konfu-
cjańskich i legistycznych powoduje, że rekonstrukcja polemiki pomiędzy 
nimi jest najlepszym sposobem charakterystyki fi lozofi cznych podstaw 
chińskiej kultury prawnej w ogólności. Termin „kultura prawna” jest ro-
zumiany w niniejszej pracy podmiotowo-agregatywnie – jako zespół cech 
charakteryzujących funkcjonowanie prawa w określonym społeczeństwie, 
na co składają się przyjmowane presupozycje względem prawa, stan świa-
domości prawnej, aksjologiczne podstawy prawa, a także ich relacja do 
symbolicznego i behawioralnego wymiaru prawa (zob. np. Pałecki 1974; 
Borucka-Arctowa 2002; Nelken 2007; Stępień 2013c). Pojęcie kultury 
prawnej danego społeczeństwa agreguje cechy związane z procesem dzia-
łania prawa w jego obrębie. Oczywiście, nie można zakładać tożsamości 
pomiędzy kulturą prawną społeczeństwa w dwóch różnych momentach 
czasu. Niemniej, zgodnie ze specyfi ką podejścia kulturowego, z uwagi 
na stabilność presupozycji i przekonań aksjologicznych, można zasadnie 
postawić hipotezę o zachodzeniu relatywnej ciągłości esencjalnych cech 
konkretnej kultury prawnej. Rekonstrukcja konfucjańskiej i legistycznej 
„jurysprudencji” pozwoli – z uwagi na znacznie obu nurtów fi lozofi cznych 
dla Państwa Środka – na zrozumienie podstaw chińskiej kultury prawnej 
w momencie jej krystalizowania się. Na tej podstawie można będzie także 
formułować wiele pytań i hipotez dotyczących historii prawa chińskiego 
oraz jego współczesnych przekształceń.

3 Kwang-Kuo Hwang zauważa, że „kulturowe tradycje konfucjanizmu i legizmu są «nazwa-
mi, sloganami, strojami, orężem i językiem» często używanym przez chińczyków dla realizacji 
ich osobistych celów” (2008: 138). Wiedza na temat rzeczywistych tez formułowanych przez 
uczonych z rujia i fajia umożliwia rekonstrukcję tych, nierzadko ukrytych, celów.
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7. Ostatnia przyczyna uzasadniająca podejmowanie badań nad polemi-
ką konfucjańsko-legistyczną jest ogólniejsza i wiąże się z możliwością 
wykorzystania procesu zrozumienia Innego dla przeprowadzania au-
torefl eksyjnych analiz. Eksploracja odmiennego świata konceptualne-
go, ufundowanego na innych założeniach i pytaniach, może być sposo-
bem „dostrzeżenia innej możliwej drogi we własnym myśleniu” (Jullien 
2006b: 12)4. Choć refl eksyjność wtopiona jest w fi lozofi ę zachodnią, to 
jednak w jej przypadku autokrytyczne pytania są zawsze zadawane od 
wewnątrz, przez co krytyka oparta jest na rezerwuarze założeń, które po-
dzielają nawet oponenci. Aby nabrać dystansu do samego siebie i przyj-
rzeć się powszechnie przyjmowanemu zbiorowi założeń, potrzebny jest 
obszar ulokowany „gdzieś indziej”. W tym właśnie sensie Roland Bart-
hes pisze o możliwej „różnicy, mutacji, rewolucji”, jaka pojawiała się przy 
okazji prób zrozumienia świata innej kultury (2004: 48). Podejmowanie 
studiów międzykulturowych jest sposobem na zobaczenie własnej kultu-
ry w sposób zrelatywizowany, niejako „od zewnątrz”. Umożliwia to za-
kwestionowanie obszaru oczywistości związanego z rodzimym zdrowym 
rozsądkiem. Zestawienie z Innym stwarza możliwość postawienia auto-
refl eksyjnych pytań: o genezę instytucji, o przyczyny i konsekwencje do-
konania określonych wyborów intelektualnych, o uniwersalność określo-
nych praktyk i sposobów myślenia. Może to skutkować podejmowaniem 
wysiłków samooptymalizacji5. 

Choć polemika konfucjańsko-legistyczna nie była prowadzona w od-
niesieniu do tematów dominujących współcześnie (konstytucjonalizm, 
prawa człowieka, suwerenność, wielokulturowość), bez wątpienia, z obo-
pólną korzyścią, można ją do tych zagadnień odnieść. Stwarza to moż-
liwość szerszego spojrzenia na wiele kwestii poruszanych w zachodniej 
jurysprudencji6. Co więcej, rekonstrukcja rozważań nad prawem prowa-
dzonych w obrębie odmiennego modelu interpretacji świata może przy-
czynić się do ustalenia presupozycji związanych z zachodnim sposobem 
myślenia o prawie oraz wyjaśnienia źródeł jego specyfi ki. Współczesna 
myśl socjologiczno-prawna może skorzystać, gdy zostanie skontrastowana 

4 Bardzo znamienna jest postawa F. Julliena, który bada świat tekstów, pytań i założeń fi lo-
zofi i chińskiej, choć jak sam pisze – „od samego początku tym, czego oczekuję, jest możliwość 
powrotu” (2006a: 255). Jullien analizuje chiński sposób konstytuowania sensu, aby „dostrzec tę 
inną możliwą drogę we własnym myśleniu” (2006b: 12). 

5 W tym kontekście, H. Berman zauważył, że badania innych niż zachodnia kultur praw-
nych są jedynym sposobem na „wyjście z kryzysu zachodniej tradycji prawnej” (1983: 45).

6 Jako przykład można wskazać problematykę miejsca i funkcji cnót oraz prawa w procesie 
rządzenia, a jeszcze szerszej – osiągania zamierzonych celów poprzez rozwijanie określonego 
katalogu zdolności bądź przez ustanawianie i stosowanie zobiektywizowanych standardów.
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z pozaeuropejską, w tym przypadku chińską, refl eksją nad prawem. Stara 
idea ex oriente lux może zatem zostać na nowo reinterpretowana w taki 
sposób, aby odrzucała niebezpieczeństwo europocentryzmu, a jednocześ-
nie nie popadała w pułapki sinocentryzmu7.

Metodologia badań

Każdy wysiłek prowadzenia badań międzykulturowych – także obej-
mujący studia nad polemiką uczonych z rujia oraz fajia – uwikłany jest 
w szczególne problemy metodologiczne, które są najczęściej nieuświada-
miane albo celowo marginalizowane. Krytycznie należy ocenić praktykę 
badawczą, polegającą na unikaniu zajęcia wyraźnego stanowiska wobec 
ogólnych dylematów metodologicznych, które odnoszą się do badań mię-
dzykulturowych, oraz braku sformułowania na użytek konkretnych badań 
„metodologicznej zasady kierującej” (Bo Mou 2009a, 2009b). Poniżej zo-
staną przedstawione kolejno pierwsze i drugie zagadnienie.

1. Jedna z podstawowych kwestii ogólnometodologicznych dotyczy pod-
stawowego pytania o możliwość międzykulturowego zrozumienia (związa-
nego z niewspółmiernością wartości, pojęć, kategorii, sposobów myślenia 
i konceptualizowania świata) oraz przekładu, a także ewentualnych ogra-
niczeń związanych z podejmowaniem takich aktywności poznawczych 
(zob. np. Popper 1997; Lenartowicz-Podbielska 2003; Buchowski 2004; 
Tambiah 2007: 127–160; MacIntyre 2007: 471–517). W tym przypadku 
wyróżnia się dwa ogólne stanowiska. Pierwsze z nich – tzw. uniwersalizm 
epistemologiczny – zakłada, z uwagi na jedność psychiki ludzkiej, uni-
wersalność logiki lub adekwatność zachodnich kategorii poznawczych, że 
taki wysiłek może przynieść pozytywne rezultaty. Drugie podejście – tzw. 
relatywizm epistemologiczny – opiera się na uznaniu wielości i funda-
mentalnej odmienności kulturowych systemów epistemicznych, co powo-

7 Dla ścisłości należy zauważyć, że można zrobić jeszcze jeden krok i uznać, iż celem stu-
diów międzykulturowych jest kreowanie nowych możliwości, dawanie refl eksji świeżego począt-
ku. Inny nie jest w tym wypadku „lustrem”, w którym możemy zobaczyć siebie – jego poznawa-
nie stwarza szansę na spostrzeżenie czegoś nowego także w aspekcie prawa. Ten „synergiczny” 
cel badań międzykulturowych jest najtrudniejszy do osiągnięcia, gdyż wymaga uprzedniego 
wzajemnego zrozumienia oraz dokonania autorefl eksyjnych analiz związanych z wykorzysta-
niem Innego jako „lustra”. Również w aspekcie prawa można wyobrazić sobie obszary tej sy-
nergii (globalna defi nicja prawa, niepartykularne katalogi ważkich pytań i możliwych na nie 
odpowiedzi) (zob. np. Menski 2006: 173–190).
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duje całkowitą lub częściową nieprzekładalność poszczególnych elemen-
tów kulturowych, a nawet ich niewspółmierność. Przyjęcie radykalnej 
wersji relatywizmu epistemologicznego związane jest z wieloma dylema-
tami, a nawet paradoksami. Przede wszystkim, konsekwentny relatywizm 
pociąga za sobą zakwestionowanie sensowności wysiłku zrozumienia 
i przekładu międzykulturowego. 

Można także wyróżnić stanowisko umiarkowane – „refl eksjonizm” 
epistemologiczny. Zgodnie z nim uznaje się funkcjonowanie kulturowo 
zdeterminowanych, różnorodnych modeli interpretacji świata (ludzie pa-
trzą na świat poprzez „kulturowe” okulary), których istnienie i oddziały-
wanie można sobie uświadamiać. Dzięki temu można kontrolować proces 
poznawczy nakierowany na Innego. Dopiero rekonstrukcja kulturowo wa-
runkowanych cech szeroko rozumianych procesów poznawczych zarówno 
u podmiotów „poznających”, jak i „poznawanych” umożliwia zrozumienie 
i adekwatny przekład. Dążąc do tego celu, nie należy odrywać analizo-
wanych treści od lokalnego, zrelatywizowanego przestrzennie i czasowo 
kontekstu (językowego, społecznego, kulturowego, ekonomicznego). Przy 
spełnieniu kilku warunków można bez większych zniekształceń zrozu-
mieć odmienne kulturowo wartości, sposoby myślenia, artefakty i prak-
tyki. Takie umiarkowane stanowisko nie wymaga przyjmowania mocnych 
założeń o naturze człowieka, umyśle czy też uniwersalności logiki (kla-
sycznej); unika się dzięki niemu także reprodukowania „mitu schematu 
pojęciowego” (Popper 1997: 41–75). Stanowisko „refl eksjonizmu” episte-
mologicznego podkreśla z jednej strony ograniczenia i trudności badań 
międzykulturowych, z drugiej zaś stwarza możliwość wypracowania spo-
sobów optymalizacji takiego wysiłku poznawczego. Zrozumienie Innego 
jest możliwe, co nie oznacza, że jest łatwe. W tej perspektywie dychotomia 
pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem wydaje się być nieprawdziwa. 
Niniejsza praca przyjmuje takie właśnie stanowisko w kwestii charakteru 
międzykulturowego zrozumienia i przekładu. 

Pozytywna odpowiedź na pytanie o możliwość zrozumienia Innego 
oraz adekwatnej „translacji” wymaga w dalszej kolejności refl eksji nad 
stosowanymi do tego celu kategoriami poznawczymi (pojęciami, klasyfi -
kacjami, podziałami). Te ostatnie zawsze wiążą się ze specyfi cznymi pre-
supozycjami dotyczącymi świata. Można tu wyróżnić stanowisko, którego 
rys zasadniczy stanowi dominacja perspektywy badacza (etic), polega-
jące na wykorzystywaniu narzędzi konceptualizacji świata przynależnych 
kulturze „tłumacza”. W tym przypadku badacz opisuje i wyjaśnia zjawiska 
badanej kultury za pomocą znanych sobie narzędzi poznawczych. Od-
mienne podejście – dominacja perspektywy badanych (emic), opiera się 
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na ograniczeniu do minimum odwoływania się do kategorii poznawczych 
własnej kultury, korzystaniu zaś w maksymalnym stopniu z takich katego-
rii funkcjonujących (i dominujących) w kulturze badanej. 

Spór pomiędzy zwolennikami obu stanowisk został bardzo wyraźnie 
wyartykułowany w antropologii prawa, gdzie funkcjonuje pod nazwą 
debaty Gluckmana-Bohannana (np. Donovan 2008: 164–167). Pierwszy 
z nich do opisu porządku normatywnego plemienia Barotse użył termi-
nologii zaczerpniętej z prawa rzymskiego i common law, podczas gdy dru-
gi, dla analogicznego wysiłku badawczego dotyczącego Tiv, posłużył się 
ich rdzenną siatką pojęciową. Paul Bohannan zarzucał swojemu adwer-
sarzowi, że przyjęte przez niego stanowisko zniekształca i czyni karykatu-
ralnym przedmiot badań międzykulturowych, co może także skutkować 
politycznym wykorzystywaniem tak spreparowanej „wiedzy”. Z kolei Max 
Gluckman argumentował, że nie można dokonywać porównań bez przy-
jęcia wspólnych kategorii oraz wskazywał na solipsyzm związany ze stoso-
waniem lokalnych, autochtonicznych kategorii poznawczych. Problem ten 
dotyczy także demarkacji prawa – niektórzy opowiadają się w tej kwestii 
po stronie Bohannana, co pociąga za sobą bardziej otwartą, zależną od 
kontekstu i wykorzystującą autochtoniczne interpretacje defi nicję prawa. 
Inni uznają za trafne podejście Gluckmana, co w konsekwencji stymuluje 
rozwój uniwersalistycznych defi nicji, wzorowanych najczęściej na pozyty-
wistycznej (albo marksowskiej) wizji prawa. 

Niejako pomiędzy przedstawionymi wyżej ujęciami można wyodręb-
nić stanowisko uzgadniania perspektywy badaczy i badanych. W jego 
ramach postuluje się dokonanie podziału zadań8 lub wskazuje się na inne 
sposoby połączenia strategii wrażliwości na specyfi czne narzędzia po-
znawcze funkcjonujące w kulturze badanej z jednoczesnym niedystanso-
waniem się a priori od kategorii badacza. Pod pewnymi warunkami, po 
dokonaniu ogólnometodologicznych wyborów oraz przy zachowaniu kil-
ku szczegółowych, wyartykułowanych zasad interpretacyjnych, możliwe 
jest zrozumienie dyskusji fi lozofi cznej na temat prawa prowadzonej przez 
konfucjanistów i legistów oraz adekwatne wyrażenie jej w języku odmien-
nym od języka, w którym ona pierwotnie przebiegała. Taki wysiłek wyma-
ga nieustannej krytycznej analizy ograniczeń i konsekwencji korzystania 
z kategorii poznawczych kultury badanej i kultury badacza.

8 Na przykład: (i) tematy podnoszone w kulturze badanej mogą być przedmiotem anali-
zy opartej na „schemacie pojęciowym” badacza albo (ii) przedmiot badań zostaje wskazany na 
podstawie tych ostatnich, natomiast w badaniach wykorzystuje się narzędzia poznawcze przyna-
leżne kulturze „badanej”, albo też (iii) opisy dotyczące badanej kultury wymagają perspektywy 
emic, zaś etap generalizacji powinien dokonywać się przy użyciu narzędzi etic.
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Czytanie pism konfucjańskich i legistycznych wyłącznie z perspektywy 
zachodnich podziałów nie oddaje w pełni ich charakteru, redukując ich 
złożoność i narzucając alternatywy w ogóle nieznane dyskursowi fi lozo-
fi cznemu starożytnych Chin. W tym względzie rację ma Karyn Lai, która 
zauważyła, że „fi lozofi a konfucjańska poprzez wtłoczenie jej w ramy za-
chodniej teorii etycznej traci wiele ważnych praktycznych szczegółów ro-
zumowania moralnego” (2006a: 116). Zresztą na temat nieodpowiedniości 
automatycznego posługiwania się narzędziami związanymi z perspektywą 
etic napisano bardzo dużo, poczynając od rozwijania tezy Sapira–Whorfa, 
po badania prowadzone w obrębie fi lozofi i porównawczej, psychologii, ję-
zykoznawstwa oraz antropologii kulturowej. 

Jednocześnie skorzystanie z zewnętrznych wobec przedmiotu badań 
kategorii poznawczych badacza pozwala w pewnych sytuacjach na lep-
szą artykulację i wydobycie znaczeń, bez których możliwość dokonania 
przekładu zrozumiałego dla szerszej publiczności jest ograniczona. Takie 
stanowisko zajmuje między innymi Bo Mu, który uznaje, że „skuteczne 
pojęciowo i eksplanacyjnie zasoby” wytworzone w jednej tradycji można 
świadomie stosować do „lepszego rozumienia albo rozwijania” elemen-
tów innej tradycji (2009a: 6). Korzystanie z zewnętrznych narzędzi po-
znawczych może spowodować wzrost klarowności prezentowanych myśli, 
uwypuklenie tez, a nawet uchwycenie ukrytych założeń. Przy łączeniu 
perspektywy emic i etic należy każdorazowo podejmować refl eksję nad 
stosowanymi podziałami, pojęciami i kategoriami, uzasadniać ich funk-
cjonalność w obrębie zarysowanych celów badań, a jednocześnie zabie-
gać o ich nieinwazyjność. Użycie narzędzi poznawczych wypracowanych 
w kulturze badacza w niektórych sytuacjach może być owocne i korzystne, 
w innych zaś doprowadzi do zniekształceń, a nawet poważnych niepo-
rozumień. Negatywnie trzeba zatem ocenić rygorystyczne trzymanie się 
„perspektywy badacza” albo „perspektywy badanych”. W proponowanym 
podejściu, podobnie jak w przypadku „refl eksjonizmu” epistemologiczne-
go, uzgadnianie stanowisk emic i etic wymaga ciągłego namysłu nad czyn-
nościami poznawczymi.

Konsekwencją opowiedzenia się za „refl eksjonizmem” epistemologicz-
nym jest zgoda na „mieszane” podejście do ustalania, czy w danym społe-
czeństwie występuje prawo. Analiza jurydycznego aspektu polemiki kon-
fucjańsko-legistycznej wymaga rozstrzygnięcia tej kwestii. Prezentowane 
„mieszane” stanowisko obejmuje analizy sposobów kategoryzowania sfery 
normatywnej w kulturze badanej (czy dokonuje się podziału, oddzielenia 
różnych norm społecznych oraz innych źródeł treści powinnościowych 
i czy podkreśla się ich odseparowanie) oraz odwołanie się do zewnętrz-
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nych, ogólnych cech wyodrębnionych w badaniach antropologicznych 
(pewien zakres autonomii, funkcjonowanie określonych reguł uznania, 
jakaś forma instytucjonalizacji). Zagadnienie to samo w sobie stanowi po-
ważny problem i jak dotąd nie doczekało się zadowalającego opracowania. 
Konfucjańskie i legistyczne teksty fi lozofi czne zawierają przesłanki, któ-
re pozwalają przyjąć, że – patrząc „od wewnątrz” – wyodrębniano zakres 
świata normatywnego, który z perspektywy „zewnętrznej” można uznać 
za prawo.

2. Na przyjętą w pracy skonkretyzowaną „metodologiczną zasadę kieru-
jącą” składa się kilka wytycznych, które w ogólnym charakterze nawiązują 
do wizji czytania fi lozofi i chińskiej zaproponowanej przez Petera Bood-
berga (1953). Przede wszystkim interpretacja starożytnych pism ograni-
czona jest do ich wymiaru fi lozofi cznego, jedynie marginalnie występują 
odwołania do poziomu historycznego. Prowadzone badania nie stanowią 
także całościowej krytyki tekstów źródłowych z uwagi na ich warstwę ję-
zykową. Klasyczne utwory są poddawane analizie, którą można określić 
mianem „hermeneutyki zrozumienia”, a nie „hermeneutyki podejrzeń 
i dekonstrukcji”. Praca polega na rekonstrukcji sposobów rozumienia pra-
wa oraz argumentów podnoszonych na jego rzecz i przeciw niemu w kon-
fucjańskich i legistycznych tekstach fi lozofi cznych. Przedmiotem zaintere-
sowania jest zatem fi lozofi czny wymiar polemiki rujia-fajia.

Opierając się na tym założeniu, szczególną uwagę poświęcono znakom-
-koncepcjom (np. de, yi, dao, fa, li, shi), wokół których ogniskowała się ów-
czesna debata fi lozofi czna. Pomysły obu szkół nie są jednak programowo 
redukowane do określonych znaków-koncepcji. Zrozumienie fi lozofi i ru-
jia i fajia powinno dokonywać się przez pryzmat dominujących w okresie 
chińskiej starożytności kategoryzacji, które na najbardziej podstawowym 
poziomie opierają się właśnie na wyodrębnionych znakach-koncepcjach. 
Taka strategia badawcza może jednak prowadzić do przysłowiowego „do-
strzegania drzew, nie zaś lasu”. Dlatego też zawsze należy rekonstruować 
kontekst i powiązania między znakami-koncepcjami. Trzeba przy tym 
mieć na uwadze trudności wynikające z tego, że piśmiennictwo chińskiej 
starożytności powstawało w różnych okresach historycznych, w obrębie 
zmieniającego się, choć nacechowanego też względną ciągłością, repertu-
aru znaków i znaczeń. Z ogromną ostrożnością należy przypisywać takie 
same sensy znakom używanym w różnych tekstach, a nawet w obrębie 
poszczególnych dzieł. Zgodnie z następną wytyczną, dla ich zrozumienia 
za każdym razem powinno się brać pod uwagę cechy charakterystyczne 
myśli chińskiej i tamtejszego modelu interpretacji świata oraz – jeżeli jest 
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to uzasadnione – całościową wizję prezentowaną przez określony tekst lub 
autora. Rozpoznanie oryginalnego punktu odniesienia czytanych tekstów 
stanowi zatem ważną wskazówkę interpretacyjną. Wynika stąd, że analizy 
miejsca i roli prawa w doktrynach obu szkół nie mogą być prowadzone 
w sposób redukcjonistyczny. Na kartach rozdziału 1 zostanie zaprezento-
wany szeroki kontekst powstania rujia i fajia, obejmujący także ogólne ce-
chy chińskiej kultury fi lozofi cznej. Przedmiotu zainteresowania uczonych 
z obu szkół nie powinno się sprowadzać do nauki prawa (juryspruden-
cji), gdyż jest on zdecydowanie szerszy. Z tego powodu rekonstrukcja ich 
poglądów na prawo wymaga prezentacji ogólnych strategii ustanowienia 
trwałego porządku społecznego. Mamy zatem do czynienia z postulatem 
usytuowania badanych tekstów w ich kontekście. 

Każdorazowo analizowana jest etymologia znaków-koncepcji, gdyż 
zawiera ona podstawowe tropy interpretacyjne. Zwłaszcza w przypadku 
języka ideografi cznego zabieg ten stanowi ważne i niezmiernie pomocne 
narzędzie badawcze. Co więcej, zgodnie z przyjętą „metodologiczną za-
sadą kierującą”, za każdym razem rekonstruuje się historyczną dynami-
kę przemian rozumienia konkretnych znaków-koncepcji. Wielowiekowy 
rozwój znaków chińskich, pluralizm ich interpretacji w obrębie różnych 
nurtów fi lozofi cznych oraz ciągłość tradycji powodują konieczność po-
dejmowania takich diachronicznych analiz. Niezbędne jest także ustalenie 
problemów interpretacyjnych łączących się zarówno z narzędziami po-
znawczymi kultury badacza, jak i historycznymi, językowymi oraz poli-
tycznymi czynnikami związanymi z przekształceniami kultury chińskiej. 
Już samo ich skatalogowanie minimalizuje pojawienie się nieadekwatnych 
interpretacji znaków-koncepcji. Jeśli jest to możliwe, zaleca się wyodręb-
nianie i systematyzowanie różnych znaczeń związanych z konkretnymi 
znakami-koncepcjami. Choć teksty nie zawsze wprost odróżniają poszcze-
gólne znaczenia, nie oznacza to bynajmniej, że nie dokonywano takich za-
biegów. Badania pokazują, że w tym samym fragmencie klasycznych pism 
nierzadko posługiwano się różnymi znaczeniami konkretnych znaków-
-koncepcji. W takim sensie podejście zaprezentowane w pracy może być 
określone jako analityczne. 

Kończąc omawianie stosowanej w pracy metodologii, należy dodać, że 
rekonstrukcja polemiki pomiędzy rujia a fajia opiera się na interpretacji 
oryginalnych tekstów źródłowych – zachowanych traktatów fi lozofi cznych. 
Pomocnicze znaczenie mają odwołania do późniejszych chińskich komen-
tatorów i prac współczesnych badaczy fi lozofi i Wschodu. W przypadku 
szkoły konfucjańskiej liczba, semantycznie często bardzo odmiennych, tłu-
maczeń klasycznych pism na języki zachodnie jest dość znaczna. W języku 
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polskim ukazały się przekłady większości konfucjańskiego Czteroksiągu 
(Czyżewska-Madajewicz, Künstler, Tłumski 1976; Wójcik 2001c), z wyjąt-
kiem dużej części Księgi Mencjusza. Z legistami sytuacja wygląda odmien-
nie – opublikowano zaledwie po jednym pełnym tłumaczeniu na język 
angielski Księgi Shang Yang (Duyvendak 1928) oraz Księgi Han Fei (Liao 
1959a, 1959b). Choć oba traktaty stanowią najważniejsze zachowane prace 
przypisywane szkole legistów, żadnego z nich nie przetłumaczono na język 
polski. Wszystkie znajdujące się w pracy tłumaczenia z tradycyjnego języ-
ka chińskiego są autorskie, chyba że zaznaczono inaczej. Przy przekładzie 
wykorzystano teksty źródłowe znajdujące się w bazie danych Chinese Text 
Project (http://ctext.org). Idąc za sugestią Anny Iwony Wójcik (2010: 17), 
przyjęto zasadę pozostawania przy przyjętych tłumaczeniach klasycznych 
pism konfucjanizmu, chyba że odejście od nich uzasadnione jest propono-
wanymi interpretacjami. Podobnie traktowane są przekłady Księgi Shang 
Yang oraz Księgi Han Fei – choć opierają się na nowym odczytaniu tekstów 
źródłowych, pozostają, o ile to możliwe, w obrębie dominującej tradycji 
translatorskiej. W kilku miejscach znajdują się odwołania do pierwszego 
chińskiego traktatu historycznego – Zapisków Historyka (Shiji 史記) au-
torstwa Sima Qian 司馬遷 (145 BC–86 BC) (zob. polski przekład frag-
mentów: Sy-ma Ts’ien 2000). Zawiera on informacje o wpływie rujia i fajia 
na procesy rządzenia oraz podstawowe dane biografi czne uczonych kon-
fucjańskich i legistycznych. Analizy etymologiczne opierają się na infor-
macjach znajdujących się w: (i) najstarszym, opracowanym na przełomie 
I i II wieku AC słowniku Wyjaśnienie znaków prostych i złożonych (Shuo-
wen jiezi 說文解字); (ii) klasycznej pracy Léona Wiegera Znaki chińskie 
(1915/65); (iii) kompendium Axela Schuesslera ABC Etymologiczny słow-
nik starochińskiego (2007); a także (iv) badaniach Richarda Searsa (http://
www.chineseetymology.org). Dodać jeszcze trzeba, że w pracy stosowana 
jest transkrypcja pinyin języka chińskiego na alfabet łaciński. W przy-
padku imion i nazwisk kilku azjatyckich autorów, które utarło się jednak 
romanizować w inny sposób, została zachowana najpopularniejsza forma 
(np. Sy-ma Ts’ien, Ch’ü T’ung-tsu, Kung-chuan Hsiao, Hsiao-po Wang).

Synopsis

Opierając się na wspomnianych wyżej wskazówkach metodologicznych, 
w rozdziale 1 – Kontekst powstania oraz ogólna charakterystyka konfucjani-
zmu i legizmu − przedstawiono najważniejsze informacje na temat chińskiej 
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starożytności. Najpierw omówiono periodyzację oraz zaprezentowano pod-
stawowe informacje o cechach systemu społeczno-politycznego związanego 
z rządami Zhou (1045–221 BC), a także o przyczynach i konsekwencjach 
zmian, jakie dokonywały się w okresie stopniowego upadku zwierzchności 
rodu Zhou (772–221 BC). Na tym tle zostały zrekonstruowane podstawowe 
właściwości wykształcającej się wówczas swoistej chińskiej kultury fi lozo-
fi cznej, wyróżniającej się zakresem poruszanych tematów, sposobem i for-
mą argumentacji tudzież debat fi lozofi cznych, ogólnymi funkcjami przypi-
sywanymi fi lozofi i oraz presupozycjami na temat świata. Już w tym miejscu 
należy podkreślić, że zasadnicze miejsce w ówczesnej debacie fi lozofi cznej 
zajmowało zagadnienie porządku społecznego, a dokładniej – sposobów 
jego przywrócenia i podtrzymywania. Nie może zatem dziwić, że właśnie 
ten temat stanowił najbliższy kontekst i podstawowy punkt odniesienia dla 
uczonych z rujia i fajia. Dopiero po tych rozważaniach zaprezentowano 
najważniejsze informacje na temat konfucjanizmu i legizmu, unikając przy 
tym uproszczeń i powielania stereotypowych opinii.

W rozdziale 2 zostały zaprezentowane podobieństwa i różnice w rozu-
mieniu natury ludzkiej (ren xing) przez konfucjanistów i legistów. Kon-
fucjaniści, uznając, że każdy człowiek ma w sobie zaczątki dobra („cztery 
nasiona”), badali sposoby i narzędzia ich transformowania i rozszerzania. 
Zakładano, że „korzeniem-podstawą” procesów „porządkowania” jest doj-
rzewanie ludzi. Tymczasem legiści, krytykując konfucjańskie założenia 
i tezy, uznali, że człowiek jest podmiotem z natury maksymalizującym 
indywidualne korzyści i minimalizującym straty. To skłoniło ich do po-
szukiwania zewnętrznych, intersubiektywnych, działających niezależnie 
od cech ludzi narzędzi porządkowania. Obie fi lozofi e opierały się na za-
łożeniu, że wiedza o naturze człowieka powinna być podstawą budowania 
dyrektyw skutecznego rządzenia. Mamy zatem do czynienia z przyjęciem 
tezy „minimalnego realizmu psychologicznego”, mówiącej o konieczności 
budowy postulatywnych teorii (i wyprowadzania dyrektyw skutecznego 
działania) na podstawie faktów dotyczących naturalnego wyposażenia 
człowieka. Rekonstrukcja wizji natury człowieka przyjmowanych przez 
przedstawicieli obu szkół jest niezbędna dla zrozumienia formułowanych 
przez nich projektów budowania dobrze urządzonego społeczeństwa, wy-
boru ogólnych strategii porządkowania (pobudzania albo dyscyplinowa-
nia) i preferencji wobec określonych narzędzi normatywnych (w tym pra-
wa). W tym sensie poglądy na naturę człowieka wyznaczają podstawowe 
ramy także dla analiz zagadnień jurydycznych.

Rozdział 3 – Dojrzały człowiek jako twórca porządku − przynosi analizę 
narzędzi normatywnych, proponowanych przez uczonych konfucjańskich. 
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Punktem wyjścia jest tu rekonstrukcja podstawowych presupozycji doty-
czących porządku społecznego, na jakich opiera się nauka rujia. Domi-
nujące interpretacje preferowanych przez konfucjanistów normatywnych 
narzędzi porządkowania podkreślają znaczenie czynników zewnętrznych 
(normy rytualne li) albo wewnętrznych (sprawności społeczno-moralne). 
Następnie zrekonstruowano funkcje spełniane przez li oraz sprawności 
społeczno-moralne. Szczególną uwagę poświęcono humanitarności (ren), 
stałości w niejednostronności (zhong yong), autorefl eksyjnemu życiu z sa-
mym sobą (cheng) oraz cnocie-mocy (de). Zaprezentowana w pracy inter-
pretacja konfucjanizmu poprzez przyjęcie ontogenetycznej i dynamicznej 
perspektywy łączy wymiar zewnętrzny i wewnętrzny. Proces samodojrze-
wania składa się z następujących po sobie etapów, podczas których zacho-
dzą odmienne zależności pomiędzy elementami deontologicznymi, kon-
sekwencjonalistycznymi i aretycznymi. Taka wizja wymaga specyfi cznego 
modelu socjalizacji normatywnej jako pobudzania. 

Dopiero po tych rozważaniach możliwe jest przeprowadzenie nie-
upraszczających, kompleksowych analiz konfucjańskiego stosunku do pra-
wa jako jednego z możliwych narzędzi porządkowania. Samo wyróżnienie 
li oraz sprawności społeczno-moralnych nie przesądza jeszcze o miejscu 
prawa w konfucjańskim projekcie. Jest to przedmiot rozdziału 4 – Stosu-
nek nauki konfucjańskiej do prawa. Zagadnienie to jest tym ważniejsze, że 
dominuje pogląd o antyprawnym charakterze myśli konfucjańskiej. Przy 
jego analizie pomocne jest ustalenie modelu prawa istniejącego w czasach 
przedkonfucjańskich oraz określenie miejsca sfery prawnej w pismach 
protokonfucjańskich. Pozwala to zrekonstruować model prawa, który sta-
nowił punkt wyjścia rozważań Mistrzów. Dopiero wtedy można poddać 
analizie fragmenty dotyczące prawa, które znajdują się w Czteroksiągu 
(zob. rozdział 1.4), wiążąc je ze zrekonstruowaną wcześniej wizją ustana-
wiania porządku społecznego. Na tym tle można próbować sfalsyfi kować 
tezę o antyprawnym charakterze nauki konfucjańskiej. 

Rozdział 5 – Porządek jako konsekwencja funkcjonowania zinstytucjo-
nalizowanego systemu rządzenia − zawiera rekonstrukcję podstawowych 
elementów legistycznego projektu systemu porządkowania, który „dzia-
ła bez działania” (wu-wei). Rozważania rozpoczynają się od prezentacji 
(mocnych i adekwatnych) argumentów krytycznych wobec konfucjańskiej 
wizji samodojrzewania. Następnie prezentowana jest podstawowa idea 
uczonych z kręgu fajia, polegająca na uznaniu wagi manipulowania (przez 
tworzenie ogólnych standardów i sankcji) warunkami brzegowymi ludz-
kich wyborów (shi) w skutecznym osiąganiu złożonych celów. W społe-
czeństwach o dużym stopniu zróżnicowania kulturowego i dyferencjacji 
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pozycji zajmowanych w strukturze społecznej instytucjonalny system rzą-
dzenia poprzez prawo-fa umożliwia intencjonalne kreowanie warunków 
ludzkich wyborów w taki sposób, aby preferować aktywności sprzyjają-
ce dobru państwa. W tym kontekście tworzone przez władcę prawo-fa to 
intersubiektywne standardy bezpośrednio wyznaczające (poprzez zachęty 
i ograniczenia związane z sankcjami pozytywnymi i negatywnymi) wa-
runki brzegowe dla konkretnych wyborów ludzi. Prezentacja przyjmowa-
nego przez legistów rozumienia prawa-fa, jego etymologii i genezy oraz 
preferowanego przez nich modelu socjalizacji normatywnej jako przeka-
zywania informacji o treści norm (prawnych) jest tylko wstępem do re-
konstrukcji ich centralnego pomysłu względem sfery prawnej. 

Rozdział 6 – Naśladownictwo działania dao przez fa − rozpoczyna się 
rozważaniami nad taoistycznymi wpływami na fi lozofi ę fajia. W następnej 
części analizowana jest relacja pomiędzy intencjonalnie kreowanym pra-
wem-fa oraz dao, rozumianym jako „sposób, w jaki działa wszechświat”. 
Za sedno projektu legistycznego uznano próbę określenia warunków, 
w których sztuczny (kulturowy) twór, jakim jest prawo, funkcjonowałby 
tak samo jak naturalnie ukierunkowane dao. W tym aspekcie rozważane 
są trzy formalne cechy dao, które powinny być naśladowane przez prawo-
-fa: „działanie przez niedziałanie”, „bezstronność” oraz „wszechogarnia-
jące zastosowanie”. Przy spełnieniu tych warunków sztuczny konstrukt 
działałby „naturalnie”, bezwysiłkowo zaprowadzając porządek społeczny. 
Ten preskryptywny model prawa zakłada specyfi czną wizję socjalizacji 
normatywnej jako przekazywania informacji o treści norm (prawnych). 
Zgodnie z wnioskami, oparty na prawie-fa system rządzenia nie jest na-
rzędziem służącym interesom władcy, ale w ostatecznym rozrachunku 
stanowi instrument ograniczania jego prywatnego interesu, co przyczynia 
się do skutecznego porządkowania oraz realizowania dobrostanu ludzi. To 
znacząco osłabiałoby tezę o autorytarnym czy też totalitarnym charakterze 
nauki fajia.

Zakończenie zawiera odpowiedź na postawione we Wstępie pytanie 
ogólne i trzy pytania szczegółowe. Kontekst i cechy charakterystycz-
ne prowadzonych przez rujia i fajia rozważań nad sferą prawną można 
sprowadzić do dwóch najważniejszych kwestii: centralnego miejsca ka-
tegorii porządku społecznego oraz trzech modeli prawa występujących 
w konfucjańsko-legistycznej narracji. Jeżeli chodzi o zagadnienie porząd-
ku, to podejście obu szkół jest funkcjonalistyczne, a skuteczność proce-
sów porządkowania gwarantowana jest przez naśladowanie przekształ-
ceń dokonujących się w Przyrodzie. Analiza starożytnego piśmiennictwa 
uzasadnia wyodrębnienie trzech modeli prawa: (i) starożytnego, związa-
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nego z praktyką rządzenia w czasach Zachodniego Zhou (1045–770 BC); 
(ii) opresyjnego i silnie zinstrumentalizowanego, który wykształcił się 
w czasach życia Konfucjusza; (iii) „naśladującego dao”, proponowanego 
przez fajia. Dwa pierwsze są opisowe, trzeci preskryptywny. W drugiej 
części Zakończenia zaprezentowano konfucjańskie argumenty krytyczne 
względem opresyjnego modelu prawa oraz aprobatywne twierdzenia legi-
stów odnośnie „modelu naśladującego dao”. W kwestii ograniczania wła-
dzy politycznej pomysły obu szkół zostaną porównane, a także zestawione 
z założeniami, na których opierają się rządy prawa (rule of law) i konstytu-
cjonalizm. Wynika z tego, że pomimo podobnych postulatów dotyczących 
ograniczania władzy politycznej, można dostrzec dystynktywny charak-
ter „drogi zachodniej”. W odniesieniu zaś do konfucjańsko-legistycznej 
„przestrzeni dyskursywnej” akcentuje się koncentrację na określonych 
zagadnieniach, przy marginalizacji innych, które stały się centralne dla 
kultury zachodniej. Cała praca przynosi argumenty na rzecz falsyfi kacji 
mocnych tez o antyprawnym charakterze nauki rujia i autorytatywnym 
lub nawet totalitarnym skrzywieniu myśli fajia.
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Rozdział 1

KONTEKST POWSTANIA 
ORAZ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
KONFUCJANIZMU I LEGIZMU

1.1. Wstęp

Zrozumienie konfucjańskiego i legistycznego stanowiska wobec prawa wy-
maga nakreślenia szerszego społeczno-intelektualnego kontekstu powstania 
obu nurtów fi lozofi cznych. Choć starożytne chińskie traktaty są relatywnie 
krótkie i co do zasady nie przybierają formy usystematyzowanego wywodu, 
zawierają dużo subtelnych odwołań historycznych i trudnych do zrozumie-
nia polemicznych aluzji. W związku z tym warto najpierw rekonstruować 
podstawowe punkty orientacyjne, które wyznaczają ramy interpretacji kla-
sycznego piśmiennictwa. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zachodnie 
problemy, pytania, kategoryzacje oraz pojęcia będą projektowane na czytane 
teksty. Dzięki temu można ograniczyć do minimum przypadki, w których 
dochodzi do powielania nietrafnych lub opartych na stereotypach interpre-
tacji chińskich traktatów. Poniższe rozważania nie mają zatem wyłącznie 
waloru propedeutycznego, lecz realizują ważne cele metodologiczne.

Analiza pism konfucjańskich i legistycznych oparta na takich założe-
niach wymaga na wstępie krótkiego historycznego wprowadzenia w pod-
stawowe kwestie dotyczące periodyzacji oraz rekonstrukcji najważniejszych 
procesów chińskiej starożytności (1.2). Niezbędne jest zatem przedstawienie 
kontekstu powstania klasycznej myśl chińskiej, na co składają się przemiany 
społeczno-polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Obok nich zaprezentowane 
zostaną ogólne cechy chińskiej kultury fi lozofi cznej, której zrozumienie jest 
kluczowe dla dalszego wywodu (1.3). Nawet pobieżna lektura antycznych 
traktatów uwidacznia bowiem ich specyfi kę pod względem formy, porusza-
nych zagadnień oraz sposobów i celów prowadzenia polemiki fi lozofi cznej. 
Dopiero po uwzględnieniu tych czynników można bez uproszczeń zapre-
zentować podstawowe cechy konfucjanizmu (1.4) i legizmu (1.5).
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1.2. Periodyzacja i zarys historii przedcesarskich Chin

Początki cywilizacji chińskiej giną w mroku dziejów1. W schyłkowej fazie 
neolitu pięć dużych ośrodków kultury zbliżyło się do siebie, by w rezul-
tacie, na przełomie II i III tysiąclecia BC, na dzisiejszych terenach pół-
nocnochińskich powstał związek polityczny określany jako Xia 夏. Był on 
swoistą koalicją plemion, najpewniej z obieralnym władcą. Choć wciąż nie-
wiele wiadomo na temat Xia, dwudziestowieczne odkrycia archeologicz-
ne przyniosły bogaty zbiór danych dotyczących ich politycznych następ-
ców – Shangów 商 (ok. 1550–1045 BC) (zob. np. Keightley 1999: 232–291; 
Eno 2009: 41–102). Organizacja terytorialna Shangów była koncentrycz-
na – obejmowała stolicę, przestrzeń wokół niej oraz zewnętrzne terytoria 
zależne. Poza tymi dwoma okręgami rozpościerały się tereny „barbarzyń-
ców”. Ważnym elementem sprawowania władzy politycznej było wróżenie 
i komunikowanie się ze światem duchów – najpewniej zmarłych przodków. 
Shangowie pozostawili po sobie zachwycające zabytki architektury i sztuki, 
pomniki piśmiennictwa (inskrypcje na naczyniach z brązu i kościach zwie-
rząt) oraz system wierzeń, w centrum których znajdował się kult Shangdi 
上帝 (najstarszego przodka głowy rządzącego lineażu). Kres ich pano-
wania nastąpił dopiero w 1045 roku BC, kiedy to jeden z wielu rodów − 
„lenników” zawiązał szeroką koalicję, pokonał Shangów i ustanowił nowy 
porządek polityczny Zhou 周 (1045–221 BC). Późniejsze piśmiennictwo 
stworzyło całą narrację legitymizującą przejęcie władzy politycznej przez 
Zhou. Zgodnie z nią, ostatni władca Shangów miał być rozpustnikiem i de-
spotą, wskutek czego utracił Mandat Nieba (Tian ming 天命).

Okres rządów Zhou był kluczowy dla ukształtowania się instytucji 
i praktyk społecznych, a także kategorii, które wyznaczyły ramy dla roz-
woju cywilizacji chińskiej. Tradycyjnie wyodrębnia się tzw. Zachodnie 
(1045–771 BC) i Wschodnie Zhou (770–221 BC). Cezurę stanowi najazd 

1 Podkreślić trzeba, że tradycyjna narracja dotycząca początków cywilizacji Państwa Środka 
uwypukla znaczenie legendarnych królów-mędrców (zob. np. Künstler 2001: 110–148, 175–235; 
Lihui Yang, Deming An 2005: 118–124, 138–146, 190–200, 236; Lewis 2009). Mieli oni udo-
mowić zwierzęta, wynaleźć rodzinę (Fuxi 伏羲), stworzyć pług i motykę (Shennong 神農), dać 
ludziom łuk i pismo (Huangdi 黄帝). Po tych trzech „wielkich ludziach” rządził legendarny 
Yao 堯, który opracował kalendarz i rytuały, a zasłynął przekazaniem władzy Shunowi 舜 – 
niespokrewnionemu z nim biednemu wieśniakowi. Ten ostatni postąpił tak samo, zrzekając się 
rządów na rzecz Yu 禹. Jego wkład w rozwój cywilizacji polegał na zneutralizowaniu skutków 
wielkiego potopu poprzez utworzenie systemu irygacji. Yu uznawany jest za założyciela dyna-
stii Xia. Pomijając kwestię prawdziwości tej narracji założycielskiej, uderza leżące u jej podstaw 
przekonanie o podstawowym znaczeniu technologii, wynalazków (obejmujących także sferę or-
ganizacji społecznej) oraz geniuszu władców-mędrców dla dobrostanu społeczeństwa.
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jednego z nomadycznych plemion i zdobycie przez nie stolicy Zhou, co 
pociągnęło za sobą wiele poważnych konsekwencji politycznych. W okre-
sie drugiej z dynastii – Wschodniej, podczas którego dom Zhou utracił 
realną zwierzchność polityczną, wyróżnia się epoki Wiosen i Jesieni (770–
476 BC) oraz Walczących Królestw (475–221 BC). Podczas tej ostatniej 
epoki siedem dużych podmiotów politycznych walczyło z sobą, zawierając 
wiele koalicji wertykalnych (słabsi z silniejszymi) i horyzontalnych (słabsi 
przeciw silnym). Symboliczny koniec rządów dynastii Zhou, który zapo-
czątkował nową epokę, miał miejsce w 221 roku BC. Wtedy to władca jed-
nego z królestw – Qin, które stopniowo emancypowały się spod wpływów 
Zhou, zjednoczył całe terytorium chińskie i mianował się cesarzem (Shi 
huangdi 始皇帝). Choć pierwsze cesarstwo utrzymało się zaledwie do 206 
roku BC, stworzony wówczas system rządzenia stał się podstawą modelu, 
który trwał relatywnie stabilnie aż do 1911 roku AC. Z przywoływanych 
w niniejszej pracy postaci jedynie Konfucjusz i Laozi (choć tradycyjne 
datowanie jest w ich wypadku dość kontrowersyjne i może budzić wąt-
pliwości) żyli w czasach schyłku epoki Wiosen i Jesieni. Pozostali uczeni 
tworzyli w okresie Walczących Królestw.

Aby zrozumieć procesy zachodzące w interesującym nas okresie – trwa-
jącym od przełomu epoki Zachodniego i Wschodniego Zhou do ustano-
wienia zjednoczonego cesarstwa w 221 roku BC – należy syntetycznie zre-
konstruować cechy Zachodniego Zhou (zob. np. Creel 1970; Shaughnessy 
1999: 292–351; Li Feng 2006). Założyciele dynastii Zhou oraz ich konty-
nuatorzy czerpali z bogatego dorobku Shangów. Zachowano relatywną cią-
głość na poziomie idei (np. funkcjonowały te same znaki-koncepcje, które 
stopniowo reinterpretowano), praktyk, sposobów organizacji społecznej 
(np. dominacja pionowych struktur politycznych tworzonych przez rody) 
oraz artefaktów kulturowych (np. zabytki materialne takie jak np. cerami-
ka, architektura). Trzeba podkreślić, że Zhou dzierżyło zwierzchność poli-
tyczną nad ogromnym terytorium zamieszkanym przez niejednolite kultu-
rowo i etnicznie grupy. Wobec braków zasobów, technologii oraz zdolności 
organizacyjnych wykształcił się swoisty model organizacji politycznej, łą-
czący elementy feudalizmu z protobiurokratycznym centralizmem2. 

Sprawujący władzę zwierzchnią król Zhou przekazywał dziedziczne 
„lenna”-księstwa oraz szeroki zakres prerogatyw w ręce swoich krewnych 
(oraz sprzymierzeńców), którzy zyskali względną autonomię w realizo-

2 Przedmiotem rozlicznych sporów jest nie tylko rozumienie feudalizmu, ale także ewentu-
alne różnice pomiędzy jego europejską, japońską i chińską odmianą (zob. Creel 1970: 317–387; 
Li Feng 2003).
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waniu zadań administracyjnych, militarnych, podatkowych oraz przy wy-
mierzaniu sprawiedliwości. Jednocześnie w obrębie królewskiej domeny 
Zhou funkcjonowały urzędy centralne, przeprowadzano inspekcje całego 
terytorium (najpewniej powiązane ze zbieraniem podatków), ustanowiono 
system rozproszonych garnizonów militarnych oraz podejmowano karne 
ekspedycje wojskowe przeciwko „nieposłusznym” księstwom. Wspomi-
nając o czynnikach centralistycznych, nie można pominąć symbolicznych 
i obrzędowych prerogatyw zarezerwowanych dla władcy Zhou, związanych 
głównie ze sprawowaniem kultu Nieba (Tian 天). Ten uniwersalistyczny kult 
zastąpił partykularystyczny system skoncentrowany wokół Shangdi 上帝. 
Dwór Zhou tworzył wspólną przestrzeń kulturową opartą na rytuałach, 
mitach i legitymizującej konstrukcji Mandatu Nieba. Elementów sprzyja-
jących centralizacji było na tyle dużo, że Herrlee Creel pisał o „lennach”-
-księstwach jako o „organach rządu Zhou” (1970: 353–355). 

Wydarzenia z 770 roku BC – upadek tzw. Zachodniej dynastii Zhou 
– symbolicznie reprezentują początek okresu wielowymiarowych transfor-
macji, które nasiliły się w epoce Walczących Królestw (zob. np. Lundhal 
1992: 2–9; Lewis 1999a: 587–645; Cho-yun Hsu 1999: 545–586; Pawłow-
ski 2010: 42–56). Zachodzące wówczas przemiany były tak znaczące, że 
niektórzy badacze określają je mianem modernizacji, podkreślając uni-
wersalne elementy składające się na ów fenomen (np. Tongdong Bai 2012: 
16–27). Do najważniejszych przemian należała z pewnością stopniowa 
emancypacja dawnych „lenn”-królestw spod zwierzchności Zhou. Wię-
zy pokrewieństwa (lub lojalności) pomiędzy władcami Zhou a „wasala-
mi” zaczęły z wolna słabnąć. Nieudolność królów Zhou nie pozostawała 
bez wpływu na te procesy. Skorzystały na tym rody sprawujące władzę 
w poszczególnych jednostkach politycznych oraz przedstawiciele wyższej 
arystokracji, którzy niekiedy uzurpowali sobie pozycję rzeczywistych de-
cydentów politycznych. Z czasem regionalni władcy zaczęli określać się 
mianem Synów Nieba, odmawiając tym sam podtrzymywania symbo-
licznego zwierzchnictwa Zhou, dla których zarezerwowany był ten tytuł. 
W rezultacie doszło do wzmocnienia niektórych regionalnych „lenn”-
-księstw i wykrystalizowania się kilku silnych jednostek politycznych. Pro-
ces ten wiązał się z konsolidacją władzy i budowaniem scentralizowanej 
administracji na poziomie lokalnym (w niektórych przypadkach opartej 
na zasadzie merytokratycznej, a nie dziedzicznej). Można zasadnie mówić 
o zachodzeniu procesów państwotwórczych i wykształcaniu się „wielobie-
gunowego świata” i „systemu wielopaństwowego” (Pines 2000: 282, 283).

Czasy Wschodniego Zhou cechował relatywny pluralizm form orga-
nizacji polityczno-społecznej. „Stare” i „nowe” narzędzia rządzenia były 
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w różnych konfi guracjach implementowane i „testowane” w praktyce. 
Z tej perspektywy można wyróżnić „tradycyjne” i „peryferyjne” podmioty 
polityczne. Pierwsze znajdowały się w przestrzennym i kulturowym zasię-
gu bezpośredniego oddziaływania Zhou. Drugie, słabiej powiązane z for-
macją kulturowo-polityczną Zhou, zaczęły podkreślać swoją tożsamość 
i jawnie stosować inny zestaw narzędzi rządzenia3. Konsekwencją tych 
procesów były konfl ikty militarne i walki o hegemonię. W okresie Walczą-
cych Królestw doszło do „wojny wszystkich ze wszystkimi” – wyniszcza-
jących batalii opartych na budowaniu i naruszaniu sojuszy. Do tych celów 
na ogromną skalę wykorzystano „państwo biurokratyczne jako narzędzie 
podboju” (Gernet 2008: 36). Pod tym względem nie bez znaczenia były 
także zmiany technologiczne – wynalezienie kuszy i wykorzystanie kawa-
lerii doprowadziły do przekształcenia wcześniejszych zrytualizowanych 
konfl iktów w wojnę „totalną” (Armstrong 2006: 148–149, 267–269). 

Zarysowane wyżej procesy polityczne wiązały się z przekształcenia-
mi sfery społecznej. Podział zadań, coraz większa pozioma i pionowa 
ruchliwość społeczna oraz wyłanianie się nowych warstw społecznych 
przyczyniły się do wzrostu kompleksowości społecznej. Na przykład Księ-
ga Mencjusza podaje, że w III wieku BC rolnicy nie wytwarzali już dla 
siebie ubioru i narzędzi, lecz byli w tym względzie zależni od podmio-
tów, którym sprzedawali ziarno (KM 3A:4). Zjawisko to było związane 
z rozpadem samowystarczalnych gospodarstw i powstawaniem wyspe-
cjalizowanych profesji. Wyodrębniły się warstwy najemnych rolników, 
rzemieślników, urzędników-doradców, kupców i najemnych żołnierzy. 
Trzy ostatnie grupy funkcjonowały w dużym stopniu ponad granicami 
ówczesnych podmiotów politycznych. Wojny, aneksje i koalicje stwarzały 
doskonałe warunki dla migracji, przy jednoczesnym oddziaływaniu inte-
gracyjnym wspólnej przestrzeni kulturowej Zhou. Postępujący społeczny 
podział pracy dotyczył również procesu rządzenia – pomiędzy władcą 
a poddanymi stopniowo wyłaniała się grupa zawodowych urzędników 
oraz doradców, czy szerzej: profesjonalna administracja. Załamał się także 
podział społeczeństwa na „arystokratów” i resztę. Nie bez znaczenia były 
skutki najazdu sąsiednich, „barbarzyńskich” plemion, co doprowadziło 
nie tylko do utraty części terytorium (zwłaszcza na zachodzie), ale i de-
precjacji „wyższej” kultury Zhou. 

3 Na wschodzie było to księstwo Qi (korzystające z pomysłów Sun Bian), na południu Chu 
(stosujące idee stratega militarnego Wu Qi), a na zachodzie Qin (wprowadzające w życie kon-
cepcje legistów).
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Rozpadowi uległa światopoglądowa jedność, która przynajmniej w ob-
rębie kasty „arystokratów” spełniała dotąd funkcję integracyjną, kulturo-
twórczą i legitymizacyjną. Potwierdzają to pojawiające się wówczas różne 
interpretacje i reinterpretacje starożytności oraz „narracje historyczne”, 
tworzone przez poszczególne państwa. Choć dezintegracja polityczna 
Zhou była powiązana z dekompozycją wspólnego systemu kulturowego, 
nie doprowadziła jednak do jego całkowitego załamania. Zachwianie się 
powszechnie przyjmowanych założeń dotyczących rzeczywistości było 
uwarunkowane przez procesy dyferencjacji społecznej, które najpewniej 
jednocześnie warunkowały ich przebieg. Pomimo schyłku około III wie-
ku BC dominacji jednolitej koncepcji rzeczywistości, łączącej kosmologię, 
moralność i politykę, cały czas funkcjonowały znaki-koncepcje tworzące 
wspólną „przestrzeń dyskursywną” dla całego sinocentrycznego kręgu 
kulturowego (zob. np. Liu Junping 2006; Wang Mingming 2012).

Procesy zachodzące w okresie Wschodniej dynastii Zhou, w szczegól-
ności zaś w epoce Walczących Królestw, można sprowadzić do pluraliza-
cji życia społecznego dokonującej się na poziomach: (i) politycznym, (ii) 
struktury społecznej, (iii) kulturowym, (iv) światopoglądu i świata warto-
ści. Odrębny problem stanowi odpowiedź na pytanie o przyczyny tego zja-
wiska. Formułowane są tu wyjaśnienia materialistyczne (np. podkreślające 
rolę czynników ekonomicznych albo technologicznych), kulturowe (np. 
uwypuklające znaczenie dominującej ideologii lub religii i sposobów kon-
ceptualizacji świata) lub mieszane (np. zakładające dialektyczne oddziały-
wania pomiędzy „bazą” a „nadbudową”). Niezależnie od wszystkiego, to 
właśnie fenomen pluralizmu stanowił zasadniczy kontekst i wyzwanie dla 
różnych projektów fi lozofi cznych pojawiających się w starożytnych Chi-
nach. Z pewnym, acz niewielkim uproszczeniem można powiedzieć, że 
odmienność poglądów na temat przyczyn tego zjawiska i ewentualnych 
sposobów odpowiedzi na nie decyduje o mozaice powstałych wówczas 
nurtów fi lozofi cznych.

1.3. Ogólna charakterystyka klasycznej fi lozofi i chińskiej

Wskazane wyżej przemiany modernizacyjne i procesy pluralizacji życia 
społecznego pozostawały w bezpośrednim związku z rozkwitem refl eksji 
fi lozofi cznej4. Ukształtowana w epoce Walczących Królestw kultura fi lo-

4 Toczą się spory dotyczące tego, czy refl eksja owa może być nazywana fi lozofi czną. Pewne 
jest, że słowo i pojęcie „fi lozofi a” nie miały swojego ekwiwalentu w starożytności chińskiej. Do-
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zofi czna trwa do dzisiaj. Sformułowane wówczas odpowiedzi na pytania 
o to, jak żyć, jak czynić zadość sprawiedliwości oraz jak rządzić w obliczu 
pluralizacji życia społecznego, stanowią trwały element chińskiej „prze-
strzeni dyskursywnej”. Nie bez powodu okres ten określa się mianem 
epoki Stu Szkół (Baijia 百家), co symbolizuje różnorodność i wielość 
rozwijanych nurtów fi lozofi cznych. Bez wątpienia namysł o charakterze 
kosmologiczno-religijno-fi lozofi cznym jest dużo starszy – jego korzenie 
sięgają jeszcze czasów Zachodniego Zhou oraz Shang. Niemniej to właśnie 
w epoce wyniszczających wojen i wszechogarniającego chaosu ukształto-
wały się wszystkie endogenne tradycje intelektualne, ważne dla rozwoju 
cywilizacji chińskiej. 

Dopiero podczas rządów dynastii Han (206 BC–6 AC) zaczęto kodyfi -
kować i porządkować, a częściowo także tworzyć intelektualną mapę epoki 
Zhou. Sima Tan司馬談 (ok. 165–110 BC) w pierwszym systematycznym 
opracowaniu na ten temat wymieniał: ru (儒), czyli „konfucjanistów”, mo 
(墨), czyli „moistów”, a ponadto „szkołę taoistyczną” (daodejia 道德家), 
„szkołę legistyczną” (fajia 法家), „szkołę naturalistów” (yinyangjia 陰陽家) 
oraz „szkołę nazw” (mingjia 名家)5. Jedynie ru i mo tworzyli grupy skon-
centrowane wokół mistrzów, które cechowały się relatywną trwałością 
organizacyjną. Wiele przemawia za tym, że pozostałe „szkoły” zostały 
„wymyślone przez Sima Tan”, który interpretował myśl starożytną przez 
pryzmat dyskusji i dylematów aktualnych w jego epoce (Smith 2003: 129–
156). W ten sposób poszczególne dzieła przyporządkowano do konkret-
nych nurtów fi lozofi cznych oraz ustanowiono sztuczne bariery pomię-

piero w XIX wieku japoński uczony Nishi Amane użył sformułowania zhexue (哲學) dla prze-
kładu greckiego philosophia i angielskiego philosophy (Defoort 2001: 394). Znak zhe 哲 oznacza 
„rozum”, „mądrość”, natomiast xue 學 to „nauka”, „nauczanie”, „uczenie się”. Zhe-xue najlepiej 
przełożyć jako „uczyć się, aby stać się mądrym”, co wyraża inne sensy niż te, które wiążą się 
z dziedzictwem helleńskim. Pomimo niewyodrębnienia fi lozofi i jako takiej od innych form ak-
tywności intelektualnej i posługiwania się bardzo inkluzywną i szeroką kategorią wiedzy i na-
uki w starożytnych Chinach, nie jest jednak uzasadnione kwestionowanie występowania tam 
refl eksji fi lozofi cznej (zob. np. Hall, Ames 1987: 313–336; Eno 1990: 1–13; Chung -ying Cheng 
1991: 65–87; 1997: 445–480; Defoort 2001: 393–413; Cua 2009: 43–46). Nie ulega wątpliwości, 
że chińska fi lozofi a poszła innymi drogami niż nurt dominujący na Zachodzie; można przy tym 
w jej obrębie wskazać odmienne podkultury fi lozofi czne. 

5 Sima Tan zawarł ten podział w krótkim utworze pt. Główne założenia sześciu szkół (Lun 
liujia yaozhi 論六家要旨), który stanowi część Zapisków Historyka (zob. Sy-ma Ts’ien 2000). 
Podkreślić trzeba, że Sima Tan wyraźnie odróżniał ru i mo od innych nurtów. W oryginalnym 
tekście nie występują złożenia ru i mo ze znakiem jia 家, który wykorzystany był przy prezen-
tacji pozostałych nurtów fi lozofi cznych. Dodać trzeba, że znak jia 家 wskazuje na „wspólnotę”, 
„grupę”. Składa się on z piktogramów shi 豕 przedstawiającego „świnię” oraz mian 宀 „dach”, 
co łącznie wskazuje na „rodzinę”, „gospodarstwo domowe”, a być może, jak uważają niektórzy, 
w czasach dynastii Han także „eksperta”. Wymaga podkreślania, że „taoiści” określani są przez 
Sima Tan mianem „szkoły drogi i cnoty” (daodejia 道德家).
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dzy tekstami i poszczególnymi uczonymi. Trzeba pamiętać, że w okresie 
Walczących Królestw rozwój handlu, migracje i podboje sprzyjały swo-
bodnemu „przemieszczaniu się” idei i pomysłów, które były zapożyczane, 
włączane w nowy kontekst, a nierzadko także wypełniane nowymi zna-
czeniami. Ówczesny dyskurs intelektualny był inkluzywny i nacechowany 
skłonnością do syntetyzowania różnych pomysłów oraz w zdecydowanie 
mniejszym stopniu nastawiony na podkreślanie autorstwa i ustanawia-
nie sztywnych granic pomiędzy koncepcjami. Klasyczna chińska fi lozo-
fi a opiera się na zasadzie kontynuacji i objaśniania nauk podziwianych 
poprzedników. Geoff rey Lloyd i Nathan Sivin zauważają, że „dominujące 
chińskie podejście polegało na odnalezieniu i rozwijaniu korespondencji, 
rezonowania, wzajemnych powiązań. Takie podejście faworyzowało two-
rzenie syntezy w dużym stopniu unifi kującej odmienne pola namysłu oraz 
powodowało niechęć do konfrontowania wyrażonych stanowisk z rady-
kalnymi alternatywami” (2002: 250). 

W okresie Stu Szkół ukształtowała się swoista kultura fi lozofi czna, na 
którą składają się: (i) wyselekcjonowany zakres problemów uznawanych 
za ważne i godne refl eksji, (ii) preferowane sposoby argumentacji i wnio-
skowań, (iii) przyjęty model krytyki i debaty fi lozofi cznej, (iv) ogólne 
funkcje przypisywane fi lozofi i, a także (v) przyjmowane przez zawodo-
wych uczonych presupozycje na temat świata (zob. np. Wójcik 2010: 19–
50). Nie trzeba dodawać, że pełna charakterystyka klasycznej chińskiej 
kultury fi lozofi cznej, rozwijającej się zwłaszcza w okresie Wschodniego 
Zhou, stanowi wyzwanie samo w sobie. Co więcej, w okresie Walczących 
Królestw wykształcały się odmienne podkultury fi lozofi czne, a także ule-
gały zmianie oblicza ortodoksji. Łatwo zauważyć różnicę w formie pro-
wadzenia polemiki fi lozofi cznej oraz przyjmowanych założeń na temat 
świata pomiędzy Dialogami konfucjańskimi (powstałymi około V wieku 
BC) a dziełami autorów późniejszych, takich jak Xunzi czy Han Fei (IV/
III wiek BC). Jako przykład można wskazać zmiany metafor źródłowych 
z rolniczych (woda, wzrost roślin) w kierunku militarnych i rzemieślni-
czych, dominujących w młodszych dziełach (pismach moistów, Xunzi 
i Han Fei). 

Charakterystyka chińskiej kultury fi lozofi cznej napotyka także prob-
lem w postaci przenoszenia późniejszych koncepcji na czasy Wschodnie-
go Zhou. Nierzadko idee artykułowane dopiero pod koniec tego okresu 
lub w czasach po ustanowieniu cesarstwa (po 221 BC) przypisywano dużo 
wcześniejszym autorom. Dotyczy to chociażby „korelatywnego myślenia” 
oraz „pięciu elementów” (Handerson 1984: 2 i nast.). Niebezpieczeństwo 
polega również na ekstrapolacji cech konfucjanizmu na całą myśl chińską. 
Taka tendencja wynika z ogromnego wpływu rujia na kulturę Państwa 
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Środka. Nie podejmując się całościowej rekonstrukcji chińskiej kultury fi -
lozofi cznej, ale pamiętając o powyższych ograniczeniach i trudnościach, 
zaprezentujemy poniżej najbardziej doniosłe jej cechy. Pierwsza z nich 
wiąże się ze sposobem i formą fi lozofowania, druga z presupozycjami na 
temat świata, trzecia zaś z tematami, które się w niej porusza.

1. Filozofi a chińska rozwijała się w długim okresie stopniowego przejścia 
pomiędzy oralnością a pisemnością. Można zaryzykować tezę, że jej spe-
cyfi ka polega na świadomym zatrzymaniu się pomiędzy tymi dwoma 
formami przekazu: dominacji tradycji ustnej albo hegemonii pisma. 
Mark E. Lewis przekonująco pokazuje, że klasyczne teksty fi lozofi czne sta-
nowiły wynik długiego procesu nawarstwiania się znaków, struktury i zna-
czeń. Uczniowie i ich następcy reinterpretowali owe teksty, przekształ-
cali je, dodawali do nich rozdziały i fragmenty kompilowanego tekstu. 
W konsekwencji niemożliwe jest ustalenie bazowej treści lub zamknię-
tego zbioru sensów „autentycznego” tekstu. Żaden z traktatów nie może 
być rozumiany jako zamknięta, skończona i statyczna całość (1999b: 58). 
Tekst stanowi zresztą tylko jeden z elementów niezbędnych do trwania ży-
wej, dynamicznej, wielogłosowej i zorientowanej praktycznie nauki, która 
rozwija się w obrębie wspólnoty przy jej udziale. W tym sensie znaczna 
większość dzieł starożytności jest efektem wysiłku zbiorowego. Nie może 
zatem dziwić, że duża część klasycznych chińskich pism fi lozofi cznych nie 
przypomina usystematyzowanego traktatu, z rozwiniętą argumentacją op-
artą na ustaleniach defi nicyjnych6. 

Ten głęboko osadzony w kulturze oralności sposób fi lozofowania Ku-
ang-ming Wu scharakteryzował jako „fi lozofi ę przez opowiadanie” (2011: 
361–364). Takie uprawianie fi lozofi i wymaga umiejętności sprawnego, 
elastycznego i twórczego korzystania ze znanych powszechnie opowieści. 
Wiąże się to z istnieniem bogatej mitologii, która stanowi przekaz ustny, 
leżący u podłoża dyskursu fi lozofi cznego (Puett 2001: 92–101). Główna 

6 Zmiany zaczęły się dokonywać u schyłku okresu Walczących Królestw. D. Meyer wyróżnił 
dwa typy idealne tekstów fi lozofi cznych okresu Walczących Królestw – „zależne od konteks-
tu” (context-dependent) oraz „oparte na argumentach” (argument-based) (2012: 227–244). Te 
pierwsze składają się z odseparowanych od siebie części, które dotyczą konkretnego tematu. Do 
tego, by funkcjonować, wymagają doprecyzowania i usensowienia, sprowadzenia do konkretnej 
sytuacji, co dokonuje się przez żywy dialog i przykłady. Najczęściej Mistrz jako „mediator zna-
czenia” „tłumaczy” lapidarny i fragmentaryczny tekst. Tymczasem fragmenty tekstów „opartych 
na argumentach” nie są odrębnymi całościami, ale stanowią koherentne elementy składające się 
na całości. Takie teksty nie wymagają także doprecyzowania. Dla powolnego przejścia od pierw-
szego typu do drugiego, zdaniem Meyera, zasadnicze znaczenie miało wykorzystywanie lekkich, 
łatwo dostępnych materiałów (listewki bambusowe), na których zapisywano znaki. Umożliwiło 
to powolną zmianę sposobu uprawiania fi lozofi i (s. 246).
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w tym kontekście okazuje się rola – opartych na wyobrażeniowych struk-
turach poznawczych – metafor, które stanowią podstawowe narzędzie ko-
munikacji także w polemice fi lozofi cznej (Slingerland 2011b). 

2. Drugą cechą charakteryzującą chińską fi lozofi ę jest dominacja perspek-
tywy naturalistycznej. Pomimo wieloznaczności tego terminu w zachod-
niej nauce i fi lozofi i, łączone z nim znaczenia są najczęściej podobne do 
tych przyjmowanych przez uczonych chińskich. Podobieństwo dotyczy: 
(i) wizji jednego świata; (ii) uniwersalnego charakteru podstawowych 
procesów dokonujących się w świecie; (iii) dystansowania się od uzna-
nia Stwórcy, Absolutu czy też jakkolwiek rozumianej rzeczywistości po-
nadzjawiskowej za źródło norm obowiązujących w świecie społecznym; 
(iv) odrzucenia skrajnego konwencjonalizmu społecznego w odniesieniu 
do genezy norm. Myśl chińska traktuje świat jako zunifi kowany, dyna-
miczny organizm-systemem, „spontanicznie samoregenerujący się kos-
mos” (Mote 1971: 19). Wyjaśnianie zjawisk i procesów polega na zrozu-
mieniu transformacji, będących wynikiem dopełniania się przeciwieństw 
(naturalizm ontologiczno-epistemologiczny). Takie stanowisko dopro-
wadziło do uznania, że dostosowanie się do uniwersalnego rytmu prze-
kształceń we wszechświecie stanowi najważniejszy warunek mądrości 
i najogólniejszą dyrektywę dla ludzi (naturalizm normatywny).

O myśli chińskiej zwykło się mówić, że wyraża jedność (mocna teza) 
lub ciągłość (słaba teza) pomiędzy Przyrodą i sferą społeczną. Nale-
ży zauważyć, że twierdzenie o jedności tych dwóch obszarów pozostaje 
w sprzeczności z ich wyodrębnieniem i przypisywaniem im relatywnej 
autonomii. Takie rozumienie relacji pomiędzy domeną Przyrody a czło-
wiekiem sprawia, że próby przywracania jedności stają się bezsensowne. 
Wysiłek harmonizowania tych relacji zakłada przecież brak całkowitej jed-
ności. Trzeba zatem poprzestać na słabej tezie mówiącej o ciągłości po-
między Przyrodą i sferą społeczną. W okresie Walczących Królestw świat 
konceptualizowano jako swoisty organizmem-system, składający się ze 
względnie autonomicznych i hierarchicznie zorganizowanych podsyste-
mów (Niebo, Ziemia, Człowiek i Społeczeństwo), które wchodzą z sobą 
we wzajemne relacje (same zresztą będąc sumą innych relacji). Całość 
stanowi dynamiczny efekt oddziaływań między częściami. Nie przesądza 
to jeszcze o skali udziału poszczególnych elementów w podtrzymywaniu 
korzystnego dla wszystkich stanu całości. Można wyróżnić ujęcia w prze-
ważającym stopniu „niebocentryczne” – podkreślające determinanty po-
zaspołeczne, oraz w przeważającym stopniu „homocentryczne” – uwypu-
klające znaczenie podmiotowości człowieka. 
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Tylko przy założeniu ciągłości (a nie jedności) można utrzymywać, że 
świat jest zintegrowaną i zunifi kowaną całością, a przy tym dopuszczać 
brak harmonii i synchronizacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami. 
Dopiero wówczas takie czy inne niedopasowania mogą stać się przedmio-
tem korekcji ze strony człowieka. Wtedy też nabiera sensu powszechny dla 
klasycznej chińskiej fi lozofi i postulat dopasowywania się do przekształceń 
dokonujących się w Przyrodzie. Co ciekawe, skala zakładanej autonomii 
domeny społecznej zmieniała się w okresie Wschodniego Zhou. Pod ko-
niec okresu Walczących Królestw dominowało przekonanie, że ludzkie 
aktywności wyłamują się z „totalności” działania kosmicznego organizmu. 
W tym sensie dowartościowanie sprawczości człowieka i relatywnej auto-
nomii jego tworów kulturowych jednocześnie podkreślało i powiększało 
przestrzeń pomiędzy Przyrodą a domeną społeczną. Można zaryzykować 
tezę inspirowaną socjologią Durkheima, zgodnie z którą empiryczny roz-
pad zwierzchnictwa Zhou był bezpośrednio związany z kwestionowaniem 
wizji zakładającej ciągłość pomiędzy elementami świata. Zmiany struktu-
ry socjopolitycznej miałaby przyczynić się do rozpadu zunifi kowanej kon-
cepcji rzeczywistości. 

Taka „systemowa” wizja świata była bezpośrednio związana z brakiem 
odróżniania sfery transcendencji (niezmiennej, stałej, determinującej) od 
sfery immanencji (zmiennej, przygodnej, epifenomenalnej i determino-
wanej). Nie rozwinięto „ontologii bytu”, „ontologii stawania się”, „fi lozofi i 
transcendencji” ani „fi lozofi i immanencji”. Rację ma Bo Mou, zwracając 
uwagę na zakładaną przez uczonych chińskich „komplementarność bytu 
i stawania się”, nieoddzielanie zmiany i stabilności, determinowania i by-
cia determinowanym (2009a: 12; Jullien 2006a: 191–120)7. Nie zakładano 
zatem oddzielenia sfery immanencji od transcendencji, podziału pomię-
dzy jakimś uprzednim porządkiem „naturalnym” a następczym ładem 
społecznym, który musi dopasowywać się do tego pierwszego. Kosmicz-
ny porządek jest ciągle w trakcie stawania się, na co wpływa także to, co 
dzieje się w świecie społecznym. Takie poglądy na temat charakteru świata 
pozwalają zrozumieć brak rozważań dotyczących Stwórcy, pierwszej przy-
czyny czy też jakichkolwiek zewnętrznych („pozaświatowych”) czynników 
determinujących. W tej wizji dynamika i zmiany są wynikiem endogen-

7 Wiele nieporozumień wynika zresztą z interpretowania funkcjonujących w pismach 
chińskich podziałów na (i) niejawne, ukryte, niewidzialne, uprzednie, oraz (ii) jawne, zamanife-
stowane, widzialne – zgodnie z rozróżnieniem na transcendentne i immanentne (inteligibilne), 
ideę i rzecz, znaczenie i znak. W obrębie chińskiego dyskursu fi lozofi cznego, zogniskowanego 
wokół osi wewnętrzne/świadomość−zewnętrzne/świat oraz korzenie/podstawy−owoce/manife-
stacje, nie eksplorowano możliwości i skutków myślenia w kategoriach „teorii dwóch światów”.
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nych, wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami pewnej zhierarchi-
zowanej, wielopoziomowej całości. 

Konsekwencją takiej ontologii było niedokonywanie opisów i ocen 
świata ludzkiego z jakiejś zewnętrznej perspektywy. Stąd też podstawo-
wą cechą różniącą fi lozofi ę chińską od tradycji helleńskiej jest „skłonność 
do pewnego, określonego rodzaju metafi zyki. Grecy raczej fi lozofowali 
z punktu widzenia kreowanego przez zbiór przekonań, które można okre-
ślić jako «metafi zykę obserwatora zjawisk», Chińczycy natomiast wybrali 
optykę «metafi zyki uczestnika świata»” (Wójcik 2001a: 321). Dużo łatwiej 
rozwijać perspektywę obserwatora, gdy odróżnia się poziom immanencji 
i transcendencji. Oparcie się na transcendencji daje komfort patrzenia na 
przygodną sferę zjawisk. Przy braku podobnych podziałów ludzie „skaza-
ni” są jednak na podejmowanie i doskonalenie czynności poznawczych 
bez możliwości odwoływania się do zewnętrznego punku odniesienia. 
Nie trzeba chyba dodawać, że przy takiej ontologii inaczej przedstawia 
się wyjaśnianie zdarzeń i procesów. W świecie rozumianym jako wynik 
wzajemnie warunkujących się transformacji zjawiska nie są postrzegane 
w odniesieniu do wyodrębnionych przyczyn. Trudność takiego myślenia 
polega zasadniczo na zrozumieniu prawidłowości związanych z subtelny-
mi wzajemnymi oddziaływaniami elementów składających się na większą 
całość. Poszukuje się raczej wyjaśnień multikauzalnych, uwzględniających 
to, że czynniki determinowane są zarazem determinujące. 

W obrębie podejścia „systemowego” – pod wieloma względami przy-
pominającego współczesne teorie systemów złożonych – cykliczna, nie-
przerwana zmiana (yi 易) traktowana jest jako podstawowa właściwość 
rzeczywistości. Temat ten był przedmiotem rozlicznych analiz, które w du-
żym stopniu opierały się na tekście i komentarzach do sięgającej XI wieku 
BC Księgi przemian (Yijing 易經) (zob. np. Wilhelm 1995: 20–32, 2011; 
Gernet 2008: 331–342; Wilhelm 2010). Zgodnie z nią nic nie jest nieru-
chome, skończone ani ostateczne. Jedynym fenomenem stałym, trwałym 
i niezmiennym jest proces zmiany, stąd też mówi się o „stałości w zmia-
nie” (Wilhelm 1995: 29, 236). Zmiana nie jest wynikiem obowiązywania 
jakiegoś zewnętrznego prawa, lecz stanowi „wewnętrzną tendencję, zgod-
nie z którą rozwój zachodzi naturalnie i spontanicznie” (s. 27). 

Pierwotnie Yijng zawierała osiem trygramów, składających się z kombi-
nacji linii przerywanych (— —) i/lub ciągłych (———), które odwzorowu-
ją ogólne tendencje przemian (Wilhelm 2011: 8). Z tego właśnie powodu 
są one kluczem do zrozumienia „logiki zmiany” i sformułowania wska-
zówek dotyczących podjęcia właściwych decyzji. Zobrazowanie zmiany 
w języku chińskim za pomocą piktogramu pierwotnie przedstawiającego 
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kameleona (易) wskazuje na zasadnicze dla procesu zachodzenia zmian 
znaczenie relacji z otoczeniem i przystosowywania się do tego, co jest wo-
koło, na wagę unikalnego kontekstu (Wilhelm 1995: 21). Stąd wywodzi 
się zainteresowanie adaptacyjnością, dopasowywaniem się do konkretnej 
sytuacji. W chińskiej starożytności powszechne były odwołania do meta-
foryki wody, która obrazuje „totalną” adaptatywność (Allen 1997). Woda 
idealnie dopasowuje się do otoczenia, stanowi ucieleśnienie zmienności 
i „symbol najbardziej penetrującej i niedającej się powstrzymywać siły” 
(Jullien 1999: 33). Wspólne dla wszystkich klasycznych nurtów fi lozofi cz-
nych jest rozwijanie różnych odmian ars contextualis, których nie sposób 
rozumieć bez wzięcia pod uwagę centralnego charakteru „zmiany”.

Postulat adaptatywności pozwala przejść do zagadnienia naturalizmu 
normatywnego. Powszechnie rozwijano ogólną dyrektywę mówiącą o ko-
nieczności wykorzystywania procesów znanych z Przyrody jako norma-
tywnego modelu dla organizacji społeczeństwa i życia ludzi. U podstaw 
starożytnej fi lozofi i chińskiej znajduje się metazalecenie dopasowywania 
się do procesów zachodzących w Przyrodzie lub naśladowania jej spon-
tanicznych transformacji. Nie oznacza to, że „treść powinności” ma być 
wyprowadzana z „bytu”. Zrozumienie sposobu dokonywania się uniwer-
salnych przekształceń w świecie traktowane jest jako punkt odniesienia 
propozycji: (i) życia zgodnego z charakterem owych transformacji, nie-
zapośredniczonego przez żadne konwencjonalne konstrukcje (taoizm), 
(ii) osiągnięcia – poprzez dojrzewanie w kręgu narzędzi kulturowych 
– sprawności społeczno-moralnych, umożliwiających podejmowanie 
działań naśladujących kształt przemian (konfucjanizm), (iii) tworzenia 
sztucznych, konwencjonalnych, instytucjonalnych narzędzi, naśladujących 
sposób działania Przyrody (legizm). 

3. Kolejna cecha charakterystyczna antycznej myśli chińskiej dotyczy po-
dejmowanej tematyki. Schyłek epoki Wiosen i Jesieni, a w jeszcze więk-
szym stopniu epoka Walczących Królestw, to czas „wojny wszystkich ze 
wszystkimi”, załamania się porządku polityczno-społeczno-kulturowego, 
związanego ze zwierzchnością Zhou. Trudno się zatem dziwić, że w ob-
liczu powszechnej tęsknoty za pokojem i stabilizacją zagadnienie chaosu 
i porządku społecznego stanowiło podstawowy temat ówczesnych dys-
kusji fi lozofi cznych. Powszechnie wyrażano potrzebę rozwiązania prob-
lemu zagwarantowania stabilności i trwałego pokoju. Podkreślić trzeba 
względnie otwartą atmosferę intelektualną tamtych czasów, kiedy to stare 
sposoby myślenia zostały zakwestionowane, a nowe jeszcze nie zdołały się 
na dobre ukształtować.
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Choć Konfucjusza i najbardziej znanego legistę, Han Fei, dzielą trzy 
wieki, łączy ich przekonanie o dominacji chaosu i potrzebie ustanowienia 
trwałych podstaw porządku społecznego. Konfucjusz opisywał świat jako 
„chaotyczny” i „tonący”, jako miejsce, gdzie „szybko płynąca woda roz-
lewa się wszędzie” (滔滔者天下皆是也) (DK 18:6). Ubolewał nad tym, 
że „nie ma dao na świecie” (天下無道) (DK 16:2). Szczególną oznaką 
upadku były dla Mistrza przypadki skutecznego uzurpowania sobie przez 
lokalnych władców i przywódców wielkich rodów uprawnień do dokony-
wania sakralnych rytuałów, które tradycyjnie stanowiły prerogatywę wład-
cy Zhou (zob. np. DK 3:1, 3:2). Kontynuator nauk Mistrza – Mencjusz, 
także dowodził, że droga mędrców upada, „urzędnicy mordują władców” 
(臣弒其君者有之), a „synowie mordują ojców” (子弒其父者有之). We-
dług niego jest to okres „błędnych teorii [tzn. niekonfucjańskich] i gwał-
townych zachowań” (邪說暴行有作) (KM 3B:9). Gdy wszyscy myślą tyl-
ko o własnym partykularnym interesie, „cały świat tonie” (今天下溺矣) 
(KM 4A:17). U podstaw myśli legistów znajdują się podobne opinie na 
temat kondycji świata społecznego. Shang Yang pisał o „współczesnej epo-
ce chaosu” (今亂世), „współczesnych [ogarniętych] chaosem państwach” 
(今亂國) (KSY 14:3). Bardzo podobnie postrzegał swoją epokę Han Fei, 
zarzucając współczesnym, że dbają wyłącznie o własny interes. Za naj-
większe niebezpieczeństwo uznał on jednak wszechwładnych urzędników 
oraz mobilną klasę biurokratów – doradców, którzy zmieniają poglądy 
jak chorągiewki i wyspecjalizowali się w płonnych, lecz pustych mowach. 
Trudno się dziwić, że główne dylematy epoki dotyczą właśnie tego, jak 
w czasach naznaczonych „wielkimi walkami” (大争)8 można skutecznie 
„zatrzymać chaos” (止亂) (KHF 50:7).

Myśliciele chińscy niewiele uwagi poświęcili defi niowaniu porządku 
społecznego, choć, oczywiście, opierali się na określonych presupozycjach 
na jego temat (Hall, Ames 1987). W centrum ich zainteresowań znajdowa-
ło się zagadnienie czynników i narzędzi służących porządkowaniu. Temat 
ten stanowił podstawowy kontekst ówczesnych studiów i obiekt poważ-
nych kontrowersji. Podstawowe pytanie praktyczno-fi lozofi czne chińskiej 
starożytności – tj. pytanie, na czym ma polegać urzeczywistnianie Drogi 
(dao) – dotyczy właśnie porządku społecznego. Teza o pragmatycznym 
charakterze całej klasycznej chińskiej fi lozofi i – polegającym na tym, że 
koncentrowała się ona na problemie porządku społecznego – jest zresztą 

8 Zauważmy, że znak zheng 争 – „walka”, „kłótnia” – obrazuje sytuację, w której ręka 
(爫爪) szarpie strunę (亅) na górze i na dole. Mamy zatem zobrazowaną dysfunkcjonalną sytu-
ację, gdy na jednym instrumencie gra kilka osób, co musi powodować niebezpieczną kakofonię. 
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powszechnie przyjmowana9. Różnice pomiędzy konfucjanistami a legista-
mi dotyczyły przede wszystkim „tego, co konstytuuje idealny porządek 
społeczny, oraz tego, za pomocą czego może on być podtrzymywany, re-
produkowany” (Ch’ü T’ung-tsu 1961: 227).

1.4. Konfucjanizm

Choć uczeni konfucjańscy udzielali odpowiedzi na pytanie o sposób usta-
nawiania porządku społecznego w czasach wielowymiarowej pluralizacji, 
to bliższa charakterystyka ich stanowiska napotyka jednak wiele trud-
ności. Już samo tłumaczenie nazwy tego nurtu fi lozofi cznego na współ-
czesne języki zachodnie wymaga komentarza. Różne zachodnie warianty 
(np. Confucianism, Konfuzianismus, confucianisme) nie mają dokładnego 
odpowiednika w języku i tradycji chińskiej – są konstrukcją europejską. 
Pierwszymi zachodnimi badaczami myśli chińskiej byli ojcowie jezui-
ci (Plattner 1975: 110–156; Jensen 1997; Andreotti 2004), którzy w XVII 
wieku stosowali, a następnie upowszechnili łacińskie określenie Confucius 
jako tłumaczenie na język łaciński nazwiska i imienia podziwianego po-
wszechnie antycznego fi lozofa Kong Qiu 孔丘. Jezuici do przekładu nazwy 
tradycji intelektualnej ru (儒), rozwijającej nauki Konfucjusza, używa-
li terminu literati. Podkreślała on zasadnicze miejsce ksiąg kanonistycz-
nych i określonego typu wykształcenia jako cech konstytutywnych grupy 
uczonych biurokratów tworzących swoistą formację kulturową. Dopiero 
w początkach XIX wieku na określenie ru ukuto słowo „konfucjanizm”. 
Od razu trzeba zauważyć, że termin „konfucjanizm” presuponuje, iż kon-
kretna osoba (Konfucjusz) była twórcą uporządkowanego zbioru twier-
dzeń. Tymczasem oryginalny termin ru w większym stopniu wskazuje na 
wspólnotę rozwijającą i praktykującą oryginalny program fi lozofi i życia. 
U schyłku epoki Walczących Królestw – Han Fei, a później (w czasach 
rządów Hanów) także Sima Tan, pisali o ru w znaczeniu podmiotowym, 
na określenie grupy uczonych, których światopogląd i cały sposób życia 
wywodził się z poglądów Konfucjusza. Z tej perspektywy tłumaczenie ru 
jako literati jest bardziej adekwatne, choć także niedoskonałe. Ponieważ 

9 Lista autorów zajmujących takie stanowisko jest bardzo długa (np. Creel 1953: 138; Chen 
1973: 27; Vervoorn 1981: 302; Hsiao-Po Wang, Chang 1986: 4; Graham 1989: 3; Handelman 
1995: 266; Sellmann 2002: 3; Pines 1997: 3; Harris 2009: 100; Schwartz 2009: 281; JeeLoo Liu 
2010: 9, 16; Peng He 2011: 667; Sor-hoon Tan 2011: 475; Elstain 2011: 174).
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nazwa „konfucjanizm” utrwaliła się w literaturze, jest ona stosowana w ni-
niejszej pracy. Niemniej przy interpretacji klasycznych pism powinno się 
zakładać „wspólnotowe” rozumienie ru, co odnosi się tak do ich formy 
(dialogi, lapidarne historie, brak teoretycznej narracji), jak i treści (dyna-
mizm, praktyczne drogowskazy, narzędzia, skupienie na praxis).

Zgodnie z klasycznym stanowiskiem, tradycja ru nie została ustano-
wiona przez Konfucjusza, lecz funkcjonowała wcześniej. Wywodzi się 
z czasów Zachodniego Zhou, a jej korzenie sięgają urzędów Zhou (Mini-
sterstwa Edukacji lub, według innych autorów, Ministerstwa Rytuału) albo 
grupy kapłanów, specjalistów od rytuałów. Badając zabytki wczesnego piś-
miennictwa chińskiego, Robert Eno doszedł do wniosku, że pierwotne ru 
tworzyli tancerze i muzycy uczestniczący w obrzędach religijnych (1990: 
192–193). Kwestię komplikuje późniejsze posługiwanie się wyrażeniami 
rujia (儒家) – „wspólnota/eksperci/dom ru”; rujiao (儒教) – „edukacja/
kształcenie/doktryna ru” oraz ruxue (儒學) – „nauka/nauczanie ru”. Nie 
sposób zaprezentować jednolite ich rozumienie, zwłaszcza że cały czas 
były i są one reinterpretowane w obrębie szeroko rozumianej tradycji 
ru. Po śmierci Konfucjusza ru oznaczała tradycję intelektualną, która już 
wtedy nie była jednolita. Księga Han Fei wymienia osiem różnych „ga-
łęzi” ru, związanych z naukami rozwijanymi przez uczniów Konfucjusza 
(KHF 50:1). Późniejsze podniesienie nauki Konfucjusza do rangi ofi cjal-
nej ideologii cesarstwa, a także wulgaryzacja jego pomysłów oraz sakrali-
zacja samej osoby Mistrza przyczyniły się do zwiększenia liczby znaczeń 
związanych ze znakiem ru. Na potrzeby niniejszej pracy wystarczy wyróż-
nić konfucjanizm jako: (i) tradycję fi lozofi czną, która sama w sobie nie 
jest jednolita i jednowątkowa (konfucjanizm fi lozofi czny); (ii) popularną, 
ludową quasi-religię opartą na kulcie osoby Konfucjusza (konfucjanizm 
religijny); (iii) ofi cjalną ideologię cesarstwa chińskiego (konfucjanizm 
polityczny); (iv) etos i etykę klasy administracyjnej (konfucjanizm biuro-
kratyczny), (v) metonimię chińskiej kultury (konfucjanizm kulturowy). 
Przedmiotem niniejszej pracy jest klasyczna konfucjańska tradycja fi lozo-
fi czna rozwijana w czasach Zhou (1045–221 BC). 

Niezależnie od problemu genezy i wieloznaczności ru, bez wątpienia 
to właśnie nauki Kong Qiu 孔丘 (551–479 BC) odegrały zasadniczą rolę 
w jej ustanowieniu i konsolidacji. Mistrz nie uważał się za twórcę szkoły 
czy też oryginalnej fi lozofi i. Widział w sobie kontynuatora tradycji sięga-
jącej wielkich władców-mędrców starożytności Yao i Shuna. Zredagowany 
przez jego uczniów zbiór opowieści i relacji, znany jako Dialogi konfucjań-
skie (Lunyu 論語), jak żadna inna księga (może oprócz Starego Testamen-
tu) przez tak długi czas wywierała wpływ na znaczą część ludzkości. Roz-
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winięcie pomysłów Mistrza znajdziemy w Wielkiej nauce (Daxue 大學) 
oraz Doktrynie środka (Zhongyong 中庸), stanowiących rozdziały Księgi 
rytuałów. Okres ich powstania oraz autorstwo są jednak niepewne. Szcze-
gólne miejsce w obrębie tradycji rujia przypisuje się Mengzi 孟子(372–
?289 BC), który na kartach Księgi Mencjusza (Menzgzi 孟子) rozwinął 
pewne intuicje Konfucjusza w duchu podobnym do Wielkiej nauki i Dok-
tryny środka. W polemice z rzecznikami innych tradycji fi lozofi cznych 
walczył on o poczesne miejsce rujia w dyskursie fi lozofi cznym. Ważną 
rolę w kształtowaniu się tradycji konfucjańskiej odegrał także Xunzi 荀子 
(312–230 BC), który zaatakował niektóre ustalone interpretacje tak samo 
ostro, jak obce herezje. Jego realistyczne (racjonalistyczne) koncepcje są 
często przeciwstawiane idealistycznym pomysłom Mencjusza10. Początko-
we znaczenie i prestiż Xunzi nie wytrzymały jednak próby czasu. Księga 
Xunzi nie stała się częścią kanonu pism konfucjańskich być może dlatego, 
że łączono ją z fi lozofi ą legistów i prawnym nastawieniem. 

Dorobek wspomnianych uczonych oraz ich uczniów składa się na kla-
syczną naukę konfucjańską. Za czasów rządów dynastii Song (960–1279 
AC) wszystkie przywołane wyżej księgi (poza pracą Xunzi) zostały zebra-
ne w Czteroksiąg (Sishu 四書) oraz opatrzone komentarzem przez neo-
konfucjanistę Zhuxi 朱熹 (1130–1200 AC). Od 1313 do 1905 roku Cztero-
ksiąg był podstawą egzaminów do cesarskiej administracji, nieprzerwanie 
kształtując elitę Państwa Środka. Do dziś pozostaje źródłem inspiracji dla 
uczonych rozwijających naukę konfucjańską11. 

Obok Czteroksiągu funkcjonował tzw. Sześcioksiąg (Liujing 六經) skła-
dający się z Księgi poezji (Shijing 詩經), Księgi dokumentów (Shujing 書經 lub 
Shangshu 尚書), Księgi rytuałów (Liji 禮記), Księgi przemian (Yjing 易經), 
Kroniki wiosen i jesieni (Chunqiu 春秋) oraz zagubionej Księgi muzyki 
(Yuejing 樂經). Wiele napisano na temat autorstwa, czasu powstania, tre-
ści oraz funkcji tych pism. Spora część traktatów w nim zawartych z pew-
nością poprzedza Konfucjusza (literatura protokonfucjańska), podczas 
gdy inna część powstała nawet kilka wieków po jego śmierci. Tradycyjnie 
uważano, że niektóre fragmenty napisał lub zredagował sam Konfucjusz, 

10 Nierzadko błędnie uzasadnia się taką tezę, odwołując się do tego, że pierwszy z nich za-
kładał pesymistyczną, a drugi optymistyczną, bliższą Konfucjuszowi, wizję natury człowieka. 
Współczesna nauka przynosi wiele dowodów na to, że to wizja Mencjusza ma większe oparcie 
w danych empirycznych. Jeden z najbardziej uznanych prymatologów – F.B.M. de Waal, napisał, 
że ze stanowiskiem Mencjusza, „nie mógłby się bardziej zgadzać” (2006: 49–52; Bloom 2002; 
Stepień 2013b). 

11 W związku z wprowadzoną w 2004 roku reformą szkolnictwa w Chińskiej Republice Lu-
dowej, na poziomie edukacji podstawowej dzieci ponownie uczą się Czteroksiągu. 



52

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

choć współcześnie stanowisko takie jest coraz częściej krytykowane. Dal-
sze analizy będą oparte na interpretacji Czteroksiągu przy nielicznych tyl-
ko odwołaniach do Księgi Xunzi i innych pism szerokiego kanonu.

Wymaga podkreślenia to, że nauka konfucjańska nigdy nie była mo-
nolitem. Historia jej rozwoju zna okresy twórczej reinterpretacji i jałowe-
go naśladownictwa, gorliwego podtrzymywania ciągłości przekazywanej 
nauki oraz relatywnego zapomnienia i zaniedbywania korzeni. Nie bez 
znaczenia dla rozwoju nauki konfucjańskiej było także jej przenikanie się 
z innymi miejscowymi tradycjami fi lozofi cznymi (taoizmem, szkołą natu-
ralistów, legizmem) w czasach rządów dynastii Han, co przyniosło – wyra-
żony najdobitniej w pismach Dong Zhongshu 董仲舒 (179–104 BC) – tzw. 
eklektyzm konfucjański12. W tym czasie cesarz Wu 武 (140–87 BC) uznał 
naukę konfucjańską za ofi cjalną doktrynę państwową, ustanawiając tym 
samym kult Konfucjusza. W ten sposób rozpoczął się okres dominacji tra-
dycji fi lozofi cznej związanej z ru. W reakcji na późniejszy kontakt z bud-
dyzmem nauka konfucjańska stała się bardziej teoretyczna i abstrakcyjna. 
Zetknięcie się obu myśli fi lozofi cznych było zresztą podstawą budowania 
syntezy neokonfucjańskiej w czasach rządów dynastii Song (960–1279), 
pomimo deklarowanego oddzielenia elementów źródłowych doktryny od, 
jak wówczas pisano, „taoistycznych i buddyjskich zabobonów” (Xinzhong 
Yao 2009: 9). Z czasem w obrębie neokonfucjanizmu wykształcił się po-
dział na „racjonalistów” i „afektywistów” kładących nacisk albo na ro-
zumową stronę samodoskonalenia, albo na bardziej spontaniczne kulty-
wowanie naturalnych emocji. Także później tradycja ru nie przestała się 
zmieniać. W okresie rządów dynastii Ming (1368–1644) i Qing (1644–
1912) można zaobserwować stopniowe dystansowanie się od ofi cjalnego 
konfucjanizmu politycznego, stanowiącego ideologiczną i legitymizacyją 
podstawę władzy politycznej, co doskonale widać chociażby w pismach 
Wang Yuan 王源 (1648–1710). Druga połowa XIX wieku i wiek XX to 
czas odnowy konfucjanizmu w związku z kontaktem z zachodnią nauką 
i fi lozofi ą, ale także w rezultacie wewnętrznych dyskusji i zmian (zob. np. 
Ruiping Fan 2011; Stępień 2012a).

Wiele kontrowersji wiąże się z określeniem ogólnego przedmiotu kla-
sycznej nauki konfucjańskiej. Można wskazać kilka osi, wyznaczających 

12 Pomysły Dong Zhongshu można sprowadzić do: (i) powiązania funkcji spełnianych 
przez normy rytualne li oraz przez prawa-fa, przy uznaniu supremacji tych pierwszych; (ii) pod-
kreślania władzy cesarza i jego uprawnień do tworzenia prawa; (iii) przejęcia zasady „trzech 
zwierzchności” – cesarza nad ministrami, ojca nad dziećmi oraz męża nad żoną, jako aksjolo-
gicznych postaw prawa; (iv) ofi cjalnego ustanowienia eklektycznej ideologii konfucjańskiej jako 
obowiązującej oraz zakazu promowania poglądów heretyckich.
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kierunki dyskusji na ten temat. Spory dotyczą przede wszystkim tego, 
czy konfucjanizm jest religią. Znajdziemy tu całe spektrum interpretacji 
– od silnie religijnych do niemal świeckich. Ponadto dwojako rozumiano 
samą naukę konfucjańską – jedni widzieli w niej przykład swoistej fi lozo-
fi i władzy lub fi lozofi i politycznej, związanej z dyrektywami skutecznego 
rządzenia, skierowanymi do władcy lub klasy rządzącej; inni odnajdywali 
w niej rodzaj fi lozofi i życia oferującej uniwersalny przewodnik samodoj-
rzewania skierowany do każdego człowieka. Wiąże się z tym rozbieżność 
w stwierdzeniu, czy nauka konfucjańska dotyczy poziomu makrospołecz-
nego (państwo, cesarstwo), czy też mikrospołecznego (osoba, rodzina). Co 
więcej, rujia charakteryzowana jest jako konserwatywna i zachowawcza 
albo progresywna, a w niektórych kwestiach wręcz rewolucyjna. Toczy się 
także spór odnoszący się do tego, czy zawiera ona „wiedzę ogólną”, obej-
mującą swym zakresem w zasadzie wszystko to, co interesuje człowieka 
żyjącego w społeczeństwie, czy też jest odmianą „wiedzy specjalistycznej”. 
W obrębie tego drugiego stanowiska znaleźć można różnorodne poglądy, 
uznające konfucjanizm za odmianę etyki (cnót, troski, konsekwencjona-
listycznej, a nawet deontologicznej). Charakterystyka nauki rujia przez 
odwołanie się do powyższych dychotomii nie oddaje jednak specyfi ki po-
dejścia, jakie ona reprezentuje. 

Zgodnie z najogólniejszą charakterystyką, konfucjanizm określa wa-
runki i metody niezbędne dla ustanowienia oraz trwania harmonijnego 
społeczeństwa, a odnoszące się do poziomu makro- i mikrospołecznego. 
Konfucjanizm analizuje powiązania i współzależności pomiędzy zjawiska-
mi, szczególnie zaś tymi, które występują w społeczeństwie. W tym sen-
sie jest on swoistą ekologią społeczną. Ekologia bada związki, wzajemne 
zależności i oddziaływania pomiędzy organizmami a środowiskiem, na 
które w przypadku człowieka składają się przede wszystkim inni ludzie. 
Inaczej mówiąc, uczeni konfucjańscy przeprowadzali wielopoziomowe 
analizy obejmujące: (i) współzależności istniejące pomiędzy społeczeń-
stwem a jego szeroko rozumianym ekosystemem, (ii) relacje zachodzące 
w obrębie organicznie rozumianego społeczeństwa, (iii) wzajemne od-
działywania pomiędzy człowiekiem a środowiskiem społecznym, (iv) wza-
jemne zależności między stanami świadomości człowieka. Te cztery grupy 
relacji oraz związki pomiędzy nimi stanowią zasadniczy przedmiot zainte-
resowań konfucjanizmu.

W takiej perspektywie człowiek rozważany jest jako podmiot powią-
zany relacjami z innymi elementami koncentrycznie i hierarchicznie zor-
ganizowanej kosmicznej ekumeny. Co więcej, sam człowiek jest pewną 
relacją. Konfucjańscy uczeni wnikliwie analizowali prawidłowości związa-



54

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

ne ze wzajemnym oddziaływaniem poszczególnych elementów. Opisowe 
rozważania dotyczące ekologii społecznej przeplatają się z normatywny-
mi wnioskami, wyprowadzonymi na podstawie owych rozważań. Bardzo 
trudno odróżnić te pierwsze od tych drugich. Ekologia społeczna bardzo 
blisko splata się z tezami preskryptywnymi. Do takiego kontekstu trzeba 
odnieść stwierdzenie, że konfucjanizm tworzy przewodnik samodojrze-
wania (zob. np. Stępień 2010a)13.

Konfucjanizm jest szczególnego rodzaju humanizmem, co można ro-
zumieć na trzy sposoby. W najwęższym znaczeniu oznacza to, że „interesu-
je się raczej życiem niż śmiercią, bardziej ludźmi niż duchami” (Xinzhong 
Yao 2009: 155; zob. rozdział 3.2); w klasycznym konfucjanizmie brak stu-
diów nad światem pozaziemskim. W drugim, najczęściej przyjmowanym 
rozumieniu, podejście humanistyczne oznacza skoncentrowanie na spra-
wach ludzkich. Konfucjanizm jest humanizmem, gdyż wskazuje warun-
ki dobrze zorganizowanego i harmonijnego społeczeństwa oraz rządów, 
które mają służyć dobrostanowi ludzi. Zgodnie z trzecim, najszerszym 
znaczeniem, humanizm konfucjański oznacza umieszczenie w centrum 
rozważań procesów samodojrzewania człowieka, traktowanego jako pod-
stawa i niezbędny warunek ustanowienia harmonijnej wspólnoty złożonej 
z wielu wspólnot. 

Nie należy traktować pism konfucjańskich jako podręczników zawiera-
jących teoretyczną wiedzę na tematy socjologiczne, politologiczne, fi lozo-
fi czne i etyczne (know what). Bardziej adekwatne byłoby postrzeganie ich 
jako swoistych przewodników i narzędzi samodoskonalenia (know how) 
dokonującego się w obrąbie ról społecznych. Gdy tak interpretujemy na-
ukę konfucjańską, dużo ważniejsze niż pytanie o sens nauki ru jest to, co 
z treścią klasycznych dzieł zrobią osoby próbujące ustanowić Drogę. 

W Czteroksiągu nie znajdziemy pojedynczego, ustalonego i spójnego 
katalogu twierdzeń ani odpowiednich defi nicji. Brak tu zintegrowanej, 
uporządkowanej i monolitycznej koncepcji. Nawet poszczególni uczeni 
nie prezentowali ujednoliconej, spójnej wizji teoretycznej. Nie wyklucza 
to wcale dokonywania przez podmiot kroczący Drogą własnej „integra-
cji” wiedzy i praktyki (która może potem przyjąć bardziej dyskursywny 
kształt) związanej z samodojrzewaniem. W wielowiekowej tradycji kon-
fucjańskiej powstało wiele partykularnych przewodników samodosko-

13 Przy takiej charakterystyce nauki rujia sprowadzenie jej do poziomu fi lozofi i władzy albo 
fi lozofi i umysłu jest oczywiście błędem. Chociaż późniejsi interpretatorzy nierzadko podkreśli 
szczególne znaczenie struktur politycznych albo procesów dokonujących się w sercu-umyśle, 
to samodojrzewania nie można zrozumieć wyłącznie przez odwołanie się do jednego z tych 
aspektów (zob. rozdział 3).
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nalenia opartych na kilku wspólnych założeniach. Owocnych prób „in-
tegracji” może być wiele, a żadna z nich nie jest bezwzględnie lepsza od 
pozostałych. Z takiej perspektywy łatwiej wyjaśnić nieścisłości, a nawet 
sprzeczności nie tylko pomiędzy poszczególnymi utworami powstałymi 
w różnych okresach, ale także w pracach przypisywanych jednemu auto-
rowi. Jak zauważył Shu-hsien Liu, „jeżeli jest jakaś wspólna nić w myśli 
konfucjańskiej, to jest nią raczej dynamiczna jedność życia niż statyczna 
jedność teoretycznego systemu” (1998: 16; zob. Mo Bou 2009a: 19).

Nauka rujia zawiera wskazówki na temat tego, jak wyrabiać i kulty-
wować sprawności społeczno-moralne, przy jednoczesnym braku wyraź-
nego ich zdefi niowania i ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy nimi. 
Wymiar instrukcji jest tu najważniejszy, podobnie jak „prymat praktyki” 
nad rozważaniami teoretycznymi14. Konfucjanistów interesuje, jak stać się 
dojrzałym. W klasycznych pismach znajdziemy rozproszone wskazówki 
dotyczące sposobów osiągnięcia poziomu człowieka szlachetnego – junzi 
(君子), mędrca – shenren (聖人), człowieka dobrego – shanren (善人), 
oraz człowieka pełnego/prawdziwego/autentycznego – chengren (成人). 
Pojawiają się one zawsze w kontekście lokalnym – w formie przytaczanych 
słów i działań wzorów osobowych w konkretnych sytuacjach. Zamiast te-
oretycznej refl eksji nad cechami człowieka dojrzałego znajdziemy tu stu-
dia przypadków; zamiast katalogu pożądanych właściwości charakteru – 
subtelny przewodnik samodojrzewania. 

1.5. „Szkoła” legistów

W czasach chińskiej starożytności nie funkcjonowała szkoła zrzeszają-
ca myślicieli, którzy w centrum zainteresowania stawialiby rządzenie za 
pomocą prawa, narzędzia kontroli administracji oraz metody organizacji 
działania instytucji państwowych. Nie istniała grupa – skupiona wokół 
Mistrza i wspólnych praktyk, podobna do wspólnot konfucjańskich lub 
silnie zdyscyplinowanych bractw moistowskich – której nauka dotyczy-

14 Bardzo znamienna była reakcja G.W. Hegla, jednego z pierwszych zachodnich komenta-
torów fi lozofi i chińskiej, na lapidarne i nieusystematyzowane pisma konfucjańskie. Hegel ocze-
kiwał wyłożonego expressis verbis systemu myśli, który uznawał za znamię prawdziwej fi lozofi i. 
Tymczasem forma i treść traktatów konfucjańskich skłoniła go do określenia ich mianem „cen-
nych i uczciwych i nic ponadto”; a w konsekwencji do stwierdzenia: „nie spodziewajmy się, że 
znajdziemy tam [w Chinach] badania fi lozofi czne” (cyt. za Jullien 2006b: 14). W tym wypadku 
Hegel był wyrazicielem tradycji uprawiania fi lozofi i poprzez budowanie systemu wiedzy.
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łaby szeroko rozumianego wymiaru instytucjonalnego. Jak zaznaczono 
wyżej, termin fajia został wprowadzony dopiero w czasach rządów dy-
nastii Han. Wtedy Sima Tan zaklasyfi kował do jednej „szkoły” różno-
rodnych autorów żyjących na przestrzeni kilku wieków, których pomysły 
uznał za podobne. Mając to na uwadze, niektórzy uczeni postulują, aby 
całkowicie zrezygnować z posługiwania się nazwami „legizm” i „szkoła 
praw”. Stanowisko takie Paul Goldin uzasadnia tym, że w nieuprawniony 
sposób sugerują one jedność (koherencję, ciągłość) tam, gdzie wcale nie 
musi ona występować, co wywołuje wiele nieporozumień (2011: 94–100). 
Umiarkowany pogląd w tej kwestii prezentuje Herrlee Creel. Z jednej stro-
ny, uznaje wielość różnorodnych wątków u autorów zaliczanych później 
do fajia, a nawet występowanie dwóch nurtów: zapoczątkowanego przez 
Shang Yang i opartego na karach oraz zainicjowanego przez Shen Buhai 
i rozwijającego metody kontroli administracji. Z drugiej strony, dostrzega 
wspólne założenia, cele i stosowane koncepcje, a także wzajemne wpływy 
pomiędzy nimi. W konsekwencji dopuszcza posługiwanie się jedną nazwą 
na ich określenie (1970: 92–102). Dalsze rozważania opierają się na inter-
pretacji Creela, choć należy cały czas pamiętać o tym, że mimo względnej 
spójności tematów, koncepcji i głównych twierdzeń fajia nie była zinstytu-
cjonalizowanym nurtem fi lozofi cznym. 

Duże trudności wywołuje przekład nazwy fajia. Większość interpreta-
torów tłumaczy fa jako „prawo” (zob. rozdział 5.4.1), a w konsekwencji fa-
jia jako „szkołę praw” (np. Duyvendak 1928), „szkołę legistów” (np. Liang 
Chi-Chao 1930) albo krótko „legizm” (np. Schwartz 2009). To ostatnie tłu-
maczenie wskazuje na wspólny motyw (związek z domeną prawa) i nie na-
rzuca wizji względnie zorganizowanej, utrzymującej kontakty grupy uczo-
nych. Problem polega jednak na tym, że znak fa posiada znacznie szerszy 
katalog znaczeń (oznacza także „metodę” lub „standaryzację”). Jeśli przy-
jąć, że lepiej charakteryzują one pomysły autorów zaliczanych do fajia, być 
może należałoby stosować nazwy „zwolennicy standaryzacji” lub „rzeczni-
cy metod”. Inną drogą poszła grupa uczonych, którzy nie poszukują ade-
kwatnego językowego ekwiwalentu, ale starają się wydobyć dominującą 
cechę łączącą fi lozofów zaliczanych do tej „szkoły”. I tak, proponowano 
nazwy „administratorów” (Creel 1970), „realistów” (Waley 1939/1982), czy 
też „amoralistów” (Graham 1989). W polskiej literaturze przyjęły się okre-
ślenia „legizm” i „szkoła legistów” (np. Kość 1998a: 75, 80; Künstler 2000: 
11–13, 2008: 72, 77–78; Wójcik 2001a: 317, 322; Czarnik 2001: Rozdz. 6; 
Kosior 2002b: 359; Rowiński, Pawłowski 2011: 19–22; Stępień 2012: 307). 
Oba nie są do końca adekwatne, gdyż z góry narzucają prawnocentrycz-
ne konotacje, a przy tym nawiązują do powszechnie przyjętego określenia 
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średniowiecznych europejskich znawców prawa rzymskiego. Odkładając 
dyskusję nad lepszym polskim tłumaczeniem, w dalszej części pracy stosu-
ję nazwę legizm lub szkoła legistów (a także wprost fajia).

Po tych rozważaniach wprowadzających można pokrótce przedstawić 
charakterystykę postaci, które historiografowie z czasów dynastii Han za-
liczyli do reprezentantów fajia (zob. np. Schwartz 2009: 338–350; Lundhal 
1992: 24–55; Head, Yanping Wang 2005: 45–46; Ip 2009: 4–8). Pierwszym 
z nich jest Guan Zhong 管仲 (725?–645 BC), minister w państwie Qi, ar-
chitekt pierwszego państwa-hegemona chińskiej starożytności. Tradycyj-
nie uznaje się Guan Zhong za animatora protolegistycznych reform. Miał 
on zastosować pomysły z dziedziny militarnej przy sprawowaniu władzy 
cywilnej i odstąpić od dziedzicznych urzędów na rzecz wybieranych biu-
rokratów. Uznawany jest za autora traktatu Guanzi 管子, którego fi nal-
na wersja, zgodnie ze współczesnymi badaniami, została skompilowana 
dopiero ok. 250 roku BC w kręgu akademii Jixia w państwie Qi (Rickett 
1998: 15–17). Także kolejny domniemany legista, Zichan 子產 (?–522 
BC), był mężem stanu i ministrem w państwie Zheng. Uchodził za jed-
nego z najmądrzejszych ludzi epoki. Podziwiano go zwłaszcza za wysiłki 
zmierzające do zachowania suwerenności państwa Zheng. By osiągnąć ten 
cel, wprowadził reformy wzmacniające władzę centralną. Nie zachowało 
się jednak żadne dzieło, które można by mu przypisać. Inny legista, Li Kui 
李悝 (455–395 BC), był ministrem w państwie Wei, znanym jako twórca 
tamtejszego prawa, określanego mianem Fajing 法經. Uważany jest za au-
tora zaginionego traktatu Lizi 李子, z którego zachowały się jedynie tytu-
ły sześciu rozdziałów i kilka cytatów, zawartych w późniejszych pismach. 
Jako premier Chu, Wu Qi 吳起 (440–381 BC), dokonał reform wzmac-
niających państwo, uderzających w korupcję i racjonalizujących wydatki 
państwowe. Zgodnie z tradycją, napisał traktat Wuzi 吳子, klasyfi kowany 
często jako dzieło strategów militarnych.

Wśród młodszych uczonych, którzy pozostawili po sobie więcej pisem-
nych świadectw, wymienić trzeba Shen Buhai 申不害 (395–337 BC). Był 
on premierem w księstwie Han, gdzie wprowadził reformy wzmacniające 
państwo. Z Zapisków historyka dowiadujemy się, że jego doktryna oparta 
jest na nauczaniu Żółtego Cesarza oraz Laozi. Shen Buhai rozwijał koncep-
cję „zachowań i nazw” (形名), a także napisał traktat Shenzi 申子 (Creel 
1974). Z kolei Shen Dao 慎到 (360–285 BC) był akademikiem w starożyt-
nej akademii Jixia. Zgodnie z Zapiskami historyka, studiował myśl Żółtego 
Cesarza i Laozi oraz napisał dwanaście traktatów. Paul M. Th omson zebrał 
ich fragmenty w zbiorze pod tytułem Shenzi 慎子 (1979). Kolejny legista, 
Li Si 李斯 (280?–208 BC), był premierem państwa Qin, a także uznanym 
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kaligrafem. Za jego urzędowania władca Qin – Zheng, mianował się cesa-
rzem. Historiografi a uwieczniła go jako zręcznego polityka i organizatora, 
rzecznika silnej władzy centralnej i unifi kacji. 

Najwięcej dla wykrystalizowania się konkurencyjnego dla konfucja-
nizmu sposobu myślenia o narzędziach porządkowania uczynił jednak 
Shang Yang 商鞅 (390–338 BC). Jako pierwszy przeprowadził całościową 
reformę, opierając rządzenie na prawie stanowionym. Księga Shang Yanga 
(Shangjunshu 商君書)15 zawierająca wiele nowatorskich koncepcji, zacho-
wała się niemal w całości, choć została skompilowana najpewniej po jego 
śmierci (np. Duyvendak 1928: 139). Za twórcę dojrzałej doktryny rzą-
dów za pomocą prawa uznawany jest Han Fei 韓非 (280–233 BC), który 
miał dokonać syntezy różnych wątków instytucjonalnych występujących 
u wcześniejszych autorów. Przypisywana mu Księga Han Fei – (Hanfeizi 
韩非子)16 zachowała się w całości, choć rozliczne spory na temat auten-
tyczności poszczególnych fragmentów trwają do dziś. Niektórzy uznają, że 
dzieło jest spójne i jednolite, przynajmniej w odniesieniu do zasadniczych 
pomysłów (Schwartz 2009: 34; Ames 1994: 50), choć dokładniejsze analizy 
umożliwiają odróżnienie fragmentów autentycznych od nieautentycznych 
(np. Lundahl 1992)17. Zaprezentowane w pracy rekonstrukcje i analizy 
myśli fajia opierają się na interpretacjach Księgi Shang Yang oraz Księgi 
Han Fei, z wyłączeniem traktatów uznanych za nieautentyczne i niewyra-
żające pomysłów Han Fei. Ponieważ to właśnie dzieła przypisywane Shang 
Yang i Han Fei stanowią podstawę studiów nad fi lozofi ą legistyczną, nie-
zbędna jest krótka charakterystyka obu postaci. 

Literatura na temat osoby Shang Yang i jego fi lozofi i jest bardzo skąpa 
i raczej sprawozdawcza (Duyvendak 1928; Li Yuning 1977; Rubin 1976; 
Handelman 1995; Boesche 2008; Pines 2012a, 2012b, 2013). Shang Yang 
przeszedł do historii jako „błyskotliwy, ambitny, pozbawiony skrupułów, 
odważny polityk, człowiek o oryginalnym, niezależnym umyśle, mąż sta-
nu z prawdziwą wizją” (Duyvendak 1928: 33). Początkowo piastował urząd 
ministra w królestwie Wei. Uwikłany w rozgrywki na dworze, zmuszony 

15 Tytuł dzieła należałoby dosłownie przetłumaczyć jako Księga Pana Shang.
16 Przyjęło się takie tłumaczenie, choć dosłownie należałoby pozostać przy [Księga] Mistrza 

Han Fei.
17 Ogólnie mówiąc, analiza KHF pozwala wyróżnić utwory: (i) autentyczne, (ii) najpewniej 

nienapisane przez Han Fei, ale wyrażające jego idee, (iii) nieautentyczne, co do których można 
mieć poważne wątpliwości, czy reprezentują idee Han Fei. Z perspektywy adresatów, możemy 
wyróżnić traktaty skierowane do: (i) władcy, (ii) urzędników, (iii) klasy uczonych-doradców, 
ówczesnych intelektualistów. Jeżeli chodzi o formę, to są utwory oparte na konstrukcji rozbudo-
wanych dialogów oraz te, które pozbawione są dialogów, a w większym stopniu przypominają 
systematyczny wywód podobny do tego, który znajduje się w tekstach „opartych na argumen-
tach” (Meyer 2012: 227–244).



Kontekst powstania oraz ogólna charakterystyka konfucjanizmu i legizmu 

59

był emigrować do królestwa Qin, które otwarcie zachęcało do przyjazdu 
zdolnych i ambitnych ludzi. Qin, leżące na peryferiach ówczesnego chiń-
skiego świata, cieszyło się wśród współczesnych wątpliwą sławą, a jego 
mieszkańcy przez długi czas uchodzili za barbarzyńców, nieznających ry-
tuałów i pozbawionych ogłady (zob. Shelach, Pines 2006). W 359 roku BC 
Shang Yang został ministrem księcia Xiao 孝 (rządy 361–338 BC). Wtedy 
przygotował i wprowadził w życie całościową reformę ekonomiczną, spo-
łeczną, militarną i prawną, której celem było wzmocnienie państwa (np. 
Duyvendak 1928: 41 i nast.; Lundhal 1992: 29–40; Tongdong Bai 2012: 
114–118). Terytorium Qin podzielono na powiaty zarządzane przez mia-
nowanych i opłacanych przez centrum urzędników, których zobowiązano 
do sporządzania pisemnych raportów na użytek władzy centralnej. Wśród 
spełniania rozlicznych funkcji, wykonywali oni czynności związane ze 
zbieraniem podatków i wymierzaniem sprawiedliwości. Wcześniej (w 344 
BC) zunifi kowano system miar i wag. Zniesiono dziedziczne przywileje 
i zminimalizowano wpływy starej arystokracji (służyło temu m.in. prze-
niesienie stolicy z Yong do Xianyang). Wprowadzono nowy sposób nagra-
dzania i przyznawania przywilejów w rolnictwie i administracji wzorowa-
ny na wojskowym modelu budowania hierarchii na podstawie liczby głów 
wrogów ściętych podczas walki. Co więcej, ziemię przekazano chłopom 
na własność, wymagając jednocześnie płacenia renty i podatków w na-
turze. Wprowadzono też ujednolicony system podatkowy, składający się 
z podatku od ziemi i dochodów oraz podatku od dóbr luksusowych. 

Działania Shang Yang były wymierzone w dotychczasowych panów 
feudalnych. Poprzez system opodatkowania oraz obowiązek szpiegowa-
nia i donoszenia na krewnych i powinowatych reformy uderzały także 
w patriarchalną rodzinę. Jak przekazuje Han Fei, „[Shang Yang] rządząc 
Qin, ustanowił system, w którym denuncjacja przestępstwa była obliga-
toryjna, a za jej brak karano tak, jakby samemu dopuściło się tego czynu; 
zorganizował grupy po 10 i 5 [rodzin] oraz uczynił je odpowiedzialnymi 
za przestępstwa każdej z nich. Nagrody były hojne i skrupulatnie przyzna-
wane, kary były srogie i [wyraźnie] określone, a w konsekwencji ludzie 
wykorzystywali swą siłę i trudzili się bez odpoczynku, ścigali wroga i nie 
cofali się przed niebezpieczeństwem. Dlatego jego państwo stało się boga-
te, a armia silna” (商君雖十飾其法, 人臣反用其資. 故乘強秦之資, 數
十年而不至於帝王者, 法不勤飾於官, 主無術於上之患也) (KHF 43:2). 
Policentryczny ustrój „lenny” zastąpiono scentralizowanym systemem 
urzędniczym. Luźny konglomerat feudalnych włości został przekształcony 
w scentralizowane państwo, a przywileje i zasadnicza rola arystokratycz-
nych rodzin ustąpiły miejsca modelowi bliższemu merytokracji. Kolejna 
zmiana polegała na przejściu od sankcjonowanego zwyczajem posługiwa-
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nia się przemocą w stronę monopolu posługiwania się przymusem przez 
aparat państwowy. 

Dużo więcej materiałów dotyczy Han Fei (zob. np. Lundhal 1992; Har-
ris 2011, 2013; Moody 2011; Goldin 2011, 2013; Sato 2013b), choć w prze-
ważającej liczbie przypadków są to opracowania powielające informacje 
zawarte w Zapiskach historyka. Han Fei, nazywany często ostatnim wiel-
kim fi lozofem okresu klasycznego, był nie tylko świadkiem całkowitego 
upadku starego porządku Zhou, ale swoimi koncepcjami sam przyczynił 
się do wyłonienia się nowego zunifi kowanego podmiotu politycznego – 
cesarstwa ogólnochińskiego. Jest on także twórcą nowego stylu literackie-
go oraz wielu funkcjonujących do dnia dzisiejszego przysłów i zwrotów 
językowych. Pochodził z państwa Han i był członkiem rodziny tam rzą-
dzącej. Jego traktaty nie zainteresowały jednak władcy Han. Tymczasem 
późniejszy pierwszy cesarz, a ówczesny władca państwa Qin zapragnął po-
znać ich autora. Spotkanie miało miejsce w 234 roku BC, jednak w wyni-
ku spisku Han Fei został aresztowany i zmarł niedługo potem w więzieniu 
państwa Qin, które z czasem zastosowało jego zalecenia dotyczące rzą-
dzenia. W rezultacie Qin uzyskało przewagę nad sąsiednimi podmiotami 
politycznymi, co doprowadziło do zjednoczenia w 221 roku BC Państwa 
Środka. Reformy te stanowiły rozszerzenie wcześniejszych, skutecznych 
wysiłków Shang Yang, uzupełnionych o pomysły Han Fei.

Trzeba zwrócić uwagę na eklektyczność nauki fajia łączącej w jedną 
całość koncepcje różnych nurtów fi lozofi cznych. Szczególnie mocno pod-
kreślany jest syntetyczny i zarazem krytyczny charakter myśli Han Fei, 
który miał czerpać z pomysłów Shang Yang, Shen Dao, Shen Buhai, Mozi, 
a być może także Xunzi, Laozi i Zhuangzi. Szczególnej uwagi wymaga-
ją wspólne wątki występujące w pismach legistów i reprezentantów mojia 
(związanych z Mozi, ok. 480–390 BC) oraz kwestia ewentualnych wpły-
wów Xunzi. Relacja pomiędzy fajia a szkołą taoistów (daojia) zostanie na-
tomiast omówiona w dalszej części pracy (zob. rozdział 6.2).

Porównanie pism legistycznych i moistycznych prowadzi do ustalenia 
wielu wspólnych obszarów tematycznych i koncepcji (Fraser 2011). Wśród 
nich najważniejsze dotyczą rozważań nad: (i) jawnymi, czytelnymi fa (mo-
del, standard, prawo), opisywanymi za pomocą metaforyki rzemieślniczej 
(węgielnica, linia do ustalania pionu); (ii) koniecznością wprowadzania 
innowacji korzystnych dla całości, na podobieństwo tych czynionych 
przez wielkich mędrców starożytności; (iii) wagą promowania wartościo-
wych ludzi (choć dla fajia oznacza to merytokrację osiągnięć, a dla mojia 
merytokrację moralnej wielkości); (iv) koniecznością unifi kowania prawa 
(legiści) lub moralności (moiści) pod postacią zobiektywizowanych stan-
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dardów; (v) negatywnymi skutkami stosowania konfucjańskich narzędzi 
porządkowania, zwłaszcza norm rytualnych i muzyki; (vi) niezbędnością 
myślenia w kategoriach zbiorowości i jednakowego traktowania wszyst-
kich ludzi, zamiast różnicowania ich oraz skupiania się na dobru indywi-
dualnym i rodzinnym. Te wspólne wątki nie przesądzają jeszcze o rzeczy-
wistych wpływach, tym bardziej, że w KHF znajdziemy wyrażoną wprost 
krytykę nie tyko rujia, ale i mojia (KHF 50:1).  

Nauka Xunzi (310–238 BC) to kolejne wskazywane przez badaczy 
źródło inspiracji Han Fei. Zgodnie z przekazem Sima Qian, Han był ucz-
niem Xunzi, który wykładał wówczas własną interpretację konfucjanizmu 
w prestiżowej akademii Jixa. W biografi i Han Fei, znajdującej się w Zapi-
skach historyka, przeczytamy, że „razem z Li Si studiował u Xunzi, [Li Si] 
uważał się za mniej zdolnego aniżeli Han” (與李斯俱事荀卿, 斯自以為
不如非). Za wpływem Xunzi na fi lozofi ę Han Fei przemawia: (i) bardzo 
podobna wizja natury człowieka u obu fi lozofów (choć znaleźć ją można 
także u starszego od nich Shang Yang), (ii) duże znaczenie przypisywane 
zewnętrznym narzędziom służącym porządkowaniu, (iii) uznawanie, że 
sztuczne twory człowieka odgrywają znaczącą rolę w tym procesie, a także 
(iv) wyraźne traktowanie dobra państwa jako nadrzędnego nad interesem 
prywatnym. 

Istnieją jednak rozliczne wątpliwości dotyczące rzeczywistego wpływu 
Xunzi na Han Fei. Trzeba pamiętać, że wspomniane wyżej wątki poruszane 
są także przez innych fi lozofów. W samej KHF nie znajduje się ani jed-
no bezpośrednie nawiązanie do Xunzi. Podobnie biografi a Xunzi milczy 
na temat związków z Han Fei, podczas gdy wspomina o Li Si. Li Si przy-
wołany został także w Księdze Xunzi, w której również brakuje jakichkol-
wiek nawiązań do Han Fei. Być może, choć są to spekulacje, miał miejsce 
konfl ikt pomiędzy Mistrzem a uczniem, co tłumaczyłoby brak wzajemnych 
bezpośrednich nawiązań. Milczenie na temat swojego nauczyciela musia-
ło być bardzo wymowne i oznaczało najpewniej fundamentalną krytykę. 
Związek intelektualny pomiędzy obiema postaciami mógł być sprawą na 
tyle znaną, że jakiekolwiek wzmianki o nim okazywały się zbędne. Tak czy 
inaczej, tradycyjna teza o legistycznych wątkach w doktrynie Xunzi i kon-
fucjańskich korzeniach Han Fei opiera się – jeśli abstrahować od pewnych 
wspólnych motywów – na jednym, przytoczonym wyżej zdaniu z biografi i 
Han Fei (Lundhal 1992: 46–51; zob. Sato 2013a).

Po tych uwagach można dokonać ogólnej charakterystyki fi lozofi i legi-
stów. Przede wszystkim odrzucić trzeba głosy mówiące o podobieństwie 
fajia do pozytywizmu prawnego (zob. rozdział 5.4.4). Klasyfi kowanie na-
uki legistów jako przykładu rozważań z dziedziny fi lozofi i czy teorii pra-
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wa jest błędne. Rozwijane przez nich koncepcje, z wyłączeniem wątków 
związanych z poszukiwaniem zgodności pomiędzy sposobem rządzenia 
a dao, zbieżne są raczej z przedmiotem zainteresowania nauki o zarządza-
niu publicznym, praktycznie zorientowanej teorii państwa lub governan-
ce study. Zresztą nawiązania do sfery jurydycznej nie są centralne w KSY 
i KHF. Oba dzieła są obszerne, składają się z ok. 200 tys. znaków, choć 
znajduje się w nich bardzo niewiele odwołań do konkretnych pomników 
prawa, instytucji, procedur czy katalogu kar. Ogólne nawiązanie do prawa 
pojawia się tam jako fragment szerszej odpowiedzi na fundamentalne py-
tania związane z ustanawianiem porządku społecznego. Rozważania legi-
stów prowadzone są na wyższym poziomie, który obejmuje wybór ogólnej 
strategii rządzenia w sytuacji pluralizacji świata społecznego. 

Ich podejście było demistyfi kacyjne i wyrażało wątpliwość wobec tra-
dycyjnych opinii. Wyraźnie widać preferencję do wyjaśnienia zjawisk 
społecznych nie poprzez odwołania do rzeczywistości ponadzjawisko-
wej lub do faktów psychologicznych, ale poprzez czynniki ekologiczne, 
demografi czne, społeczne i polityczne. Shang Yang i Han Fei przyjmują 
wizję ewolucji społecznej, przez co ich analizy dokonywane są z szer-
szej perspektywy i biorą pod uwagę dłuższy horyzont czasowy. Pozwala 
to zrelatywizować ich własne propozycje do konkretnego miejsca, czasu 
i warunków makrospołecznych. Legistów interesowało: (i) zarządzanie 
administracją państwową, a dokładniej sposoby zatrudniania i awansów, 
wyznaczania zadań, a także kontroli urzędników; (ii) tworzenie i stero-
wanie zespołem instytucji publicznych; (iii) określanie warunków i spo-
sobów kreowania i egzekwowania intersubiektywnych standardów zacho-
wania, których realizacja służy dobru państwa; (iv) relacja sztucznych, 
tworzonych przez ludzi narzędzi rządzenia do spontanicznych procesów 
zachodzących w Przyrodzie. Tematy te osadzone są w rozważaniach, które 
można określić jako teorię społeczną silnie zorientowaną na sformułowa-
nie praktycznych dyrektyw rządzenia odnoszących się do poziomu ma-
krospołecznego18.

18 W tym kontekście powinno się rozpatrywać stwierdzenia, jakoby legizm był przykładem 
„stosowanych nauk społecznych” (Nivison 1999: 807), „nauki behawioralnej” (Schwartz 2009: 
329) czy reprezentantem perspektywy „racjonalnego wyboru” (Moody 2008: 96). Najważniej-
szego legistę, Han Fei, określano mianem „badacza społecznego” w nowożytnym tego słowa 
znaczeniu (Schneider 2013: 90). Jak wskazał E.C. Ip, „wkład legistów w dziedziny teorii spo-
łecznej, antropologii prawa, regulacji, wartości proceduralnych i roli prawa w rozwiązywaniu 
konfl iktów jest szczególnie daleko idący i głęboki, nawet zdaniem współczesnych badaczy” (Ip 
2009: 3). Han Fei był pierwszym uczonym zajmującym się wprost problematyką modernizacji 
(Tongdong Bai 2011: 7), a jego spojrzenie było „trzeźwo socjologiczne” (Bodde 1981: 175–177). 



Kontekst powstania oraz ogólna charakterystyka konfucjanizmu i legizmu 

63

Przez długi czas dominował nieprzychylny stosunek do fi lozofi i legi-
stów. Przyczynił się do tego przede wszystkim związek Shang Yang i Han 
Fei z polityką Qin. Historiografi a dynastii Han utrwaliła pogląd o despo-
tycznych, krwawych, „antykonfucjańskich” rządach swych poprzedni-
ków. Konfucjaniści z okresu Han mieli powody, aby nie darzyć sympatią 
Pierwszego Cesarza i negatywnie oceniać stosowaną przez niego naukę 
legistyczną. Sima Qian opisuje wydarzenie z 213 roku BC, znane jako „pa-
lenie ksiąg, grzebanie ru” (焚書坑儒). W tymże roku Li Si wydał słynny 
Memoriał w sprawie spalenia ksiąg, który miał pociągnąć za sobą prześla-
dowania konfucjanistów. Choć historycy spierają się, czy rzeczywiście zo-
stali oni zakopani żywcem, niewielka różnorodność tekstów znalezionych 
w grobowcach z tego okresu potwierdza koniec pewnej intelektualnej epo-
ki i wrogość wobec ru19. Zmarginalizowanie legistów – na tle dynamicznie 
rozwijającego się konfucjanizmu – wynikało także z poruszanej przez nich 
tematyki: metod wzmocnienia państwa i armii, zarządzania administracją. 
Nie znajdowały się one w obrębie konfucjańskiego curriculum, obejmują-
cego samodojrzewanie, cnoty, formy rytualne, a od czasów neokonfucja-
nizmu także metafi zykę moralności.

W rezultacie nie tylko popularne, ale i specjalistyczne opracowania za-
wierają nierzadko dwie tezy. Pierwsza mówi o tym, iż zasadniczym celem 
fajia było opracowywanie metod rządzenia służących (egoistycznemu) 
interesowi władcy. Podnoszono, że nauka fajia „adresowana była tylko 
do władców” (Watson 1964: 6–7), że stanowiła „strategię kierowaną do 
króla, dotyczącą tego, jak utrzymać władzę” (Hansen 1994: 469; Schne-
ider 2011: 50). Podejście to podsumował Roger Ames w słowach: „rzą-
dy władcy sprawowane przez władcę dla korzyści władcy” (1983: 50). Do 
realizacji tego celu niezbędne było bezwyjątkowe stosowanie dotkliwych, 
drakońskich kar, a także całkowita unifi kacja w obrębie scentralizowanej 
organizacji państwowej, obejmująca zachowania i myśli ludzi. To pozwala 
płynnie przejść do drugiej tezy wskazującej, że doktryna fajia ma cechy 
sprzyjające totalitaryzmowi. 

Ernst R. Hughes jako pierwszy pisał o legistach w taki sposób na kar-
tach Chińskiej fi lozofi i w czasach klasycznych. Shang Yang został tam okre-
ślony wprost jako myśliciel „totalitarny” (1942: 77). Co ciekawe, Hughes 

19 Niezależnie od tego szczególne miejsce w historii chińskiego piśmiennictwa zajmuje 
utwór O błędach Qin (Guoqinlun 過秦論) autorstwa wysokiego urzędnika Hanów – Jia Yi 賈誼, 
(200–168 BC). Wypunktowano w nim wady inspirowanej legizmem polityki Qin. Oceny ów-
czesnych historyków stały się punktem wyjścia dla późniejszych uczonych. Na przykład Su Shi 
蘇軾 (1036–1101 AC) wspominał o zawstydzeniu uczonych, począwszy od czasów Han, gdy 
mówili o Shang Yang (Pines 2012: 79–80).
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oszczędził owego przymiotu Han Fei, nazywając go „mistycznym mate-
rialistą” (mystical materialist) (s. 254). Podobnie myślał Zhengyuan Fu, 
który zatytułował swoją monografi ę o legistach Najwcześniejsi totalitaryści 
(1996), podsumowując długą tradycję takiej charakterystyki fajia (Cre-
el 1953: 135–158, 1980: 43–44; Kung-chuan Hsiao 1964: 108–121; Ru-
bin 1976: 55–88; Waley 1939/1982: v; Hansen 1994: 469; Ames 1994: 50; 
potem także Kuang-ming Wu 2002: 22; Levi 2009: 669). Zhengyuan Fu 
uznał legistów za pierwszych rzeczników rządów totalitarnych, wskazując, 
że prawo stanowiło dla nich arbitralne „narzędzie używane dla wzmoc-
nienia zdolności rządzenia poddanymi” (1996: 12). Zauważył, że byli oni 
„bardziej makiaweliczni niż sam Machiavelli” i postulowali „całkowitą su-
premację i dominację władcy nad poddanymi” (s. 7)20. Jak podkreślono 
wyżej, nieżyczliwe odczytywanie celów przyświecających legistom opiera 
się w dużej mierze na przeniesieniu na nich ocen dotyczących praktyki 
rządów dynastii Qin. Nie bez znaczenia był także wpływ późniejszej histo-
riografi i (szczególnie okresu Han), jawnie nieprzychylnej antykonfucjań-
skim legistom. W rezultacie przy analizie ich pism najczęściej pomijano 
„szlachetne” wątki. 

Czytając o srogich karach nawet za najmniejsze wykroczenia, bezwyjąt-
kowej egzekucji prawa, całkowitej unifi kacji i walce z pluralizmem, można 
zasadnie zastanawiać się nad totalitarnym lub raczej autorytarnym cha-
rakterem nauki fajia21. Trzeba jednak odróżnić cele zasadnicze od instru-
mentalnych. W wielu fragmentach analizowanych traktatów legistycznych 
znaleźć można twierdzenie, że podstawowym ich celem są „korzyści ludu” 
(利民) lub wzmocnienie państwa i zaprowadzanie porządku, co w osta-
tecznym rozrachunku służy ludziom. Maksymalizacja „korzyści ludu” nie 

20 Nierzadkie we współczesnej literaturze wskazywanie podobieństw pomiędzy nauką legi-
stów a myślą Machiavellego jest jednak nietrafne (np. Moody 1979: 326 ; Rowe 1982; Scharfstein 
1995: 21–53 ; Zhengyuan Fu 1996: 7, 49, 151, 156–59; Fischer 2012). Autor Księcia wpisywał 
się w krąg tradycji, która odwoływała się do cech charakteru (virtu) jakie powinien posiadać 
władca. Legiści w polemice z konfucjanistami odrzucili takie podejście, budując wizję funkcjo-
nowania wyłącznie instytucjonalnych narzędzi porządkowania państwa. Nie przeczy to wystę-
powaniu podobieństw w zakresie wizji natury człowieka czy pewnych dyrektyw odnoszących się 
do działań politycznych.

21 Na marginesie należy zauważyć, że w dyskusjach nad „totalitarystycznym” skrzywie-
niem fajia najczęściej brak namysłu nad cechami „totalitaryzmu” i nad odróżnieniem go od 
„autorytaryzmu”. Na przykład w klasycznej pracy na ten temat J. Linz wskazywał trzy elementy 
odróżniające totalitaryzm od autorytaryzmu: (i) wszechogarniające oddziaływanie dominującej 
ideologii, (ii) dominację „woli Wodza” oraz (iii) wymuszanie uczestnictwa ludzi w działaniach 
reżimu i mobilizację szerokich grup społecznych (2000: 70). Oprócz pierwszego elementu, ani 
dominacja „woli Wodza”, ani wymuszanie zaangażowania ludzi w działania agend państwowych 
w żaden sposób nie charakteryzują myśli fajia. 
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polega bynajmniej na realizowaniu polityki responsywności w stosunku 
do preferencji ludzkich. Zdaniem legistów wprowadzenie maszynerii in-
stytucjonalnej działającej bezwyjątkowo, bezosobowo, „niehumanitarnie” 
i realizującej określoną wizję dobrze urządzonego społeczeństwa, w dłuż-
szej perspektywie czasu przynosi korzyści wszystkim ludziom. W tym 
właśnie sensie rządy za pomocą systemu kar i nagród oparte na obiektyw-
nych miarach motywujących do podejmowania oczekiwanych działań są 
wyrazem „miłości do ludzi” (愛民). W KHF zwraca się szczególną uwagę 
na fakt, że źródłem największego niebezpieczeństwa dla władcy – który 
w myśl tej fi lozofi i jest tylko podmiotem zarządzającym maszynerią insty-
tucjonalną – a w ostatecznym rozrachunku także dla samego porządku, 
są urzędnicy. Legiści nie proponują zatem despotycznych metod rządów, 
których celem jest wyeksploatowanie szerokich mas społecznych. Budu-
ją oni projekt instytucjonalnego rządzenia dopasowany do cech ówczes-
nych społeczeństw, który ma zapewniać długofalowe korzyści wszystkim 
ludziom. Podobną interpretację myśli legistów prezentuje coraz większa 
grupa autorów. Nawet krytycznie nastawiony do fajia Angus Graham cha-
rakteryzował ich jako reformatorów, którzy starali się wprowadzić rządy 
za pomocą prawa w celu ograniczenia władcy, przedkładając dobrostan 
państwa ponad jego własny interes (1989: 290–92). W monografi i na te-
mat fi lozofi cznych podstaw teorii politycznej Han Fei, badacze Hsio-Po 
Wang i Leo S. Chang, umieścili obszerny apendyks zawierający fragmen-
ty KHF dotyczące szeroko rozumianych „korzyści ludu” (1986: 117–131; 
zob. też Ip 2009: 3; Harris 2013a: 116). Nie przesądzając ostatecznie kwe-
stii trafności tez mówiących o centralnym znaczeniu interesu władcy dla 
nauki fajia oraz o jej totalitarystycznym rysie, już w tym miejscu można 
wstępnie je zakwestionować. 

1.6. Podsumowanie

Filozofi a chińska nierzadko prezentowana jest jako egzotyczna i tajemni-
cza, co być może sprzyja nawet jej popularyzacji na Zachodzie. Taki po-
gląd skutkuje jednak niezrozumieniem prawdziwego charakteru rozwa-
żań fi lozofi cznych prowadzonych przez starożytnych chińskich uczonych. 
Tymczasem rekonstrukcja kontekstu, w jakim powstawała tamtejsza fi lo-
zofi a sprawia, że myśl chińska przestaje być jednowymiarowa i statyczna, 
a staje się dużo bliższa ludziom Zachodu i bardziej zrozumiała. Ponieważ 
koncepcje konfucjanistów i legistów, a także innych „szkół”, stanowią róż-
ne odpowiedzi na zjawisko pluralizacji świata społecznego, to w większym 
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stopniu stają się one relewantne, przystające i przekładalne w stosunku 
do współczesnych procesów zachodzących w świecie oraz odmiennych, 
niechińskich sposobów myślenia o nim. Inaczej mówiąc, ukazanie uwa-
runkowań i cech charakterystycznych dyskursu fi lozofi cznego Państwa 
Środka w momencie kształtowania się owego dyskursu, co w szczególno-
ści odnosi się do nauki rujia i fajia, sprzyja jego demitologizacji. Traktaty 
fi lozofi czne zaczynają być rozumiane i czytane jako propozycje dotyczące 
uniwersalnych problemów ludzkości, które są różnie konceptualizowane 
i odmiennie wartościowane. 

W tym kontekście podkreślić trzeba centralne miejsce praktyczne-
go zagadnienia skutecznych sposobów ustanawiania (podtrzymywania 
i przywracania) porządku społecznego nie tylko w nauce konfucjańskiej 
i legistycznej, ale w całej myśli chińskiej. Trudno się zatem dziwić, że 
punktem odniesienia dla ówczesnej dyskusji na temat prawa nie była re-
lacja prawa do moralności, religii, czy też ius naturale. Można powiedzieć, 
że argumenty na rzecz rządów za pomocą prawa oraz przeciw nim, opie-
rają się na ocenie zdolności określonych modeli prawa do zaprowadzania 
trwałego porządku.
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Rozdział 2

WIZJE NATURY CZŁOWIEKA 
A PORZĄDEK SPOŁECZNY – 
PIELĘGNOWAĆ CZY DYSCYPLINOWAĆ?

2.1. Wstęp

Kształtujące się w okresie Wschodniego Zhou różnorodne projekty usta-
nowienia dobrze urządzonego i harmonijnego społeczeństwa opierały się 
na różnych wizjach natury człowieka (ren xing 人性). Poszczególne pomy-
sły dotyczące metod przywracania i podtrzymywania porządku społecz-
nego były nadbudowane na koncepcjach ren xing. Powszechnie uznawano, 
że to, jaki jest człowiek, stanowi punkt wyjścia przy wyborze adekwatnych 
normatywnych narzędzi porządkowania życia społeczno-politycznego. 
Zagadnienie skuteczności rozważano w kontekście różnych sposobów 
osiągania harmonii pomiędzy naturą człowieka, ustrojem społeczno-po-
litycznym a ładem kosmicznym. Rekonstrukcja i analiza stosunku uczo-
nych konfucjańskich i legistycznych do sfery jurydycznej wymaga zatem 
uprzedniego przedstawienia odpowiednich koncepcji ren xing i opartych 
na nich ogólnych strategii porządkowania.

Wystarczy pobieżny wgląd w literaturę fi lozofi czną sprzed ustanowienia 
cesarstwa, by dostrzec, że zagadnienie natury człowieka (ren xing 人性) 
stanowiło ważny przedmiot ówczesnych dyskusji oraz obiekt rozlicznych 
kontrowersji (zob. np. Graham 1967, 1986, 1989; Ames 1991; Robins 2001, 
2011; Scarpari 2003; Zhang Pengei, Guo Qiyong 2008; Brindley 2010; 
Youguang Li 2010; Arjo 2011; Gassman 2011)1. Podstawowe presupozycje 

1 Zauważyć można, że utwory pisane po ok. 320 roku BC różnią się od wcześniejszych, 
jeżeli chodzi o używanie znaku natura-xing 性. W starszych tekstach xing w zasadzie nie wy-
stępuje, podczas gdy w młodszych stosowany jest powszechnie (np. występuje 119 razy w KX, 
45 w KHF oraz 37 w KM). Różnice widać nawet w obrębie jednego dzieła. Na przykład w daw-
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dotyczące rozumienia natury w starożytnej myśli chińskiej zakodowane są 
już w piktogramie xing 性. Etymologicznie wywodzi się on ze starszego 
znaku sheng 生. Piktogram sheng – znajdujący się na najstarszych koś-
ciach wróżebnych i wczesnych inskrypcjach w brązie – przedstawia obraz 
rosnącej ku górze rośliny i oznacza „rodzić się”, „żyć”, „rosnąć”, a w formie 
rzeczownikowej „życie”. Młodszy znak xing 性 powstał przez dodanie do 
sheng uproszczonej formy znaku xin 心, oznaczającego serce-umysł. Ety-
mologia wskazuje na związki „natury” z wrodzonymi skłonnościami do 
wzrostu, który dokonuje się pod wpływem oraz z udziałem zewnętrznych 
czynników. Dla umysłowości chińskiej charakterystyczne było rozpatry-
wanie ren xing w kategoriach procesu rozwojowego, co zakłada ontoge-
netyczny charakter wrodzonych cech i skłonności, a także znaczącą rolę 
otoczenia.

Mając na uwadze wspomniane presupozycje, poniżej zostaną zrekon-
struowane i zestawione wizje natury człowieka prezentowane przez rujia 
i fajia. Wymaga to przedstawiania relacyjnej i procesualistycznej antropo-
logii przyjmowanej przez konfucjanistów (2.2.1) oraz wyjaśnienia możli-
wych przyczyn milczenia na temat destruktywnych cech ren xing (2.2.2). 
Na tym tle można interpretować, centralne dla nauki rujia, twierdzenie 
o istnieniu wrodzonych „nasion” dobra, które wymagają rozwinięcia 
w dojrzałe formy, jakimi są cnoty (2.2.3). Następnie zostaną przedstawio-
ne skutki konfucjańskiej koncepcji ren xing dla wizji ustanawiania porząd-
ku społecznego (2.2.4). Z kolei charakterystyka legistycznego realizmu 
(2.3.1) stanowi punkt wyjścia dla przyjmowanej przez Han Fei i Shang 
Yang rekonstrukcji koncepcji indywidualnej „natury” człowieka, czyli 
cech, zdolności i predyspozycji, które posiadamy już w chwili urodzenia 
i które nie są wynikiem procesów społecznego uczenia się (2.3.2). Czymś 
innym jest gatunkowa natura, wspólna wszystkim ludziom, polegająca na 
skłonności do maksymalizowania osiąganych korzyści i minimalizowania 
strat (2.3.3). Dopiero po tych analizach można zaprezentować konsekwen-
cje przyjętego przez legistów rozumienia ren xing dla procesów ustanawia-
nia porządku (2.3.4).

niejszych (tzw. wewnętrznych) rozdziałach taoistycznego traktatu Zhuangzi znak xing nie jest 
używany, w odróżnieniu od części późniejszych (tzw. zewnętrznych).
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2.2. „Nasiona” potrzebują pielęgnowania

2.2.1. Antropologia konfucjańska

Jak zauważa Benjamin Schwartz, pojęcie xing miało podstawowe znaczenie 
dla sporów toczonych w obrębie tradycji konfucjańskiej, sam zaś „prob-
lem jego relacji do normatywnego porządku społecznego mógł być podno-
szony nawet przed Konfucjuszem” (2009: 178). Tymczasem DK zawierają 
bardzo niewiele bezpośrednich odwołań do tej problematyki, a znak xing 
występuje w nich tylko dwa razy. Pomimo to nie tylko późniejsi chińscy 
komentatorzy, ale i współcześni badacze, niemal jednomyślnie przyznają, 
że Konfucjusz zakładał określoną wizję natury człowieka. Jest ona wpisana 
w przewodnik samodoskonalenia, czyli zbiór wskazówek na temat tego, jak 
kultywować „naturalne” zdolności do rozwijania i ustanawiania dobra (np. 
DK 1:12, 3:19, 4:13, 6:25, 8:8, 15:32, 20:3). Świadczy to o przyjmowaniu 
dorozumianej wizji natury człowieka, którą artykułują i rozwijają (KM, DŚ, 
WN), a także krytykują (KX) inne pisma konfucjańskie.

Nie sposób zrozumieć rozwijanej przez uczonych konfucjańskich kon-
cepcji ren xing bez przywołania dwóch cech przyjmowanej przez nich 
antropologii. Pierwszą z nich jest relacyjność. Roger Ames i David Hall 
posłużyli się metaforą focal-fi eld dla zobrazowania wzajemnych zależności 
pomiędzy jednostką a społeczeństwem (2001: 7). Podkreśla ona, że jaźń 
determinuje i jest zwrotnie determinowana przez pole społeczne. Jaźń nie 
istnieje w oderwaniu od społecznych warunków – jest ona zawsze „ukon-
stytuowana i usytuowana w relacjach społecznych” (Chenyang Li 1999: 
94). Drugą cechą jest procesualizm, który oznacza, że człowiek jest ro-
zumiany jako dynamiczny samokreujący się proces, a nie jako posiadacz 
niezmiennego rdzenia-esencji. W takiej perspektywie „istota ludzka nie 
jest czymś, czym jesteśmy; jest czymś, co czynimy i czym się stajemy. Być 
może «stawanie się człowiekiem» jest bardziej odpowiednim terminem, 
uwydatniającym procesualną i emergentną naturę tego, co oznacza bycie 
człowiekiem” (Ames, Rosemont 1998: 49). Podstawowa dla cywilizacji 
chińskiej metaforyka Drogi – dao 道 podkreśla taką dynamiczną, pro-
cesualną antropologię, w obrębie której osobowość (jaźń) rozumiana jest 
jako program na całe życie, a nie punkt wyjścia. Człowieka charakteryzu-
je zdolność do uwarunkowanej środowiskowo transformacji od formy 
mniej ku bardziej dojrzałej, czyli możliwość samodojrzewania. Proces 
ten jest naturalny, co można rozumieć na trzy sposoby.

1. Samodojrzewanie jest dla ludzi naturalne w tym znaczeniu, że każdy 
jest odpowiednio wyposażony, by je urzeczywistniać (natura jako wypo-
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sażenie). Wszyscy bez wyjątku posiadają wymagane do tego zdolności 
i zasoby („gramatykę moralną”). Tak należy rozumieć stwierdzenia: „czło-
wiek szlachetny swoją drogę (dao) rozpoczyna tam, gdzie zaczynają prości 
mężczyźni i kobiety” (君子之道, 造端乎夫婦) (DŚ 12; tłum. AIW); „mę-
drzec i ja jesteśmy tego samego rodzaju” (聖人與我同類者) (KM 6A:7; 
tłum. AIW); mędrcy w rodzaju „Yao i Shuna są tacy sami, jak wszyscy 
inni” (堯舜與人同耳) (KM 4B:32). Dojrzewanie polega na czynieniu in-
dywidualnego użytku ze wspólnego wszystkim ludziom wyposażenia. Nie 
przesądza to kwestii genezy owej uniwersalnej „gramatyki moralnej”. Nie-
którzy współcześni uczeni skłaniają się ku biologizującym interpretacjom 
(np. Slingerland 2011b), inni przyjmują stanowisko zakładające wzajemne 
interakcje czynników biologicznych i kulturowych (np. Bloom 2002; Stę-
pień 2013b). 

2. Zdolność podążania drogą samodojrzewania jest naturalna także w in-
nym znaczeniu. Uczeni konfucjańscy uznali, że proces ten dokonuje się 
– w pewnych granicach – spontanicznie, samoczynnie i bez wysiłku, 
podobnie jak wzrost roślin i inne zjawiska przyrodnicze (natura jako 
spontaniczność, „naturalność”). Właśnie w tym sensie „skłonność ludz-
kiej natury do dobra jest taka, jak skłonność wody do spływania w dół” 
(人性之善也, 猶水之就下也) (KM 6A:2); „ludzie zwrócą się do huma-
nitarności, jak woda wpadająca do obniżenia terenu i jak dzikie zwierzę-
ta biegnące ku dzikości” (民之歸仁也, 猶水之就下, 獸之走壙也) (KM 
4A:9; tłum. AIW). W normalnych okolicznościach podążanie drogą sa-
morozwoju jest relatywnie łatwe i przebiega niemal spontanicznie. Gdy 
od urodzenia nie stawia się ludziom przeszkód i nie deprawuje się ich, bez 
większego trudu będą samodojrzewać.

3. Jeszcze inne rozumienie tego, na czym polega naturalność procesów sa-
modojrzewania, wiąże się z genezą owej zdolności. Konfucjanizm opiera 
się na tezie mówiącej, że Niebo jest źródłem natury ludzkiej (natura jako 
łącznik z kosmicznym organizmem). Przy czym w omawianych pismach 
Niebo (Tian 天) nie oznacza Stwórcy, Boga ani rzeczywistości sakralnej, 
ale sygnuje ogół sił oddziałujących w organicznie rozumianym kosmosie 
(zob. np. Feng Youlan 1952: 30–31; Hall, Ames 1987: 201–216: Eno 1990: 
19–29, 77–129, 181–189). DŚ rozpoczyna się stwierdzeniem, że „to, co jest 
przez Niebo wyznaczane, nazywa się naturą” (天命之謂性) (DŚ 1; tłum. 
AIW). Również Mencjusz uznaje, że źródłem wrodzonych emocji moral-
nych, znajdujących się w sercu-umyśle (xin 心), jest Niebo (KM 6A:15). Ist-
nieje ciągłość pomiędzy Tian, xing, xin a emocjami moralnymi. Mencjusz 
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powiedział: „kto dogłębnie zbadał swoje xin – zna swoją naturę. Kto zaś 
zna swoją naturę – zna Niebo” (盡其心者, 知其性也. 知其性, 則知天矣) 
(KM 7A:1); „zachowywanie xin; pielęgnowanie xing – jest czynieniem 
spraw Nieba” (存其心, 養性, 所以事天也) (KM 7A:1). Niebo nie jest ani 
odseparowane od sfery społecznej, ani neutralne moralnie. Nie oznacza 
to jednak, że stanowi źródło jakichkolwiek rozkazów, dyrektyw czy też 
norm. Inaczej mówiąc, ugruntowanie ren xing w Tian nie pociąga za sobą 
uznania, że istnieją (obowiązują) treści powinności pochodzące ze świata 
pozazjawiskowego.

Zrozumienie tego, co oznaczała dla uczonych konfucjańskich znak-
-koncepcja xing, wymaga uwzględnienia tych trzech powiązanych z sobą 
znaczeń. To właśnie związek xing z Tian (gdzie pierwsze jest kontynuacją 
drugiego) umożliwia bezwysiłkową, spontaniczną transformację dokonu-
jącą się w człowieku, która znajduje swe odpowiedniki w samoczynnych 
przekształceniach Przyrody (przejścia pór roku, stadia wzrostu roślin). 
Proces ten opiera się na i jest możliwy dzięki wspólnej dla wszystkich lu-
dzi „gramatyce moralnej” mającej źródło w Tian. 

2.2.2. Milczenie na temat destruktywnych cech serca-umysłu

Zdaniem uczonych konfucjańskich serce-umysł (xin) człowieka składa się 
z wielu różnorodnych modułów (biologiczne i społeczne potrzeby, zdol-
ności intelektualne oraz emocje). Przedmiotem ich zainteresowania są 
jednak w zasadzie tylko wybrane emocje społeczne i niektóre zdolności 
intelektualne. Równocześnie brakuje analiz dysfunkcjonalnych skutków 
związanych z emocjami takimi jak zazdrość, strach, nienawiść. Pominię-
to również sytuacje wykorzystywania prospołecznych zdolności poznaw-
czych dla przeciwstawnych celów (np. empatia stosowana w celu oszuki-
wania innych). Niemal całkowity brak rozważań w pismach klasyków nad 
prima facie „destrukcyjnymi cechami naszej natury” (Flanagan, Jing 2011: 
311) można interpretować na kilka sposobów. 

1. Być może uczeni konfucjańscy uznawali rozszerzanie i umacnianie cech 
związanych z „moralną”, prospołeczną częścią natury ludzkiej za najlepszą 
drogę eliminacji dysfunkcjonalnych skutków, wynikających z egoistycz-
nych właściwości człowieka. Ta interpretacja nie wyklucza istnienia de-
struktywnych elementów ren xing. W miejsce wysiłków zmierzających do 
wykorzenienia lub minimalizowania niepożądanych skutków, kładło się tu 
wszakże nacisk na rozwijanie „nobliwej” części ludzkiej natury. W kon-
sekwencji za najskuteczniejszą strategię uznawano stosowanie sprawdzo-
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nych w przeszłości narzędzi kulturowych, które mają pobudzać do samo-
dzielnego „rozszerzania” zaczątków dobra przynależnych ren xing. Z takiej 
perspektywy, skupianie uwagi na „destrukcyjnych cechach naszej natury” 
nie ma uzasadnienia, gdyż dużo bardziej skuteczne są inne metody. Ina-
czej mówiąc, „ciemna” strona ren xing nie jest przedmiotem rozważań mi-
strzów konfucjańskich, ponieważ skuteczniejszą strategią zaprowadzania 
porządku społecznego w długiej perspektywie czasowej okazuje się aktua-
lizowanie „jasnej” strony.

Powyższą interpretację można zmodyfi kować przez przyjęcie, że ga-
tunkowa specyfi ka człowieka polega na posiadaniu zdolności do rozwija-
nia wybranych wrodzonych emocji moralnych, a nie zaspokajaniu biolo-
gicznych lub społecznych potrzeb. W tym sensie należy umacniać to, co 
wyjątkowe dla ludzi, a nie to, co dzielimy z innymi gatunkami. Dojrze-
wający ludzie rozwijają „wielkie”, a nie „małe” elementy ich biologiczne-
go wyposażenia (KM 6A:15). Subtelna różnica pomiędzy ludźmi a zwie-
rzętami polega na tym, że ci pierwsi mogą wybrać i rozwijać to, co dla 
tych drugich jest tylko „dane”. Niedojrzali ludzie to właśnie tacy, którzy 
nie podtrzymują owej wyróżniającej cechy, podczas gdy szlachetni nie-
ustannie dążą do jej umacniania (KM 4B:19). Każdy stoi przed swoistym 
wyborem, jaką część swego wrodzonego wyposażenia będzie kultywować. 

2. Zgodnie z inną interpretacją należy skoncentrować się na takich ele-
mentach serca-umysłu, które są dane i możliwe do rozwijania, kosztem 
tych, które są jedynie pobudzane przez zewnętrzne bodźce. Lepiej intere-
sować się tym, co można przekształcać (np. emocje moralne), niż tym, co 
jest wyłącznie zastane i reaktywne (np. potrzeby biologiczne). Człowiek 
szlachetny wie, że powinien skierować uwagę na to, co można zmieniać, 
nie zaś na to, co znajduje się poza zasięgiem jego wpływu. Dlatego właś-
nie skupia się na tym, co najbliższe. Taka interpretacja zakłada „miękki 
fatalizm” oznaczający, że destrukcyjnych społecznie cech nie wyeliminuje-
my do końca. Możemy jedynie rozwinąć te „nobliwe” do tego stopnia, by 
skutki tych pierwszych były nieznaczące. 

3. Konfucjańskie skupienie na „nobliwej” części natury człowieka można 
także interpretować jako wynik uznania, że ludzkie potrzeby są neutralne 
z punktu widzenia kryterium dobra i zła. Ponieważ nie ma ex defi nitione 
„złych”, „destruktywnych” cech przynależnych naturze człowieka, najlep-
szym sposobem porządkowania jest wykorzystanie wielokanałowej eduka-
cji, aby zachęcić i skłonić ludzi do internalizowania kulturowo defi niowa-
nego „dobra”. Z tej perspektywy dysfunkcjonalne zachowania są skutkiem 
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niewykorzystania możliwości socjalizacji do dominującej kultury. Zastępy 
niegodziwców nie dowodzą istnienia „złej” części ren xing, a raczej wska-
zują na to, że nie rozwinęli oni wrodzonych zdolności, które znalazłszy się 
w odpowiednich formach, skutkowałyby realizowaniem kulturowo współ-
defi niowanego „dobra”. W tym kontekście „zło” stanowi produkt uboczny 
nieudanych procesów socjalizacyjnych i w tym sensie nie posiada ono nie-
zależnych, samoistnych, „ontologicznych” korzeni. 

2.2.3. „Cztery nasiona” wymagają pobudzania

Mencjusz przekonuje, że wszyscy ludzie posiadają emocje moralne (uczu-
cia, zmysły), czyli wrodzone „cztery nasiona” (si duan 四端). W znaku 
duan 端 zakodowany jest obraz rosnącej rośliny (duan 耑) oraz stojącego 
obok człowieka z szeroko rozstawionymi nogami (li 立). Znak ten symbo-
lizuje troskę o dojrzewające „nasiono”. Taka interpretacja pozostaje w zgo-
dzie ze źródłową konfucjańską metaforyką wzrostu roślin, która najlepiej 
charakteryzuje xing (Robins 2011: 41). Uznanie, że duan są emocjami 
(afektami), mogłoby sugerować, iż są one oddzielone i niezależne od inte-
lektualnej strony umysłu, czego najpewniej nie zakładali starożytni chiń-
scy uczeni. Przyjęcie perspektywy ontogenetycznej umożliwia rozumienie 
duan jako emocji, które w normalnej sytuacji są uzupełniane w toku ich 
ekspresji przez czynniki intelektualne. 

Mencjusz pisze o następujących „nasionach”: cierpieniu i niepokoju 
(惻隱), wstydzie i dezaprobacie (羞惡), rozróżnianiu dobra i zła (是非), god-
ności i szacunku (恭敬) (KM 2A:6). Stanowią one elementy serca-umysłu, 
które człowiek posiada już w momencie urodzin na takiej samej zasadzie jak 
„cztery kończyny”. Nie są one narzucane przez zewnętrzne czynniki (socja-
lizację, autorytet władzy, siły boskie), chociaż wpływają one na ich rozwój. 
Zgodnie z zaprezentowanym przez Mencjusza eksperymentem myślowym, 
„gdy człowiek spostrzega nagle dziecko wpadające do studni, to każdy 
poczuje cierpienie i niepokój” (今人乍見孺子將入於井, 皆有怵惕惻隱) 
(KM 2A:6; zmodyfi kowane tłum. AIW). Przeżywanie „cierpienia i niepo-
koju” nie wynika w tej sytuacji z pragnienia osiągnięcia indywidualnej ko-
rzyści (dobra reputacja, nagrody). Przeciwnie, jeśli stimulus stanowi widok 
wpadającego do studni dziecka, to reakcja emocjonalna jest automatyczna, 
oparta na wspólnej dla wszystkich ludzi wrodzonej „gramatyce moralnej”, 
której źródłem jest Tian. Nie oznacza to, że każdy człowiek w tej sytuacji 
pomoże dziecku, narażając siebie na niebezpieczeństwo (Bloom 2002: 100). 
Nie wynika z tego także, że początkowy impuls emocjonalny nie stanie się 
przedmiotem wysiłków intelektualnych. Mencjusz zwraca uwagę, że świad-
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kowie wypadku oraz osoby które „wyłącznie” go sobie wyobrażą, będą 
przeżywały „cierpienie i niepokój”, czyli współczucie.

Mieć „cztery nasiona”, ale ich nie rozwijać to, zdaniem Mencjusza, 
„niszczyć samego siebie”. Jeżeli „górskie ścieżki będą używane należycie, 
staną się podobne drogom. Lecz jeśli nie będą używane choćby przez chwi-
lę, zarosną chwastami. Współcześnie chwasty rozrastają się w naszych ser-
cach-umysłach” (山徑之蹊閒, 介然用之而成路. 為閒不用, 則茅塞之矣. 
今茅塞子之心矣) (KM 7B:21). Zdarza się, że nie tylko nie dojrzewamy, 
ale wręcz zapominamy o naszych wrodzonych predyspozycjach. Skoro 
nieużywane drogi zarastają chwastami, niegodziwe czyny mogłyby świad-
czyć o egoistycznej naturze człowieka. Wystarczy jednak korzystać z tych 
ścieżek, a powstanie szeroki trakt. Niegodziwe czyny nie świadczą zatem 
o „złej” naturze ludzkiej – zdaniem konfucjanistów wskazują na nierozwi-
nięcie „czterech nasion”.

Sugestywnie opowiada o tym przypowieść o Górze Wołów 牛山 (KM 
6A:8). Wspaniale zalesiona i tętniąca życiem góra z czasem uległa dewa-
stacji – drwale z pobliskiego miasta wykarczowali lasy porastające jej sto-
ki. Używane przez nich topory symbolizują w tym przypadku zewnętrz-
ną przemoc, „wycinka” zaś to czyny deprawujące człowieka. Pomimo to 
„przez dzień i noc, oddychając promieniami słońca i deszczem, wciąż 
rosły nowe pędy” (是其日夜之所息, 雨露之所潤, 非無萌櫱之生焉). 
Pasące się tu bydło zjadało jednak na bieżąco młode pędy, pozbawiając 
stoki świeżej trawy. Patrząc na ogołoconą z drzew górę, trudno sobie wy-
obrazić, że rósł tu niegdyś wspaniały las. Przytoczona opowieść ilustruje 
jeden z aspektów związanych z cnotami charakteru – jeżeli nie widzimy 
ich przejawów w zachowaniach, nie oznacza to, że ludzie nie posiada-
ją ich zaczątków, czyli wcześniejszych stadiów rozwojowych. Przecież 
„kiełkujące pędy cnót” (Schwartz 2009: 274) nieustannie wydobywają 
się na powierzchnię naszego życia. Mogą one być ucinane, zadeptywane 
i skazywane na zapomnienie albo przeciwnie – kultywowane, podlewane 
i chronione. Mencjusz podkreśla: „właściwie pielęgnowane, z pewnością 
zakwitnie; zaniedbywane, z pewnością uschnie. Konfucjusz powiedział 
«użyj, a zatrzymasz je; zignoruj, a stracisz je. Nikt nie zna czasu ich przyj-
ścia ani miejsca». O czym innym mógł mówić, jeśli nie o sercu-umyśle? ” 
(故苟得其養, 無物不長; 苟失其養, 無物不消. 孔子曰:操則存, 舍則亡; 
出入無時, 莫知其鄉. 惟心之謂與?). Cała przypowieść jest optymistycz-
na – pomimo destruktywnego oddziaływania środowiska i zaprzepasz-
czenia szansy rozwijania naturalnych zaczątków dobra, każdy człowiek 
zawsze może odwołać się do wrodzonych inklinacji moralnych, stanowią-
cych niezbywalne wyposażenie naszych serc-umysłów. 
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„Cztery nasiona” należy odkrywać w sobie oraz rozwijać w dojrzałe 
formy, które stanowią cnoty charakteru: „cierpienie i niepokój są nasie-
niem humanitarności, poczucie wstydu i dezaprobaty jest nasieniem spra-
wiedliwości, poczucie godności i szacunku jest nasieniem obyczajności, 
umiejętność rozróżniania dobra i zła jest nasieniem mądrości” (惻隱之心, 
仁之端也; 羞惡之心, 義之端也; 辭讓之心, 禮之端也; 是非之心, 
智之端也) (KM 2A:6). Niezbędne jest ich „pielęgnowanie” (yang 養) lub 
„kultywowanie” (xiu 修), co oznacza zarówno odkrywanie oraz chronie-
nie, jak i transformowanie oraz rozwijanie. Samodojrzewanie polega za-
tem na poszukiwaniu w sobie „czterech nasion”, a następnie rozwijaniu ich 
w dojrzałe formy – cnoty charakteru2. Ten proces można analizować na 
dwóch osiach: zewnętrzne – wewnętrzne oraz spontaniczne (samoczyn-
ne) – niespontaniczne (niesamoczynne). 

W kwestii tego pierwszego podziału trzeba zauważyć, że nauka kon-
fucjańska podkreśla znaczenie środowiska zewnętrznego (okoliczności, 
elementy kultury, przykłady osobowe) dla rozwijania „czterech nasion” 
w dojrzałe formy – cnoty charakteru. Tak samo jak roślina wchodzi w rela-
cje z otoczeniem, skąd uzyskuje czynniki odżywcze, tak człowiek powinien 
znajdować się w obrębie wpływów pobudzającego otoczenia kulturowego. 
Różnice między stopniem wzrostu zboża zasianego w tym samym okresie 
zależą od żyzności gleby, opadów deszczu i nakładu ludzkiej pracy (KM 
6A6). Pomimo że „ziarna pięciu zbóż są najlepsze, gdy nie przyspieszy-
my ich dojrzewania, nie będą nawet tak dobre jak dzikie trawy” (五穀者, 
種之美者也; 苟為不熟, 不如荑稗) (KM 6A:19). Mencjusz przestrzega: 
„niech was nie zdumiewa brak mądrości u króla. Nawet roślina, która 
najłatwiej na ziemi się rozrasta, nie przetrwa, gdy umieści się ją na jeden 
dzień w słońcu, a na dziesięć dni wystawi na zimno” (無或乎王之不智也, 
雖有天下易生之物也, 一日暴之, 十日寒之, 未有能生者也) (KM 6A:9). 
„Zimno” symbolizuje negatywne oddziaływanie otoczenia, na które skła-
dają się źli doradcy i ministrowie, „słoneczny dzień” zaś to okryci blaskiem 
ludzie cnoty (a być może sam Mencjusz). Mencjusz wskazuje na znacze-
nie czynników zewnętrznych i podkreśla, że odpowiedzialność za ten stan 

2 W historii rozwoju myśli konfucjańskiej istniały trzy modele samodojrzewania: odkry-
wanie, rozwijanie i reformowanie, wydobywane przez różnych autorów w różnych konfi gura-
cjach (na ten temat: Ivanhoe 2002: 17–18, 32–33, 59–60, 101–102; van Norden 2004: 48–49). 
Ortodoksja konfucjańska odrzuciła proponowaną przez Xunzi możliwość samodojrzewania 
reformacyjnego, które polega na przełamywaniu własnej natury. Dla Xunzi, przyjmującego 
pesymistyczną wizję ren xing, osiągnięcie poziomu człowieka dojrzałego nie wymaga ani od-
krywania, ani rozwijania, a jedynie przezwyciężania swojej natury – podobnie jak wykonanie 
koła wymaga wyginania i naciągania kawałka drewna, aż ten stanie się okrągły (van Norden 
2004: 46). 
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rzeczy spoczywa także na królu, który sam wybiera doradców, a przez to 
współkształtuje swoje otoczenie. Wzrost rośliny wymaga zewnętrznych 
zasobów, a dla transformacji człowieka niezbędne są narzędzia stwarzają-
ce okazję do samodojrzewania (muzyka, poezja i taniec związane z wyko-
nywaniem rytuałów, kaligrafi a, malarstwo, architektura, sztuka ogrodów). 
Duże znaczenie ma „możliwość dorastania w otoczeniu żywej obecności 
form kultury tworzonej przez ludzi dobrze wychowanych” (Wójcik 2010: 
101). W tym sensie trzeba rozumieć słowa Mistrza, który z żalem zauwa-
ża, że człowiek nie może łączyć się we wspólnotę z innymi zwierzętami; 
miejscem pobudzającym do samodojrzewania jest społeczeństwo (DK 
18:6). Krótko mówiąc, zewnętrzne czynniki kulturowe są niezbędne do 
pobudzenia, rozwoju, a także ekspresji tego, co posiadamy w zaczątkowej 
formie w sercach-umysłach już w chwili urodzenia. 

Jeśli pobudzające warunki zewnętrzne są niezbędne dla uruchomie-
nia procesów samodojrzewania w człowieku, jego własne aktywności 
stają się konieczne na dalszych etapach. Transformacja dokonująca się 
w sercu-umyśle człowieka jest najważniejsza. Ludzi łączy posiadanie 
„czterech nasion”, lecz różni indywidualny sposób i skala wykorzysty-
wania możliwości ich rozwijania. To miał na myśli Konfucjusz, mówiąc: 
„ludzie z natury są podobni do siebie, ale przez praktykę stają się różni” 
(性相近也習相遠也) (DK 17:2). Obrazuje to opowieść o nauce gry w sza-
chy dwóch uczniów. Gdy pierwszy z nich koncentrował się na radach mi-
strza szachowego i poświęcał całą swą uwagę na rozwój umiejętności gry, 
drugi myślał o innych rzeczach, a w konsekwencji stał się słabszym sza-
chistą. Mencjusz pyta retorycznie: „czy wynika to z różnicy inteligencji? 
Odpowiedz brzmi: oczywiście nie” (為是其智弗若與？曰非然也) (KM 
6A:9). Uczniów nie różniły warunki początkowe ani metoda nauczania. 
Inne były u nich nastawienie, determinacja, motywacje i stopień samo-
dyscypliny. Każdy jest odpowiedzialny za własne samodojrzewanie, gdyż 
można tym procesem delikatnie zarządzać. Dotyczy to nawet wyboru oto-
czenia, w jakim człowiek się znajduje – „moralny rozwój zależy od decyzji 
umieszczenia siebie w okolicznościach, które będą wywoływały właściwe 
uczucia w nas oraz umożliwiały transferowanie tych uczyć na podobne 
grupy” (Perkins 2002: 215). Oddziaływanie otoczenia musi być przez 
podmiot koordynowane. Chociaż wielki władca-mędrzec Shun wychował 
się w destrukcyjnym otoczeniu rodzinnym (KM 5A:2), potrafi ł stworzyć 
siebie, opierając się na niewielkim stymulującym fragmencie środowiska 
(KM 7A:16). Powinno się wybierać to, co stymulujące i przezwyciężyć 
wpływy tego, co destruktywne. Ten zatem, kto pracuje nad sobą, będzie 
dojrzewał nawet w niekorzystnym otoczeniu. Dzieje się tak zgodnie ze 
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słowami przypisywanymi Konfucjuszowi: „szukaj, a znajdziesz; zaniedbaj, 
a stracisz” (求則得之, 舍則失之) (KM 6A:6; tłum. AIW). 

Przechodząc do drugiej osi, trzeba zauważyć, że w dobrze urządzo-
nym społeczeństwie procesy dojrzewania dokonują się spontanicznie, 
tj. przypominają wzrost rośliny w warunkach odpowiedniej wilgotności 
i nasłonecznienia. Elementy serca-umysłu wchodzą we wzajemne reakcje 
z czynnikami zewnętrznymi. Rozwijanie naturalnych emocji moralnych 
w przypadku zdrowej osoby wychowującej się w pobudzającym otoczeniu 
kulturowym dokonuje się w dużym stopniu spontanicznie i bezwysiłko-
wo. Tak jak „nie ma wody, która nie spływa na dół” (水無有不下), tak 
samo rozwój człowieka w normalnym otoczeniu społeczno-kulturowym 
przebiega niemal bez konieczności podejmowania planistycznych aktyw-
ności i nadmiernej regulacji. Proces ten przypomina długotrwałą „cichą 
transformację” (Jullien 2011). Także na poziomie serca-umysłu (xin) 
konfucjanizm podkreśla znaczenie spontanicznych, samoistnych proce-
sów. Schwartz pisze w tym przypadku o „wuwei serca” (2009: 273), czy-
li „działaniu przez niedziałanie serca-umysłu”. Konieczność zachodzenia 
spontanicznych procesów ilustruje Mencjusz poprzez historię rolnika, 
który zaniepokojony powolnym wzrostem zboża, postanowił przyspie-
szyć dojrzewanie roślin, wyciągając je ku górze. W rezultacie karkołomnej 
pracy, zboże uschło na słońcu (KM 2A:2). Wielu ludzi zachowuje się po-
dobnie w odniesieniu do procesu samodojrzewania – są zbyt niecierpliwi, 
zbyt „planujący”, za bardzo polegają na procesach niesamoczynnych. Tu 
Weiming podkreśla spontaniczny charakter procesów dojrzewania i kon-
fucjańskie zdystansowanie w stosunku do metod polegających na przymu-
szaniu i dyscyplinowaniu – „w naturze człowieka leży wrodzona moralna 
«głęboka struktura», która może być w pełni rozwinięta bez narzucania, 
poprzez naturalny proces rozwoju” (1985: 95). Przy spełnieniu kilku wa-
runków osiągnięcie pożądanego stanu rozwoju dokonuje się samoczyn-
nie, „niczym rozproszone i dyskretne nasycenie, odbywające się poprzez 
osmozę, jakby z dobroczynnego środowiska” (Jullien 2006a: 173).

Nie można jednak popaść w drugą skrajność, całkowicie zaprzesta-
jąc podejmowania decyzji i planowania. Samodojrzewanie nie polega na 
pasywności i bierności. Spontaniczne impulsy związane z kiełkowaniem 
„czterech nasionach” wymagają łagodnego uporządkowania, wprowadza-
nia ich w społeczne formy. Przykład rolnika z klanu Sung pokazuje, że po-
winno się „podlewać” i „plewić” rośliny. Czasami niezbędna jest korekta 
samoczynnych procesów i delikatne wspieranie lub korygowanie dokonu-
jących się transformacji serca-umysłu. Jak widzieliśmy, jest to uzasadnio-
ne między innymi dlatego, że nie każde środowisko jest sprzyjające dla 
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wzrostu. Nierzadko powinno się podejmować decyzje i inicjować procesy 
niesamoczynne, sterowane, które są niezbędne, aby umożliwić zachodze-
nie procesów samoczynnych. W tym kontekście najczęściej analizuje się 
czynnik intelektualny, który odgrywa znaczącą rolę w konfucjanizmie. 
W wielu fragmentach podkreśla się rolę autorefl eksyjności, choćby jako 
niezbędnego warunku powrotu do „czterech nasion” lub czynnika pozwa-
lającego uniknąć warunkowania przez nieuświadamiane potrzeby mate-
rialne (KM 6A:15)3. 

Filozofi a konfucjańska nie oddziela zatem zewnętrznego (środowisko-
wego, „eksternalistycznego”) oraz wewnętrznego (indywidualnego, „inter-
nalistycznego”) wymiaru procesu samorozwoju. Krytykując pogląd uzna-
jący bodźce zewnętrzne za źródło normatywności, Mancjusz nie twierdzi 
jednak, że można je odnaleźć wyłącznie w sferze wewnętrznej. Człowiek 
dojrzały w każdej sytuacji ustanawia ciągłość pomiędzy nimi. W podobny 
sposób uzupełniają się aspekty spontaniczny i niespontaniczny. Przy sa-
moczynnym przebiegu transformacji serca-umysłu nierzadko powinno się 
podejmować planowe i rozważne decyzje. Eksces w którąkolwiek ze stron 
jest niepożądany. Już samo pytanie o to, co jest uprzednie i ważniejsze: 
wymiar spontaniczny (skłonność do ustanawiania dobra, oparta na natu-
ralnych emocjach moralnych), zakorzeniony w bezrefl eksyjnym obszarze 
xin (wuwei), czy też wysiłek intelektu i woli związany z aktywnym i świa-
domym yuwei, okazuje się źle postawione.

2.2.4. Konsekwencje dla ustanawiania porządku społecznego

Odwołując się do przykładów z Księgi Mencjusza, fi lozofowie konfucjań-
scy stoją na stanowisku, że ren xing nie przypomina wierzby, z której moż-
na łatwo wykonać różne wytwory. Nie jest także podobna do wody, którą 
dowolnie można kierować w każdą stronę (tak uważał polemista Mencju-
sza – Gaozi). Z pomocą zewnętrznych narzędzi jesteśmy w stanie wygiąć 

3 Trzeba dodać, że podział na procesy spontaniczne i niespontaniczne koresponduje w pew-
nym stopniu z podziałem na czynniki emocjonalne i racjonalne, choć rozważania opierające się 
na tym drugim podziale są bliższe dyskusjom prowadzonym na Zachodzie i niezgodne z pod-
stawowymi intuicjami myśli chińskiej. W konfucjanizmie czynniki afektywne nie są uznawane 
za drugorzędne lub pozostające w konfl ikcie z moralnością – brak tu platońskiego (i kantow-
skiego) dyktatu rozumu nad emocjami oraz uznania destrukcyjnego charakteru tych ostatnich. 
Afektywna strona serca-umysłu jest podstawą, „nasieniem” i „korzeniem”, który wymaga rozwi-
nięcia w dojrzałe cnoty, także za pomocą czynników intelektualnych (analiz konsekwencji, do-
konywania osądów, ważenia racji). Same afektywne impulsy moralne nie są jednak wystarczają-
ce do istnienia moralności. Według uczonych konfucjańskich nie istnieje także samorefl eksyjny 
rozum, działający niezależnie od emocji. 
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wierzbę i spowodować przemieszczanie wody ku górze, jest to jednak 
sprzeczne ze sposobami ich spontanicznych transformacji. Trudno takiej 
argumentacji nie odczytać jako sprzeciwu wobec wizji natury człowieka 
jako tabula rasa, ale także wobec prób jej esenscjalizowania i wykluczenia 
możliwości elastycznego modelowania. Według Mencjusza każdy człowiek 
rodzi się z czterema emocjami moralnymi oraz zdolnością do rozwijania 
ich w cnoty charakteru, których posiadanie – między innymi – charaktery-
zuje w pełni dojrzałego człowieka. Najbardziej adekwatny dla zrozumienia 
ren xing jest zatem język transformacji, które dokonują się w sercu-umyśle 
podmiotu umieszczonego w określonym kontekście społeczno-kulturo-
wym, a nie język esencji (zorientowany na stałe, określone właściwości). 
Człowiek dysponuje wbudowaną „gramatyką moralną”, która daje mu re-
alną możliwość rozwinięcia „nasion” w cnoty oraz wypracowania innych 
sprawności. Tylko w tym sensie można powiedzieć, że „natura ludzka jest 
dobra”. Precyzyjnie rzecz ujmując: uniwersalna jest możliwość dążenia 
i ustanawiania dobra rozumianego jako wynik interakcji kreatywnych 
wysiłków podmiotu opartych na wrodzonych predyspozycjach z istnie-
jącymi kulturowymi formami oraz „uwzorowaniami” kosmosu. Można 
wskazać cztery zasadnicze konsekwencje takiej wizji natury człowieka dla 
ustanawiania porządku społecznego.

1. Przede wszystkim, zgodnie z podejściem konfucjańskim dobro samo-
istnie nie rozwinie się w człowieku, gdy „cztery nasiona” pozostawimy 
samym sobie. Ta wizja ren xing zakłada konieczność funkcjonowania 
szerokiego programu edukacyjnego, który obejmuje stwarzanie warun-
ków i pomoc w procesie rozwijania „czterech początków” w cnoty cha-
rakteru. Nauczanie rujia zawiera nie tylko propozycję rozumienia ren 
xing, ale także zbiór wskazówek dotyczących metod transformacji pod-
miotów, które odnoszą się do poziomu makrospołecznego (jakie warunki 
społeczne i polityczne sprzyjają zachodzeniu tego procesu?) i indywidu-
alnego (jakie są ogólne dyrektywy możliwe do zastosowania przez każde-
go człowieka?). Kwestię ustanowienia dobrze urządzonego społeczeństwa 
można zatem sprowadzić do takiego zorganizowania struktur społeczno-
-politycznych, które nieustannie stwarzałyby możliwości i pobudzały 
jednostki do samodoskonalenia – odkrywania, ożywiania i rozwijania 
„nasion”4. Chociaż nie przesądza to jeszcze o charakterze, skali i meto-

4 Nasuwa się jednak pytanie, na kim spoczywa odpowiedzialność za promowanie i realizo-
wanie programu edukacyjnego: czy jest to obowiązek rozłożony na wszystkich członków wspól-
noty politycznej, czy też to władca i skupiony wokół niego aparat administracyjny powinien 
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dach edukacji, to wskazuje na ogólną strategię pielęgnowania „nobli-
wej” części natury człowieka.

2. Niektórzy uznają konfucjańską koncepcję ren xing za zbyt uproszczo-
ną i jednowymiarową (np. Flanagan, Jing Hu 2011: 311 i nast). Pomijając 
przyczyny milczenia na temat destruktywnych cech człowieka, w pismach 
klasyków brakuje rozważań nad mechanizmami neutralizowania skut-
ków negatywnych tendencji współtworzących naturę ludzką. Rozpoznanie 
egoistycznych skłonności wymusiłoby na przykład refl eksję nad czynni-
kami i narzędziami (instytucjonalnymi lub związanymi z gwarantowany-
mi uprawnieniami) chroniącymi przed ich destrukcyjnymi następstwami 
albo pozwalającymi wykorzystać je na rzecz dobra wspólnego. Konfucjań-
ski umiarkowany optymizm spowodował koncentrację wokół problemu 
rozwoju „nasion”, niemal całkowicie marginalizując zagadnienie bezpo-
średniego, systemowego i instytucjonalnego niwelowania skutków egois-
tycznych skłonności człowieka. W konfucjanizmie instytucje publiczne 
traktowane są jako warunek lub efekt rozszerzenia inklinacji zakorzenio-
nych w sercach-umysłach ludzi, nie zaś jako sztuczne narzędzia służące 
koordynowaniu aktywności opartych na egoistycznych skłonnościach czło-
wieka. Co więcej, procesualny charakter konfucjańskiego podejścia i zało-
żenie, że pełnym człowiekiem można stać się dopiero w wyniku długotrwa-
łej samotransformacji, nie były czynnikami skłaniającymi do rozważań nad 
przyrodzonymi uprawnieniami (prawami) (Stępień 2013b). Zasadnicze 
pytanie konfucjańskie dotyczy tego, jak w pełni rozwinąć wrodzone „na-
siona”, a nie jakie są niezmienne elementy konstytuujące esencję człowieka.

3. Z perspektywy konfucjańskiej preferowane narzędzia porządkowania 
powinny być dopasowane do natury człowieka. Oznacza to, że nie powin-
ny one zaburzać transformacji serca-umysłu ani przerywać podążania za 
dobrem, co dla ludzi jest tak samo „naturalne”, jak spływanie wody na dół. 
Oczywiście jeszcze lepiej, aby narzędzia normatywne pełniły pozytywną 
rolę w tych procesach – aby pobudzały do samodojrzewania. Poszukiwa-
no instrumentów, które stwarzają sposobności i zachęcają do rozwijania 
„czterech nasion”. Efekty takiej transformacji (wspomniane cnoty charak-
teru) stanowić mają podstawę trwania i podtrzymywania porządku spo-
łecznego. Określone transformacje w sercu-umyśle są zatem warunkiem 
koniecznym skutecznego porządkowania. Położenie nacisku na narzędzia 

się tym zajmować? Pisma klasyków można interpretować w zgodzie z pierwszym lub drugim 
wariantem (zob. rozdział 3.2.1).
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mające swe źródło w człowieku skutkowało prymatem analiz aretolo-
gicznych. 

4. Ostatnia ważna konsekwencja konfucjańskiej koncepcji ren xing dla 
wizji ustanawiania porządku społecznego związana jest z miejscem i rolą 
rodziny. To w jej obrębie przebiegają pierwsze etapy treningu moralnego 
oraz socjalizacji (DK 1:2, 2:6–8, 4:21)5. Rodzina stanowi najbliższe czło-
wiekowi miejsce procesów dojrzewania. Dzieje się tak dlatego, że w ra-
mach wyznaczanych przez relacje pokrewieństwa, wrodzone emocje mo-
ralne (stanowiące „nasiona” cnót) uaktywniają się w „naturalny” sposób 
oraz z największą siłą. Mencjusz uważa, że nie są one przeżywane z taką 
samą intensywnością względem wszystkich ludzi – na przykład uczucia, 
jakie żywi się w stosunku do własnego dziecka i brata nie są takie same, 
jak uczucia w stosunku do dziecka sąsiadów (KM 3A:5, zob. DŚ 20:13–
14). Wpływ emocji moralnych na ludzkie wybory warunkowany jest za-
tem stopniem pokrewieństwa (Chen Hongxing 2010). Dla konfucjanistów 
jest to teza opisowa, z której wyciągnięto wniosek o prymacie więzów ro-
dzinnych i konieczności stopniowego rozszerzania charakteru tego rodza-
ju relacji na pozarodzinne kręgi społeczne (lokalna wspólnota, państwo, 
Wszystko Pod Niebem). 

Gdy w podobnym okresie Grecy wprowadzali dystynkcję pomiędzy 
oikos (sferą prywatną, związaną z gospodarstwem domowym, nierów-
nościami i dyktatem konieczności) a polis (sferą publiczną, wystawioną 
na oczy wszystkich, związaną z wolnością), w obrębie tradycji konfucjań-
skiej rozwijano koncepcję rozszerzania sposobów porządkowania ze sfery 
rodzinnej na całość społecznej ekumeny (np. DŚ 20, DK 1:2, KM 1B:7). 
W idealnej sytuacji sfera publiczna jest w zasadzie przedłużeniem sfery 
prywatnej6. Poszukiwano raczej sposobów ustanowienia ciągłości pomię-

5 Szczególną inspirację dla uczonych konfucjańskich stanowiła sytuacja, w której rodzi-
ce (posiadający władzę) pomagają i zachowują się moralnie wobec dzieci, które tej władzy nie 
posiadają: „akty miłości rodzicielskiej wyrażają pierwszeństwo miłości i troski wobec władzy 
i prerogatyw” (Ivanhooe 2004: 195). Takie podejście skutkowało posługiwaniem się ideą regu-
latywną „władcy jako ojca” (KM 1B:7). Rządzenie powinno dokonywać się przez miłość, która 
ma swój wzorzec w miłości ojcowskiej. Taka koncepcja została rozwinięta w Traktacie o miłości 
synowskiej (Xiaojing 孝經; zob. Rosemont, Ames 2009) przypisywanym Konfucjuszowi, choć 
pochodzącym z późniejszych czasów. Wbrew temu, co sugeruje tytuł, jest to „księga przykła-
dów postępowania dla stu władców”. Zgodnie z zasadniczą ideą dzieła, podstawowym „przy-
kazaniem władzy jest fi lozofi a miłości synowskiej”. Trudno się dziwić, że z czasem skutecznych 
i cnotliwych urzędników nazywano dosłownie „urzędnikiem ojcem-matką” (父母官). 

6 Pojawiają się głosy uznające brak podziału między wspomnianymi sferami za powszech-
ną cechę chińskiej starożytności (Loyd, Sivin 2002: 246–247), co nie jest jednak do końca prze-
konywujące z uwagi na poglądy legistów na ten temat.
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dzy tymi dwoma sferami, a nie sposobów ich demarkacji. W konsekwencji 
nie odróżniono cnót indywidualnych od publicznych. Konfl ikt pomiędzy 
jednostką (rodziną) a społeczeństwem (wspólnotą polityczną) nie stał się 
zasadniczą osią dyskursu etycznego i politycznego. To rodzina stanowiła 
metaforę źródłową, przenikającą całą kulturę chińską, w tym relacje go-
spodarcze i polityczne (Ames 2011: 94)7. 

2.3. Dążenie do indywidualnych korzyści 
wymaga dyscyplinowania

2.3.1. Legistyczny realizm

Zainteresowanie sprawami związanymi z zarządzaniem państwem i opra-
cowywanie „przewodnika rządzenia” nie oznacza wcale pominięcia przez 
legistów problemu ren xing. Wprost przeciwnie – w wielu fragmen-
tach traktatów legistycznych znajdziemy uwagi polemiczne i krytyczne 
w stosunku do propozycji konfucjańskich (oraz rzeczników Mozi), a także 
przedstawienie swoistej legistycznej koncepcji natury człowieka (np. Gol-
din 2001; Moody 2008; Flanagan, Jinh Hu 2011; Bárcenas 2012). Angus 
Graham zauważył, że fi lozofi a polityczna Han Fei rozpoczyna się „nie od 
tego, czym społeczeństwo powinno być, ale od tego, czym jest” (1989: 
269). Nawiązując do tego, rzec można, iż legiści zaczynają swoje analizy 
„nie od tego, jaki człowiek powinien być, ale od tego, jaki – ich zdaniem – 
jest”. W ich ujęciu porządek społeczny można ustanowić tylko za pomocą 
metod rządzenia opartych na adekwatnym rozpoznaniu natury ludzkiej, 
nie zaś na założeniu, że możliwe jest przekształcenie człowieka z takiego, 
jakim jest, w takiego, jakim może się stać8.

7 Trzeba jednak pamiętać, że mówiąc o rodzinie, Konfucjusz nie miał na myśli klanu 
(rodu), ale mniejszą jednostkę organizacji społecznej (Creel 1970: 378). W ten sposób dokona-
no znaczącej zmiany akcentów – rodzina, która niegdyś stanowiła podporę systemu feudalnego, 
w wizji konfucjańskiej stała się dogodnym miejscem rozwoju naturalnych emocji moralnych 
w cnoty charakteru. 

8 Jak zauważał Han Fei, „porządkując Wszystko Pod Niebem, trzeba zawsze kierować się 
[naturalnymi] sentymentami człowieka” (凡治天下, 必因人情) (KHF 48:1; zob. też KHF 27:1). 
Podobnie Shang Yang zaznacza, że oświecony władca opierając się na wiedzy o ren xing, wyciąga 
z tego konsekwencje dla rządzenia i dopiero wtedy „porządek w państwie może być ustanowio-
ny, a zdolności ludzi mogą być wydobyte” (則國治可立, 而民能可得) (KSY 6:4).
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2.3.2. Indywidualna „natura” człowieka 

Han Fei odróżniał cechy, które posiadamy już w chwili urodzenia, od tych, 
które mniej lub bardziej świadomie nabywamy poprzez procesy społecz-
nego uczenia się. Czym innymi jest to, co wynika z determinant nieza-
leżnych od jednostki (ming 命). Nieprawdziwe okazuje się zapewnienie: 
„uczynię cię mądrym albo długowiecznym” (使子必智而壽), gdyż „bycie 
mądrym jest rzeczą natury, długowieczność zaś jest rzeczą przeznaczenia” 
(夫智性也, 壽命也). Co za tym idzie, „natury oraz [tego co wynika z] prze-
znaczenia nie można nauczyć się od innych ludzi” (性命者, 非所學於人也) 
(KHF 50:9)9. Podziwianie jednostek pięknych z „natury” nie skutkuje 
zmianą powierzchowności u podziwiających, gdyż cechy decydujące o by-
ciu urodziwym są przyrodzone, czyli, w tym wąskim sensie, „naturalne”. 
Można zatem mówić o relatywnie niezmiennej, indywidualnej „naturze” 
każdego człowieka, przeciwstawianej temu, co można nabyć drogą nauki, 
oraz temu, co wynika z determinant, na które jednostka nie ma wpływu. 
Właściwości owe są, co do zasady, stałe; oznacza to, że bez ingerencji ze-
wnętrznych czynników nieuczciwi ludzie pozostaną nieuczciwymi, uczciwi 
zaś pozostaną uczciwymi. W tym wypadku znak xing nie opisuje gatunko-
wych cech wspólnych wszystkim ludziom, defi niuje zaś właściwości przy-
należne poszczególnym jednostkom już w chwili urodzenia. 

Władca powinien projektować metody podtrzymywania porządku spo-
łecznego, opierając się na adekwatnym opisie rozkładu określonych cech 
ludzkich w populacji. Jego podejście powinno być ilościowe. Podstawowe 
znaczenie ma zatem kwestia empirycznego ustalenia rozkładu „szlachet-
nych”, „dobrych” oraz „podłych” i „złych” cech u ludzi, w tym zwłaszcza 
u władców i urzędników. Han Fei stwierdził, że jedynie znikomy odsetek 
skłonny jest zachowywać się moralnie ze względu na swą indywidualną 
„naturę”. O ile „ludzie bez wątpienia podlegają tendencjom wynikającym 
z danej sytuacji, [o tyle] tylko nieliczni zdolni są do hołdowania zasadom 
moralnym” (且民者固服於勢, 寡能懷於義); „[bycie] humanitarnym 
jest rzadkie, praktykowanie sprawiedliwości jest trudne” (蓋貴仁者寡, 
能義者難也) (KHF 49:5). Nieczęsto pojawiają się mistrzowie kultywują-
cy szacowną Drogę. Han Fei uznał Konfucjusza za jednego z nich, cho-
ciaż w słowach: „jest tylko jeden człowiek humanitarny i sprawiedliwy” 
(仁義者一人) przebrzmiewa nutka ironii. Jak zresztą zauważa Han Fei, 
podczas swych podróży Konfucjusz spotkał tylko siedemdziesięciu ludzi, 

9 W tym miejscu najpewniej uwidaczniają się wpływy Xunzi, który dowodził, że „natura 
[człowieka] jest produktem Tian, nie można się jej nauczyć, nie można jej osiągnąć” (凡性者, 
天之就也, 不可學, 不可事) (KX 23:3).
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którzy docenili jego szlachetność i zapragnęli być jego uczniami. Zatem 
humanitarność i sprawiedliwość nie tylko charakteryzuje nielicznych, ale 
i niewielu pragnie podjąć wysiłek ich osiągnięcia. Ludzie szlachetni, po-
dążający Drogą, a jednocześnie „z natury” niegodziwi rodzą się równie 
rzadko. 

W odniesieniu do indywidualnej „natury” władców sytuacja jest po-
dobna. Niewielu jest wśród nich mędrców oraz niegodziwców; zdecydo-
wanie dominują ludzie przeciętni. Przykłady, jakie ukazuje starożytność, 
potwierdzają, że „mistrzowie pokroju Yao i Shun oraz [tyrani] tacy jak 
Jie i Zhou, pojawiają się tylko raz na całą generację (...), w rzeczywi-
stości większość rządzących tworzy ciągłą linię jednostek przeciętnych 
(且夫堯舜桀紂千世而一出 (...) 世之治者不絕於中)” (KHF 40:2). Być 
może władca-mędrzec, opierając się na swoich rzadkich cechach charak-
teru, zdolny jest do działania na korzyść ludzi w każdych okolicznościach, 
bez odwoływania się do narzędzi instytucjonalnych i zobiektywizowanych 
standardów. Takich władców jest jednak niewielu, podobnie jak niego-
dziwców symbolizowanych przez tyranów Jie i Zhou. Przeciętny władca 
musi opierać się na zobiektywizowanych metodach rządzenia, które za-
pewnią osiąganie rezultatów korzystnych z punktu widzenia porządku 
społecznego, niezależnie od posiadania rzadkich właściwości, a nawet po-
mimo nich. Ludźmi szlachetnymi „z natury” (lub zdolnymi do bycia szla-
chetnymi) można rządzić za pomocą konfucjańskich cnót humanitarności 
i sprawiedliwości, lecz przeciętnym człowiekiem lepiej zarządza się inny-
mi środkami. Zdaniem Han Fei, prawdopodobieństwo, że dobrzy władcy 
będą mieli okazję rządzić szlachetnymi poddanymi, jest niewielkie.

Błędem okazuje się zatem oczekiwanie na pojawienie się szlachetnych 
poddanych i władców, jak również wiara w to, że przypadkowo, lub pod 
wpływem niesprecyzowanych czynników, dokona się udoskonalenie „natu-
ry” większości ludzi. Szansa na to jest minimalna: „gdyby ktoś nieustannie 
liczył na [pojawienie się] bambusu, który jest prosty sam z siebie, nie do-
czeka się w ciągu tysiąca pokoleń strzały; gdyby ktoś nieustannie liczył na 
[pojawienie się] kawałków drewna, które są okrągłe same z siebie, nie wy-
naleziono by koła w ciągu tysiąca pokoleń” (夫必恃 自直之箭, 百世無矢; 
恃自圜之木, 千世無輪矣. 自直之箭,自圜之木, 百世無有一) (KHF 
50:8). Być może czasem pojawiają się w świecie przyrody idealnie pro-
ste albo zakrzywione drzewa, niewielkie jest jednak prawdopodobieństwo 
wystąpienia takich „ekscesów”. Bierne oczekiwanie na wyjątkowe „obiek-
ty” jest zatem nierozsądne, tak samo jak poleganie na osobach nobliwych 
z „natury” lub takich, które przełamią swoją „naturę” i pójdą w stro-
nę humanitarności oraz sprawiedliwości. Na takie wyjątkowe jednostki 
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można czekać wieczność – tak samo jak na proste i zakrzywione drze-
wa – choć bez wątpienia, zdaniem Han Fei, dużo wcześniej w tak rządzo-
nym państwie zapanuje chaos. W konsekwencji, „ustanawiając porządek, 
należy wykorzystywać to, co powszechne, nie zaś to, co nieliczne, rzadkie” 
(為治者用眾而舍寡) (KHF 50:8). Wybierając normatywne narzędzia po-
rządkowania, powinno się zatem myśleć „populacyjnie”, zakładając rea-
listyczny rozkład cech u poddanych i zwierzchników, który przypomina 
krzywą Gaussa (większość ludzi jest przeciętna, a nieliczni są godziwi albo 
niegodziwi). 

2.3.3. Gatunkowa natura – dążenie do korzyści

Poza rozważaniami o indywidualnej „naturze” w pismach legistów znaj-
dziemy również analizy gatunkowych cechy człowieka. Shang Yang ana-
lizował przyczyny zachowań złodziei i rabusiów, którzy naruszając „inter-
dykty księcia”, godzą się na pogardę ze strony większości społeczeństwa, 
a także ryzykują swoje życie (KSY 6:5). Uznał, że czynnikiem determi-
nującym ich zachowania są potencjalne korzyści, jakie mogą osiągnąć. 
Podobnie działają uczeni, którzy mimo głodu, choroby i braku odzienia, 
nie powstrzymują się od studiów, gdyż „szukają sławy”. Dzieje się tak „nie 
dlatego, że natura [człowieka] jest ustalona” (非性之常). Oznacza to, że 
zachowanie ludzi nie wynika z jakiejś esencjonalnej cechy (np. miłość do 
rodziny, skłonność do oszukiwania, umiłowanie wiedzy). Wspólna dla 
wszystkich jest natomiast skłonność do maksymalizowania osiąganych 
korzyści i minimalizowania strat. Przy czym to, co jest korzyścią, a co stra-
tą, nie jest uniwersalne i niezmienne. Dla złodziei korzyściami są dobra, 
które mogą ukraść, kosztem zaś pogarda ze strony innych i niebezpieczeń-
stwo potencjalnych sankcji karnych. Tymczasem dla uczonych korzyścią 
jest sława, a możliwymi kosztami są głód i niewygoda. Dążenie do osiąga-
nia własnych korzyści jest dla ludzi naturalne w tym sensie, że przychodzi 
bez żadnego wysiłku, dokonuje się spontanicznie, samoczynnie. Trudne 
jest natomiast przełamanie tej tendencji, co udaje się nielicznym. W KSY 
czytamy: „ludzka skłonność do [osiągania] korzyści jest jak tendencja 
wody do spływania na dół, bez faworyzowania żadnej z czterech stron” 
(民之於利也, 若水於下也, 四旁無擇也) (KSY 23:2; por. KM 6A:2). Han 
Fei przyjmuje bardzo podobną wizję gatunkowych cech człowieka10. 

10 Wiele fragmentów KHF wskazuje na przyjmowanie podobnej wizji: „w naturze człowieka 
leży unikanie pracy i znajdowanie radości w próżnowaniu” (夫民之性, 惡勞而樂佚) (KHF 54:2); 
„rzeczywiście, w ludzkiej naturze leży radowanie się nieporządkiem i niemiłowanie standardów 
(fa)” (夫民之性, 喜其亂而不親其法) (KHF 54:1); „[naturalnym] sentymentem ludzi jest dą-
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Także relacja pomiędzy władcą a ministrami powinna być rozumia-
na w tych kategoriach. W tej kwestii Han Fei oparł się na założeniu Shen 
Buhai, który twierdził, że kierowanie ministrami i członkami dworu oraz 
sprawowanie nad nimi kontroli stanowi największe wyzwanie dla rządzą-
cego. Zagrożenie dla władcy, a w związku z tym niebezpieczeństwo dla 
państwa i dla stabilności porządku społecznego, pochodzi najczęściej ze 
strony ministrów. Są oni porównywani do tygrysów udających psy (KHF 
8:5) lub korników (KSY 14:4). Han Fei nazywa ich „ministrami powo-
dującymi ruinę państwa” (亡國之臣也) (KHF 34:2), a jeden z traktatów 
wchodzących w skład KHF zatytułowany jest wprost Ministrowie [zdolni 
do] zdrady, napastowania, zamordowania [władcy] 奸劫弑臣 (KHF 14). 
Realnym niebezpieczeństwem dla władcy jest również jego bliska rodzina, 
która, choć nie odczuwa doń nienawiści, może zyskać wiele na jego śmier-
ci (KHF 17). W relacje władca–urzędnicy oraz władca–rodzina wpisane 
są strukturalny konfl ikt interesów oraz tworzenie się frakcji w celu wyko-
rzystania lub obalenia władcy. Jest to rezultat skłonności ludzi do maksy-
malizowania korzyści i minimalizacji strat. W związku z tym, oczekiwanie 
na szlachetnych władców i oddanych urzędników może doprowadzić wy-
łącznie do chaosu. Nawet w sferze rodzinnej, stanowiącej dla konfucja-
nistów pozytywny model odniesienia, dominuje tendencja do „osiągania 
korzyści” – „gdy rodzi się chłopiec, ojciec i matka gratulują sobie nawza-
jem, lecz jeżeli [rodzi się] dziewczynka, uśmiercają ją” (且父母之於子也, 
產男則相賀, 產女則殺之). Dlaczego tak się dzieje? Han Fei odpowia-
da: „powód takiej różnicy w traktowaniu tkwi w tym, że [rodzice] myślą 
o swych przyszłych wygodach i wybierają to, co ostatecznie przyniesie im 
korzyść (慮其後便, 計之長利也)” (KHF 46:3). Skoro nawet stosunek ro-
dziców do dzieci naznaczony jest „kalkulacją korzyści”, tym bardziej prze-
nika ona relacje nienacechowane sympatią podobną do tej, jaką znajduje-
my między rodzicami a dziećmi. 

Już w tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na akcentowaną przez Shang 
Yang i Han Fei rolę ekologicznych, demografi cznych, społecznych i kultu-
rowych warunków wpływających na zachowania człowieka. Jest to waż-
na cecha ich koncepcji – jak słusznie zauważa Chad Hansen (1992: 362) 
– pomijana przez zachodnich badaczy. W świecie, w którym z powodu 
funkcjonowania określonych zwyczajów posiadanie chłopców przynosi 

żenie do bezpieczeństwa i korzyści, a unikanie niebezpieczeństwa i szkody” (夫安利者就之, 
危害者去之, 此人之情也) (KHF 14:1); „kochać korzyść i nie lubić strat – wszyscy ludzie tacy 
są” (好利惡害, 夫人之所有也) (KHF 37:14); oraz „gdzie leży korzyść, tam podążają ludzie” 
(利之所在民歸之) (KHF 32:4). 
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korzyści rodzicom, są oni poddawani bodźcom skłaniającym do „racjo-
nalnych” z ich perspektywy zachowań (np. huczne świętowanie urodzin 
chłopców, zabijanie dziewczynek). Zdaniem Han Fei nie oznacza to, że są 
oni z „natury” okrutni lub z „natury” nienawidzą dziewczynek; poszukują 
oni po prostu własnych korzyści, są stymulowani przez zewnętrzne czyn-
niki do takich właśnie, a nie innych zachowań. Podobne stanowisko znaj-
duje wyraz we fragmencie, w którym Han Fei rozważa wpływ zasobów na 
zachowania ludzkie: „wiosną po nieurodzajnym roku nawet mali chłopcy 
w rodzinach nie dostają jeść; jesienią w roku urodzaju nawet przypadko-
wi goście zostaną uraczeni ucztą” (故饑歲之春, 幼弟不饟; 穰歲之秋, 
疏客必食) (KHF 49:3). Na ludzkie zachowanie wpływa brak lub obfi -
tość zasobów, nie zaś fakt, iż ludzie są „z natury” nieczuli albo szczodrzy. 
Analogicznie, „jeżeli dziś ludzie kłócą się o wszystko, to nie dlatego, że są 
podli, lecz dlatego, że dóbr jest mało” (今之爭奪, 非鄙也, 財寡也) (KHF 
49:3). To cechy konkretnej sytuacji okazują się decydujące dla procesów 
motywacyjnych. Wykonywany zawód także determinuje zakres informacji 
przetwarzanych przez podstawowy moduł umysłu: 

lekarz ssie rany pacjenta i trzyma jego krew w ustach nie dlatego, że znajduje się 
z nim w bliskich relacjach pokrewieństwa, ale dlatego, że oczekuje od niego pro-
fi tów. Tak samo gdy rzemieślnik robiący wozy kończąc produkcję powozu, chce 
żeby ludzie byli bogaci i szlachetni; kiedy stolarz kończy robienie trumien, chce 
by ludzie umierali młodo. [Dzieje się tak] nie dlatego, że stelmach jest humanitar-
ny [z natury], zaś stolarz okrutny, ale ponieważ, gdyby ludzie nie byli majętni to 
producenci wozów nie sprzedawaliby ich, a gdyby ludzie nie umierali, to trumny 
nie były kupowane. Zatem motywem rzemieślnika nie jest nienawiść do innych, 
ale jego korzyść związana ze śmiercią ludzi” (醫善吮人之傷, 含人之血, 非骨肉

之親也, 利所加也. 故輿人成輿則欲人之富貴, 匠人成棺則欲人之夭死也, 非輿

人仁而匠人賊也, 人不貴則輿不售, 人不死則棺不買, 情非憎人也, 利在人之死

也) (KHF 17:2).

Zdaniem Shang Yang i Han Fei uzyskiwanie korzyści jest zasadniczym 
czynnikiem motywującym ludzi do działania. Konkretne osoby nie stają 
się rabusiami lub uczonymi za sprawą swej indywidualnej „natury”. Po-
dejmowane przez nich aktywności i profesje, jakie uprawiają, są różnymi 
sposobami osiągania korzyści (w tym także sławy) oraz minimalizowa-
nia niedogodności. Ludzie z natury „idą za korzyściami”, trudno jednak 
wskazać jakieś inherentne, esencjonalne, wrodzone ich cechy, takie jak 
np. szacunek i miłość do rodziców (choć Han Fei podkreślał wyjątkową 
siłę uczuć między rodzicami a dziećmi) albo nikczemność i okrucieństwo. 
W powyższym przykładzie lekarz, stelmach czy stolarz nie są z „natury” 
ani dobrzy, ani źli, ani humanitarni, ani niegodziwi. Upodabnia ich do 
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siebie skłonność do osiągania indywidualnych korzyści, związana z kon-
kretnymi warunkami ich życia i zajmowaną pozycją społeczną. „Natury 
człowieka” nie można zatem sprowadzić do pojedynczej esencjonalnej ce-
chy czy zbioru cech. Nie jest nią również zgeneralizowana skłonność do 
czynienia dobra lub zła – ren xing nie jest ani „dobra”, ani „zła”. W takim 
znaczeniu ludzie są indywidualistycznymi utylitarystami. To, do czego bę-
dzie prowadziło przetwarzanie informacji za pomocą tego modułu, zależy 
(i) od zmiennych związanych z konkretną sytuacją (w tym zewnętrznych 
bodźców i zajmowanej w społeczeństwie pozycji), (ii) od jednostkowej 
„natury, a także (iii) od determinant, na które człowiek nie ma wpływu 
(np. ming). 

2.3.4. Konsekwencje dla ustanawiania porządku społecznego

Legistyczny pragmatyzm polegał na próbie opisu ren xing (JeeLoo Liu 
2010: 188), na ustaleniu wpływu, jaki na życie jednostek wywierają wro-
dzone tendencje psychologiczne (Brindley 2010: 94), oraz zastosowaniu 
wiedzy o tym do projektowania skutecznych metod porządkowania. Ich 
analizy natury człowieka były deskryptywne – nie znajdziemy w pismach 
legistycznych ocen dotyczących ren xing. Tylko w takim sensie można 
zgodzić się z Grahamem, który nazwał legizm „amoralną nauką rządzenia 
państwem” (1989: 267). Metody rządzenia powinny być oparte na „naj-
mniejszym wspólnym mianowniku” (Harris 2009: 217; Ivanhoe 2011: 38; 
Peng He 2011: 653). Jest nim podstawowy moduł umysłu, którym posłu-
gują się wszyscy ludzie lub przynajmniej ogromna większość. Człowiek 
mający określone cechy (jednostkowa „natura” człowieka) w konkretnej 
sytuacji (np. ilości zasobów), w danym środowisku społecznym, przy ta-
kim, a nie innym sposobie rządzenia, wybiera zachowania, które prowa-
dzą do maksymalizacji jego korzyści i minimalizacji kosztów. Serce-umysł 
człowieka jest zatem niezbywalnie kalkulujące. Można wskazać cztery 
zasadnicze konsekwencje takiej wizji natury człowieka dla ustanawiania 
porządku społecznego. 

1. Przede wszystkim, przyjmowana przez legistów wizja ren xing wymu-
szała postawienie zasadniczych pytań dotyczących kooperacyjnego i kon-
fl iktowego wymiaru życia społecznego. Han Fei dostrzega konieczność 
współpracy w celu osiągania korzyści dla każdej strony stosunku społecz-
nego. Pisząc o relacji władcy, ministrów i poddanych, niejednokrotnie 
wskazuje na występującą pomiędzy nimi współzależność. Dostrzega także 
konfl ikty wpisane we wszystkie stosunki społeczne, wynikające z tego, że 
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działania ukierunkowane na osiąganie korzyści konkretnych osób zwięk-
szają często koszty działań na rzecz innych lub wykluczają możliwość 
osiągania przez nich założonych celów. Autor ten stwierdza wprost, że 
konfl ikty są czymś nieusuwalnym, gdyż interesy (korzyści) zwierzchników 
są odmienne od interesów podporządkowanych (KHF 49:8). Han cytu-
je Żółtego Cesarza: „zwierzchnicy i podporządkowani staczają sto bitew 
na dzień” (上下一日百戰) (KHF 8:6). Nie bez znaczenia dla powstawania 
konfl iktów okazuje się także niedobór zasobów (KHF 49:3). Niezależnie 
od charakteru przyczyn, konfl ikty są nieuchronne i trwale wpisane w ży-
cie społeczne.

Zgodnie z przyjmowaną przez fajia koncepcją gatunkowych cech czło-
wieka, konfl ikty – powtórzmy – są zjawiskiem „normalnym”, szczególnie 
w obrębie pewnych typów społeczeństw. Źródła konfl iktów nie leżą bez-
pośrednio w ren xing, ale tkwią w interakcji naturalnych tendencji z okre-
ślonymi warunkami, o których decydują w szczególności dostępne zasoby 
(Flanagan Jing 2011: 305). Choć nie sposób do końca ich wyeliminować 
(Goldin 2001: 153–154), można ograniczać ich destrukcyjne skutki wzglę-
dem interesów państwa. Przy takiej wizji ren xing legiści rozumieli społe-
czeństwo jako sieć indywidualnych interesów, które pozostają z sobą sple-
cione i od siebie współzależne, ale także – zwłaszcza w warunkach dużej 
kompleksowości – skonfl iktowane i prowadzą potencjalnie do destrukcyj-
nych skutków. Przy takiej ontologii społecznej możliwe są dwa modelowe 
ujęcia roli instytucji publicznych w zapewnianiu porządku społecznego. 

Pierwszy z nich można określić mianem modelu instytucji jako koor-
dynatorów. Polega on na wykorzystywaniu kompleksowości społecznej, 
podziału pracy i związanej z tym rywalizacji, ale też współzależności, do 
osiągania celów wspólnych. Model ów wymaga wprowadzenia narzędzi 
instytucjonalnych umożliwiających rywalizację w obrębie przyjętych nor-
matywnych ram oraz funkcjonowania instrumentów ochrony określonych 
uprawnień przysługujących jednostkom (lub też ich asocjacjom) w czasie 
tej otwartej gry. W takim wypadku, „poszukiwanie indywidualnych ko-
rzyści” wcale nie musi prowadzić do zaniedbania dóbr wspólnych i inte-
resów państwa (w tym miejscu dla uproszczenia utożsamionych z sobą). 
Każdy – właśnie dlatego, że funkcjonują koordynujące, instytucjonalne 
narzędzia i wszyscy mają określony katalog uprawnień – realizując swoje 
interesy, jednocześnie przyczynia się do ochrony dóbr ponadjednostko-
wych. Ten pozytywny wkład, związany z dążeniem do realizacji własnych 
korzyści, wynika z podstawowych zalet pluralizmu (więcej informacji, 
większa innowacyjność i elastyczność) oraz uregulowanej rywalizacji 
i konkurencji. Model instytucji jako koordynatorów zakłada możliwość 
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spontanicznego formowania się porządku w społeczeństwie składającym 
się z ludzi o „kalkujących umysłach”, właśnie z uwagi na „ramotwórcze” 
i koordynujące funkcje spełniane przez podmioty państwowe. Taki sposób 
ochrony dóbr ponadjednostkowych można określić jako pośredni, gdyż 
nacisk położony jest na bezpośrednie realizowanie dóbr indywidualnych. 
Z uwagi na funkcjonowanie struktur instytucjonalnych, opartych na kilku 
zasadach (np. podział władzy, check and balance, kadencyjność, pluralizm 
wartości), nie występuje niebezpieczeństwo „wojny wszystkich ze wszyst-
kimi”. Ochrona i pomnażanie dóbr wspólnych jest produktem ubocznym 
dążenia do własnych korzyści. Realizacji dóbr prywatnych i wspólnych 
nie da się w tym modelu wyraźnie oddzielić – osiąganie tych pierwszych 
w pewnych ramach ustanowionych przez prawo powoduje w dużym stop-
niu jednoczesne pomnażanie tych drugich. Nie wyklucza to występowania 
ekscesów – np. w formie tzw. jeździectwa na gapę (free riding) lub korup-
cji w obrębie instytucji publicznych.

Drugi model zapewniania porządku społecznego, opierający się na 
założeniu posiadania przez ludzi modułu psychologicznego umożliwiają-
cego kalkulowanie, polega na uznaniu destrukcyjnego wpływu tendencji 
do realizowania własnych korzyści względem interesów państwa. Wiąże 
się z tym konieczność tworzenia instytucjonalnych mechanizmów, któ-
re spowodują, że niezależnie od pierwotnych celów i motywacji aktorów 
skutki ich działań będą służyły bezpośrednio dobru wspólnemu. Można to 
określić mianem modelu instytucji jako agend dyscyplinowania. W tym 
wypadku jednostki zainteresowane realizacją swojego partykularnego in-
teresu stanowią zagrożenie dla trwania porządku społecznego. Podobnie 
zresztą jak w przypadku pluralizacji wartości, która powoduje nieunik-
nione konfl ikty. Zamiast wykorzystać egoistyczne skłonności jednostek do 
realizowania dóbr wspólnych, zakłada się, że muszą one być ograniczane. 
Model ten wyraźne odróżnia dobra indywidualne od wspólnych, uznając 
priorytet tych drugich w związku z tym, że ich realizacja ma prowadzić 
do osiągania długofalowych korzyści dla wszystkich. Chaos społeczny, 
„wojna wszystkich ze wszystkimi” to skutki niekontrolowanego konfl iktu 
indywidualnych interesów. Społeczeństwo ludzi o „kalkujących umysłach” 
pogrąży się w chaosie bez funkcjonowania instytucji państwowych, które 
dyscyplinują i dbają o realizację dóbr publicznych, „przełamując” jedno-
cześnie naturę człowieka. Rolą instytucji państwowych jest zapewnianie 
prymatu dóbr wspólnych poprzez adekwatne sterowanie zachowaniami 
nieuchronnie kalkulujących ludzi.

Dopiero na tym tle można opisać podstawowy dylemat legistów (szcze-
gólnie Han Fei wydaje się być świadomym jego występowania): czy poło-
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żyć nacisk na gwarantowanie instytucjonalnych narzędzi umożliwiających 
osiąganie indywidualnych korzyści, czy też stworzyć system instytucji, 
które je ograniczą? Inaczej mówiąc, czy wykorzystać („zaprząc”) cechu-
jący człowieka indywidualistyczny utylitaryzm do osiągania celów zbioro-
wych, czy też wyeliminować jego destruktywne skutki przez dyscyplino-
wanie i posługiwanie się instytucjonalnymi bodźcami ukierunkowującymi 
aktywności ludzi bezpośrednio na realizację dóbr wspólnych? W pismach 
Han Fei znać napięcie pomiędzy tymi dwoma możliwościami. Pomimo 
ostatecznego opowiedzenia się za modelem instytucji jako agend dy-
scyplinowania, brał on także pod uwagę model instytucji jako narzędzi 
koordynowania. Trudno nie odnieść wrażenia, że Han nierzadko widzi 
w kalkulującej, egoistycznej naturze człowieka szansę dla wzmocnie-
nia państwa i ustanowienia porządku społecznego (Lim Xiao Wei 2005: 
88, 89, 97, 100; Harris 2009: 111). W takim właśnie wypadku zadaniem 
prawa jest nie ograniczanie, ale wykorzystywanie ludzkiej skłonności do 
maksymalizacji indywidualnej korzyści w celu realizacji dóbr wspólnych. 
Zrekonstruowane cechy ren xing nie są przeszkodą dla porządku – trzeba 
jednak stworzyć określony system instytucjonalny, który właśnie z uwagi 
na nie będzie „produkował” pożądane rezultaty11. 

Choć intuicje te opierają się częściowo na podobnych założeniach, nie 
zmierzają w kierunku budowy swoistej odmiany systemu check and balan-
ce. W traktatach legistycznych nie występuje idea stworzenia instytucjo-
nalnych forów uzgadniania i koordynowania spornych interesów. Uznaje 
się dysfunkcjonalność pluralizmu i jakiegokolwiek konfl iktu. Dominu-
je postulat ustanowienia „drogi osiągnięcia jedności” (用一之道) (KHF 
8:1) przez stworzenie systemu rządzenia państwem, który ukierunkuje 
człowieka – kalkulującego egoistę, ku podejmowaniu działań służących 
bezpośrednio dobru państwa. Celem władcy jest osiągnięcie sytuacji, 
w której „wszyscy stanowią jedność i nie ma [indywidualnych] korzyści” 
(皆明知而用之如一而無私) (KSY 1:23). Dopiero gdy „oświecony wład-
ca kładzie nacisk na poleganie na fa oraz znosi [indywidualne] korzy-
ści, w państwie nie ma pęknięć ani korników” (是故明主任法去私,

11 Na przykład w Księdze Han Fei czytamy: „władca poskramia ministrów przez [odwoły-
wanie się] do ich kalkulujących umysłów, a ministrowie służą władcy, posiadając kalkulujące 
umysły. Relacja pomiędzy nimi oparta jest na kalkulacji. Skrzywdzić siebie i przynieść korzyść 
państwu – tego ministrowie nie zrobią; szkodzić państwu i działać na korzyść ministrów – tego 
nie zrobi władca. Ministrowie nie znajdą korzyści w krzywdzeniu siebie samych; szkodząc pań-
stwu, władca podkopuje swoje relacje z ludźmi. Władca i ministrowie pracują razem, opierając 
się na zasadzie kalkulacji” (君以计畜臣, 臣以计事君. 君臣之交, 计也. 害身而利国, 臣弗为也; 
富国而利臣, 君不行也. 臣之情, 害身无利; 君之情, 害国无亲. 君臣也者, 以计合者也. 张觉, 
韩非子全译 (上), 贵州人民出版社) (KHF 19:5). 
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而國無隙蠹矣) (KSY 14:4). Indywidualne korzyści traktowane są jako 
niebezpieczeństwo dla państwowości. Nawiązując do tej terminologii, 
w traktacie Pięć Korników – Wu Di 五蠹 (KHF 49) Han Fei wskazuje 
na grupy społeczne (uczeni, którzy mówią o humanitarności i dawnych 
władcach; mówcy, których dyplomatyczne zdolności przynoszą im ko-
rzyść; prywatni wojownicy naruszający standardy; szukający pomocy 
u możnych, aby uciec od służby wojskowej, a także kupcy i artyści), które 
są uznane za szkodliwe właśnie dlatego, że „działają na rzecz swojego in-
teresu, nie zaś interesu państwa”. W innym rozdziale Han Fei zaleca „sta-
wianie na pierwszym miejscu [dobra] państwa, a nie podążanie za [indy-
widualnymi] korzyściami” (專舉公而私不從) (KHF 54:1); ustanowienie 
sprawnego państwa wymaga „blokowania [indywidualnych] korzyści” 
(塞私) (KHF 54:3). Tylko w takim sensie egoistyczna natura człowieka 
jest wykorzystywana do zapewniania porządku. 

2. Dla legistów skutki pozostawiania ludzkiej natury samej sobie będą – 
zarówno dla państwa oraz dóbr wspólnych, jak i w dłuższej perspekty-
wie dla samych ludzi – wyłącznie negatywne. Brak ingerencji w stosunki 
społeczne ze strony instytucji państwowych i poleganie na spontanicznych 
procesach samoorganizacji doprowadzi niechybnie do chaosu, czyli domi-
nacji indywidualnych korzyści, krótkowzroczności, a w rezultacie słabe-
go państwa z wątłą armią. Jak ujmuje to JeeLoo Liu, w czasach, w jakich 
przyszło żyć legistom, „jeżeli pozwoli się ludziom, by szli za swoimi natu-
ralnymi skłonnościami, społeczeństwo może tylko na tym stracić” (2010: 
190). Negatywne skutki związane z pozostawieniem natury człowieka sa-
mej sobie trzeba zatem minimalizować przez odpowiednie bodźcowanie 
i dyscyplinowanie ludzi, nałożenie i ścisłe egzekwowanie ograniczeń oraz 
tworzenie odpowiednich warunków brzegowych za pomocą zewnętrz-
nych, instytucjonalnych i intersubiektywnych mechanizmów. 

W pismach legistów nie znajdziemy rozważań nad możliwością pod-
trzymywania porządku społecznego przy wykorzystaniu procesów za-
chodzących spontanicznie (samoorganizacja), a zarazem mających swoje 
źródło w samym człowieku (samokontrola, samodojrzewanie). Legiści, 
w przeciwieństwie do konfucjanistów, nie traktują altruizmu krewniacze-
go jako ważnego czynnika tworzenia narzędzi porządkowania. Ich ana-
lizy dotyczą warunków, metod i technicznych problemów związanych 
z wprowadzaniem przez władcę instytucjonalnych mechanizmów – „ze-
wnętrznych” i „odgórnych” – oraz zarządzaniem nimi. Taka maszyneria 
instytucjonalna będzie działać gładko i bezwyjątkowo między innymi dla-
tego, że opiera się na trafnym rozpoznaniu skłonności człowieka – „mę-
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drzec widzi korzenie-podstawy rządzenia, zna zasadę, którą trzeba reali-
zować; kontrolowanie ludzi przypomina zatem kierowanie wody z góry 
na dół albo kierowanie ognia do suchych [przedmiotów] i z dala od mo-
krych” (聖人見本然之政, 知必然之理, 故其制民也, 如以高下制水, 
如以燥溼制火) (KSY 18:7; por. Allan 1997). 

W tym aspekcie można doszukiwać się wpływu myśli Xunzi, który roz-
winął inną metaforykę moralnego rozwoju. Zamiast klasycznej dla myśli 
konfucjańskiej alegorii wzrostu rośliny, posługuje się on metaforą wzmac-
niania burty lub zaostrzania metalu, co wskazuje na zasadniczą rolę ze-
wnętrznych determinant. Ulubionymi metaforami Xunzi są metafory „wy-
giętego drewna”, które może zostać wyprostowane, „nieostrego metalu”, 
który ma być naostrzony, oraz „bezkształtnej gliny”, którą da się wymode-
lować (KX 23). Ponieważ ren xing jest plastyczna, doskonale nadaje się do 
zewnętrznego „modelowania”. Z tej perspektywy problem porządkowania 
i ustanowienia dobrze urządzonego społeczeństwa jest problemem zor-
ganizowania struktur instytucjonalnych, które utemperują, powstrzymają 
lub ukierunkują „naturalne” skłonności ludzi, tak aby ich aktywności słu-
żyły dobru państwa. Pociąga to za sobą rozważania nad instytucjonalnymi 
formami kontroli społecznej, która opiera się bardziej na sankcjonowaniu 
i powstrzymywaniu, aniżeli na kultywowaniu i rozwijaniu. 

Podejście legistów zakłada silny paternalizm oraz wyraźny brak nie-
mal powszechnej wówczas wśród fi lozofów chińskich wiary w możliwość 
transformacji jednostki, polegającej na rozwijaniu elementu „dobrego” 
i przezwyciężenia „złego”. Zarówno Shang Yang, jak i Han Fei w ogóle 
nie brali pod uwagę możliwości, by uznać doskonalenie się, transgresję 
czy zasadniczą przemianę jednostek za fi lary porządkowania. Według 
nich „natura ludzka” w węższym znaczeniu – tzn. opisująca indywidualne 
właściwości konkretnego człowieka – jest co do zasady stała. Być może 
niektórzy potrafi ą przełamać swoją naturę, lecz tacy są nieliczni i nie na-
leży ich brać pod uwagę, projektując metody rządów. Nie jest to argument 
przeciwko samorozwojowi, lecz raczej przeciw rządom opartym na zało-
żeniu powszechności takich procesów. Strategia edukowania ludzi w celu 
rozwijania cnót charakteru została zatem uznana przez legistów za ograni-
czoną zakresowo, czyli naiwną i niepraktyczną. 

3. Bardzo wymowna jest stosowana przez Han Fei metafora „kosmetyki”, 
zaczerpnięta najpewniej od Shen Dao (zob. Jullien 1999: 41). Pokazuje ona, 
że zamiast zmieniać „naturalne” cechy ludzi, skuteczniej jest zarządzać 
nimi za pomocą zewnętrznych narzędzi do osiągania określonych celów 
ponadjednostkowych. Choć uroda (lub jej brak) jest właściwością wro-
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dzoną, kosmetyki pozwalają uwydatnić pożądane lub ukryć niepożądane 
cechy. Podobnie rzecz wygląda z perspektywy rządzenia. Nawet władca-
-mędrzec nie uczyni z niegodziwego człowieka godziwego, tak samo jak 
z brzydkiego pięknego. Może on jednak stosować narzędzia „kosmetyki 
społecznej”, aby stwarzać warunki, które będą skłaniać ludzi do podejmo-
wania określonych zachowań. Legiści analizowali i propagowali narzędzia 
władzy, które w procesie skutecznego rządzenia państwem mają odgrywać 
rolę „pomadki, tuszu i pudru”. Wysiłki zmierzające do uczynienia ludzi 
„humanitarnymi i sprawiedliwymi” są tak samo nieracjonalne, jak pró-
by sprawienia, aby byli mądrzy i długowieczni lub piękni. Zdaniem Han 
Fei systematyczne stosowanie „kosmetyki społecznej” prowadzi do najlep-
szych z możliwych skutków, biorąc pod uwagę dostępne metody.

4. Zgodnie z behawioralistyczną (a nie behawioralną) koncepcją człowieka 
przyjmowaną przez legistów, przy poszukiwaniu normatywnych narzędzi 
porządkowania kluczowe znaczenie ma manipulacja kontekstem i wyzna-
czenie warunków brzegowych wpływających na motywacje i determinują-
cych aktywności ludzi. Warunki (shi 勢) aktywują procesy motywacyjne 
oparte na wspólnym dla większości populacji dążeniu do maksymalizacji 
własnych korzyści. Nieesencjonalny charakter ren xing umożliwia elastycz-
ne stymulowanie ludzi służące osiąganiu różnorodnych celów. Uznanie 
„dążenia do korzyści” za uniwersalną właściwość człowieka doprowadziło 
Han Fei do stwierdzenia, że „nagrody i kary spełnią swoje zadanie, ponie-
waż do natury ludzkiej należą upodobania i niechęci. [Gdy tak się stanie], 
nakazy i zakazy mogą być ustanowione, przez co droga (dao) rządzenia jest 
gotowa, a system sprawowania rządów jest kompletny” (人情者, 有好惡, 
故賞罰可用; 賞罰可用則禁令可立而治道具矣) (KHF 48:1). Odejście 
od rządzenia przez obiektywne standardy (fa) i umożliwianie ludziom 
„podążania za [indywidualnymi] korzyściami” (私其外) przypomina „sta-
rania ugaszenia pożaru przez podkładanie drew” (則是負薪而救火也) 
(KHF 6:1; też KSY 23:2). 

Wysiłek legistów polega na opracowaniu metod używania „wody”, która 
ugasi „pożar” wywołany hołdowaniem indywidualnym interesom. Ponie-
waż wszyscy mają kalkulujący umysł, władca musi opracować taki katalog 
kar i nagród, aby motywować adresatów do aktywności, które służą dobru 
państwa – „w warunkach, gdzie nikt nie może popełnić występku, nawet 
człowiek pokroju Zhi [synonim niegodziwca] będzie godny zaufania, w wa-
runkach zaś, gdzie każdy może popełnić występek, nawet człowiek pokroju 
Bo Yi [synonim człowieka uczciwego] może być podejrzany” (勢不能為姦, 
雖跖可信也; 勢得為姦, 雖伯夷可疑也) (KSY 18:3). Należy zaaranżować 
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sytuację tak, aby człowiek dokonał wyboru wpisującego się w ustanowio-
ną strategię rządzenia. Dlatego oświecony władca porządkuje bieg rzeczy 
zewnętrznymi, instytucjonalnymi narzędziami „prostowania i zginania”. 
Nacisk kładzie się na manipulowanie nagrodami i karami, określającymi 
warunki, w których ludzie podejmują decyzje (Ames 1994: 155).

2.4. Podsumowanie

W językach zachodnich mówienie o „naturze” danego X wskazuje na jego 
statyczne, niezmienne właściwości – jego esencjalne cechy („X-owatość”). 
Nierzadko też pojęcie natury człowieka ma wskazywać cechę odróżniają-
cą go od innych zwierząt (np. rozum, język, praca, kultura, samoświado-
mość). Tymczasem język chiński koduje inne przedrozumienia związane 
ze znakiem xing. Etymologia przywołująca metaforykę wzrostu rośliny 
naprowadza na procesualne i rozwojowe denotacje znaku xing, zgodne 
zresztą z założeniem wszechobecnych transformacji, cechującym fi lozo-
fi ę chińską w ogóle. Trudno się dziwić, że w jej obrębie – jak zauważył 
Dan Robins – pomimo różnorodności podejść, „użycia terminu «xing» 
(...) były oparte na jednym zbiorze założeń i oczekiwań”. Jego zdaniem, 
xing rozumiano jako „kierunek, trend, aktywność, proces”; jako „coś dy-
namicznego, nie statycznego” (2011: 33; podobnie np. Allen 1997: 108; 
Liang Tao 2009: 185). Xing nie implikowało zatem esencjonalnych cech 
(„dłougopisowatość”, „kwadratowatość”), ale wskazywało na spontanicz-
ną, najłatwiejszą i bezwysiłkową drogę rozwoju, która wynika z interakcji 
pewnych inherentnych właściwości z otoczeniem. 

Powszechnie uznawano, że spontaniczne funkcjonowanie wyma-
ga wielu złożonych relacji ze środowiskiem. Myli się Erica Brindley, gdy 
przedstawia konfucjańską i legistyczną wizję natury człowieka poprzez 
przeciwstawienie orientacji wewnętrznej i zewnętrznej (2010: 101). Zna-
czenie xing bliskie jest „naturalnym przekształceniom”, które z kolei stano-
wią efekt warunków wyjściowych (różne inklinacje serca-umysłu: „cztery 
nasiona” albo skłonność do maksymalizowania własnych korzyści) i brze-
gowych (środowisko pobudzające albo ukierunkowujące). Pomimo róż-
nych poglądów na temat wrodzonych skłonności serca-umysłu, KSY i KM 
porównują ren xing do spływającej w dół wody. Mamy zatem do czynienia 
z podobnymi presupozycjami dotyczącymi rozumienia natury człowieka. 
Dla Mencjusza ren xing nie jest ani „czterema nasionami”, ani efektem 
ich rozwijania (cnotami), lecz stanowi proces transformacji pierwsze-
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go w drugie, dokonujący się pod wpływem czynników środowiskowych. 
Podobnie u legistów, ren xing to skłonność do osiągania własnych korzy-
ści w odpowiedzi na warunki danej sytuacji, co przychodzi ludziom bez 
żadnego wysiłku, dokonuje się spontanicznie. Mencjusza i Han Fei różni 
przyjęcie innej wyjściowej konfi guracji skłonności serca-umysłu oraz od-
mienny stosunek do zagadnienia wpływu ludzi na siebie nawzjem. 

W obu analizowanych koncepcjach bardzo ważne są warunki zewnę-
trze oraz umiejętne zarządzanie nimi (Hall, Ames 1987: 219). Duża część 
rozważań fi lozofów konfucjańskich dotyczyła tworzenia właściwego kon-
tekstu samodojrzewania. Tymczasem pomysły legistów koncentrowały 
się wokół problemu, jak stworzyć sytuację (poprzez określenie warunków 
brzegowych), która skieruje ludzi ku oczekiwanym aktywnościom. Dys-
kusję pomiędzy tymi szkołami można sprowadzić do dylematu: czy bu-
dować narzędzia umożliwiające ludziom wykorzystywanie istniejących 
m o ż l i w o ś c i  (rozwój „czterech nasion”) i skłaniające ich do tego, czy 
też tworzyć środki, których stosowanie pozwala na czerpanie korzyści 
z k o n i e c z n o ś c i, wynikającej z odpowiedniego zaaranżowania sytu-
acji (bodźcowanie przez obiektywne standardy). 

Uczeni konfucjańscy i legiści poszukiwali ogólnych strategii porządko-
wania opartych na ren xing. Zakładali, że wiedza o xing danego X może 
i powinna być przekształcona w zbiór dyrektyw efektywnego zarządzania X. 
W tym przypadku można mówić o przyjmowaniu tezy „minimalnego 
realizmu psychologicznego” (np. Flanagan 1991: 32–55). Zgodnie z nią, 
przy budowie postulatywnych koncepcji (i wyprowadzaniu dyrektyw sku-
tecznego działania) zachodzi konieczność oparcia się na faktach dotyczą-
cych między innymi naturalnego wyposażenia człowieka. Odwołując się 
do współczesnych kategorii, można powiedzieć, że wizja konfucjańska 
oparta jest na empirycznych podstawach altruizmu krewniaczego i teorii 
instynktów społecznych (social instinct theory), a w centrum znajdują się tu 
emocje związane z relacjami pokrewieństwa. Idea rozszerzania emocji jest 
także darwinowska – społeczne instynkty, których przedmiotem (zgodnie 
z przewidywaniami teorii altruizmu krewniaczego) są najbliżsi, po spełnie-
niu kilku warunków mogą być rozszerzane na osoby, z którymi wchodzimy 
w relacje bardziej instrumentalne. Tymczasem pomysły legistów przypo-
minają raczej rozważania prowadzone na poziomie doboru jednostkowego, 
oparte na teorii bezpośredniego dostosowania (direct fi tness).

Konfucjańska i legistyczna wizja nie są prometejskie – tzn. nie postulu-
ją przezwyciężenia tego, jaki człowiek jest. Rozważają za to różne sposoby 
dopasowania się do tej sytuacji. Człowiek nie jest napiętnowany jakimś 
fundamentalnym brakiem, który wymagałby przekraczania własnej nie-
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doskonałej natury. W optymistycznej wizji konfucjańskiej nacisk kładzie 
się na rozwijanie mechanizmów i wskazówek dotyczących pielęgnowania 
wrodzonych tendencji człowieka. Normatywne narzędzia porządkowania 
muszą nie tylko współgrać z tymi tendencjami (pobudzać je, akcelero-
wać ich rozwój, uwzględniać nierówność w zasięgu i sile ich ekspresji), 
ale nawet (niektóre z nich) stanowią efekt ich transformacji. W fi lozofi i 
legistycznej akcent położono na stworzenie całościowego, zupełnego i ze-
wnętrznego w stosunku do jednostki systemu rządzenia, który jest dosto-
sowany do egoistycznych inklinacji człowieka. Rozważając normatywne 
narzędzia porządkowania, fi lozofowie konfucjańscy starali się pogodzić 
wpływy czynników zewnętrznych (normy rytualne li) i wewnętrznych 
(cnoty i sprawności społeczno-moralne) oraz spontanicznych (emocje 
moralne) i niespontanicznych (sądy i decyzje). Kreślona przez nich archi-
tektura świata normatywnego zakłada dążenie do integracji owych wy-
miarów. Tymczasem legiści, opierając się na innej wizji ren xing, brali pod 
uwagę tylko te narzędzia normatywne, które oddziałują zewnętrznie na 
jednostki i gwarantują, że oparty na nich system rządzenia – przy spełnie-
niu innych warunków – funkcjonuje automatycznie, samoczynnie i spon-
tanicznie. Dla obu szkół ustanowienie porządku społecznego nie wymaga 
podejmowania aktywności przeciwnych ren xing.
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Rozdział 3

DOJRZAŁY CZŁOWIEK 
JAKO TWÓRCA PORZĄDKU

3.1. Wstęp

Konfucjańsko-legistyczną polemikę na temat sposobu ustanawiania po-
rządku społecznego w czasach pluralizacji życia społecznego i „wojny 
wszystkich ze wszystkimi” należy rozpatrywać na tle ówczesnego sporu 
o przesłanki i warunki skutecznego działania. Dotyczył on tego, czy gwa-
rantem skuteczności jest rozwijanie pożądanych zdolności osobowych, 
czy też wystarczy właściwe wykorzystywanie i modyfi kowanie „obiektyw-
nych tendencji narzucanych przez sytuację” (Jullien 1999: 39) lub zorgani-
zowanie systemu bodźców tak, aby ludzie zachowywali się w oczekiwany 
sposób. Chodzi o wybór pomiędzy rozwijaniem wewnętrznych właściwo-
ści podmiotu poprzez stosowanie zewnętrznych, „pobudzających” środ-
ków a wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi opartych na wewnętrznych 
skłonnościach człowieka. Każda ze strategii skutecznego działania posłu-
żyła do budowy odmiennej wizji ustanowienia i podtrzymywania porząd-
ku społecznego. 

W pierwszym przypadku gwarantem (albo locus) porządkowania są 
ludzie obdarzeni specjalnymi zdolnościami, w drugim ‒ maszyneria in-
stytucjonalna, odpowiednio ukierunkowująca aktywności ludzi i pozwa-
lająca na osiąganie celów niezależnie od cech jednostek (także władcy). 
Wybór jednej z tych dróg był uzależniony od przyjmowanego rozumie-
nia natury człowieka. Konfucjański umiarkowany optymizm preferował 
strategię pielęgnowania polegającą na pobudzaniu korzystnych transfor-
macji serc-umysłów, co miało prowadzić do wykształcania pożądanych 
cech osobowych. Z kolei legistyczny pesymistyczny realizm związany był 
ze strategią dyscyplinowania i kreowania za pomocą narzędzi instytucjo-
nalnych takich sytuacji, w których nawet niegodziwi i egoistyczni ludzie 
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przyczynią się do realizacji interesów państwa. Niezależnie od tych różnic, 
obie tradycje uznają konieczność funkcjonowania normatywnych instru-
mentów ustanawiania porządku społecznego1.

Dla pełnego zrozumienia projektu konfucjańskiego należy zrekonstru-
ować podstawowe presupozycje, na jakich opiera się nauka rujia w kwestii 
ustanawiania porządku społecznego. Zostały one wyartykułowane poprzez 
odwołanie się do źródłowej dla tej tradycji metaforyki „korzeni-podstaw” 
i „gałęzi-manifestacji” (3.2). Na tym tle można dopiero przedstawiać pre-
ferowane przez konfucjanistów normatywne narzędzia porządkowania, 
które pozwolą wyjść poza błędne oddzielanie czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych (3.3.1). Mając to na uwadze, w dalszej części zostanie za-
prezentowana etymologia i funkcje spełniane przez „narzędzia zewnętrz-
ne”, czyli rytuały społeczne (li) (3.3.2) oraz „narzędzia wewnętrzne” 
– sprawności społeczno-moralne, na które składają się cnoty i nawyki-
-umiejętności (3.3.3, 3.3.4). Do zrozumienia nauki rujia najważniejsze 
jest jednak przedstawienie dynamicznych interakcji pomiędzy rytuałami 
społecznymi a sprawnościami społeczno-moralnymi, wymiarem „ze-
wnętrznym” a „wewnętrznym” (3.3.5). Dopełnieniem tych analiz będzie 
rekonstrukcja konfucjańskiego modelu socjalizacji normatywnej jako po-
budzania (3.3.6). Dopiero w następnej kolejności, na kartach rozdziału 4 
można będzie przeprowadzić nieupraszczające, kompleksowe studia nad 
stosunkiem uczonych rujia do prawa jako jednym z możliwych narzędzi 
porządkowania.

3.2. Zależności pomiędzy „korzeniem-podstawą” 
a „gałęzią-manifestacją”

Zgodnie z podstawową presupozycją, na jakiej opiera się nauka rujia – 
procesy skutecznego ustanawiania porządku społecznego mają swe ulty-
matywne źródło w człowieku2. Ich rdzeń stanowią transformacje serca-

1 Sprzeciwiali się temu taoiści, argumentując na rzecz rezygnacji z jakichkolwiek form kon-
struktywizmu (aktywizmu) społecznego w tym aspekcie. Kreowana przez ludzi normatywność 
(niezależnie od tego, czy całkowicie konwencjonalna, czy też opierająca się na naturalnych skłon-
nościach) jest dla nich przyczyną chaosu (KDC 38; zob. Yan 2009). Zgodnie ze stanowiskiem 
rujia i fajia, bez takich wysiłków niemożliwe jest jednak zaprowadzenie trwałego porządku. 

2 W tym względzie jest to rozwinięcie wcześniejszych, protokonfucjańskich wątków. 
B. Schwartz zwraca uwagę, że pogląd, zgodnie z którym „porządek społeczno-polityczny zale-
ży od wewnętrznych cnót królów i urzędników” jest w pełni obecny w Księdze pieśni, Księdze 
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-umysłu, polegające na pielęgnowaniu wrodzonych zaczątków dobra. 
Konfucjańska narracja opiera się na idei spersonalizowanego rozwoju, 
a nie arystotelesowskiej aktualizacji zgodnie z określonym algorytmem. 
Konfucjańską i arystotelesowską koncepcję różni stosunek do celu – pod-
czas gdy „aktualizacja” zakłada istnienie jakiegoś stanu docelowego (for-
my docelowej), „rozwijanie” uwydatnia znaczenie dynamicznej interakcji 
pomiędzy czynnikami środowiskowymi i wewnętrznym wyposażeniem 
(„cztery nasiona”). 

1. Aby zrozumieć konfucjański pomysł na ustanowienie porządku, należy 
przywołać jedną z charakterystycznych cech antycznego chińskiego dys-
kursu argumentacyjnego – odróżnianie ben 本 od mo 末. „Korzeń-pod-
stawa” (ben 本) to czynniki wewnętrzne, uprzednie i stanowiące warunek 
właściwego zachodzenia złożonych procesów. Kultywowanie ben jest ko-
nieczne (choć nie w sensie przyczynowo-skutkowym, ale funkcjonalnym 
i jednocześnie ontogenetycznym) dla wzrostu i dojrzewania całości. Tym-
czasem „gałęzie-manifestacje” (mo 末) – a etymologicznie owoce – stano-
wią widoczny efekt oddziaływania środowiska z „korzeniami-podstawa-
mi”. Zależność między nimi jest następująca: mo umożliwiają i warunkują 
dynamikę, której ben są konsekwencją oraz współdeterminantą. Odróż-
nianie ben od mo nie zaprzecza występowaniu powiązań pomiędzy nimi: 
bez solidnych „korzeni-podstaw” roślina nie może wzrastać, choć także 
„gałęzie-manifestacje” przyczyniają się do dojrzewania całości. Ben i mo są 
zatem komplementarne względem siebie – są aspektami jednego procesu 
(zob. Rošker 2012: 13–14). Ich powiązania przejawiają się w ścisłej współ-
zależności rozwojowej – „żadna roślina nie rozwinie najpierw swego sy-
stemu korzeniowego do jego pełnej formy, by dopiero później wykształcić 
pień, gałęzie i liście” (Wójcik 2001b: 355). Bez pielęgnowania korzeni „po-
rządek” wśród gałęzi będzie nietrwały; troska o korzeń jest zaś niezbędna 
dla rozrostu gałęzi. Rozwój gałęzi (rozumianych jako rodzina, wspólnota 
lokalna, państwo) opiera się zatem na pielęgnacji korzeni (własnego serca-
-umysłu). Relacje pomiędzy ben i mo można analizować względem pierw-
szeństwa ontogenetycznego (co jest wcześniejsze czasowo w procesie roz-
wojowym) oraz biorąc pod uwagę ich znaczenie dla porządkowania (co 

dokumentów i Komentarzach Zuo (2009: 77). Wkład uczonych konfucjańskich polegał na opra-
cowaniu bardziej inkluzywnego (tj. dotyczącego nie tylko władców i urzędników) przewodnika 
samodojrzewania, w którym czynniki będące probierzem porządku nie są traktowane jako ze-
wnętrzne względem człowieka; przeciwnie – stanowią element naturalnego wyposażenia, które 
każdy jest zdolny rozwinąć.
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jest ważniejsze dla ustanawiania porządku, rozumianego jako właściwe 
funkcjonowanie pewnej złożonej całości w określonym otoczeniu)3. 

Wielka nauka odróżnia ben i mo: „zjawiska, dosłownie: rzeczy, mają 
swoje korzenie-podstawy i gałęzie-manifestacje” (物有本末). Cały prob-
lem polega na wskazaniu, co w obrębie domeny społecznej jest uprzed-
nie (ben), a co wtórne (mo) oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy nimi. 
Zgodnie z wizją zaprezentowaną w Wielkiej nauce – „począwszy od Syna 
Niebios [tj. władcy], aż do zwykłych ludzi, każdy winien traktować kul-
tywowanie osobowości jako ben. Gdy ben jest chaotyczne, nie zdarza się, 
by mo było uporządkowane” (自天子以至於庶人, 壹是皆以修身為本. 
其本亂而末治者否矣). „Korzeniem-podstawą” jest zatem kultywowanie 
osobowości, czyli samodojrzewanie – xiushen 修身. Piktogram xiu 修 
składa się z dwóch elementów: you 攸 i shan 彡. Ten ostatni, zgodnie 
z Shuowen, przestawia linie namalowane za pomocą włosianego pędzla. 
Komentatorzy objaśniali shan jako „dekorowanie”, „czyszczenie”, „zamia-
tanie”, co konotuje znaczenia o silnym charakterze estetycznym (Slinger-
land 2003a: 296). Znak shen 身 obrazuje z kolei kroczącego człowieka 
z wydatnym brzuchem (a zgodnie z rzadziej przyjmowaną interpretacją 
– kobietę w ciąży), co można odczytać jako „osobowość”, „siebie samego”. 
W konsekwencji całość – xiushen – oznacza akty „dekorowania”, „czysz-
czenia” i „zamiatania” własnej osobowości, a zatem wysiłki związane 
z pielęgnowaniem samego siebie4.

2. W jaki sposób konfucjaniści pogodzili z sobą koncentrację na jednost-
kowym samodojrzewaniu z podstawowym znaczeniem przypisywanym 
rodzinie i relacjom pokrewieństwa? Nowatorstwo Mistrzów polegało nie 
tylko na innym rozumieniu rodziny (jako wąskiej wspólnoty pokrewień-
stwa, a nie szerokiego rodu-klanu), lecz przede wszystkim na uznaniu 

3 Dodać trzeba, że uznanie tego, co niewidoczne i ukryte, za zasadniczą determinantę 
(w sensie funkcjonalnym) nie jest jednak przykładem rozumowania zakładającego istnienie 
„dwóch światów” (zjawiska – bytu; immanencji – transcendencji), nie oznacza także domina-
cji analiz przyczynowo–skutkowych. Inaczej niż w przypadku odróżniania rzeczywistości im-
manentnej (zjawisko) i transcendentnej (byt, idea), na którym oparta była Zachodnia meta-
fi zyka, ben i mo przynależą do jednego „immanentnego” świata. Konfucjanizm, podobnie jak 
większość szkół fi lozofi cznych okresu Walczących Królestw, preferuje rozumowania systemowe 
i funkcjonalne, blisko związane z metaforyką ben i mo.

4 Trzeba dodać, że analizy przekształceń znaków pisma chińskiego wykorzystywanych 
w okresie ok. 900 lat rządów Zhou obrazują, jak „odkrywano” procesy zachodzące w sercu-
-umyśle (Li Youguang 2010: 48). Zmiany elementów składających się na piktogramy kodyfi kują 
narastanie zainteresowana zjawiskiem świadomości. Wiązało się to z podkreśleniem znacze-
nia procesów zachodzących wewnątrz człowieka dla wszystkich innych obszarów życia (Roetz 
2005).
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wysiłków samodojrzewania za ważniejsze i funkcjonalnie uprzednie wo-
bec procesów zachodzących na wyższych poziomach organizacji społecz-
nej (rodziny, wspólnoty lokalnej, państwa, cesarstwa). Obie te kwestie są 
zresztą z sobą powiązane. Kung-chuan Hsiao trafnie podkreśla, że trak-
towanie podmiotu jako locus porządkowania było wyrazem odejścia od 
systemu klanowej rodziny (1979: 120–121). Podobne stanowisko zajmuje 
Chen Hongxing. Jego zdaniem Konfucjusz, umieszczając miłość pomię-
dzy familiaryzem a byciem humanitarnym, wykluczał bezwzględną do-
minację struktury klanowej i więzów krwi oraz wskazywał na źródła hu-
manitarności dostępne dla każdego (2010: 519). Zgodnie z nauką rujia, 
niezależnie od wagi kontekstu rodzinnego, tak naprawdę „wszystko musi 
rozpocząć się w jednostce” (Shu-Hsien Liu 1998: 59). Wiele fragmentów 
Czteroksiągu potwierdza takie stanowisko5.

Naukę konfucjańską cechuje humanizm w dwóch aspektach: wertykal-
nym i horyzontalnym. Pierwszy z nich uwypukla fundamentalne znaczenie 
procesów dokonujących się w sercu-umyśle, które determinują stan „gałęzi-
-manifestacji”. W ten sposób, przy uwzględnieniu roli determinant niezależ-
nych od człowieka, podkreślana jest – ugruntowana w ren xing – zdolność 
ludzi do wpływania na świat społeczny oraz na inne elementy organicznie 
rozumianego kosmosu. Drugi aspekt wskazuje na możliwość samodojrze-
wania dostępną dla każdego człowieka. Stanowisko konfucjańskie zakłada 
równość ludzi pod względem posiadanych elementów serca-umysłu, które 
każdy może rozwinąć w dojrzałe formy. Novum nauki konfucjańskiej polega 
na uznaniu uniwersalnej możliwości samodojrzewania, przez co każdy czło-
wiek ma szanse pozytywnie wpływać na porządek społeczny. 

Interesująca w tym kontekście jest rozmowa Mistrza z uczniami, 
w której Konfucjusz zapytał ich o to, co zrobiliby, gdyby ich zasługi zosta-

5 Konfucjusz nauczał, że „humanitarność (ren) musi narodzić się w Tobie samym – jak-
że mogłaby zależeć od innych?” (為仁由己由人乎哉?) (DK 12:1). Poprzez indywidualne 
wysiłki i starania podmiot może rozwijać to, co jest możliwe dla każdego – „czy humanitar-
ność (ren) jest daleko? Gdy tylko zapragnę ren, znajdę ren tuż obok” (仁遠乎哉？我欲仁,
斯仁至矣) (DK 7:30). W tych samych kategoriach została opisana różnica między człowiekiem 
szlachetnym i małym: „człowiek dojrzały szuka tego, co znajduje w sobie; człowiek mały szuka tego, 
co mają inni [bardziej dosłownie: szlachetny szuka w sobie; mały szuka u innych]” (君子諸己, 
小人求諸人) (DK 15:21). Aby zrozumieć innych, trzeba podjąć wysiłki zrozumienia siebie 
(DK 6:30). Podobnie argumentował Mencjusz: „szukaj ich, a odnajdziesz; zaniedbaj je, a stracisz; 
w ten sposób szukanie pomaga w znajdowaniu, a to, czego poszukujesz, znajduje się w Tobie” 
(求則得之, 舍則失之, 是求有益於得也, 求在我者也) (KM 7A:3); „wszystkie rzeczy są 
w osobie kompletne. Nie ma większej przyjemności, niż badanie siebie i bycie prawdziwym” 
(萬物皆備於我矣. 反身而誠, 樂莫大焉) (KM 7A:4; tłum. AIW). Zauważył on, że „chorobą 
ludzi jest zaniedbywanie własnego poletka i plewienie poletka innych; oczekują od innych wiele, 
zaś od siebie mało” (人病舍其田而芸人之田, 所求於人者重, 而所以自任者輕) (KM 7B:32). 



104

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

ły kiedyś docenione i mogliby rozwijać swoje talenty. Pierwszemu z nich 
marzyły się rządy w małym księstwie, gdzie w trzy lata zaprowadziłby 
porządek. Drugi miał podobne aspiracje, choć jako hipotetyczny władca 
ograniczyłby się jedynie do polepszenia sytuacji ekonomicznej, pozosta-
wiając edukację moralną mądrzejszym od siebie. Trzeci zaś, dużo skrom-
niejszy, zadowoliłby się nieeksponowaną funkcją pomocnika w świąty-
ni przodków i służbą w czasie wizyt dyplomatycznych. Każdy z uczniów 
zamierzał ustanowić porządek innym sposobem – piastowaniem urzędu 
władcy bądź (w przypadku trzeciego ucznia) asystowaniem przy jednym 
z elementów realizowania polityki. Tymczasem Zengxi (co nie jest po-
zbawione znaczenia – grający w czasie rozmowy na instrumencie struno-
wym) odpowiedział: „u schyłku wiosny, gdy już się nosi wiosenne szaty, 
chciałbym w gronie kilku rówieśników i kilku młodszych chłopców ką-
pać się w rzece Yi, rozkoszować się chłodnym powiewem wiatru u Ołta-
rza Modłów o Letni Deszcz, recytować pieśni, a potem wrócić do domu” 
(莫春者, 春服既成. 冠者五六人, 童子六七人, 浴乎沂, 風乎舞雩, 
詠而歸) (DK 11:25; tłum. KCz-M i inni). Trzy pierwsze odpowiedzi wyra-
żają kolejno coraz mniej bezpośrednie wysiłki zmierzające do ustanowienia 
porządku społecznego. Ostatni pomysł, któremu przyklasnął Mistrz, opiera 
się na celebrowaniu codziennych życiowych aktywności związanych z po-
dążeniem drogą samodojrzewania. Polega ona na ciągłym poszukiwaniu 
współbrzmienia człowieka z Przyrodą (wiatr, woda), zapośredniczonego 
przez formy kulturowe (recytowanie pieśni, pobliski Ołtarz Modłów o Let-
ni Deszcz). Najbardziej niebezpośredni i prozaiczny sposób wpływania na 
porządek został jednocześnie uznany za w największym stopniu pożądany.

Przekonanie o możliwości wpływania na porządek społeczny przez 
każdego, nawet przez osobę niezajmującą wyróżnionego stanowiska, jesz-
cze dobitniej wyraża fragment w którym zapytano Konfucjusza, dlacze-
go nie uczestniczy w rządzeniu (為政) (DK 2:21)? W odpowiedzi Mistrz 
przywołał Księgę dokumentów „Xiao! Bądź xiao, przyjacielski w stosunku 
do starszych i młodszych, a będziesz wpływał na rządzenie” (孝乎惟孝, 
友于兄弟, 施於有政). Skoro bycie kochającym synem i dobrym bratem 
„jest już uczestniczeniem w rządzeniu, dlaczego muszę jeszcze uczestni-
czyć w [formalnym] rządzeniu” (是亦為政, 奚其為為政?). W naszym 
codziennym życiu, w najbliższym kontekście społecznym możemy samo-
dojrzewać, a przez to pozytywnie wpływać na rządzenie tworzące element 
procesów ustanawiania porządku społecznego. Skutków takich aktywno-
ści nie widać na pierwszy rzut oka, ale to właśnie ich długofalowe oddzia-
ływanie podkreślali uczeni konfucjańscy. Każdy, nie tylko władca, może 
zatem podtrzymywać porządek społeczny i być za niego odpowiedzialny. 
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3. Warto zastanowić się nad przyczynami uznawania przez uczonych kon-
fucjańskich transformacji serca-umysłu człowieka za „korzeń-podstawę” 
porządkowania. Pierwsza z nich związana jest z przyjętą wizją natury 
człowieka. Według konfucjanistów pielęgnowanie i rozwijanie „nasion” 
w dojrzałe formy wymaga aktywności jednostki. Pozostawienie ludzkiej 
natury samej sobie nie będzie skutkowało ustanawianiem dobra. Tylko 
spontaniczno-sterowane przekształcenia serca-umysłu mogą prowadzić 
do wytworzenia sprawności społeczno-moralnych, które umożliwiają po-
dejmowanie właściwych decyzji przez konkretną osobę w określonych wa-
runkach. W tym sensie człowiek jest locus zarówno porządku, jak i chaosu 
– od jego wysiłków zależy to, czy jego zachowania i ich efekty będą wpły-
wały pozytywnie na podtrzymywanie korzystnych związków z organicy-
stycznie rozumianym Niebem. Czynniki stanowiące warunek konieczny, 
lecz nie wystarczający, dla zachodzenia skutecznych procesów porządko-
wania, przynależą naturze człowieka i znajdują się w jego gestii. 

W konsekwencji „zasadniczym błędem jest poszukiwanie zewnętrz-
nych standardów dla uchwycenia Drogi i ignorowanie prawdziwego jej 
źródła – wrodzonego zmysłu moralnego” (Ivanhoe 2002: 19). Bez pracy 
człowieka, ukierunkowanej na własne serce-umysł, każda próba zaprowa-
dzania porządku z zewnątrz jest w dłuższej perspektywie czasu skazana 
na niepowodzenie. W tym kontekście należy rozumieć pozorną sprzecz-
ność, jaką odnajdziemy w DK. Z jednej strony, „nie sposób stać się doj-
rzałym, nie rozpoznając imperatywów [Nieba]” (不知命無以為君子也) 
(DK 20:3). Z drugiej jednak strony Mistrz pyta retorycznie: „czyż Niebio-
sa mówią?” (天何哉?) (DK 17:17). Tian nie jest bezpośrednim źródłem 
możliwych do ustalenia intersubiektywnych treści, także dyrektywalnych. 
„Niebiosa nie mówią”, a jednak aby być człowiekiem dojrzałym, należy re-
alizować dekrety Nieba. Oznacza to, że powinno się samemu ożywić formy 
tradycji kulturowej, wsłuchiwać się we wszechogarniający rytm przemian 
i naśladować go. Wymaga to indywidualnych wysiłków skierowanych na 
rozwijanie „nasion” dobra.

Druga przyczyna związana jest ze sposobem rozumienia przez 
uczonych konfucjańskich miejsca człowieka w świecie. Ich zdaniem, 
jesteśmy usytuowani w centrum koncentrycznych kręgów, począw-
szy od najbardziej lokalnych (rodzina, wspólnota sąsiedzka), do tych 
ponadlokalnych (księstwo, Wszystko pod Niebem). Z kolei czło-
wiek wpływa na całość poprzez dokonujące się w nim samym prze-
kształcenia (Wójcik 2010: 48, 54, 59, 83). Mencjusz tłumaczy po-
wiedzenie: „cesarstwo, księstwo, rodzina” (天下國家) następująco: 
„korzenie cesarstwa są w księstwie. Korzenie księstwa są w rodzinie. 
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Korzenie rodziny są w osobie” (天下之本在國國之本在家家之本在身) 
(KM 4A:5; tłum. AIW)6. Właściwości podmiotu oraz to, co znajduje się na 
zewnątrz niego, są z sobą związane na podobnych zasadach jak ben i mo. 
Człowiek jest uczestnikiem, a może stać się współtwórcą procesów doko-
nujących się w kosmosie. Pod pewnymi warunkami może być nie tylko 
obiektem procesów obejmujących Niebo i Ziemię, ale także sprawcą obo-
pólnie korzystnego wzrastania wszystkich rzeczy. 

Przyjęcie, że występuje funkcjonalna współzależność pomiędzy ludźmi 
żyjącymi w społeczeństwie, będącym fragmentem większej całości, sta-
nowi trzeci czynnik, który skłania fi lozofów konfucjańskich do tego, by 
traktować samodojrzewanie jako „podstawę-korzeń” procesów porząd-
kowania. W ten sposób wyjaśniano związek pomiędzy ustanawianiem 
siebie i innych; własnym a cudzym dobrostanem. Wątek ten znajdziemy 
we wszystkich klasycznych dziełach kanonu konfucjańskiego7. Każdy jest 
doskonale wyposażony do samodojrzewania, które stanowi najlepszy ak-
celerator dojrzewania u innych. Podążając Drogą, człowiek staje się jed-
nocześnie otoczeniem pobudzającym procesy wzrostu u innych. Ponieważ 
to, jaki jestem, wpływa na otoczenie, które zwrotnie wpływa na mnie, nie 
można odseparować „budowania siebie” od „budowania innych”. W tym 
sensie pomaganie innym w dojrzewaniu prowadzi do pozytywnych skut-
ków dla nas samych. Nie ma racji JeeLoo Liu, która ten rys nauki kon-
fucjańskiej odczytuje w następujący sposób: „ulepszanie samego siebie 
nie jest tak dobre, jak ulepszanie całej ludzkiej rasy [sic!]; bycie szczęśli-
wym samemu nie jest tak dobre, jak sprawianie, by wszyscy byli szczęś-
liwi” (2010: 63). Interpretacji tej brak symetrii i przemienności charak-

6 Podobnie w Wielkiej nauce: „starożytni, którzy chcieli ukazać światu wspaniałość swej 
cnoty za pomocą porządkowania cesarstwa, najpierw zaprowadzali porządek w swych włas-
nych księstwach. Aby uporządkować księstwo, najpierw regulowali stosunki w rodzinie. Aby 
je uregulować, najpierw sami dojrzewali” (古之欲明明德於天下者, 先治其國; 欲治其國者, 
先齊其家; 欲齊其家者, 先修其身) (WN; tłum. AIW). 

7 Konfucjusz wyjaśnia Zilu istotę człowieka dojrzałego w słowach: „kultywuję siebie dla 
[ustanowienia] szacunku” (己以敬) (DK 14:42). Na dalsze dopytywania Mistrz odpowiada: 
„kultywuje siebie dla [zapewnienia] pokoju innym” (己以安人) i dalej, „kultywuje siebie dla 
wszystkich ludzi” (己以安百姓). „Kultywowanie siebie” (修己) i zapewnianie „bezpieczeństwa 
ludziom” (安人) są dwoma stronami tego samego procesu. „Człowiek o dużym ren chęć usta-
nowienia siebie wiąże z chęcią ustanowienia innych; chcąc rozszerzyć siebie, poszukuje sposo-
bów rozszerzenia innych” (夫仁者, 己欲立而立人, 己欲達而達人) (DK 6:28, 13:13; DŚ 20). 
Według Mistrza, człowiek dojrzały pomaga realizować ludziom ich cenne właściwości, unikając 
pomocy w realizacji złych; mały człowiek czyni odwrotnie (DK 12:16). W DŚ „realizacja siebie” 
(成己) jest powiązana z „realizacją innych [rzeczy]” (成物). Tymczasem WN wiąże „manifesto-
wanie [swojej] błyszczącej cnoty” (明明德) z „kochaniem ludzi” (親民). Mencjusz zaś naucza, 
że „uczynienie siebie doskonałym” (獨善其) łączy się z „uczynieniem doskonałym Wszystkiego 
pod Niebem” (兼善天下) (KM 7A:9). 
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terystycznej dla podejścia konfucjańskiego. Zgodnie z nim, budowanie 
siebie jest zarazem budowaniem innych, uszczęśliwianie innych jest jed-
nocześnie uszczęśliwianiem siebie. Aby przełamać fałszywą alternatywę 
pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem (Kung-chuan Hsiao 1979: 
103), wystarczy przyjąć dłuższą perspektywę czasową, zrozumieć relacyj-
ny charakter jaźni, zinternalizować wiedzę o wszechzwiązku zjawisk oraz 
uświadomić sobie fakt, że wszyscy (bez wyjątku) posiadają uniwersalną 
„gramatykę moralną”. Ten, kto rozpoznaje jako bliskie to, co wydaje się 
dalekie, ten, kto wie, skąd wieje wiatr, ten wreszcie, kto dostrzega przejawy 
tego, co najbardziej subtelne, osiąga cnotę (DŚ 33). Tak jak dalekie zaczy-
na się blisko, tak samo uporządkowanie innych „zaczyna się” od zaprowa-
dzenia porządku w sercu-umyśle konkretnego człowieka. W przypadku 
rozpoznania ciągłości pomiędzy sobą a innymi altruizm odwzajemniony 
może stać się stabilną strategią (ewolucyjną) przynoszącą korzyść wszyst-
kim, a napięcie pomiędzy jednostką a społeczeństwem, dobrami indywi-
dualnymi a zbiorowymi zostaje zniesione.

3.3. Normatywne narzędzia porządkowania

3.3.1. Wprowadzenie

Przekonanie o tym, że procesy samodojrzewania mają fundamentalne 
znaczenie dla ustanawiania porządku społecznego, wyznacza główny kon-
tekst rekonstrukcji konfucjańskiego stosunku do narzędzi normatywnych, 
o których dyskutowano w okresie Stu Szkół. Dla konfucjanistów pod-
stawowe pytanie dotyczy warunków i sposobów pielęgnacji wrodzonych 
„nasion” dobra, w rezultacie czego wykształcają się pożądane właściwości 
charakteru, które gwarantują skuteczne zachodzenie procesów porządko-
wania (Wójcik 1995: 26; Gier 2001: 292, 296; Peimin Ni 2004: 191; Huaiyu 
Wang 2007: 205; Lai 2009: 81; Chen Lai 2010: 283). Konfucjanizm jest 
zainteresowany rozpoznaniem warunków tworzących strukturalne (np. 
podział społeczeństwa, pobudzająca kultura) oraz indywidualne zachęty 
do rozwijana zaczątków dobra, które posiadamy już w momencie urodze-
nia. W tym kontekście Benjamin Schwartz pisze o „wstępnych warunkach 
środowiskowych” (2009: 107), do których dodać trzeba „wstępne warunki 
związane z życiem z samym sobą”. Tylko wtedy, gdy pamiętamy, by pod-
kreślać ciągłość pomiędzy wymiarem środowiskowym (zewnętrznym) 
i indywidualnym (wewnętrznym), można mówić o zasadniczej roli kate-
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gorii aretycznych (pożądane cechy podmiotu, samodojrzewanie) w na-
uce konfucjańskiej. 

Tymczasem dominujące interpretacje proponowanych przez konfu-
cjanistów normatywnych narzędzi porządkowania podkreślają znacze-
nie czynników „zewnętrznych” albo „wewnętrznych”. Dla komentatorów 
kładących nacisk na środki związane z domeną kultury (szczególnie li), 
konfucjanizm jest etyką opartą na wymogach rolowych (Nuyen 2007, 
2009; Ames 2011) lub nauką traktującą o rytuałach i ich realizowaniu (np. 
Fingarette 1972). Inni uznają go za odmianę etyki cnót (np. Kim-Chong 
Chong 1999; Gier 2001; Slingerland 2001, 2011a; Ivanhoe 2002; van Nor-
den 2007; Angle 2009; Chen Lai 2010; Tiwald 2010). Pomiędzy tymi dwo-
ma obozami – akcentującymi odtwarzanie albo tworzenie, strukturę albo 
funkcje, podstawowe znaczenie norm albo dyspozycji charakteru, rolę 
„zewnętrznych” albo „wewnętrznych” narzędzi porządkowania – znajdu-
je się stanowisko pośrednie. Zgodnie z nim, li jest zewnętrzną, a de we-
wnętrzną stroną jednego procesu (np. Cua 1971; Tu Weiming 1979, 1985; 
Wójcik 2002, 2010; Chenyang Li 2007). Realizując li, odgrywamy symfo-
nię napisaną przez przodków, co z kolei jest czynnością, która w określo-
nych warunkach prowadzi do cennych przekształceń w ludzkim wnętrzu. 
Przekształcenia owe wpływają zwrotnie na podtrzymywanie i stopniową 
rewizję tej symfonii. Taka interpretacja dużo bardziej odpowiada nauce 
konfucjańskiej, choć niezbędna jest bardziej adekwatna analiza związków 
zachodzących pomiędzy li a elementami aretycznymi.

3.3.2. Li jako narzędzia porządkowania

Mówiąc o kwestii interpretacji znaku-koncepcji li 禮, od razu trzeba za-
znaczyć, że w literaturze nie ma zgody na temat jego genezy, rozwoju 
i właściwego rozumienia. Wśród najczęściej używanych tłumaczeń wy-
mienić można „ceremonie”, „zwyczaje”, „obyczaje”, „ryty”, „etykieta”, „de-
corum”, „kurtuazja”, ale również „moralność” (zob. np. Bodde, Morris 
1967: 19 i nast.; Creel 1970: 335 i nast.; Wójcik 1995: 42–51; Lai 1995: 254–
256; Yongping Liu 1998: 61–110; Kość 1998a: 77–79; Pines 2000: 1–41; 
Kwong-loi Shun 2002: 53–72; Cua 2002: 471–519; Norden 2007: 101–112; 
Xinzhong Yao 2009: 192–196; Ruiping Fan 2010: 165–188; Flanagan 2011: 
115–134). Li to także synonim całościowego modelu porządkowania (tak 
np. Pines 2009: 4). Trudności w zrozumieniu li wynikają z nieadekwat-
ności zachodnich podziałów w stosunku do dynamiki i wielowymiaro-
wego charakteru li. Szczególnie uwidacznia się to w defi niowaniu li jako 
odmiany norm zwyczajowych, moralnych lub religijnych (czasem nawet 
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związanych z magią). Gdy założymy, że w czasach Zachodniego Zhou wy-
stępowały warunki bliskie monizmowi normatywnemu, który polegał na 
nieoddzieleniu tych trzech rodzajów norm społecznych, o wiele łatwiej 
będzie można wyjaśnić dynamikę zmian sposobów rozumienia li oraz 
funkcji im przypisywanych. Ponadto, ogólnym rysem cywilizacji chińskiej 
jest zachowywanie ciągłości (czasem wyłącznie ornamentalne) mimo za-
chodzących zmian. Sprawdza się to także w odniesieniu do li – pierwsze 
refl eksje na ich temat znajdziemy już na kościach wróżebnych; z czasem 
zostały rozwinięte w dziełach fi lozofi cznych okresu chińskiej starożytno-
ści, by w końcu stać się ofi cjalnym elementem cesarskiej ideologii. Pomi-
mo pojawiania się nowych wątków i interpretacji (w obrębie samego kon-
fucjanizmu było ich kilka), bardziej pierwotne znaczenia nie odchodziły 
wcale w niepamięć. Można mówić o nawarstwianiu się sensów i stopnio-
wych modyfi kacjach. Kolejna trudność polega na tym, że w okresie Wal-
czących Królestw fi lozofi czne rozważania nad li miały często charakter 
preskryptywny, a jednocześnie w praktyce społecznej funkcjonowały nor-
my zwane li. Choć fi lozofi czne koncepcje li były związane z „empirycz-
nymi” li, charakter tych zależności nie jest oczywisty. Wiele wskazuje na 
to, że konfucjańska interpretacja li znacząco różniła się od ujęć innych 
starożytnych szkół oraz od praktyki związanej z li funkcjonującymi w rze-
czywistości społecznej.

Większość autorów piszących o konfucjanizmie podkreśla fundamen-
talne znaczenie przypisywane li przez klasyków, co często jest rozumia-
ne jako argument potwierdzający konserwatywny charakter tej doktryny. 
Uwidacznia się on między innymi w przywiązaniu do porządkowania po-
przez li, zakorzenionego w nobliwej starożytności okresu Zhou. Bardzo 
podobne jest potoczne wyobrażenie konfucjanizmu jako doktryny zwią-
zanej z rytualizmem, konserwatyzmem i statycznością. Poglądy Mistrzów 
na temat funkcji li są jednak dużo bardziej złożone, zniuansowane i wie-
loaspektowe. W celu rekonstrukcji ewentualnych nowatorskich elemen-
tów konfucjańskiej reinterpretacji li oraz zaprezentowania wszystkich ich 
funkcji, trzeba najpierw przedstawić etymologię oraz ogólne przemiany 
„empirycznych” li. 

Ideogram li – 禮, o niewątpliwie religijnej genezie, obrazuje akt rytu-
alny, dokonywany nad ofi arną wazą lub ołtarzem. Jego lewy element za-
wiera najprawdopodobniej uproszczoną formę znaku shi 示, tłumaczone-
go jako „manifestowanie”, „pokazywanie” (a także jako „duchy”), którego 
etymologia wskazuje na wyrażanie intencji przy ofi arach składanych nad 
ołtarzem. Prawy element (豊) obrazuje z kolei wazę ofi arną lub czynności 
nad nią wykonywane. Niektórzy uczeni dodają, że waza wypełniona jest 
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kawałkami cennego nefrytu (Luo Shirong 2010: 46). Można zatem powie-
dzieć, że jeszcze w czasach dynastii Shang 商 li określały wymagany spo-
sób składania darów dla duchów przodków, co łączyło się z koniecznością 
przestrzegania odpowiednich form rytualnych. Prerogatywy w tym zakre-
sie posiadał władca-szaman, będący także swoistym pontifex maximus. 
Jadło, napoje, jedwab, zwierzęta (a wcześniej także ofi ary z ludzi) miały 
być składane w należytej ilości i kolejności, a samemu aktowi rytualnemu 
musiały towarzyszyć określone słowa, gesty i właściwy akompaniament 
muzyczny. Sposób dokonywania tych czynności miał znaczenie dla ich 
symbolicznego skutku. Możemy tylko podejrzewać, że na owym etapie re-
alizowanie li traktowano jako sposób komunikacji ludzi z duchami przod-
ków i niezbędny czynnik utrzymywania kosmicznej harmonii.

Tymczasem w pierwszym okresie panowania dynastii Zhou zasięg sto-
sowania li został rozszerzony na całe życie władcy, zajmującego wyróż-
nioną pozycję w obrębie ekumeny także z uwagi na dokonywanie aktów 
składania ofi ar. W tym kontekście Yuri Pines pisze o „rytualnej władzy 
rządzącego” (2009: 17). Szczegółowe, zrytualizowane, tabuistyczne na-
kazy i zakazy regulowały już nie tylko akty sprawowania ofi ar, ale także 
jego ubiór, sposób zwracania się do innych i spożywania posiłków. Wraz 
z przechodzeniem od klanowego do półfeudalnego (feudalno-państwowe-
go) typu społeczeństwa zasięg regulacji li rozszerzono na stosunki spo-
łeczne, których podmiotami byli arystokraci oraz panowie feudalni. Ci 
ostatni chętnie imitowali akty rytualne stanowiące wcześniej prerogatywę 
władcy. Wiązało się to z osłabieniem pozycji władcy rodu Zhou, którego 
zwierzchność stawała się wyłącznie tytularna. Pozwoliło to w okresie Wal-
czących Królestw na kopiowanie rytuałów władcy Zhou przez władców 
poszczególnych królestw i zwierzchników potężnych rodów, co służyło 
głównie celom legitymizacyjnym. Z biegiem czasu zapominano o prawid-
łowych formach ceremoniału. Coraz powszechniejsza – nad czym ubole-
wa Konfucjusz (np. DK 3:3, 3:26, 17:11) – stała się nieznajomość li zako-
rzenionych w tradycji Zhou, a także ich rytualizacja oraz oderwanie od 
realizowanych przez nie funkcji.

Na takim tle trzeba ujmować rozważania uczonych konfucjańskich 
na temat li. Postulowali oni dalsze podmiotowe rozszerzenie zakresu ich 
zastosowania (np. DK 9:14). Z narzędzia regulacji stosunków społecz-
nych w obrębie określonej warstwy społecznej (podtrzymującej podział 
klasowy) li miały stać się powszechnym narzędziem porządkowania, od-
noszącym się nawet do barbarzyńców. Podczas gdy „stare” li odróżnia-
ły arystokratów od plebsu, nowe, „konfucjańskie” miały wyróżniać ludzi 
cywilizowanych, żyjących w obrębie bogatej kultury i podlegających jej 
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wpływom, od niecywilizowanych, którzy pozostają poza jej oddziaływa-
niami. Nowatorstwo podejścia konfucjańskiego polegało także na przed-
miotowym rozszerzeniu zasięgu zastosowania li, które miały regulować już 
nie tylko stosunki społeczne, ale także akty jednostek dokonywane w sa-
motności. Prozaiczne, codzienne czynności mogą stać się ceremoniami 
przeprowadzanymi z uwagi na samego siebie. Można także mówić o stop-
niowej desakralizacji (racjonalizacji i humanizacji) li, przy jednoczesnym 
zachowaniu przez nie funkcji integrowania sfery społecznej z Przyrodą 
(Niebo i Ziemia). Jeden z zasadniczych problemów związanych z interpre-
tacją funkcji li w fi lozofi i konfucjańskiej polega na przyjmowaniu różnych 
stadiów ich desakralizacji8. 

Choć Czteroksiąg nie odnosi się bezpośrednio do „kosmologicznej” 
funkcji li, to zajmuje ona poczesne miejsce w tradycji protokonfucjańskiej 
oraz w rozważaniach następców Mistrzów. Polega ona na podtrzymywa-
niu łączności pomiędzy domeną społeczną a organicznym kosmosem 
właśnie przez ustanawianie i realizowanie li. W Księdze przemian zawarta 
jest wizja odpowiedniości pomiędzy rytmami transformacji dokonują-
cych się w Przyrodzie oraz li wprowadzonymi przez władców-mędrców 
starożytności. Przeczytamy tam, że „o ile li biorą swój początek w Niebie, 
o tyle ich ruch dociera do Ziemi. Występują one we wszystkich sprawach 
(życia). Zmieniają się wraz z porami roku, zgadzają się z kolejami losu 
i położenia” (cyt za: Xinzhong Yao 2009: 193). Mędrcy, wsłuchujący się 
w sposób „uwzorowania” Nieba – zdaniem jednego z komentatorów Księ-
gi przemian – starali się odnaleźć wzory i regularności oraz patrzyli na po-
rządek ziemski, aby zrozumieć źródła zdarzeń i cykliczność życia i śmierci 
(Wing-tsit Chan 1963: 265). Obserwacja sposobu dokonywania się trans-
formacji w Przyrodzie doprowadziła ich do ustanowienia li, które odpo-
wiadały prawidłowościom regulacyjnym Nieba. W rezultacie zharmonizo-
wano świat spraw ziemskich z wymiarem kosmicznym w taki sposób, że 
obie sfery stały się „współbrzmiącymi” elementami organicznej ekumeny. 
W takiej perspektywie li trzeba traktować jako reprezentację uniwersal-
nej „logiki regulacyjnej”. O ile w Czteroksiągu nie znajdziemy rozważań 
na temat kosmologicznej funkcji li, o tyle poszukiwanie ciągłości na po-
ziomie regulacyjnym pomiędzy światem przyrody a światem ludzi było 
powszechnym elementem ówczesnej umysłowości. 

8 Dlatego niektórzy uczeni podkreślają sakralny charakter li (np. Schwartz 2009; Xinzhong 
Yao 2009), gdy z kolei inni uznają bardziej zdesakralizowaną i zsocjologizowaną jego wizję 
(Wójcik 2002).
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Z perspektywy makrospołecznej, li spełniają funkcję strukturalizacji 
stosunków społecznych. Wyznaczają każdemu miejsce w społeczeństwie, 
kreując role społeczne rozumiane jako swoiste miejsca umożliwiające „za-
korzenienie się”. Robert Ames i David Hall podkreślają, że „li są gramatyką 
społeczną, która zapewnia każdemu członkowi określone miejsce i status 
w obrębie rodziny, wspólnoty i państwa (polity)” (2001: 70). W ten spo-
sób różnicują ludzi i podtrzymują hierarchię społeczną (np. Lai 2005: 254; 
Schwartz 2009: 69; Xinzhong Yao 2009: 193). DK wielokrotnie przywołują 
poszczególne role i relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem, nauczycielem 
a uczniem, władcą a poddanym, władcą a urzędnikiem (zob.: DK 1:2, 2:5, 
3:18, 3:19, 12:5; KM 3A:4). Dla konfucjanistów stabilny system ról spo-
łecznych jest warunkiem koniecznym budowania porządku w długiej per-
spektywie czasu. 

Do wyznaczenia ról społecznych i przypisania do nich powinnych za-
chowań niezbędna jest „naprawa nazw” (zheng ming 正名). Skutkiem do-
konujących się w czasach Konfucjusza zmian społecznych było używanie 
nazw bez powiązania ich z szerszym, moralnym, wspólnotowym znacze-
niem, które wynikałoby z funkcji realizowanych w ramach danej roli spo-
łecznej. Na przykład poprawne użycie nazwy „ojciec” konotuje „opiekuna”, 
„troskę”, „odpowiedzialność”. To stymuluje ojców do odgrywania swej roli 
w całej jej pełni. Jeżeli jednak ludzie zaczną używać nazwy „ojciec” wyłącz-
nie na określenie pokrewieństwa, pojawi się ryzyko, że przypadki braku 
zainteresowania dziećmi lub współzawodniczenie z nimi nie spotkają się 
z potępieniem. „Naprawa nazw” polega zatem na przywróceniu związku 
pomiędzy treścią semantyczną nazw a moralno-wspólnotowym wymia-
rem każdej roli społecznej. Konfucjaniści wiedzieli, że proces nadawania 
nazwy i korzystania z niej nie jest tożsamy z opisywaniem, a nazwy pełnią 
także rolę regulacyjną. Postulowana przez Mistrzów konieczność „napra-
wy nazw” wynika zatem z przyczyn praktycznych, a nie teoretycznych, 
i jest bezpośrednio związana ze społecznym funkcjonowaniem norm li. 
W takim kontekście powinno się rozumieć fragment DK, w którym Ksią-
żę pyta Mistrza o rządzenie. Konfucjusz odpowiada: „niech władca [za-
chowuje się] jak władca, urzędnik jak urzędnik, ojciec jak ojciec, zaś syn 
jak syn” (君君 臣臣 父父 子子) (DK 12:11). Trzeba postępować zgodnie 
z treścią nazwy opisującej określoną rolę społeczną, bezpośrednio powią-
zaną ze zbiorem norm li. W ten sposób normy li strukturalizują relacje 
społeczne.

Tymczasem funkcja regulacyjna jest realizowana jednocześnie na 
dwóch poziomach. Po pierwsze, li współtworzą normatywny element ról 
społecznych, szczególnie poprzez przypisanie do nich obowiązków. Tym 
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samym współregulują kształt stosunków społecznych i wprowadzają upo-
rządkowanie w zewnętrzny świat zachowań ludzi. Umożliwiają dokony-
wanie intersubiektywnej oceny zachowań, gdyż zawierają ogólny komu-
nikat normatywny dotyczący tego, co osoba zajmująca konkretną rolę 
powinna, a czego nie powinna robić w określonej relacji społecznej. To 
czyni je narzędziem harmonizowania stosunków pomiędzy ludźmi odgry-
wającymi określone role (zob. DK 1:12). W wielu fragmentach pism kla-
syków podkreśla się konieczność realizowania li. Konfucjusz dumny był 
ze swej wiedzy o li oraz z faktu ich przestrzegania (np. DK 3:9, 3:17, 9:3). 
Po drugie, podmioty wcielające w życie li z odpowiednią elegancją stają 
się przykładami i modelami dla innych (np. dobry ojciec w sytuacji A robi 
B, z uwagi na wartość C; dobra matka ma cechę D, dzięki czemu potrafi  
ochronić wartość E). W ten sposób stają się przedmiotem naśladowania, 
tak w aspekcie danych działań, jak i ogólniejszego sposobu bycia w świe-
cie. Konkretni ludzie są źródłem informacji o tym, jak się zachowywać 
i jakim być człowiekiem.

Ze wspomnianymi funkcjami blisko związana jest funkcja budowania 
tożsamości. Li umożliwiają umiejscowienie się w strukturze społecznej 
oraz identyfi kację z odgrywanymi rolami. W ten sposób jednostka „wie, 
kim jest” albo „kim powinna się stać”. Dzięki nauce i realizowaniu li pod-
miot staje się integralną częścią organizmu społecznego – „dla dzieci, 
uczenie się zachowywania zgodnie z li jest niezbędnym krokiem w proce-
sie stawania się członkami wspólnoty” (Chenyang Li 2007: 319). Konstru-
owany przez li system ról społecznych umożliwia „zdefi niowanie siebie 
jako osoby” (Nuyen 2009: 10). Li są zatem czymś więcej niż regulatorami 
stosunków społecznych – ich realizowanie umożliwia mocne zinternalizo-
wanie wymogów rolowych i budowanie obrazu siebie samego jako „syna”, 
„ojca”, „matki”, „przyjaciela”. Konfucjusz podkreśla, że „bez uczenia się li, 
nie można ustanowić samego siebie” (不學禮無以立) (DK 16:14).

Li zajmują także wyjątkowe miejsce w oddzielaniu cywilizacji od bar-
barzyństwa. Przy ich udziale dokonuje się zakorzenienie codziennych ak-
tywności we wspólnej sieci znaczeń, która jest tworzona kumulatywnie 
w długiej perspektywie czasowej (DK 15:11). Mistrz kilkakrotnie pod-
kreśla ciągłość pomiędzy funkcjonującymi w jego czasach li z kulturą 
Zhou (np. DK 3:14, 7:5). Ta ostatnia opierała się na ceremoniach dynastii 
Shang, która czerpała z dorobku Xin. Choć Konfucjusz musiał być świa-
domy możliwych zaburzeń w transmisji kulturowej (DK 19:22), to jednak 
podkreślał, że modele osobowe dawnych czasów wciąż stanowią swoi-
ste punkty orientacyjne dla nowych aktorów odgrywających „stare” role 
społeczne. Dokonuje się to dzięki bogatemu rezerwuarowi kulturowemu 
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związanemu z li. W tym sensie można mówić o funkcji reprodukowania 
i podtrzymania tradycji kulturowej (opowieści, toposów, symboli, mo-
deli). Li stanowią sprawdzone (oraz stopniowo modyfi kowane przez po-
przednie pokolenia) narzędzia reprodukowania i budowania wspólnego 
świata znaczeń – „wypełnione treścią symboliczne formy współrealizują 
porządek społeczny, zakorzeniając go w tradycji” (Wójcik 2002: 198).

Innowacyjność projektu konfucjańskiego polega na przypisaniu li 
funkcji pobudzania do samodoskonalenia. Prezentacja poglądów klasy-
ków w tym temacie wymaga kilku uwag wprowadzających. Zacząć trzeba 
od tego, że już w czasach przedkonfucjańskich zauważono, że właściwe 
realizowanie li wymaga, aby zachowaniom towarzyszyły odpowiednie 
procesy świadomościowe. Oprócz zgodności zachowań władcy-szamana 
z wymaganą rytuałem formą, zaczęto dostrzegać i podkreślać koniecz-
ność specjalnego nastawienia – uszanowania, szacunku (jing 敬) (zob. DK 
2:7, 2:8, 3:12, 3.26, 6.22). Mechanicznie odtworzona ceremonia jest nud-
na, nieautentyczna i nie spełnia swoich funkcji. Uznano, że zewnętrznym 
aktom muszą towarzyszyć adekwatne stany świadomości: myśli, emocje, 
intencje, postawy. 

Stanowisko takie wyraża sprzeciw wobec pustego rytualizmu, który 
polega na braku odpowiednich wewnętrznych przeżyć – „działania rytu-
alne i muzyka, bez szczerości i zaangażowania konkretnej osoby, są nudne 
i trywialne” (Hall, Ames 1987: 278). Konfucjusz przekonuje, że samo po-
maganie rodzicom to jeszcze nie wszystko – koniom i psom też udzielamy 
pomocy (DK 2:2). W jednym z fragmentów Lin Fang zapytał Mistrza o „pod-
stawy-korzenie” li. Ten odpowiedział: „To wielkie pytanie! [Realizując] li, 
lepiej być umiarkowanym niż ekstrawaganckim; w rytuałach pogrzebo-
wych lepiej być zasmuconym niż pedantycznym” (大哉問! 禮, 與其奢也, 
寧儉; 喪, 與其易也, 寧戚) (DK 3:4). Konfucjusz przekonuje, że li należy 
realizować oszczędnie, bez przesadnej wylewności. Ich sednem są emo-
cje, które wywołują, a które są następnie stabilizowane przez umieszcze-
nie ich w formach kulturowych. Mistrz pyta zatem retorycznie: „Li! Li! 
Czyż to tylko dary z nefrytu i jedwabiu? Muzyka! Muzyka! Czy to tylko 
dźwięki dzwonów i bębnów? ” (禮云禮云, 玉帛云乎哉? 樂云樂云, 鐘鼓
云乎哉?) (DK 17:11; tłum. KCz-M i inni). Od zgodności z zewnętrzną 
formą ważniejsze jest to, co dzieje się w sercu-umyśle. Jednocześnie ma-
nifestacja pożądanych stanów świadomości w postaci intersubiektywnie 
postrzegalnych zachowań jest konieczna dla skutecznego oddziaływania 
na innych. Powielanie li jest zachowaniem i aktem symbolicznym, a jed-
nocześnie skierowaną „do wewnątrz podróżą duchową” (Xinzhong Yao 
2012: 158). 
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Antropologowie kulturowi zauważyli, że jedną z funkcji rytuałów 
w ogóle stanowi bezwiedne przeprowadzenie jego uczestników przez 
trudny proces. W przypadku nauki rujia jest to trwające przez całe ży-
cie samodojrzewanie. Li są kulturowymi formami, które razem z muzyką, 
kaligrafi ą, arytmetyką, łucznictwem i powożeniem zaprzęgami składają 
się na sześć sztuk konfucjańskich (Wójcik 2010: 95 i nast.). Wszystkie na-
kierowują i pobudzają do idącej w odpowiednim kierunku transformacji 
serca-umysłu oraz stwarzają formy ekspresji wynikających stąd emocji. 
Dla konfucjanistów spontaniczny wzrost „czterech nasion” wymaga ze-
wnętrznych i stabilnych form kulturowych. Konieczne jest, aby sprawdzo-
ne w przeszłości społeczne wyzwalacze odpowiednich emocji moralnych 
funkcjonowały we właściwych okolicznościach. Li współtworzą zatem sy-
tuacje, w których „cztery nasiona” mogą „wyrosnąć”. Jako formy kulturo-
we mogą być wypełniane spersonalizowaną i wrażliwą sytuacyjnie treś-
cią (funkcja emotywno-ekspresyjna). David Nivison pisze o „paradoksie 
cnoty”, który polega na tym, że trzeba najpierw chcieć być moralnie do-
skonałym, aby się takim stać (1996; por. Yan 2009). Inaczej mówiąc, aby 
wzrastać, trzeba mieć motywacje polegające na pragnieniu samodoskona-
lenia. Takie motywacje charakteryzują ludzi, którzy już dojrzewają. Teza 
Nivisiona jest jednak błędna. Jedną z funkcji li jest „wydobywanie” okre-
ślonych przeżyć u adeptów, którzy nie muszą wcale mieć odpowiednich 
motywacji moralnych9. Używanie tego instrumentu, nawet bez wyraźnego 
pragnienia wejścia na drogę samodoskonalenia, wyzwala przekształcenia 
zbliżające ku temu. 

Nowatorski pomysł konfucjanistów polegał na przekształceniu codzien-
nych czynności i relacji w osobiste miniceremonie będące katalizatorami 
wewnętrznych przemian. Prozaiczne aktywności (nawet tak trywialne jak 
kłanianie się, rozwijanie maty lub ubiór) mogą stać się narzędziami kształ-
towania sprawności społeczno-moralnych. W tym sensie normy li trze-
ba pojmować jako „narzędzia” pomocne w samodoskonaleniu, dostępne 
dla każdego. Nie trzeba ich szukać daleko – zawsze znaleźć je można tuż 
obok, w codziennym życiu i w najdrobniejszych zwyczajnych sprawach. 
Droga jest „na wyciągnięcie ręki”. Kto uparcie szuka jej gdzie indziej, ten 
już ją zgubił. Na tym również polega konfucjańskie odwrócenie – narzę-
dzia wcześniej podtrzymujące podziały społeczne, służące konsolidacji 
elementów feudalizmu, stają się egalitarnymi środkami samodojrzewania.

9 Zresztą, inaczej niż spodziewałby się zachodni czytelnik, w konfucjanizmie problem know 
how jest uprzedni w stosunku do know what. To drugie pojawia jako „produkt uboczny” odpo-
wiednio ukierunkowanych, choć w dużym stopniu spontanicznych procesów samodojrzewania.
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Co więcej, ponieważ li umożliwiają ekspresję samego siebie, można 
wyróżnić funkcję estetyzacji życia. Wielu współczesnych interpretatorów, 
omawiając li – blisko związane z czynnikami strukturalnymi i statusowy-
mi – podkreśla ich wymiar estetyczny. W takiej perspektywie li stanowią 
element „estetycznego projektu stawania się osobą” (Ames 2002: 147); 
li są „etyczno-estetycznymi formami samoekspresji” (Lai 2006a: 110), 
a dominującym motywem jest „sztuka ceremonii” (Wójcik 2010: 99 
i nast.). Pomimo strukturalizującego wymiaru li stwarzają możliwość wy-
rabiania eleganckiego sposobu ich realizowania w spersonalizowanym sty-
lu. Poprzez nie dokonuje się inkluzja wymiaru estetycznego do koncepcji 
dobra i wartościowego życia. Każdy może stać się „społecznym performe-
rem” ćwiczącym się przez formy kulturowe, które estetyzuje i kreatywnie 
wypełnia zindywidualizowaną treścią, dając wyraz i kształtując swój zmysł 
smaku. 

Podsumowując, dotychczasowe interpretacje li uwzględniały albo ich 
wymiar strukturalizujący (np. Fingarette 1972), albo związany z samo-
dojrzewaniem (np. Hall, Ames 1987). Zgodnie z pierwszą z nich, li przy-
pominają napisane przez przodków dzieło orkiestrowe, ze szczegółowym 
rozpisaniem poszczególnych ról, które trzeba jedynie należycie wykony-
wać (funkcja strukturyzacji, regulacji). Druga interpretacja uwydatnia na-
tomiast instrumentalną rolę li w stosunku do procesu samodojrzewania, 
budowania sprawności społeczno-moralnych, sprzyjających elastyczności 
(umożliwianie samodojrzewania, funkcja emotywno-ekspresyjna i funk-
cja estetyzacji życia)10. Preferowanie którejś z nich narusza jednak delikat-
ną równowagę i wzajemne warunkowanie się pomiędzy oboma aspektami, 
tak charakterystyczne dla podejścia Mistrzów. Jak zobaczymy, przyjęcie 
dynamicznej i ontogenetycznej perspektywy umożliwia pełne zrozumie-
nie wkładu li w podtrzymywanie porządku społecznego. 

Już w tym miejscu należy zauważyć, że w nauce konfucjańskiej li są 
kośćcem procesu porządkowania. Nawet osoba mechanicznie reprodu-
kująca li przyczynia się do kreowania porządku społecznego przez stabi-
lizację, wzrost możliwości przewidywania zachowań oraz odciąganie od 
dysfunkcjonalnych aktywności. Ostatni aspekt został interesująco opisany 
w Księdze rytuałów: „Li chroniące przed pojawieniem się chaosu i nie-
pewności przypominają tamy chroniące przed wylewem wody” (夫禮, 

10 W późniejszych, klasycznych komentarzach uwypuklone są oba wymiary. Na przykład 
Mistrz Cheng podkreśla bezpośrednio porządkującą, strukturalizującą funkcję li, podczas gdy 
Zhuxi zwraca uwagę na towarzyszące im uczucia i wewnętrzne zmiany dokonujące się przy ich 
udziale (Gardner 2003: 95).
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禁亂之所由生, 猶坊止水之所自來也). Tymczasem dla dojrzewających 
podmiotów li są czymś więcej niż „tamami chroniącymi przed wylewem 
wody” – stanowią narzędzia (wehikuły) przekształceń serca-umysłu pro-
wadzące do wykształcenia sprawności moralno-społecznych. Dla obu 
grup ludzi realizacja li pozytywnie wpływa na porządek społeczny, choć 
w każdym przypadku w inny sposób: w pierwszym przypadku wyłącznie 
poprzez dbanie o „owoce-manifestacje”, w drugim zaś przez wzmocnie-
nie „korzeni-podstaw”. Przejawia się w tym ostrożny optymizm podejścia 
konfucjańskiego. Niektórzy wykorzystają li do samodojrzewania ze wspa-
niałymi efektami dla całej ekumeny, pozostali (większość) są najczęściej 
zbyt krótkowzroczni i leniwi – niezależnie jednak od tego, już same akty 
przestrzegania li pozytywnie wpływają na porządek.

3.3.3. Sprawności społeczno-moralne

Jak już wspomniano, analizy normatywnych narzędzi porządkowania pro-
ponowanych przez uczonych konfucjańskich dotyczą najczęściej dwóch 
sfer: zewnętrznej (li) bądź wewnętrznej, związanej z elementami aretycz-
nymi11. Odnośnie do tych ostatnich wspólne dla całej klasycznej fi lozofi i 
konfucjańskiej jest uznanie, że samodojrzewanie to proces wykształcania, 
doskonalenia i umacniania pożądanych właściwości osobowych – tzw. 
sprawności społeczno-moralnych. Są one „praktycznymi umiejętnościa-
mi, niezbędnymi do rozwiązywania problemów i zwalczania trudności, 
z jakimi stykamy się każdego dnia” (Xinzhong Yao 2012: 35–36). Cechują 
człowieka dojrzałego, czyli tego, który w spersonalizowany sposób wyko-
rzystał możliwości tkwiące w ren xing. Wśród sprawności społeczno-mo-
ralnych można wyróżnić poszczególne cnoty oraz ogólne nawyki-umie-

11 Zauważyć trzeba, że w centrum uwagi stawiane są różne znaki-koncepcje fundujące 
aretyczny wymiar nauki rujia. Niektórzy za naczelną kategorię aretyczną uznają „cnotę-moc” 
de 德 (np. Wójcik 2001b, 2002, 2010; Xinzhong Yao 2012). Tymczasem w licznych opracowa-
niach znak de w ogóle nie jest przywoływany przy okazji omawiania poglądów Konfucjusza 
i Mencjusza (tak np. Feng Youlan 2001; Schwartz 2009; JeeLoo Liu 2010). W innych ujęciach 
centralnymi pojęciami aretycznymi są: humanitarność ren 仁 (Liang Ch-Chao 1930: 38; Dubs 
1951: 49; Qianfan Zhang 2010: 54 i nast.; Luo Shirong 2010: 140; Tongdong Bai 2012: 39), lojal-
ność zhong 惠 (JeeLoo Liu 2010: 48) lub nabożność synowska xiao 孝 (Ivanhoe 2007b: 298). Co 
więcej, nie znajdziemy jednej usystematyzowanej listy pożądanych cnót i nawyków-umiejętności 
w całym Czteroksiągu ani w żadnej z jego części. Pozostaje niejasne, jakie relacje zachodzą mię-
dzy poszczególnymi kategoriami aretycznymi. Przykładowo, czy w klasycznym konfucjanizmie 
ma miejsce unitarność i współzależność, czy też pluralizacja i relatywna niezależność sprawno-
ści społeczno-moralnych? Pisma nie dają także odpowiedzi na pytanie dotyczące hierarchicznej 
struktury sprawności. Nie wiemy czy konfucjaniści dzielili je na niezależne, kardynalne oraz 
zależne (czyli takie, których znaczenie moralne wynika z relacji do tych pierwszych).
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jętności. Odróżnienie pierwszych od drugich tylko w najogólniejszym 
zarysie przypomina dystynkcję pomiędzy „wąskimi” a „szerokimi” ce-
chami charakteru oraz „zależnymi” i „niezależnymi od obszaru”. Od razu 
nasuwa się pytanie o to, dlaczego z uwagi na procesy porządkowania nie-
które sprawności zostają wyodrębnione i uznane za pożądane? Jakie cechy 
ogólne mają sprawności społeczno-moralne oraz w jakim sensie można 
mówić o ich normatywnym charakterze? 

1. Uznanie określonych właściwości osoby za ważne i cenne można uza-
sadniać funkcjonalnie (ich posiadanie i korzystanie z nich pomaga w re-
alizowaniu funkcji X w obrębie i na rzecz jakiejś większej całości), gene-
alogicznie (wyrabianie ich i korzystanie z nich jest manifestacją natury 
człowieka, wyrazem łączności z Przyrodą albo „darem” Boga), pragma-
tycznie (ich posiadanie i korzystanie z nich powoduje bycie skutecznym) 
oraz teleologiczne (ich posiadanie i korzystanie z nich prowadzi do osią-
gania jakiegoś celu X). 

Bez wątpienia konfucjanizm odwołuje się do uzasadnień funkcjonal-
nych – człowiek o określonych właściwościach pozytywnie wpływa na 
system społeczny, którego jest elementem. Dzięki temu spełnianych jest 
wiele zasadniczych funkcji – socjalizacyjna, integracyjna, adaptacyjna, 
innowacyjna oraz kontrolna – co w konsekwencji służy skutecznemu 
porządkowaniu. W konfucjanizmie występuje również uzasadnienie ge-
nealogiczne – osiąganie pewnych właściwości osobowych uznaje się za po-
żądane, jako że stanowią one rozwinięcie wrodzonych „nasion” łączących 
człowieka z Niebem. Człowiek dojrzały – czyli mający pewien zestaw cech 
– jest również skuteczny w swych działaniach (uzasadnienie pragmatycz-
ne). Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się z tym jego samoograniczenie się 
oraz konieczność uwzględniania indywidualnych celów przy ustanawianiu 
funkcjonalnej współzależności pomiędzy ludźmi. Skuteczności człowieka 
dojrzałego nie można sprowadzić do tej, jaką reprezentuje homo econami-
cus. Odrębną kwestią są uzasadnienia teleologiczne – idea celu ostatecz-
nego, którego osiągnięcie miałoby być spełnieniem historii, nie była znana 
myśli chińskiej. Oczywiście zawsze można mówić o jakimś meta-celu, np. 
ustanowieniu dao, pozytywnym wpływie na wzrastanie jednostek i całych 
społeczeństw, dążeniu do tego, aby „być ostatecznie jak tian” (Peimin Ni 
2004: 197). Konfucjanizm sprowadza metacele do realizowania funkcji 
(np. porządkowanie) albo do ich genezy (np. celem jest wykorzystanie na-
turalnych możliwości dojrzewania „danych” przez Niebo). 

Nietrudno zauważyć, że w fi lozofi i konfucjańskiej uzasadnienia funk-
cjonalne, genealogiczne i pragmatyczne zazębiają się. Posiadanie pewnych 
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właściwości służy procesom porządkowania, co wiąże się z kolei z rozwi-
janiem wrodzonych „nasion”, łączących – jak już wielokrotnie powiedzia-
no – człowieka z Niebem-Przyrodą. Działanie na ich podstawie gwaran-
tuje skuteczność właśnie dlatego, że jest zgodne z funkcjonowaniem Tian. 
Zauważmy, że właściwości osobowości uznaje się za pożądane z uwagi na 
skutki, do jakich prowadzi ich posiadanie – wymiar aretyczny jest zatem 
powiązany z konsekwencjonalistycznym (tak np. Ivanhoe 1991; Gier 2006). 

2. Dokonując wstępnej charakterystyki sprawności moralno-społecznych, 
należy zwrócić uwagę na ich podobieństwo do umiejętności technicznych 
(np. rzemieślniczych, strzeleckich oraz artystycznych, na które składa się 
muzykowanie i taniec; DK 1:15, 3:8, 5:10, 15:10, 19:7; KM 2A:7, 6A:20, 
5B1:7, 7A:20). W obu tych dziedzinach niezbędne są długotrwałe ćwi-
czenia praktyczne wykonywane w odpowiednich warunkach przy użyciu 
określonych narzędzi, najlepiej pod okiem Mistrza. Sprawności społecz-
no-moralne stanowią rezultat indywidualnych wysiłków. Nie można ich 
wykształcić, studiując podręczniki lub bezmyślnie imitując innych: „są 
[one] rozwijane i testowane poprzez codzienne radzenie sobie z proble-
mami, a nie przez abstrakcyjne teoretyzowanie, kierowane bezstronnością 
i racjonalnością” (Lai 2006a: 35). O ile „algorytm powinnościowy” (taki 
jak np. zasada użyteczności, imperatyw kategoryczny) jest relatywnie ła-
twy do zastosowania, o tyle odwoływanie się do sprawności, których nie 
da się wykształcić „na skróty” lub nauczyć z książki, możliwe jest dopie-
ro po długim okresie samodoskonalenia i wewnętrznego dojrzewania. 
W długotrwały proces „terminowania” wpisane jest popełnianie błędów, 
przechodzenie kolejnych etapów doskonalenia oraz konieczność wyrabia-
nia własnego „stylu” (Kupperman 2002: 48). Ten długookresowy proces 
wymaga rozwiązywania problemów i dylematów, podejmowania decyzji 
i śledzenia ich konsekwencji oraz autorefl eksyjnych analiz. Droga zdoby-
wania sprawności podobna jest do niekończącej się podróży, którą trzeba 
zacząć tu i teraz, od najbliższego miejsca i wytrwale nią podążać. 

Sprawności społeczno-moralne nie są zewnętrzne względem podmio-
tu – stanowią atrybuty konkretnych ludzi. Mencjusz porównuje wielkich 
Mędrców-Władców starożytności z Mistrzami używającymi kamertonu 
do nauki muzyki lub stolarzami korzystającymi z cyrkli i węgielnic (KM 
4A:1, 7A:20). Sedno tego porównania tkwi w wyższości praktyki nad te-
orią – każdy rzemieślnik (stolarz albo stelmach) może przekazać komuś 
odpowiednie narzędzia i opowiedzieć o tym, jak ich używać. Nie może 
jednak przenieść na innych wyrobionych przez siebie zdolności: „stolarz 
albo bednarz mogą dać innym cyrkiel i węgielnicę, ale nie mogą [przez 



120

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

to] sprawić, by inni posiedli ich zdolności” (梓匠輪輿能與人規矩, 
不能使人巧) (KM 7B:5). Nie można zatem mechanicznie przenieść 
sprawności konkretnej osoby na innych. Wynika z tego, że używanie ze-
wnętrznych narzędzi wymaga odpowiednich zdolności, które można na-
być tylko w drodze praktyki, najlepiej pod okiem Mistrza lub z uwagi na 
jakiś model osobowy.

Choć w procesie nabywania umiejętności technicznych oraz spraw-
ności moralno-społecznych znaczącą rolę odgrywają zobiektywizowane 
standardy, nie można sprowadzić socjalizacji normatywnej wyłącznie do 
ich internalizacji. Standardy są jedynie ogólnymi drogowskazami, które 
trzeba samodzielnie przetestować w różnych okolicznościach. Nie nale-
ży przeceniać ich roli ani się od nich dystansować – o wiele cenniejsze 
są elastyczność i eksperymentowanie. Jak zobaczymy, relacja pomiędzy 
normami i sprawnościami wygląda odmiennie na różnych etapach doj-
rzewania jednostki. W tym miejscu należy podkreślić instrumentalny cha-
rakter norm i standardów względem sprawności. Dla jego zilustrowania 
Bryan van Norden posługuje się przykładem degustacji win. Choć można 
skorzystać z podręcznika opisującego sztukę degustacji (czyli sięgnąć do 
skodyfi kowanych standardów), najważniejsza jest indywidualna praktyka, 
polegająca na wyrabianiu smaku i zwracaniu uwagi na zwykle pomijane 
szczegóły: „przewodnik po winach nauczy cię znaczenia słów takich jak 
«dojrzałość», «posmak», «bukiet», «osad» oraz da ci wskazówki dotyczące 
tego, na co zwracać uwagę w winach. Studiowanie niniejszej książki jest 
użyteczne, ale oczywiście tylko w połączeniu z doświadczeniem rzeczywi-
stego testowania różnych win” (2007: 55).

3. Problem normatywnego charakteru sprawności społeczno-moralnych 
nie jest bezpośrednio poruszany w fi lozofi i konfucjańskiej. Zakłada się, że 
są one źródłami treści powinności – to, jakie cechy wykształcił człowiek, 
wpływa bezpośrednio na to, jakie decyzje podejmuje i jakie zachowania 
realizuje w konkretnych sytuacjach. To z kolei przesądza o tym, jakich wy-
borów dokonujemy oraz w jaki sposób wpływają one na to, kim jesteśmy. 
Byt i powinność nie mogą być zatem oddzielone – mamy do czynienia 
z symetrycznością pomiędzy właściwościami podmiotu a jego decyzjami 
i zachowaniami. Dlatego wszystko, co robimy, odzwierciedla to, jak dzia-
łaliśmy, a także wpływa na to, jak będziemy działać. Postępując zaś zgod-
nie z cnotami (a także wadami), „wzmacniamy to, czym już się staliśmy”.

W tym kontekście można wyróżnić wymiary jednostkowy oraz społecz-
ny, w których sprawności mają (dużą lub małą) moc dyrektywalną. Zgodnie 
z pierwszym z nich, posiadane sprawności wpływają na konkretne decyzje 



Dojrzały człowiek jako twórca porządku 

121

podejmowane przez podmiot. Polega to na (i) determinowaniu warunków 
brzegowych wyborów (np. nieocenianie z góry, ukierunkowanie na pewne 
treści, analiza konsekwencji realizacji poszczególnych alternatyw decyzyj-
nych), (ii) współtworzeniu postaw dotyczących obowiązujących norm oraz 
(iii) wpływie na sposób posługiwania się nimi. Sprawności same w sobie 
mają moc dyrektywalną, ale także oddziałują na funkcjonowanie norm. 
Tymczasem w wymiarze społecznym posiadane przez konkretny podmiot 
sprawności stanowią źródło powinności w tym sensie, że inne osoby trak-
tują go jako wzór wpływający na ich konkretne wybory (np. podziwiany 
odważny podmiot „P” w takiej sytuacji zachowałby się tak a tak) lub na 
decyzję dotyczącą całościowego modelu życia (np. chcę być taki jak „P”, 
chcę żyć tak jak „P”, dlatego będę robił to i to). W DK osoby posiadające 
„cnotę-moc” – de, porównywane są do gwiazdy polarnej i wiatru. Gwiaz-
da polarna jest uniwersalnym drogowskazem dla podróżujących, wiatr zaś 
oddziałuje nieustannie, powodując delikatne, łagodne ruchy traw. Ten, kto 
wytworzył zestaw sprawności społeczno-moralnych, jest modelem osobo-
wym, który dla innych ma znaczenie normatywne.

3.3.4. Przykłady sprawności

Pisma konfucjańskie nie zawierają listy pożądanych sprawności społecz-
no-moralnych. Rujia nie proponuje systemu moralno-etycznego, ale pre-
zentuje praktyczny przewodnik samodojrzewania, w którym nacisk po-
łożony jest na know how, a nie know what. Nie oznacza to, że nie można 
rekonstruować (budować) koncepcji odnoszących się do poszczególnych 
sprawności. Trzeba jednak pamiętać o „fragmentaryczności” takiego wy-
siłku oraz o praktycznych celach stawianych przez uczonych konfucjań-
skich. Dopiero mając to na uwadze, można zaprezentować – jako przykła-
dy tego typu sprawności – cnotę ren, dwa nawyki-umiejętności (stałość 
w niejednostronności oraz autorefl eksyjne życie z samym sobą) oraz 
meta-cnotę de.

1. Dla wielu interpretatorów nauki konfucjańskiej ren 仁 jest „korzeniem 
wszystkich koncepcji etycznych i politycznych” (Liang Chi-Chao 1930: 38), 
stanowi „najwyższą z konfucjańskich cnót” (Slingerland 2003a: 238), „zaj-
muje wyróżnione, dominujące miejsce” (Chen Lai 2010: 282), a wręcz sta-
nowi „źródło wszystkich cnót” (Chung-ying Cheng 2011b: 107; 2012: 19). 
Znaczenie ren w fi lozofi i konfucjańskiej uwidacznia się już w analizach 
ilościowych. Znak ten pojawia się w DK oraz w KM odpowiednio aż 110 
i 158 razy. Nie przekłada się to jednak na łatwość w zrozumieniu znaczeń 
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i koncepcji z nim związanych, co wynika z kilku zasadniczych przyczyn. 
W pismach Czteroksiągu brakuje defi nicji ren. Na pytanie, czym jest ren, 
Konfucjusz różnym rozmówcom udziela różnych odpowiedzi (DK 6:22, 
12:1, 12:2, 12:3, 17:6). Podsumowując własne badania, Tu Weiming za-
uważył, że sensy związane z ren są sprzeczne, a analityczne zabiegi bynaj-
mniej nie pomagają w jego zrozumieniu (1985: 85; zob. King 2012)12.

Wysiłki polegające na ustaleniu przedkonfucjańskich znaczeń związa-
nych z ren również nie prowadzą do jednoznacznych wniosków. Znak ten 
nie występuje w ogóle na kościach wróżebnych. Na trzysta ód znajdujących 
się w Księdze pieśni znak ren pojawia się tylko dwa razy (w odniesieniu do 
osób uczestniczących w polowaniu) i oznacza „męskość” (Schwartz 2009: 
77). Sugeruje to jego pierwotne znaczenie, bliskie rzymskiemu vir. W po-
dobnym kierunku zmierzają uwagi Bruce’a i Taeko Brooksów. Według nich 
w DK znaczenie ren cały czas pozostaje bliskie oryginalnemu konteks-
towi wojskowemu: „człowiek ren ma cechy idealnego towarzysza broni: 
siłę, odwagę, niezłomność w momentach kryzysu, zdolność do samopo-
święcenia się” (1998: 15). Tymczasem Peter Boodberg uznał, że źródłowe 
znacznie ren to delikatność, wątłość (1953: 328), a zgodnie z reinterpretacją 
Tu Weiminga także uległość, spolegliwość i sprężystość (1985: 84). 

Etymologia wcale nie rozstrzyga tego problemu. Zgodnie z Shuowen, 
znak ren „składa się z człowieka i dwójki” (从人从二). Takie też jest do-
minujące wśród badaczy stanowisko, choć trzeba podkreślić, że istnieją 
również inne sposoby wyjaśnienia pochodzenia znaku ren (por. Chen 
Hongxing 2010: 507). Choć ortodoksyjna koncepcja etymologii ren pod-
kreśla elementy bliskie konfucjanizmowi – powiązania pomiędzy ludźmi, 
ich współzależność i brak samowystarczalności – nie przesądza jednak 
defi nitywnie, która z dwóch powyższych wizji źródeł ren („męskiej” czy 
„żeńskiej”) jest bardziej prawdopodobna13. 

12 Dodatkowo w Dialogach znajduje się fragment, w którym jeden z uczniów stwierdza, 
że Mistrz rzadko mówił o ren (DK 9:1). Na przestrzeni 2,5 tys. lat starano się odpowiedzieć 
na pytanie o relację pomiędzy tym twierdzeniem a olbrzymią liczbą odwołań do ren. Wydaje 
się, że taki zabieg podkreśla rolę praktyki i konieczność podejmowania indywidualnych starań 
dla ustanowienia humanitarności, w przeciwieństwie do uprawiania tylko dyskusji na jej temat. 
Być może wyraża to również przekonanie o uniwersalności ren – stanowiącej cnotę możliwą do 
osiągnięcia przez każdego człowieka. 

13 Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez kilku uczonych, „ren w Dia-
logach posiada dwa znaczenia: jako cnota w ogólności «doskonałość», suma innych cnót oraz 
konkretna cnota – «humanitarność» (benevolence)” (Jiyuan Yu 2007: 33–35; inaczej Rudebusch 
2011). Argumentem na rzecz takiej tezy są znajdujące się w Czteroksiągu wyliczenia cnót, które 
konstytuują ren jako wszechobejmującą „doskonałość”. To sugeruje jej agregatywny charakter. 
Na ren składają się między innym: szacunek gong 恭, tolerancja kuan 寬, zaufanie xin 信, pil-
ność min 敏, lojalność hui 惠. W konsekwencji, „realizować ren znaczy być zdolnym prakty-
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Odwołując się do Czteroksiągu, można zrekonstruować dwa pola zna-
czeniowe ren. Pierwsze z nich związane jest z miłością. Mistrz zapytany 
o znaczenie ren, określa je jako „kochanie ludzi” (愛人) (DK 12:22; DK 
17:21). Podobnie uznał Mencjusz: „[człowiek] ren kocha innych ludzi” 
(仁者愛人) (KM 4B:28); „ren to miłość do najbliższych” (親親, 仁也) 
(KM 7A:15). W DŚ przeczytamy: „ren jest cechą człowieka, wielką jej re-
alizacją jest kochanie najbliższych” (仁者人也, 親親為大) (DŚ 20). Cho-
dzi tu o miłość dotyczącą wszystkich ludzi, a nawet obejmującą królestwo 
zwierząt i cały świat. Nie oznacza to, że miłość jest (lub też powinna być) 
przeżywana jednakowo w odniesieniu do wszystkich. Jeśli ren opiera się 
na współodczuwaniu wspólnoty ze wszystkim w świecie (głównie z ludź-
mi), to w szczególności dotyczy bliskich. W przeciwieństwie do koncepcji 
Mozi, który propagował wizję nieograniczonej, wszechogarniającej i in-
kluzywnej miłości (jian ai 兼愛), uczeni konfucjańscy uznawali jej grada-
cyjność14.

Drugie pole znaczeniowe ren dotyczy altruizmu bądź troski o dobro-
stan innych, opartej na współczuciu. W DK znajdują się dwa fragmen-
ty, w których ren wiąże się z „srebrną zasadą etyczną” albo „negatywną 
złotą zasadą”. W pierwszym z nich Mistrz, zapytany o drogowskaz na ży-
cie, odpowiada: „czyż nie jest nim shu? Nie czyń innym tego, czego sam 
nie chcesz, by tobie czyniono” (己所不欲, 勿施於人) (DK 15:23; tłum. 
KCz-M i inni). W drugim fragmencie Konfucjusz wskazuje, że jego nauki 
można sprowadzić do „zhong i shu” (DK 4:15). Znak shu 恕 składa się 
z elementu ru 如, oznaczającego „porównywanie”, „wspieranie”, „słucha-
nie”, a także „serca-umysłu” (xin 心) oraz „ust” (kou 口). Tłumaczony jest 
jako „empatia” (JeeLoo Liu 2010: 48) lub „sympatia i empatia w stosunku 
do innych, która umożliwia myślenie o sobie jak o innych” (Chung-ying 
Cheng 2012: 13). Większe trudności związane są ze zrozumieniem zna-
ku zhong 忠 (fonetyczny element to zhong 中 połączony z xin 心), który 
najczęściej przekładany jest jako „lojalność”, „obowiązkowość”. Tradycyj-
ne komentarze – od Wang Bi do Zhuxi – marginalizują jednak kwestię 

kować pięć [cnót]” (能行五者於天下為仁矣) (DK 17:6; por. inne katalogi cnót składających 
się na ren: DK 1:5, 3:19). Takie podejście rodzi wiele pytań: Czy ren konstytuują poszczegól-
ne cnoty, czy też można stać się ren dopiero posiadając je? Czy ren jest produktem ubocznym 
osiągnięcia innych cnót, czy też ich wykształcenie jest warunkiem koniecznym/wystarczającym 
dla wysiłków ustanowienia ren?

14 DK i KM uznają, że to w rodzinie „kiełkują nasiona” ren. Rodzina jest naturalnym miej-
scem, gdzie ludzie doświadczają miłości, dla której nie potrzeba uzasadnień (np. KM 7A:15, 
2B:2, 5A:2) ani bodźców z zewnątrz. Nietrudno zatem zrozumieć, dlaczego Konfucjusz uważał 
kultywowanie xiao – nabożności synowskiej, oraz ti – szacunku dla starszych braci, za „korzeń-
-podstawę” ren (DK 1:2). 
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ról społecznych i podporządkowania, uwypuklając pracę nad sobą. W tej 
perspektywie zhong polega na integralności i lojalności w odniesieniu do 
samego siebie. Wiem, jaki jestem, mam zintegrowaną osobowość, a zatem 
mogę przyrównywać siebie do innych – tylko wtedy ma sens odwoływanie 
się do maksymy „nie czyń innym tego, czego nie chciałbyś dla siebie”. Lo-
jalność w stosunku do siebie jest zatem warunkiem pomyślnego ekspery-
mentu myślowego, polegającego na analizie własnego postępowania – czy 
chciałbym, aby to, co czynię innym, odnosiło się do mnie. W tym sensie 
altruizm i troska o siebie są komplementarne15. 

Miłość i altruizm stanowią dwie strony ren. Pierwsza z nich potrzebuje 
jednak uszczegółowienia – kanału, poprzez który może się manifestować; 
druga wymaga zaś wewnętrznego stimulus. Można powiedzieć, że ren to 
trwała dyspozycja charakteru do „patrzenia oczami innych”, które oparte 
jest na empatii, oraz do podejmowania aktywności opartych na miłości, 
mających służyć dobrostanowi własnemu i innych.

2. Podstawowym nawykiem-umiejętnością charakteryzującą człowieka 
dojrzałego jest zhongyong 中庸 (zob. np. Tu Weiming 1985; Ames, Hall 
2001; Chenyang Li 2004; Peimin Li 2004; Kan-por Yu 2010; Xie Wenyu 
2011, 2012). Znak zhong 中, obrazujący strzał z łuku do celu, współ-
cześnie tłumaczony jest jako „środek”, „centralność”, „równowaga”, ale 
też „sens”. Zgodnie z glosami Zhuxi, zhong oznaczało także „ani jedno, 
ani drugie”, czyli niejednostronność. Znak yong 庸 tłumaczy się zaś jako 
„normalność”, „powszechność”, „przeciętność” oraz „stałość”. Dominująca 
interpretacja zhongyong polega na wskazaniu podobieństwa tej formuły 
do arystotelesowskiej zasady złotego środka, czyli zdolności podążania 
drogą unikania skrajności. Zgodnie z innym rozumieniem, zhongyong 
to wymóg „skupiania się na najbliższym” (focusing the familiar) (Ames, 
Hall 2001). Nie kwestionując znaczenia lokalnego kontekstu, zhongyong 
to nawyk-umiejętność, która polega na utrzymywaniu stałości w niejed-
nostronności. Jest to zdolność do nieprzywiązywania się do dominują-
cych pomysłów, powszechnie ferowanych ocen i stosowanych sposobów 

15 Związek pomiędzy altruizmem a ren jest widoczny także u Mencjusza – „niech ten, kto 
w swoim postępowaniu usilnie trenuje shu, nie szuka ren daleko – ono jest już w nim” (強恕而行, 
求仁莫近) (KM 7A:4). Na tym tle łatwo zrozumieć, dlaczego dla Mencjusza „nasieniem” ren 
jest współczucie i sympatia (ceyin 惻隱). Choć „empatyczny wymiar ren” nie dotyczy wyłącznie 
rodziny (obejmuje także zwierzęta – KM 1A:7), procesy dokonujące się w jej obrębie są dla nich 
najważniejsze. Nie tylko dlatego, że w stosunku do bliskich łatwiej jest o empatyczną troskę – 
podział i dynamika ról w rodzinie jest równie istotna, bo stwarza możliwość zmiany punktu 
wiedzenia (np. syn kiedyś będzie ojcem) (zob. Dubs 1951).
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konceptualizacji (aspekt negatywny). Stwarza to przestrzeń do poszuki-
wań właściwego, zrelatywizowanego do konkretnej sytuacji, rozwiązania 
(aspekt pozytywny)16. Interpretacja ta ma poparcie w licznych fragmen-
tach pism kanonu konfucjańskiego17. 

Stałość powinna dotyczyć braku uprzedzeń (DK 4:10), utrzymywa-
nia doskonałego balansu przez kreatywne dostosowanie się do każdej 
sytuacji (DK 6:29; KM 2A:2, 5B:1), harmonizowania (DK 18:23) oraz 
odpowiedniego wyczucia czasu (DK 19:10). Zdolność do bycia stałym 
w niejednostronności nie zawsze polega na „pozostawaniu w środku” 
i unikaniu skrajności. Kurczowe trzymanie się środka może niekiedy pro-
wadzić do niepożądanego unieruchomienia, dlatego realizowanie zhongy-
ong wymaga czasem wyraźnego opowiedzenia się za czymś. Doskonały 
przykład daje Hui, który „wybrał niezmienność w niejednostronności” 
(擇乎中庸) – „gdy coś było dobre, ujmował to tak mocno, jak gdyby 
znajdowało się ono w jego piersi – niemożliwe do zgubienia” (得一善, 
則拳拳服膺而弗失之矣) (DŚ 8; tłum. AIW).

Zhongyong to zdolność do neutralnej analizy sytuacji, bez przedsądów, 
uprzedzeń, gotowych konceptualizacji oraz raz na zawsze ustawionych ce-
lów18. Taka elastyczność, polegająca na nietrzymaniu się „ani jednego, ani 
drugiego”, ma dotyczyć także procesu rządzenia – szlachetny nie trzyma 
się niczego z uporem, ani niczego z góry nie odrzuca. Nieprzywiązywanie 

16 W podobnym kierunku idą rozważania Chenyang Li, który podkreśla związek zhongy-
ong ze zdolnością utrzymywania harmonii (2004: 175, 182; też Wójcik 2001b: 359–360; Jullien 
2006b: 30).

17 Na przykład w DK przeczytamy, że „junzi każdą rzecz widzi z różnych stron i nie ma 
uprzedzeń; xiaoren widzi rzecz z jednej strony i kieruje się uprzedzeniami” (君子周而不比, 
小人比而不周) (DK 2:14); „zachowanie junzi jest odpowiednie do sytuacji” (君子素其位而行) 
(DŚ 14; tłum. AIW). W tym samym duchu Mencjusz podkreśla, że kurczowe obieranie drogi 
środka może być równie stronnicze i ma niewiele wspólnego z podążaniem Drogą: „Zi Mo trzy-
mał się środka (zhong), w połowie drogi pomiędzy dwoma ekstremami. Trzymanie się środka 
jest bliższe właściwemu postępowaniu, lecz wciąż pozbawione właściwej miary/osądu. Trzyma-
nie się jednej rzeczy wyklucza podążenie Drogą. Gdy trzymasz się jednej rzeczy, zaprzepasz-
czasz setki innych” (子莫執中, 執中為近之, 執中無權, 猶執一也. 所惡執一者, 為其賊道也. 
舉一而廢百也) (KM 7A:26). Mencjusz naucza, że przybieranie „uśrednionej” postawy w każdej 
sytuacji jest błędem – wybierając między odwagą a tchórzliwością, zawsze działamy, opierając 
się na tych kategoriach, co wyklucza poszukiwanie aktywności niezorientowanej na nie. Aby 
ujrzeć sytuację z innej perspektywy, wystarczy czasem powstrzymać się od jednostronnego wy-
boru – nie być ani odważnym, ani tchórzliwym, ani odważnym w sam raz. 

18 Sam Mistrz nie miał uprzedzeń odnośnie do tego, co jest możliwe i niemożliwe, wolny był 
od przedsądów i stronniczości (DK 18:8); „nigdy nie miał [uprzywilejowanej] idei, [wcześniej 
zdeterminowanej] potrzeby, [kategorycznego] stanowiska, [szczególnego] ja” (毋意, 毋必, 毋固, 
毋我) (DK 9:4; zob. 14:41, 6:10, 7:10, 7:18; KM 7b:25). Mawiał, że „Shun był rzeczywiście bardzo 
mądrym człowiekiem! Lubił pytać, lubił studiować otrzymane odpowiedzi i to niezależnie od 
tego, jak bardzo to, co usłyszał, było zwyczajne” (舜其大知也與! 舜好問而好察邇言) (DŚ 6). 
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się do „jednego”, czyli stałość w niejednostronności, umożliwia kreatywne 
dostosowywanie się do okoliczności, „reagowanie na całość sytuacji” (Jul-
lien 2006b: 30). Dopiero „otwartość, dostosowywanie się do zmienności 
świata umożliwia swobodne z nim współpracowanie”(s. 41).

3. Kolejnym nawykiem-umiejętnością o fundamentalnym znaczeniu dla 
myśli konfucjańskiej jest autorefl eksyjne życie z samym sobą. Wymóg 
ten jest szczególnie bliski koncepcji cheng 誠 (Wenyu Xie 2011: 502; zob. 
Sim, Bretzke 1994; Chenyang Li 1999; Yanming An 2004; Peimin Ni 2004; 
Chen Yun 2009). Znak cheng składa się z piktogramu xin 言 (usta i język 
pod dachem), oznaczającego „mówić”, oraz cheng 成, obrazującego czło-
wieka z instrumentem w ręce, co oznacza „zrealizowanie”, „osiągnięcie”. 
Przedstawia on sytuację wykonywania zadania zgodnie z danym słowem. 
Cheng oznacza zatem „prawdomówność”, „prawdę”, a w kontekście fi lozofi i 
konfucjańskiej – „integralność” i „szczerość”, rozumiane jako „bycie sobą 
bez dwoistości” (Peimin Ni 2004: 198). Wielka nauka i Doktryna środka 
przypisują cheng miejsce szczególne, zarówno od strony epistemologicz-
nej (WN), jak i z perspektywy fi lozofi i życia (DŚ). W obu przypadkach 
wielopoziomowe rozważania nad cheng wychodzą od zagadnienia natury 
człowieka. 

Cheng to przede wszystkim zdolność rozumienia swojej natury taką, 
jaka ona jest. Osoba, która stale jest cheng, styka się ze swoją prawdziwą 
jaźnią, bez kłamliwości i zatajania. Kultywując cheng, zawsze mamy wie-
dzę, świadomość i dostęp do niezbywalnych rezerwuarów przyrodzonej 
„gramatyki moralnej”19. Na innym poziomie cheng to zdolność szczerej, 
wykluczającej samooszukiwanie wiwisekcji (Cua 1998: 213–234). Samo-
dojrzewanie to powolny, ciągły i niekończący się proces refl eksyjnego 
„przyglądania się sobie”20. Bycie szczerym w stosunku do swojego serca-
-umysłu daje spokój i samozadowolenie. Człowiek, który zintegrował 
siebie samego – słowa z czynami oraz czyny z myślami – jest szczęśliwy 
i spokojny21. Nawyk-umiejętność cheng skutkuje autentycznością i samo-

19 Także Mencjusz uznaje, że „wszystkie rzeczy są kompletne w nas samych. Nie ma więk-
szej przyjemności, aniżeli badać siebie i być cheng” (反身而誠樂莫大焉) (KM 7A:4). 

20 Jak mówi komentarz do Wielkiej Nauki: „«uczynić wolę cheng» rozumiane jest jako 
niepozwalanie na samooszukiwanie się” (所謂誠其意者, 毋自欺也). Chodzi tu o ustanowie-
nie niezakłóconej komunikacji wewnętrznej. Jak zauważył Chenyang Li, rozdział 25 Doktryny 
środka wyjaśnia cheng poprzez jego etymologię (też cheng), czyli „spełnienie”, „sfi nalizowanie”: 
„cheng jest samorealizacją” (誠者, 自成也) (1999: 41). 

21 Zdaniem Konfucjusza, „junzi jest zadowolony i opanowany; xiao ren jest zawsze pełny 
rozpaczy” (君子坦蕩蕩, 小人長戚戚) (DK 7:36). Konfucjusz chętnie wypowiadał się na temat 
junzi, który – w jego opinii – „nie jest ani niespokojny, ani zlękniony” (不憂不懼); „gdy bada-
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zadowoleniem. Ciągłe komunikowanie się z sobą oraz refl eksyjne reago-
wanie na siebie pozwalają trwać w stanie permanentnego stawania się, co 
jest cechą człowieka szlachetnego. 

4. Wśród sprawności moralno-społecznych szczególną rolę w nauce kon-
fucjańskiej odgrywa de 德. Jest to bez wątpienia jeden z najtrudniejszych 
do zrozumienia i przełożenia znaków-koncepcji fi lozofi i chińskiej (zob. 
np. Kryukov 1995; Fulin Chao 2006; Barnwell 2013) – nie tylko dlatego, że 
mimo wspólnych elementów każda ze szkół uwydatnia różne aspekty tego 
pojęcia, a każde z ujęć jest równie dynamiczne. Aby uchwycić pole zna-
czeniowe de w fi lozofi i konfucjańskiej, trzeba odwołać się do etymologii 
oraz prześledzić trajektorie przemian jego rozumienia.

I w tym przypadku etymologia jest niejednoznaczna, choć wskazuje na 
jedno pole znaczeniowe. Inskrypcje znalezione na kościach i skorupach 
żółwi z czasów dynastii Shang dają wgląd w to, jak wyglądał piktogram 
de 德 na samym początku posługiwania się znakiem. Wiadomo, że nie 
miał jeszcze elementu serca-umysłu, wskazującego na procesy dokonujące 
się w świadomości – obrazował osobę idącą z otwartymi oczami, patrzącą 
na drogę, rozglądającą się. Element 直 (zhi) składa się z obrazu „oka” 目 
(horyzontalnie jako 罒) oraz znaku 十 (shi), oznaczającego „dokładność”. 
Element 彳jest uproszczoną formą znaku przedstawiającego skrzyżowa-
nie dróg 行 (xing), tłumaczonego jako „poruszanie się”, „zdolność”, ale też 
„droga”. Łącząc te części w całość, otrzymujemy obraz podmiotu, który 
wyraźnie widzi „drogę”, a przez to może być skuteczny22. 

Analizy przemian rozumienia de uwidaczniają różnicę pomiędzy 
wczesnym a późniejszym użyciem piktogramu. Pierwotnie posługiwano 
się de na oznaczenie właściwości działania – dopiero z czasem zaczęto od-
nosić go do wewnętrznych atrybutów podmiotu (oraz rzeczy i zwierząt) 

nie wnętrza [siebie] nie pokazuje niczego złego, o co ma być niespokojny? Czego ma się bać?” 
(內省不疚, 夫何憂何懼) (DK 12:4). „Badanie wnętrza”, a dosłownie „zaglądanie do wewnątrz” 
(內省), to proces introspekcji, który (zgodnie z komentarzami Zhuxi) polega na podtrzymywa-
nie przyrodzonego wyposażenia moralnego.

22 Inny pogląd dotyczący etymologii de sugeruje jego bliskość z homofonicznym pikto-
gramem de 得. Znak ten jest w formie bezokolicznikowej tłumaczony jako „uzyskiwać”, „zdo-
bywać”, „zwiększać”, „nabywać”, w formie rzeczownikowej zaś jako „dar” lub „sukces”. W tym 
przypadku de bliskie jest indywidualnej sprawności, skuteczności w osiąganiu czegoś. Tymcza-
sem słownik Shuowen defi niuje de poprzez sheng 升, czyli „rośnięcie” albo „uobecnianie”, „pre-
zentowanie siebie” (德: 升也. 从彳, 悳声). Znamienne jest, że znak 升 (sheng) oznaczał w cza-
sach chińskiej starożytności również „trybut” (a być może miarę ilości ziaren), co wiązałoby się 
ze składaniem darów Niebu lub przodkom i wskazywało na wyraźne powiązania pomiędzy de 
oraz li. Warto jednak zauważyć, że wszystkie wspomniane koncepcje etymologii znaku de 德 
zawierają element zindywidualizowanej skuteczności, realnej możliwości dokonywania czegoś.
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(np. Kryukov 1995: 325; Chao Fulin 2006: 180; Chen Lai 2010: 275–276). 
Z początkiem panowania dynastii Zhou znak xin – serce-umysł, stał się 
elementem de. Wkład Konfucjusza polegał prawdopodobnie na „odkry-
ciu” dziedziny wewnętrznej życia człowieka, także w aspekcie de (Schwartz 
2009: 73). Kolejna zmiana rozumienia de dotyczy przejścia od znaczenia 
z kręgu władzy/mocy w kierunku bliższym właściwości moralnej. Począt-
kowo de wiązano bezpośrednio z mocą, sprawnością i skutecznością. Na 
kościach wróżebnych znak ten oznacza władzę, której źródłem jest od-
powiednie wykonywanie rytuałów i ustanawiania relacji z przodkami. 
Wielu badaczy uznaje, że jeszcze w czasach dynastii Zhou de bliska była 
władzy (charyzmy, mocy) przynależnej władcy (ale już nie szamanowi), 
który zyskał przychylność Nieba (Tian) i duchów przodków. Jako władza 
de była widoczna dla innych (jako oznaka związku z Niebem i duchami 
przodków) oraz stanowiła narzędzie pozyskiwania zwolenników, pełniąc 
przy tym funkcję legitymizującą. Nawet w późniejszych tekstach moż-
na odnaleźć sprawnościową konotację de (np. DŚ 33). Rewolucja okresu 
Walczących Królestw polegała na wyodrębnieniu i opracowaniu aretolo-
gicznego znaczenia de. Błędna jest jednak teza o radykalnym przejściu od 
polityczno-społecznego do moralnego rozumienia de. Zgodnie z bardziej 
adekwatnym opisem (uwzględniającym cechy umysłowości chińskiej) na-
stąpiło rozszerzanie i sublimacja dotychczasowych znaczeń o wymiar mo-
ralny, a ściślej – aretyczny. 

Zresztą de rozumiano jako dar otrzymywany od Nieba (i przodków) 
– efekt zrytualizowanych aktów stypulacji. Z biegiem czasu stało się właś-
ciwością będącą wynikiem aktywności konkretnej jednostki. Pod koniec 
okresu Walczących Królestw de jest już postrzegane jako samodzielnie 
wypracowywana zdolność. Źródłem de są zatem aktywności jednostki, 
polegające na samodoskonaleniu na podstawie rozwoju wrodzonych „na-
sion”, które stanowią niezbywalny element ren xing, zawsze możliwy do 
kultywowania i pobudzania23. Takie podejście umożliwiło odwrócenie kie-
runku rozumowania na temat de. Zamiast uznawania, że realizacja przez 
władcę odpowiednich form rytualnej stypulacji prowadzi do uzyskania de, 
zaczęto uznawać, że to ustanowienie de poprzez procesy samodojrzewania 
powoduje, iż taki podmiot zasługuje na bycie władcą lub staje się władcą 
skutecznym24.

23 W DK de jest wprost łączona z dojrzewaniem – xiu 修 (np. DK 7:3, 12:10, 12:21, 16:1). 
Pojmowane jest jako „władza moralna, która musi być kultywowana” (Xinzhong Yao 2012: 31). 

24 Zmianę tę wyraźnie widać w KM. Doskonale ilustruje to fragment, w którym król Xuan z Qi 
pyta Drugiego Mistrza: „jaką de mam posiadać, aby móc być władcą” (德何如, 則可以王矣？) 
(KM 1A:7). W ten sposób de – niegdysiejszy dar – zaktywizował się w człowieku, pozostając 
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Wspomniane przemiany semantyczne polegały zatem na stopniowym 
(i nie całkowitym) (i) „uwewnętrznianiu”, (ii) „aretologizowaniu”, (iii) 
„indywidualizacji” oraz (iv) „egalitaryzacji” znaczeń kodowanych przez 
piktogram de. W tekstach konfucjańskich można dostrzec procesy asy-
milowania i akumulowania starych znaczeń na gruncie nowych tez do-
tyczących porządkowania. Starsze konotacje nie zostały zatem całkowicie 
wyparte przez nowe. Jak zauważał Chao Fulin, nawet w czasach schyłku 
dynastii Zhou „cień Nieba pokrywał de” (2006: 183). Podkreśla to kumu-
latywny charakter przekształceń jego znaczeń. W tym sensie konfucja-
nizm reprezentuje zracjonalizowaną spuściznę wcześniejszych dynastii25. 

Znając już ogólne przemiany de, trzeba odpowiedzieć na pytanie, co 
oznacza ten znak w nauce konfucjańskiej. W większości przypadków tłu-
maczy się de jako cnotę, często pisaną wielką literą. Od razu rodzą się 
pytania, czy de jest konkretną, trwałą dyspozycją charakteru, związaną 
z określonym obszarem (np. szczerość, odwaga), czy też holistyczną właś-
ciwością, związaną z posiadaniem pożądanych cech charakteru? Uznaję, 
że w pismach konfucjańskich de jest ogólną, unifi kującą sprawnością – 
konsekwencją posiadania nawyków-umiejętności oraz partykularnych 
cnót, zależnych od określonej domeny. Można zatem mieć poszczegól-
ne cnoty i nawyki-umiejętności, lecz nie rozwinąć de, które zakłada ich 
zespolenie w harmonijną, integralną całość. Można posiąść poszczególne 
sprawności bez osiągnięcia stanu ich integracji w funkcjonalną całość. 
Sprawności same w sobie mogą trwać niezależnie od siebie. Pożądane 
jest jednak ustanowienie wzajemnego powiązania i zależności pomiędzy 
nimi. Nie oznacza to, że de jest rodzajem cnoty kardynalnej, najwyższej 
w hierarchii – to raczej produkt „uboczny” wielowymiarowego, „sponta-
nicznego” procesu samodojrzewania. W tym sensie samodojrzewanie to 
proces tworzenia zintegrowanej osobowości, który nie jest tożsamy z po-

w zalążku zależny od jego starań. Bezpośrednio wiązała się z tym procesem reinterpretacja de 
jako przymiotu władcy, która doprowadziła do uznania, że każdy podmiot może je osiągnąć. 
Dla Konfucjusza nie tylko władca, ale każdy podążający Drogą, jest wstanie wypracować de.

25 W wielu miejscach dostrzec można ciągłość pomiędzy wcześniejszym i późniejszym ro-
zumieniem de. W konfucjanizmie „stary” wymiar zewnętrzny i „nowy” wewnętrzny uzupeł-
niają się. De, podobnie jak poszczególne cnoty, manifestuje się w postaci widocznych cech fi -
zjologicznych. Człowiek wyposażony w cnoty wyraża je całą swą osobą – choć są zakorzenione 
w umyśle, widać je na jego twarzy, plecach, ustach (KM 7A:21). Właściwości charakteru muszą 
uzewnętrzniać się w działaniach i tylko przez nie mogę być wyrabiane i doskonalone. Człowiek 
szlachetny bez wątpienia działa właściwie. Wymiar wewnętrzny bez zewnętrznego jest jednak 
niepełny. Uznanie, że Tian (Niebo) wyposaża ludzi w dyspozycje do kultywowania de (np. DK 
7:23; KM 3A:53, 6A6:8, 6A7:1, 6A:15, 7A:1; DŚ 1) stanowi kolejny element nauki konfucjań-
skiej, w którym można dostrzec wspomnianą wyżej ciągłość.
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siadaniem zbioru wyspecjalizowanych sprawności. Podążanie Drogą po-
winno obejmować wszystkie aspekty życia. Jest to całościowy proces, a nie 
fragmentaryczny wysiłek nabywania zdolności i cech niezbędnych w jed-
nym obszarze życia. Dojrzewanie punktowe stanowi iluzję dojrzewania – 
wejście na Drogę to projekt na całe życie, obejmujący wszystkie wymiary 
ludzkiej egzystencji. 

Podmiot, który ustanowił de, może skutecznie wpływać na innych bez 
używania siły, przemocy i gróźb. W tym kontekście pojawiają się okre-
ślenia: „rządząc poprzez de” (為政以德) (DK 2:1) oraz „być kierowanym 
przez de” (道之以德) (DK 2:3). Opisując de, konfucjaniści tworzą paralelę 
pomiędzy dawnymi władcami a współczesnym człowiekiem – człowiek 
dojrzały, o ustanowionym de, generuje przekształcenia u innych wzorem 
władców z czasów Shang i Zachodniego Zhou, którzy oddziaływali na 
innych własną cnotą-charyzmą-sprawnością-mocą. Niegdyś władca-sza-
man „otrzymał” de-moc z uwagi na pełnione przez siebie funkcje rytu-
alne i kontakt ze światem przodków. Dawało mu to możliwość rządzenia 
opartego na sakralnie ugruntowanym autorytecie, nie zaś na „nagiej prze-
mocy”. Uczeni konfucjańscy uważali, że w nowych czasach każdy może 
wypracować wiele sprawności, które w ostateczności przyniosą mu moral-
ną de-moc. Ponieważ jest ona ugruntowana w Tian, a wyraża się w życiu 
wspólnoty, również inni samoczynnie będą pod jej wpływem. De – mając 
znaczenie moralne – wciąż posiada konotacje związane z władzą. Podmiot 
dysponujący de może skutecznie wpływać na zachowania innych, przy 
czym jego władza nie opiera się na przemocy, lecz wynika z uznania wy-
jątkowych walorów określonych podmiotów. 

3.3.5. Trzy etapy stawania się człowiekiem dojrzałym

Jak wytłumaczyć fakt, że w procesie ustanawiania porządku równie istot-
ne miejsce przyznaje się li (np. DK 2:5, 3:17, 11:26; cały rozdział DK 10) 
oraz sprawnościom społeczno-moralnym (np. KM 2A:6, 4A:17, 4A3)? Jak 
pogodzić z sobą fragmenty wskazujące na konieczność skrupulatnego re-
alizowania li z tymi, które zalecają elastyczne, a nawet krytyczne do nich 
podejście? Pisma nie rozwiewają wątpliwości w tym względzie: „czyż czło-
wiek pozbawiony humanitarności (ren) może korzystać z li” (人而不仁, 
如禮何) (DK 3:3)? „realizowanie humanitarności (ren) wymaga poko-
nywania samego siebie i zachowywania li” (克己復禮為仁) (DK 12:1). 
Wynika z tego, że dla właściwego realizowania li niezbędne jest posiadanie 
ren, podczas gdy jej osiągnięcie wymaga podporządkowania się li.

Spory współczesnych badaczy klasycznej tradycji konfucjańskiej do-
tyczą w dużej mierze właśnie „pierwszeństwa logicznego” lub problemu 
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występowania znaku-koncepcji fundującego naukę rujia (por. dyskusję 
na ten temat: np. Angle 2009: 299, i odpowiedź: van Norden 2009: 306 
i nast.). Z perspektywy klasycznej fi lozofi i konfucjańskiej rozważania nad 
tym, które narzędzie porządkowania (np. li, ren, de) jest najważniejsze 
(czyli niemożliwe do zredukowania do innych), są pozbawione sensu. 
Bliższe stanowiska Mistrzów jest uznanie wagi dynamicznych związków 
pomiędzy różnymi narzędziami normatywnymi. W obrębie tej tradycji 
nie jest rozwijany paradygmatyczny dla Zachodu podział na deontologicz-
ne, konsekwencjonalistyczne i aretyczne źródła treści powinnościowych. 
Człowiek szlachetny, którego dotyczy konfucjańska narracja, nie tylko re-
alizuje li (element deontologiczny), ale działa, opierając się na sprawnoś-
ciach społeczno-moralnych (element aretyczny), które są budowane także 
za pomocą li (element deontologiczny); przy czym niektóre sprawności 
wymagają analizy skutków poszczególnych wyborów (element konse-
kwencjonalistyczny). Zawsze konieczne jest uwzględnienie skutków, jakie 
podjęcie określonej decyzji spowoduje w osobowości decydenta (element 
konsekwencjonalistyczno-aretyczny; czy inaczej „konwencjonalizm cha-
rakteru”, o którym pisał Philip Ivanhoe – 1990). Ponadto trzeba pamię-
tać, że człowiek szlachetny posiada określony katalog właściwości, które in 
toto sprzyjają skutecznym procesom porządkowania (element konsekwen-
cjonalistyczny). W konfucjanizmie te trzy aspekty zjawiska normatywno-
ści są zintegrowane wokół procesu stawania się dojrzałym, opartego na 
metaforyce wzrostu roślin (Wójcik 2001b: 354, 2010: 56).

Ontogenetyczny proces samodojrzewania składa się z następujących 
po sobie etapów, podczas których zachodzą odmienne, specyfi czne dla 
każdego z nich zależności pomiędzy elementami deontologicznymi, kon-
sekwencjonalistycznymi i aretycznymi, przy czym proponowana przez 
uczonych konfucjańskich wizja samodojrzewania zakłada, że ogólny kie-
runek i przebieg kumulatywnej „cichej transformacji” serca-umysłu jest 
uniwersalny. Poszczególnych etapów tego procesu nie można pominąć, 
przeskoczyć, idąc na skróty. Ilustrują to opowieści metaforycznie ujmu-
jące sens dojrzewania. Pierwsza z nich przedstawia doskonalenie się jako 
długotrwałe szlifowanie pospolitego kamienia, który niechybnie stanie się 
kamieniem szlachetnym (DK 1:15). Kolejna opowiada o chłopcu, który 
pracując jako posłaniec, miał styczność z dorosłymi i chciał należeć do ich 
świata. Jego starania Mistrz komentuje następująco: „pragnie [on] uros-
nąć zbyt szybko” (欲速成者也) (DK 14:47), dając tym samym do zrozu-
mienia, że procesu dojrzewania nie można sztucznie przyspieszyć. Ważne 
jest właściwe tempo, czas, kolejność i rytm, w jakim dokonują się prze-
kształcenia serca-umysłu. Przyspieszenie tego procesu może zakończyć 
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się katastrofą – dosadnie ilustruje to historia rolnika z klanu Sung, który 
zaniepokojony powolnym wzrostem zboża, postanowił przyspieszyć doj-
rzewanie uprawy, wyciągając ku górze poszczególne rośliny (KM 2A:2). 
Wielu ludzi zachowuje się tak samo w odniesieniu do procesu samodoj-
rzewania. Tymczasem proces wzrostu rośliny – tak samo jak samorozwój 
– nie jest natychmiastowy, nie polega na jednostkowym, jednorazowym 
akcie. Przypomina raczej powolne, ale sukcesywne gromadzanie. Docelo-
wy stan, którym jest osiągnięcie poziomu człowieka dojrzałego lub mędr-
ca, nie może być nagle „zdobyty” – trzeba długotrwałych wysiłków, aby 
móc osiągnąć go w sposób naturalny.

Analizując konfucjański przewodnik z perspektyw poszczególnych 
etapów samodojrzewania, trzeba ciągle pamiętać o umowności ostrego 
podziału na poszczególne fazy. Niemniej sam Konfucjusz, opowiadając 
o własnej Drodze, podzielił ją na kilka etapów: „gdy miałem lat piętnaście 
skupiłem swe wysiłki na nauce. Gdy osiągnąłem lat trzydzieści, zająłem 
miejsce [w społeczeństwie]. W wieku lat czterdziestu nie miałem wahań. 
W wieku lat pięćdziesięciu zrozumiałem Mandat Nieba. Gdy osiągnąłem 
sześćdziesiąt lat, moje uszy dostroiły się. Dopiero gdy dożyłem lat sie-
demdziesięciu, mogłem iść za pragnieniami mego serca, nie przekracza-
jąc przy tym standardów” (吾十有五而志于學, 三十而立, 四十而不惑, 
五十而知天命, 六十而耳順, 七十而從心所欲, 不踰矩26) (DK 2:4). 
W związku z tym, można wyodrębnić trzy zasadnicze, następujące po so-
bie etapy procesu samodojrzewania.

ETAP I – ZAKORZENIENIE
Pierwszy etap polega na stopniowym „zakorzenianiu się” w społeczeń-
stwie, zajmowaniu miejsca w obrębie struktury społecznej. Proces ten wy-
maga podporządkowania ze strony jednostki. W tym okresie decydujące 
znaczenie odgrywają li. Kiedy Konfucjusz mówi, „gdy miałem lat piętna-
ście, skupiłem swe wysiłki na nauce”, najpewniej ma na myśli socjalizację 
polegającą na przyswajaniu i realizowaniu li. Zajęcie w wieku lat trzydzie-
stu własnego miejsca w społeczeństwie także wymaga akulturacji związa-
nej z realizowaniem li – „niemożliwe, by ten, kto nie zrozumiał li, zajął 
miejsce [w społeczeństwie]” (不知禮, 無以立也) (DK 20:3). Socjalizacja 
przypomina z początku „uniformizację”, „uwspólnienie” – nowicjusze 
dostrajają się do zastanej całości społecznej, poznają i przyswajają sobie 
wiążące kody kulturowe. „Adept” podporządkowuje się „rygorom nauki 
i praktyki rytualnej, aż te tradycyjne formy zostaną zinternalizowane 

26 Znak ju 矩 oznacza dosłownie węgielnicę; tu przełożony jako „standard”.
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w stopniu umożliwiającym mu «zajęcie własnego miejsca» wśród innych” 
(Slingerland 2003a: 9). W tym kontekście Konfucjusz odwołuje się do me-
taforyki muzycznej: „można zrozumieć muzykę: wpierw bowiem zaczyna 
się ona od współbrzmienia” (樂其可知也: 始作, 翕如也) (DK 3:23; tłum. 
KCz-M i inni; zob. 8:8, 8:15, 9:15, 11:26, 13:3, 15:11, 17:16). Najpierw 
uczymy się, jak odgrywać role społeczne, zajmujemy miejsce w obrębie 
większej całości oraz skrupulatnie odgrywamy przypisaną do każdej z ról 
partyturę. Nabywamy i reprodukujemy formy kulturowe, które są goto-
we do użycia w różnych sytuacjach. Kultura i tradycja uwewnętrzniają się 
w podmiocie.

Na pierwszym etapie stawania się człowiekiem dojrzałym, podobnie 
jak w przypadku innych procesów wyrabiania sprawności, najważniejsza 
jest nauka kodów kulturowych. Dopiero znając je, można obserwować 
i imitować podmioty znajdujące się na kolejnych etapach i skrupulatnie 
realizować przyjęte standardy, głównie te związane z wymogami rolowy-
mi. To rodzina stanowi pierwszy i najważniejszy kontekst, w którym ma 
miejsce proces samodojrzewania (np. DK 2:5–6; 4:21). W jej obrębie od-
bywa się nauka li, tam też funkcjonują dostępne bezpośrednio wzory oso-
bowe (DK 6:30). Konfucjaniści świadomi byli fundamentalnego znaczenia 
socjalizacji dokonującej się w grupach pierwotnych – rodzinie, wspólnocie 
rówieśniczej i lokalnej. Wiązało się to ze szczególną siłą elementów afek-
tywnych oraz naturalnymi tendencjami do przełamywania egoizmu w ob-
rębie najbliższego dla człowieka obszaru. Zgodnie z nauką konfucjańską, 
emocje związane z relacjami pokrewieństwa wymagają rozwinięcia i roz-
szerzenia zakresu obiektów, do których się odnoszą, choć najpierw muszą 
„wykiełkować” w obrębie rodziny.

Dzięki odwoływaniu się do zaprezentowanych wyżej funkcji li ma 
miejsce nauka różnorodnych ról społecznych (funkcja strukturalizacji) 
i transmisja informacji o podstawowych treściach powinności (funkcja 
regulacyjna); ponadto przy udziale li jednostka tworzy swoją tożsamość 
(funkcja budowania tożsamości). W procesie socjalizacji podmiot pozna-
je bogaty świat znaczeń kulturowych, które umożliwiają mu komunikację 
oraz ekspresję (funkcja reprodukowania świata kultury). Przy udziale li 
naturalne emocje – miłość, szacunek, humanitarność, lojalność – znajdują 
formy, w których mogą się uzewnętrznić i zmaterializować bez niebezpie-
czeństwa ekscesów (funkcja emotywna). Ponieważ „kiełkujące” emocje 
mogą jednocześnie prowadzić do destrukcyjnych skutków (np. nepoty-
zmu), konieczne jest ich uformowanie, ustrukturalizowanie, nadanie im 
kulturowego „szlifu”, zabezpieczenie przed wspomnianymi ekscesami (np. 
DK 8:2, 1:12, 11:16, 12:1, 2:5). Dlatego zostają umieszczone w obrębie 
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rytualnych form. Choć li służą przede wszystkim stabilizowaniu ekspre-
sji emocji, to tworzą jednocześnie sytuacje pobudzające do pożądanych 
przeżyć. Już na tym etapie li rozpoczynają transformacje w sercu-umyśle 
(funkcja pobudzania do samodojrzewania). Nauka różnych ról społecz-
nych stwarza warunki służące stopniowemu wyrabianiu skłonności do pa-
trzenia oczami innych. Zmiany miejsca zajmowanego w obrębie struktury 
pokrewieństwa oraz narzucające się emocje niejako wymuszają rozwój 
empatii (shu), zdolności w pełni wykorzystywanej na następnych etapach 
samodojrzewania. 

Zasadniczą funkcją li w pierwszym etapie jest umożliwienie wyrobie-
nia behawioralnej sprawności potrzebnej do realizacji wytycznych, które 
wynikają z norm oraz z obserwacji modelów stanowiących punkty od-
niesienia. Dominuje reprodukowanie li, chociażby dlatego, że dorastający 
podmiot nie ma jeszcze wystarczających zasobów, zdolności, doświad-
czenia, a wreszcie sprawności społeczno-moralnych, aby wykorzystywać 
inne racje. Na tym etapie odejście od realizowania li mogłoby powodować 
skutki dysfunkcjonalne dla społeczeństwa. Co ciekawe, nawet osoba, któ-
ra nie osiągnie następnego etapu (tj. poprzestanie na mechanicznym re-
produkowaniu li), i tak przyczyni się do kreowania porządku społecznego 
przez stabilizację systemu ról, reprodukowanie hierarchii społecznej i za-
stanych znaczeń kulturowych, wzrost możliwości przewidywań zachowań 
oraz odciąganie od aktywności niesłużących porządkowi. Konfucjaniści 
nie mieli wątpliwości, że tylko nieliczni wykorzystają li do samodojrzewa-
nia ze wspaniałymi efektami dla całej ekumeny. Choć każdy człowiek ma 
gotową do rozwinięcia „gramatykę moralną”, to większość jest zbyt krót-
kowzroczna czy leniwa lub za bardzo ulega wpływom złego środowiska, 
by móc w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten umiarkowany pesymizm 
odnośnie do kondycji społeczeństwa nie oznacza jednak, że próby pobu-
dzania „maruderów” do wejścia na drogę samodojrzewania będą z góry 
skazane na niepowodzenie. Skuteczność takich zabiegów wymaga po pro-
stu czasu.

ETAP II – EKSPERYMENTOWANIE
Podmiot podążający Drogą, od dłuższego czasu ćwiczący się w realizo-
waniu li, pobudzany do przeżywania naturalnych emocji moralnych 
w obrębie ram kulturowych, powoli wykształca cnoty oraz poszczególne 
nawyki-umiejętności. Na tym etapie może on korzystać ze zgromadzonej 
wiedzy, własnych doświadczeń i wyobraźni oraz rozwijanego przez siebie 
katalogu sprawności społeczno-moralnych. Konfucjusz scharakteryzował 
ten okres jako czas, w którym „nie miał wahań” oraz „zrozumiał Mandat 
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Nieba”. Brak wahań dotyczy determinacji związanej z podążaniem Drogą, 
która staje się jeszcze bardziej ugruntowana ze względu na zrozumienie 
Mandatu Nieba. Ten ostatni nie materializuje się w postaci komunikatów 
językowych (np. Objawiania, Dekalogu). Można go jednak odczytać po-
przez wgląd we własną naturę oraz w sposób dokonywania się przekształ-
ceń w Przyrodzie. Zgodnie z glosami Edwarda Slingerlanda, na tym etapie 
„praktykujący zaczyna odczuwać lekkość związaną z nowym sposobem 
bycia oraz potrafi  zrozumieć wpasowanie konfucjańskiej Drogi w porzą-
dek rzeczy i jej zgodność z wolą Nieba” (2003a: 9). 

Li wciąż pozostają ważne – stanowią fundament struktury społecznej. 
Proces wielokrotnego uczestniczenia w ceremoniach wraz z towarzyszą-
cymi im właściwymi stanami serca-umysłu niechybnie prowadzi do wy-
tworzenia się sprawności społeczno-moralnych. Te ostatnie można wyko-
rzystać w procesie realizowania li oraz przy okazji posługiwania się każdą 
„zewnętrzną”, konwencjonalną normatywnością (stanowiącą obszar mo 
– „gałęzi-manifestacji”). Na tym etapie przestaje ona być ograniczeniem, 
a staje się przydatnym i elastycznym narzędziem w rękach dojrzewającego 
człowieka. Dopiero teraz podmioty podążające Drogą dysponują zasoba-
mi umożliwiającymi zrozumienie funkcji, poznanie historii oraz rekon-
strukcję wartości, jakim służą li. Mając odpowiednie właściwości, w kon-
kretnych sytuacjach mogą analizować motywy (także swoje) aktorów 
uwikłanych w realizowanie li oraz oceniać ich konsekwencje dla stron sto-
sunków społecznych, całego społeczeństwa i własnej osobowości. Korzy-
stanie z owych zdolności (szczególnie empatii – shu) umożliwia pełniejszy 
wgląd w sytuację – patrzenie z wielu stron jednocześnie. W złożonych 
lub nowych sytuacjach sprawności dają możliwość podejmowania właś-
ciwych decyzji bez konieczności odwoływania się do norm. W większo-
ści przypadków czynienie użytku ze sprawności polega na uruchomieniu 
w konkretnej sytuacji, traktowanej zawsze jako wyjątkowa, różnorodnych 
procesów kognitywnych, ewaluacyjnych, motywacyjnych oraz analiz de-
ontologicznych, konsekwencjonalistycznych i aretologicznych.

Tradycja kulturowa nie jest już czymś zewnętrznym i przymuszającym. 
Dojrzewający podmiot potrafi  wykorzystać ją jako formę służącą ekspre-
sji własnej doskonałości, a przy tym zdolny jest do jej (re)interpretacji. 
Sytuacja ta przypomina muzykowanie, które zaczyna się od współbrzmie-
nia – z biegiem czasu i doświadczenia „muzycy grają swobodnie, lecz ton 
zachowują dźwięczny i harmonijny aż do końca” (從之, 純如也, 皦如也, 
繹如也, 以成) (DK 3:23; tłum. KCz-M i inni). Po początkowej unifi kacji 
przychodzi czas na improwizację, która oddaje partykularną drogę samo-
dojrzewania konkretnego „muzyka”, odgrywającego „partytury społecz-
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ne”. Nawiązując do metaforyki wykonywania muzyki, Herbert Fingarette 
wskazuje na różnice między muzykowaniem mechanicznym i „głupim” 
a wrażliwym i inteligentnym. Ten drugi model polega na odtwarzaniu 
zapisu nutowego w indywidualny, ale nie przeindywidualizowany sposób 
(1972: 53 i nast.). Na tym etapie podmiot, grając w jednej tonacji z innymi 
i odwołując się do wypracowanych sprawności, zdolny jest do reinterpre-
towania tradycyjnych „motywów”.

W tym duchu w jednym z fragmentów Dialogów Konfucjusz prezen-
tuje się jako rozsądny innowator – „wiele słyszałem, lecz wybieram z tego 
tylko to, co dobre, i to czynię” (多聞擇其善者而從之) (DK 7:28; tłum. 
KCz-M i inni). Interpretując te słowa w kontekście stosunku do tradycji, 
wyraźnie widać, że Mistrz wychodzi poza jej mechaniczne reprodukowa-
nie. Dojrzewający podmiot, w granicach wyznaczonych przez zasięg i siłę 
swojej akulturacji, jest autonomicznym podmiotem realizującym, ale tak-
że interpretującym i rozwijającym zastaną normatywność. Na tym etapie 
„wyszukana pedanteria” jest już świadectwem zatrzymania się w rozwoju 
(DK 6:18). Konfucjusz podkreśla, że odnośnie do wiedzy o wen – świecie 
kodów kulturowych – sam jest podobny do innych, choć nie jest doskona-
ły, gdy chodzi o ich realizowanie w praktyce (DK 7:33). W ten sposób na-
cisk zostaje przeniesiony ze znajomości tradycji na odpowiednie posługi-
wanie się nią na obszarze społecznej praxis. Na tym etapie reprodukowanie 
wen nie jest wystarczające – podmiot realizujący konwencje społeczne bez 
odpowiedniego zaangażowania nazywany jest wręcz „złodziejem cnoty” 
(德之賊也) (DK 17:13; zob. KM 7B:37). W DK znajdziemy krytyczne 
uwagi na temat ludzi realizujących konwencje społeczne wyłącznie z uwa-
gi na prestiż i poważanie (DK 12:20, 13:24, 15:28, 17:18). 

Podmiot znajdujący się na tym etapie może kwestionować obowiązują-
ce li. Z jednej strony jest to uzasadnione – człowiek posiada już sprawności 
umożliwiające analizę ich funkcji oraz wartości, jakim służą. Zdolny jest 
także do analizy konsekwencji, do jakich prowadzi ich realizowanie albo 
nierealizowanie. Z drugiej strony na tym etapie podmiot „zakorzenił się” 
już w danym społeczeństwie i zrozumiał Mandat Nieba, co stanowi czyn-
nik powstrzymujący przed dokonywaniem rewolucyjnych zmian lub całko-
witym zanegowaniem tradycji. W Dialogach Mistrz ocenia przypadki zwią-
zane ze zmianami li (DK 9:3). Na przykład gdy chodzi o zmianę materiału 
(z lnu na jedwab), z którego wykonana jest czapka rytualna, Konfucjusz 
aprobuje ją przez wzgląd na kwestię oszczędności. Bardziej krytyczny jest 
w kwestii rytualnego ukłonu, który zgodnie z dawnymi li goście powinni 
złożyć przed wejściem na stopnie domostwa. Gdy zwyczaj ten został zastą-
piony nowym (ukłonem składanym po wejściu na schody), Mistrz uznał to 
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za arogancję i wciąż postępował zgodnie ze starym li27. W innym fragmen-
cie Konfucjusz przystaje na nierealizowanie żałobnych li przez swego ucz-
nia Zaiwo, mimo że sam uznaje to za konieczne (DK 17:21). Zauważmy, 
że Konfucjusz aprobuje lub krytykuje poszczególne zmiany li bez względu 
na dominującą praktykę społeczną, która – jego zdaniem – nie jest argu-
mentem na rzecz czegoś albo przeciw czemuś. Stoi na stanowisku, że każdy 
przypadek wymaga odrębnej refl eksji, choć bez wątpienia trzymanie się li 
nie jest zawsze wymagane28. Dla konfucjanistów „elastyczność w postawach 
względem norm i zasad jest ważna dla odkrywania i zachowywania naj-
bardziej pożądanej drogi, jaką człowiek może iść; to największa mądrość, 
przynależna wyłącznie mędrcom” (Huaiyu Wang 2009: 334). 

Trzeba także dodać, że na tym etapie li stają się formami estetycznej 
ekspresji jednostki (funkcja estetyzacji) – cnoty uzewnętrzniają się po-
przez doskonałe, eleganckie i uwznioślające zachowania reprezentujące 
partykularny styl danej osoby. Ważne staje się zsynchronizowanie we-
wnętrznych stanów z porządkiem gestów, ich relacją do siebie, a czasem 
i sposobem ich prezentacji. Można powiedzieć, że „li są jednocześnie 
najlepszymi środkami rozwijania cnót oraz najlepszymi narzędziami, po-
przez które doskonała cnota może się uwidaczniać. Z uwagi na to przypo-
minają żonglowanie, które jest zarazem doskonałym sposobem rozwoju 
zręczności oraz wspaniałym sposobem uwidaczniania jej” (Ivanhoe 1990: 
491). Tylko przez ustalone formy ekspresji (li) wewnętrzne mistrzostwo 
człowieka może się okazać widoczne dla innych członków społeczeństwa, 
a przez to stać się przedmiotem naśladowania. Na tym etapie można już 
powiedzieć, że dojrzewający ludzie, którzy wytrwale kultywują sprawności 
społeczno-moralne, są aktywnymi współtwórcami porządku społecznego. 

ETAP III – SPONTANICZNOŚĆ
Jak ujął to Konfucjusz, na ostatnim etapie procesu samodojrzewania jego 
„uszy dostroiły się”. Jest to związane z pozycją mędrca, zakodowaną już 
w piktogramie sheng 聖 składającym się ze znaku wang 王 oznaczającego 
władcę (albo ren 壬 – tłumaczonego jako „zręczny”, „wielki”) oraz ucha 

27 B. i T. Brooks słusznie zauważają, że zmiana li uszczupliła rytuał wejścia o ważny element 
– jeśli stara wersja z pokłonem przed wstąpieniem na schody implikuje pytanie o zgodę na wej-
ście, to nowy zwyczaj niejako z góry ją zakłada (1998: 51).

28 Podobnie argumentuje Mencjusz, wypowiadając się w kwestii li, które zabraniają kobie-
tom i mężczyznom dotykać się w sytuacji dawania lub otrzymywania czegoś. Uczeń przywołał 
sytuację, w której tonącą teściową można uratować, wyłącznie naruszając li; Mencjusz nie miał 
jednak wątpliwości: „jeżeliby jej nie ratował, byłby wilkiem” (嫂溺不援, 是豺狼也) (KM 4A:17; 
tłum. AIW).
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– er 耳, i ust – kou 口. Sheng przedstawia osobę, która potrafi  wsłuchi-
wać się w rytm przemian i komunikować innym ludziom wiedzę o nim. 
W takim kontekście trzeba rozumieć stwierdzenie Konfucjusza, że jego 
„ucho dostroiło się” – wtedy dopiero pojął, „jak dokonują się przekształ-
cenia w świecie” i zsynchronizował się z nimi. Na tym etapie Konfucjusz 
zna już Mandat Nieba i potrafi  „wczuć się” w uwzorowanie wszechświata, 
w rezultacie czego osiąga pożądaną spontaniczność – „działa bez działa-
nia” (wu–wei) (Slingerland 2003a: 27). Zrozumienie tego ostatniego stanu 
jest kluczowe dla ustalenia właściwości podmiotów znajdujących się na 
trzecim etapie samodojrzewania29.

Dla tego celu pomocny jest podział na spontaniczność wypracowaną 
(cultivated) oraz niewymagającą instrukcji (untutored), zaproponowany 
przez Philipa Ivanhoe (2010: 185–197). Spontaniczność „nieinstruowana” 
stanowiła ideał taoistów; wymaga usunięcia wszystkich kulturowych ba-
rier, co umożliwia funkcjonowanie oparte na przyrodzonych właściwoś-
ciach i zdolnościach, odnoszących się m.in. do pewnego typu postrzegania 
i oceniania świata. W tym przypadku spontaniczność uzyskujemy przez 
odrzucenie wszystkiego, co sztucznie stworzone i narzucone. W przeci-
wieństwie do niej osiągnięcie wypracowanej spontaniczności wymaga 
podejmowania złożonych wysiłków, długotrwałego treningu i wyrabia-
nia „drugiej natury” (tak Xunzi). Sprawność w poruszaniu się w obrębie 
bogatego świata kultury, który tak silnie odzwierciedlił się w osobowo-
ści, że stał się „drugą naturą”, przynosi swobodę i bezwysiłkowe działania. 
Inaczej niż uważa Philip Ivanhoe, dominujący nurt nauki konfucjańskiej 
(reprezentowany zwłaszcza przez Mencjusza) łączy oba typy spontanicz-
ności. Wiąże się to z przełamaniem dychotomii kultura/natura, sztuczne/
naturalne. Dla Mencjusza wrodzone emocje moralne, łączące człowieka 
z Niebem, wymagają długiego procesu rozwijania, który dokonuje się 
w obrębie i za pomocą form kulturowych. „Sztuczne” narzędzia kulturowe 
i „naturalne” inklinacje wzajemnie się generują i funkcjonalnie uzupeł-

29 Zgodnie z glosami Huang Kan, komentatora z przełomu V i VI stulecia AC, „w wieku 
siedemdziesięciu lat Konfucjusz osiągnął punkt, w którym trening i wrodzona natura doskonale 
się zazębiły, «jak pnącze maliny rosnące wokół konopi naturalnie staje się proste bez konieczno-
ści wspierania»” (cyt. za Slingerland 2003a: 9). Wtedy Mistrz „pozwalał swojej duszy na wszyst-
ko, czego zapragnęła, a jednak cokolwiek zrobił, samo w sobie było w naturalny sposób prawe 
(...). Działał bez wysiłku” (Feng Youlan 2001: 54). Inaczej mówiąc, na trzecim etapie podmiot 
nabywa zdolność spontanicznego korzystania z „nabytych zdolności w celu analizy czynników 
sytuacyjnych i na tyle szybkiego reagowania, aby dopasować swoje zachowania do nieustanie 
zmieniających się okoliczności” (Hansen 1992: 73); naturalnie „ciąży” w kierunku właściwego 
zachowania, a „to, co «odczuwa» jest tym, co jest właściwe” (Kupperman 1968: 184); jego zacho-
wania są „bezwysiłkowe, spontaniczne, kreatywne” (Ames, Rosemont 1998: 62).
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niają. Przyjęcie perspektywy ontogenetycznej umożliwia połączenie obu 
wymiarów. W konsekwencji spontaniczność nie może być osiągnięta ani 
przez wyzbycie się „sztucznych” narzędzi, gdyż bez nich inklinacje nie 
rozwiną się w dojrzałe formy, ani przez odrzucenie naturalnych impulsów, 
gdyż to one wyznaczają kierunek i siłę przekształceń oraz tworzą uniwer-
salny wymiar doświadczeń ludzkich. Bez repertuaru kodów kulturowych 
naturalne skłonności nie miałyby odpowiednich warunków brzegowych 
do pozbawionej ekscesów ekspresji, bez tych ostatnich zaś kody kulturo-
we byłby puste. Dojrzałe formy, jakimi są cnoty, nieustannie opierają się 
na przyrodzonych emocjach moralnych – podobnie jak „gałęzie–mani-
festacje” wymagają nieprzerwanego funkcjonowania „korzeni-podstaw”. 
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chociaż stan spontaniczności osiągany jest 
przez długotrwałą naukę, refl eksję i praktykę, sam w gruncie rzeczy jest 
efektem ubocznym – w pewnym momencie po prostu „pojawia się”.

Zgodnie z metaforyką Dialogów na tym etapie podmiot osiąga stan, 
w którym ma właściwości „gór” – działa, opierając się na normatywnych 
wymaganiach struktury, co służy stabilności i przewidywalności, a jed-
nocześnie jest jak „rzeka” – zmienny, nie przywiązany dogmatycznie do 
apriorycznych wzorów działania, zastanych kodów kultury i przyjętych 
metod rozwiązywania problemów (DK 6:23). Stałość gwarantują li, zmien-
ność zaś i możliwość korygowania tego, co zastane, wiążą się funkcjono-
waniem sprawności społeczno-moralnych. Mędrzec to osoba, która obie 
właściwości zsyntetyzowała, osiągając stan trwałego zharmonizowania 
pomiędzy strukturalnymi wymaganiami li a twórczą stroną własnej oso-
bowości i innowacyjnym elementem w działaniach. W takim przypadku 
zbędny jest wybór pomiędzy odtwórczym „odgrywaniem symfonii ludz-
kiej” a rolą kontestatora zastanej struktury, stojącego po stronie „czystej 
spontaniczności”. Na tym etapie struktura i jej przeciwieństwo nie są już 
przeciwstawne. Człowiek rozwija się, wykorzystując strukturę, która po-
zwala wyzwolić i utrwalić właściwości związane z naturalnymi inklinacja-
mi. W dobrze urządzonym społeczeństwie wszyscy, którzy wykorzystali 
możliwość samodojrzewania, w pełni zharmonizowali oba wymiary w co-
dziennej praktyce życia. 

Inny fragment Dialogów ukazuje harmonizujący rys osoby, która zna-
lazła się na trzecim etapie: „ten, u kogo cechy wrodzone górują nad kul-
turowym wyrafi nowaniem, jest nieokrzesany [według Slingerlanda: «pro-
stacko prymitywny»]. Ten, u kogo kulturowe wyrafi nowanie góruje nad 
cechami wrodzonymi, jest jak kronikarz [zdolny tylko do kopiowania]. 
Szlachetnym jest tylko ten, u kogo cechy wrodzone i kultura są dosko-
nale zbalansowane” (質勝文則野, 文勝質則史. 文質彬彬, 然後君子) 
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(DK 6:18; zob. 3:4, 3:8, 19:14). Bez wątpienia, człowiek dojrzały wystrzega 
się, po pierwsze, ekscesów (polegających na popisywaniu się wirtuozerią 
w znajomości form), po drugie zaś – sentymentalizmu, czyli skupiania się 
na własnych emocjach i satysfakcji z nich jako celu samego w sobie. Czyn-
nik indywidualny, twórczy, „naturalny” jest na trwałe zharmonizowany 
z kulturowym, zewnętrznym, w jakimś stopniu sztucznym. Podążając dro-
gą „stałości w niejednostronności”, człowiek dojrzały wszędzie znajdzie 
odpowiednią proporcję między kultywowaniem zastanych form społecz-
nych – li, które traktuje jako „formy” dla codziennej praktyki – a twórczą 
partycypacją w kulturze. W ten sposób jest doskonale synchronizowany 
z całością – jego sposób bycia w świecie przypomina rytm kosmicznych 
przekształceń i w tym sensie staje się emanacją dao, zwiększa porządek 
wokół siebie, „działając przez niedziałanie”.

Aby kultywować określone sprawności społeczno-moralne, koniecz-
na jest długa praktyka w realizowaniu li, która dopiero na ostatnim eta-
pie przynosi pożądaną spontaniczność. Jej charakter doskonale obrazuje 
przykład tańca, który jest tym bardziej znaczący, że ru stanowili począt-
kowo grupę rytualnych tancerzy (Eno 1990: 180, 192–197). Taniec wy-
maga treningu, który obejmuje naukę i doskonalenie zasad, kroków, fi gur 
i układów. Niezbędne jest skoordynowanie własnych zachowań z aktyw-
nościami innych. Jest to tym bardziej trudne, ze tańcząca grupa znajduje 
się w nieustającym ruchu. Dopiero po długim procesie uczenia się i eks-
perymentowania tancerz nabywa zdolności do bycia spontanicznym. Wte-
dy taniec staje się bezwysiłkowy i „naturalny”, nie wymaga namysłu ani 
kalkulacji. Co więcej, wykształca się dający się zidentyfi kować własny styl 
tancerza, z czym związane jest poczucie zadowolenia, spokoju i radości.

3.3.6. Socjalizacja normatywna jako pobudzanie

Socjalizacja normatywna, rozpatrywana w perspektywie etapów samo-
dojrzewania, polega na pobudzaniu do wyrabiania odpowiednich spraw-
ności. Na pierwszym etapie dokonuje się nauka kodów kulturowych i ról 
społecznych. Ostatecznym, pożądanym celem procesów socjalizacyjnych 
jest jednak osiągnięcie cech człowieka dojrzałego – zdolnego podejmować 
stopniowe akty porządkowania. Konfucjaniści przekonują, że taki mo-
del socjalizacji jest możliwy, gdyż „cztery nasiona” oraz zdolność do ich 
rozwijania stanowią element ren xing. Każdy człowiek właściwie „pobu-
dzony” do uruchomienia przekształceń w obrębie swojego serca-umysłu 
niechybnie wejdzie na ścieżkę samodojrzewania. Dla twórczego, zindywi-
dualizowanego „rezonowania”, które ma się dokonywać we wnętrzu czło-
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wieka, niezbędne są stymulujące warunki zewnętrzne. Idealna sytuacja 
występuje wtedy, gdy działanie „zewnętrznych” narzędzi edukacyjnych 
jest funkcjonalnie sprzężone z „wewnętrznymi” wysiłkami zorientowany-
mi na samodojrzewanie. Chodzi tu nie o edukację rozumianą jako przeka-
zywanie wiedzy teoretycznej (np. o obowiązujących normach), ale o róż-
norodne procesy służące uruchomieniu transformacji w człowieku. Wizji 
konfucjańskiej całkowicie obca jest idea edukacji jako procesu nakłada-
nia kulturowej, cywilizującej „okleiny” na oryginalną, brutalną „naturę”. 
Przyjmuje się perspektywę ontogenetyczną – efekty pożądanych proce-
sów socjalizacyjnych znajdują się w swej formie zaczątkowej („nasiona”) 
w każdym człowieku. Mądrość konfucjańska ma zatem wartość drogo-
wskazu, akceleratora służącego uruchomieniu procesów, które muszą się 
dokonać w samym człowieku i do których jest on doskonale wyposażony. 

Podejście konfucjańskie zakłada, że ludzie ulegają wzajemnym wpły-
wom, co odgrywa ważną rolę w procesach socjalizacji pobudzającej. Czło-
wiek bezrefl eksyjnie naśladuje innych, szczególnie zaś tych cnotliwych. 
Przebywanie w otoczeniu takich jednostek transformuje – „można bo-
wiem umieścić proste nad krzywym i sprawić, że krzywe stanie się pro-
ste” (舉直錯諸枉, 能使枉者直) (DK 12:22; tłum. KCz-M i inni). „Prosty”, 
czyli cnotliwy, zmienia „krzywego”, czyli niegodziwego. W Dialogach prze-
czytamy także, że „cnota nie jest samotna, zawsze ma sąsiadów” (德不孤, 
必有鄰) (DK 4:25). Podobną opinię wyraża Konfucjusz, oceniając cno-
tę jednego z uczniów: „gdyby w księstwie Lu szlachetnych mędrców nie 
było, od kogóż mógłby się on takiej szlachetności nauczyć?” (魯無君子者, 
斯焉取斯) (DK 5:2; tłum. KCz-M i inni). Oznacza to, że dojrzewamy za-
wsze w środowisku innych dojrzewających. W ten sposób podkreślono 
podstawowe znaczenie tego, co najbliższe – kontekstu rodzinnego i lokal-
nego. Można z tego wysunąć następującą analogię – jeżeli ludzie szlachet-
ni potrafi ą promieniować swoją cnotą na innych, tym bardziej uczyni to 
cnotliwy władca zajmujący wyróżnioną pozycję. Konfucjusz przyrównuje 
władcę do Gwiazdy Polarnej (DK 2:1), która jest metaforą punktu orienta-
cyjnego, drogowskazu wpływającego na wybór drogi człowieka. W innym 
fragmencie przeczytamy, że „zachowanie człowieka dojrzałego przypomi-
na wiatr, a zachowanie ludu jest jak trawa. W którąkolwiek stronę wieje 
wiatr, tak też pochyla się trawa” (君子之德風, 小人之德草. 草上之風, 
必偃) (DK 12:19). Wiatr oddziałuje nieustannie i niezauważalnie – po-
budza, lecz nie narzuca. W tym sensie transformacja jest niewymuszona, 
opiera się nie na sile, ale na trwałym wpływie moralnym. Dlatego przypo-
mina „rozproszone i dyskretne nasycenie, dokonujące się poprzez osmo-
zę, jakby z dobroczynnego środowiska” (Jullien 2006a: 173). 
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Drugie ważne założenie podzielane przez klasyków dotyczy koniecz-
ności rozszerzania (tui 推, co dosłownie oznacza „popychać”) wrodzonych 
emocji moralnych. Pierwotnie odnoszą się one do osób spokrewnionych, 
lecz można dokonać ich „ekstrapolacji” na wspólnotę lokalną, państwową, 
a następnie na Wszytko pod Niebem (np. DK 1:2; KM: 5A:7, 5B:1, 7A:15, 
7A:19, 7B:31). Ten model socjalizacji polega zatem na pobudzaniu do roz-
szerzania naturalnych emocji moralnych. Interesujący w tym kontekście jest 
dialog Mencjusza z okrutnym królem Xuan z państwa Qi (KM 1A:1), w któ-
rym to dialogu Mencjusz odwołuje się do emocji, by uzmysłowić brutalne-
mu despocie możliwość zmiany modelu rządzenia w „humanitarne rządy” 
(仁政). Aby to osiągnąć, opowiada królowi zasłyszaną o nim historię, 
zgodnie z którą ocalił on woła przed śmiercią, poruszony jego smutnym 
wzrokiem. Powołując się na nią, Mistrz próbuje uzmysłowić władcy Qi, 
że posiada on emocje, stanowiące początek ren. Korzystając z tej analogii, 
Mencjusz pokazuje królowi Xuan, że skoro doświadcza emocji moralnych 
w stosunku do cierpiącego zwierzęcia, tym bardziej może przeżywać je 
w stosunku do ludzi. Xuan nie jest władcą humanitarnym nie dlatego, że 
„nie jest do tego zdolny” (不能), ale ponieważ nie wykorzystuje „możliwo-
ści stania się nim” (不為). Wystarczy eksternalizować emocję współczucia 
w ramach funkcjonujących kodów kulturowych. Sposób, w jaki Mencjusz 
naprowadza króla Xuan na właściwą drogę, Slingerland określa mianem 
„procesu symulacji, opierającego się na projekcji, oraz emocjonalnego 
ćwiczenia kierowanego przez metafory i analogię” (2011a: 20). Philipe 
Ivanhoe pisze z kolei o odczuwaniu przez analogię, dzięki której człowiek 
może „rozpoznać swój rodzący się zmysł moralny i skupić na nim uwagę” 
(2002: 234; zob. Wong 2002). Gdy ludzie samoistnie lub dzięki zachęcie 
innych podejmą wysiłek „rozszerzania” wrodzonych emocji moralnych, 
holistycznym efektem będzie dobrostan wszystkich. Wystarczy tylko za-
chęcić ludzi, aby sami zaczęli kultywować wrodzone emocje moralne.

Nie ma jednego algorytmu, uniwersalnej formuły ani zamkniętego 
katalogu narzędzi, które pozwoliłyby uruchomić, a następnie podtrzymy-
wać przekształcenia dokonujące się w samym człowieku. Niemniej uczeni 
konfucjańscy podsunęli kilka pomocnych narzędzi i sformułowali wiele 
ogólnych wskazówek, które można skatalogować w formie przewodnika 
samodojrzewania (Stępień 2010; 2012).

1. Podstawowymi środkami skłaniającymi do samodojrzewania są wyse-
lekcjonowane narzędzia kulturowe (np. Luo Zhongfeng 2007: 3–8; Wójcik 
2010: 95–185). Aby rozwinąć „cztery nasiona”, człowiek musi przebywać 
w stymulującym otoczeniu kulturowym (wen 文), które stwarza jak naj-
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więcej okazji do ćwiczenia się w sprawnościach społeczno-moralnych. 
W czasach przedcesarskich (przed 221 BC) takimi „cywilizującymi” na-
rzędziami były muzyka, poezja i taniec, związane z ceremonialnym wy-
konywaniem rytuałów (li), przy czym szczególną rolę spełniała muzyka. 
Mistrz uznawał śpiewanie utworów Księgi pieśni, znajomość muzyki ob-
rzędowej oraz grę na cytrze za nieodzowne narzędzia pracy nad sobą30.

2. Zgodnie ze stereotypowym obrazem konfucjanizm charakteryzuje ślepe 
przywiązanie do tradycji kulturowej dynastii Zhou. Przy pierwszej lektu-
rze pisma kanonu mogą dostarczyć argumentów na rzecz takiej interpre-
tacji. Miłość Mistrza do tradycji, obyczajów i muzyki Zhou jest dobrze 
udokumentowana. Powiedział on: „przekazuję jeno nauki starożytności, 
lecz sam niczego nie tworzę. Ufam starożytności i miłuję ją” (述而不作, 
信而好古) (DK 7:1; tłum. KCz-M i inni). Choć sam określa siebie jako 
transmitera, a nie twórcę, uważna lektura prowadzi do bardziej zniuan-
sowanego spojrzenia na funkcję tradycji. Konfucjusz zauważa: „nie jest 
prawdą, że o wszystkim wiem od urodzenia. Miłuję jeno starożytność 
i pilnie jej poszukuję” (我非生而知之者, 好古, 敏以求之者也) (DK 
7:19; tłum. KCz-M i inni). Słowo „poszukiwanie” podkreśla wysiłek sa-
modzielnych studiów nad dziedzictwem kulturowym. Przekazy dotyczące 
starożytności trzeba ożywić i wydobyć z nich to, co może być środkiem 
samodojrzewania. Dopiero „ten, kto ożywia starożytne, bada nowe, może 
być nauczycielem innych” (溫故而知新, 可以為師矣) (DK 2:11). Nie wy-
starczy być znawcą starożytności – trzeba ożywić „stare” zgodnie z wymo-
gami nowych czasów. Mityczne postacie (takie jako Shun i Yao) stymulują 
wzorcowe przykłady doskonalenia osobowości, nie zaś obiekty imitacji 
konkretnych aktywności.

3. Ważnym narzędziem pobudzającym transformacje serca-umysłu są 
pisma konfucjańskie, przy czym ten, kto zna na pamięć cały Czteroksiąg, 
wcale nie musi być człowiekiem szlachetnym. Zadaniem tekstów nie jest 
argumentowanie na rzecz tez ani przekazywanie dyskursywnej wiedzy – 
chodzi o wzbudzenie twórczego rezonansu w sercu-umyśle czytelnika. 
Teksty są narzędziami nakierowującymi czytelnika na rezerwuary własne-
go xin. Studiowanie pism jest zatem szczególnym rodzajem praktyki bądź 

30 Ortodoksyjna nauka konfucjańska wyróżnia sześć sztuk (liuyi 六藝), które powinien 
opanować człowiek w trakcie samodojrzewania (DK 7:6). Są to: obyczaj (li), o którym pisałem 
wcześniej, muzyka, łucznictwo, powożenie wozem, kaligrafi a i arytmetyka (禮樂射御書數). 
Z czasem podobny status uzyskały malarstwo, architektura i sztuka ogrodów (Wójcik 2010).
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ćwiczenia moralnego31. François Jullien wspaniale opisał ten rys konfucja-
nizmu: „trzeba zatem ćwiczyć się w tej sztuce czytania w podejściu pozwa-
lającym na infuzję znaczenia, dalekim od szczegółowej analizy tekstu, bez 
wyliczania, klasyfi kacji, podziałów. Taki sposób czytania umożliwia czytel-
nikowi, który podda się tym tajemniczym naglącym wezwaniom w ciągle 
nowej, wewnętrznej podróży, stopniowo dostrzegać znaczenia” (2006b: 17). 
Fragment ten podkreśla, że uznaje się za pożądany brak semantycznego za-
mknięcia tekstów, ich nacisk na wywoływanie spersonalizowanych trans-
formacji u czytelników oraz niebezpośredniość prezentowanego wywodu.

Aby ukazać, na czym polega transformująca siła pism klasyki, odwo-
łam się do przykładu DŚ, która zaleca umiejętność utrzymania niezmien-
ności w niejednostronności. Jak pisze w swym komentarzu wspomniany 
wyżej Mistrz Cheng, zasada ta „jest dla zdolnego człowieka czymś, do cze-
go może się we własnym życiu zwracać, nie wyczerpując jej. Zastosowanie 
jej nie ma granic, gdy się ją bada «z zachwytem, aż do zrozumienia»”. Ko-
mentator zachęca, aby myśl przenikającą dzieło samodzielnie „otworzyć, 
a wypełni sześć kierunków”. Interesujące jest, że nie zaleca się dokony-
wania (i konsekwentnie nie przeprowadza się) analiz językowych, które 
miałyby prowadzić do rekonstrukcji zamkniętego katalogu treści powin-
ności. Z jednej strony DŚ jest drogowskazem pomagającym podejmować 
decyzje w każdym momencie i w każdym aspekcie życia ludzkiego; z dru-
giej jednak wskazówka jest bardzo ogólna (nie sposób przekształcić jej 
w hipotezę, dyspozycję czy sankcję) i dla swej użyteczności wymaga od-
powiedniego czytelnika. I znowu, najlepszym sposobem stawania się „od-
powiednim czytelnikiem” jest samodzielne studiowanie tekstu. To ostatnie 
najlepiej przebiega w uwznioślającym otoczeniu kulturowym, które two-
rzą wzory osobowe stanowiące żywe albo zakorzenione w przekazie tra-
dycji przykłady udanego „otwarcia” DŚ. Przy takiej perspektywie należy 
położyć nacisk na przygotowanie adepta do samodzielnego zrozumienia 
tekstu („rozsmakowywania się”, jak pisze Cheng) oraz eksperymentowania 
w praktycznym korzystaniu z ogólnych drogowskazów. Traktowanie pism 
klasyki jako narzędzi samodoskonalenia polega zatem na kołowym proce-
sie ich internalizacji (uwewnętrznieniu tekstu w sobie samym, spersona-
lizowanym „ożywieniu” go i zintegrowaniu z własnymi doświadczeniami, 
otwarciu się na tekst) oraz eksternalizacji (doświadczalnym sprawdzaniu 
nauki w praktyce społecznej, weryfi kacji, porównaniu z innymi próbami).

31 Mistrz Cheng Yi (XI AC) ujął to następująco: „współcześni ludzi nie wiedzą, jak czytać. 
Gdy po przeczytaniu Dialogów pozostanie tą samą osobą, jaką był na początku – nie przeczytał 
ich w ogóle” (cyt za: Gardner 2003: 166).
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Pisma konfucjańskie w ogromnym stopniu składają się z anegdot, pa-
raboli i opowieści, odnoszących się do współczesnych postaci i wydarzeń, 
ale także tych znanych z historii i literatury Państwa Środka. Zawierają 
bogaty zbiór przykładów realizowania i zaprzeczania dao, którym może 
posługiwać się sprawny nauczyciel. W tym sensie są narzędziami pobu-
dzania owocnych transformacji. Odwoływanie się do konkretnych przy-
padków nie jest słabością wynikającą z braku narzędzi abstrakcyjnego 
myślenia. Jest to świadomie wybrany model socjalizacji, który nie polega 
na bezpośrednim przekazaniu odbiorcy „gotowej konkluzji” – tę, zgodnie 
z konfucjańską wizją, trzeba samemu wydobyć, co dokonuje się pod wpły-
wem adresata, formy i treści komunikatu, osoby odbiorcy oraz cech sytu-
acji. Jedna opowieść skierowana do różnych osób może ukierunkowywać 
słuchaczy na różne treści32. 

4. Szczególną rolę w procesach socjalizacji jako pobudzania pełni Mistrz, 
który jest uosobieniem „żywej wiedzy”, akumulowanej przez niego i jego 
poprzedników (tj. wcześniejszych praktyków podążania Drogą). Mistrz 
w swym nauczaniu nie posługuje się żadnym podręcznikiem, „kodeksem” 
lub katalogiem zasad, dogmatów czy prawd. Nie stara się też przekazać 
określonych treści – jego rola sprowadza się do zapoczątkowywania u ucz-
nia procesów transformacji serca-umysłu, a następnie na subtelnym (za-
chodzącym „nie wprost”) wskazywaniu Drogi. Niekiedy dokonuje „koń-
czącego pociągnięcia” (Jullien 2011: 152) albo „odblokowuje w słuchaczu 
wszystko, co powstrzymywało jego rozwój” (Jullien 2006: 134). Mistrz „je-
dynie” zabiera w podróż, pokazując, jak podróżować samemu i delikatnie 
w tym pomaga. Pobudza przekształcenia podobne do tych, które dokonują 

32 Wśród przykładów ciekawy fragment dotyczy pytania skierowanego do Konfucjusza, 
o to, co jest haniebne (chi 恥). Mistrz formułuje następującą odpowiedź: „kiedy kraj jest dobrze 
rządzony, [myśl] o ziarnie; kiedy kraj jest źle rządzony [myśl o] ziarnie. To właśnie jest hanieb-
ne” (邦有道, 穀; 邦無道, 穀, 恥也) (DK 14:1). Słowa te można rozmaicie interpretować – jeśli 
adresat uzna, że „ziarno” jest synonimem zapłaty za pełnienie funkcji publicznych, to myślenie 
tylko o nim jest przykładem „haniebności”. Wypowiedź tę można traktować jako manifest ak-
sjologiczny – zawsze istnieją sytuacje, w których należy okiełznać potrzeby biologiczne. W dru-
gim przykładzie Konfucjusz opowiada o człowieku szlachetnym, który „łowi haczykiem, a nie 
siecią, i nie strzela z łuku do ptaków, gdy osiadły już w gnieździe” (子釣而不綱, 弋不射宿) (DK 
7:26). Trudno precyzyjnie orzec, o czym mówi powyższa opowiastka – być może podkreśla łącz-
ność pomiędzy wszystkimi istotami żywymi lub zawiera implicite wymóg szacunku dla przyro-
dy? Można jednak wypowiedź tę zinterpretować w kontekście politycznym – wtedy komunikuje 
ona coś zupełnie innego: skoro nawet w stosunku do zwierząt, które dostarczają nam zasobów, 
powinno się przestrzegać humanitarnych reguł, to co dopiero w stosunku do ludzi. Taki komu-
nikat wymaga u adresata zmian płaszczyzny, wyjścia poza prezentowane znaczenia, a czasem 
zatoczenia koła i ponownego przybliżenia się do nich. 
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się pod wpływem dobroczynnego deszczu (KM 7A:40). Ilustrując tę zależ-
ność, Dialogi odwołują się do metaforyki dzwonu z drewnianym gongiem 
(DK 3:24). Jego dźwięk przywołuje, zwraca uwagę i wyrywa z codziennej 
aktywności, a przy tym dzięki drewnianej konstrukcji jest subtelny i miękki. 
„Znaczące” są zachowania, gesty, słowa oraz milczenie Mistrza. Mencjusz 
zauważa: „są różne sposoby kształcenia. Kiedy nie zgadzam się, by kogoś 
kształcić, to także jest pewien sposób” (教亦多術矣, 予不屑之教誨也者, 
是亦教誨之而已矣) (KM 6B:16). Pobudzający wpływ Mistrza wymaga 
jednak bezpośredniego kontaktu. Wtedy dopiero posiada większą moc 
oddziaływania i skuteczniej pobudzana do samodojrzewania aniżeli „spi-
sana instrukcja” (Wójcik 1995: 28).

Przechodząc do zagadnienia cech konfucjańskiej socjalizacji jako 
pobudzania, podkreślić trzeba preferencję dla wysokokontekstowych 
i wskazujących (naprowadzających) aktów komunikacyjnych. Sztuka „za-
kodowywania” i przekazywania informacji polega na umiejętnym wyko-
rzystaniu rezerwuarów wspólnej kultury i odwołaniu się do cech konkret-
nej sytuacji po to, aby zwięzły komunikat zawierał dużo różnorodnych 
treści, które odbiorca musi samodzielnie odczytać i współtworzyć (Ames, 
Hall 1987: 304). Wobec powyższego oderwanie znaczeń od kontekstu (de-
konstekstualizacja) stanowi poważną wadę. Podkreślenia wymaga to, że 
celem takiego typu komunikacji jest nie dokładne przekazanie informacji 
od nadawcy do odbiorcy, lecz uruchomienie pożądanych procesów w jego 
sercu-umyśle. Rzecz nie w tym, by adresat odczytał informację (np. o tre-
ści norm) w niezmienionej formie, lecz by wykorzystał taki komunikat 
jako bodziec do transformacji w określonej sytuacji. Wykorzystując alu-
zyjną funkcję mowy, komunikat ukierunkowuje na pewne treści, stany 
świadomości i przeżycia. Stąd właśnie wynika konieczność posługiwania 
się metaforami, parabolami i paradoksami. Ilość odczytanych przez adre-
sata informacji w tym modelu jest zawsze większa aniżeli ilość informacji 
nadanych. Mistrz celowo unika bezpośredniej defi nicji, gdyż nie chce za-
mrozić sensów – jego celem jest zainicjowanie w rozmówcach procesów 
autotransformacji. Aby „zachować skuteczność, słowa muszą być inchoa-
tywne, ograniczyć się do zapoczątkowania mówienia; ich bogactwo wiąże 
się z tym, co niejawne” (Jullien 2006a: 135). 

W przypadku komunikacji wysokokontekstowej tylko niewielka część 
informacji zawarta jest w bezpośrednio dostępnej warstwie przekazu, sam 
zaś komunikat nie ma zamkniętego zakresu znaczeniowego. Nadmiar 
słów i przeteoretyzowanie stanowią barierę dla osiągnięcia celów socjali-
zacji. Idealny przekaz to taki, którego przedmiot jest maksymalnie skon-
kretyzowany, znaczenie zaś ogólne i nieograniczone – jest bliski i jedno-
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cześnie daleki, lokalny i globalny. Konfucjusz stwierdza: „wolałbym już 
więcej nie mówić” (予欲無言). Budzi to sprzeciw jego ucznia, Zininga, 
który widzi w milczeniu brak przekazu. Mistrz jest innego zdania: „czyż 
Niebo coś mówi? A jednak cztery pory roku następują we właściwej kolej-
ności i wszelkie rodzą się stworzenia. Czyż Niebo coś mówi?” (天何言哉? 
四時行焉,百物生焉, 天何言哉?) (DK 17:19; tłum. KCz-M i inni). Ideal-
ny komunikat przypomina sposób oddziaływania Nieba – jest niewidocz-
ny, aluzyjny, subtelny, ale też twórczy i pobudzający. 

Aby komunikat pobudzał do samodojrzewania, powinien być sytua-
cyjnie wrażliwy, czyli dopasowany do odbiorcy i do konkretnych okolicz-
ności. Mistrz zwykł udzielać różnych odpowiedzi na pytania o synowską 
nabożność (DK 2:5–8), bycie szlachetnym (DK 12: 20 i 18) oraz politykę 
(DK 12:14, 13:17). François Jullien przytacza komentarz Zhuxi, zgodnie 
z którym Konfucjusz „przestrzega rozmówcę zgodnie z poziomem, jaki 
ten osiągnął, oraz zgodnie z tym, czego mu brak, i stąd wynika różnica 
wypowiedzi” (2006a: 153). Samodoskonalenie dokonuje się etapami i na 
każdym z nich wymagane są inne komunikaty. W przypadku socjalizacji 
jako pobudzania komunikacja nie jest linearna – nie można jej sprowa-
dzić do kodowania informacji przez nadawcę oraz dekodowania przez od-
biorcę – przypominana raczej niekończące się procesy osmozy, subtelnego 
wzajemnego oddziaływania. Jak pisze Tu Weiming: „w tradycji konfucjań-
skiej nauczanie i uczenie się – tak dla nauczyciela, jak i ucznia – są nieroz-
różnialne, a w rzeczy samej przemienne” (1985: 84).

Model socjalizacji jako pobudzania, oparty na komunikatach wskazu-
jących, wymaga bardzo wiele od adresatów. Jego skuteczność zależy od 
tego, co adresaci wniosą do procesu. Ich wkład stanowi cenną „wartość 
dodaną”. Co więcej, jest ona czasochłonna i nie polega na dokonaniu jed-
nostkowego aktu. Przypomina powolne, ale sukcesywne nagromadzanie. 
Dlatego docelowy stan osiągania szlachetności nie może być „zdobyty” 
nagle; trzeba długotrwałych wysiłków, aby w końcu osiągnąć go w natu-
ralny sposób. Socjalizacja jako pobudzanie jest także procesem perma-
nentnym – stawanie się człowiekiem szlachetnym nigdy się nie kończy. 
Bliskość i nieuchwytność ren podkreślał wielokrotnie Mistrz: „czyż dale-
ko jest od nas ren? Wystarczy bym jej tylko pragnął, a już zjawia się we 
mnie!” (仁遠乎哉? 我欲仁, 斯仁至矣) (DK 7:29; tłum. KCz-M i inni); 
„czyż ośmieliłbym się twierdzić, żem mądrość i ren posiadł?” (若聖與仁, 
則吾豈敢) (DK 7:33; tłum. KCz-M i inni). Ren jest na wyciągnięcie ręki, 
ale nie wystarczy jednorazowo rozwinąć ją w sobie, trzeba nieustannie ją 
kultywować. Można także zasadnie mówić o wielokanałowości socjalizacji 
jako pobudzania. Pożądanych cech osobowych nie sposób ukształtować 



148

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

poprzez warunkowanie klasyczne lub jakiś pojedynczy, wyselekcjonowa-
ny bodziec. Dla osiągnięcia cennych właściwości niezbędne jest plurali-
styczne otoczenie. Istnieje wiele czynników wyzwalających transformacje 
w człowieku, których nie sposób wyliczyć enumeratywnie ani skodyfi -
kować (wzory osobowe, pisma fi lozofi czne, określone praktyki społecz-
ne takie jak rytuały, malarstwo, kaligrafi a). Pluralizm narzędzi socjaliza-
cji umożliwia zindywidualizowane poszukiwania i ustanowienie własnej 
Drogi, a w konsekwencji „wykreowanie” dojrzałych ludzi, dysponujących 
określonymi sprawnościami społeczno-moralnymi, dzięki którym zdolni 
są do odpowiedniego zachowania w każdych okolicznościach. Nie trzeba 
chyba dodawać, że ten model socjalizacji funkcjonuje prawidłowo w sy-
tuacji występowania wielokanałowych oddziaływań pobudzających, zako-
rzenionych w bogatym świecie form kulturowych. Ważna jest także bli-
skość z ludźmi, a zwłaszcza z jednostkami dojrzałymi.

3.4. Podsumowanie

Konfucjański projekt ustanowienia porządku społecznego można określić 
jako realistyczny. Oznacza to nie tylko opieranie się na założeniach do-
tyczących natury ludzkiej, miejsca człowieka w kosmosie oraz zależnoś-
ciach pomiędzy poszczególnymi elementami ekumeny. Ten konfucjański 
realizm polega również na uwzględnieniu faktu, że w rzeczywistości nie 
wszyscy ludzie wejdą na drogę samodojrzewania, polegającą na pielęgno-
waniu przyrodzonych zaczątków dobra. Wielopoziomowe oddziaływanie 
li gwarantuje wszakże, że nawet pomimo to minimalny porządek będzie 
podtrzymywany; że nie wszyscy ludzie zostaną zachęceni do pielęgnowa-
nia nobliwej części serca-umysłu. 

Konfucjańską wizję charakteryzuje także wielowymiarowość. Rozwa-
żania oraz formułowane zalecenia na temat porządkowania odnoszą się 
do różnych poziomów życia społecznego. Obok siebie występują uwagi na 
temat życia wewnętrznego i budowania metastrategii rządzenia. Uwzględ-
nianie relacji pomiędzy szeregiem koncentrycznych względem człowieka 
ekosystemów wcale nie zaprzecza centralnemu znaczeniu przyznanemu 
procesom samodojrzewania. W tej perspektywie najlepiej mówić o cy-
klach współporządkowania, rozpoczynających się i zakorzenionych we 
wnętrzu konkretnych ludzi. Tylko z niewielkim uproszczeniem można 
powiedzieć, że stan i trwałość porządku społecznego zależą od istnienia 
dojrzałych ludzi, zdolnych do podejmowania sytuacyjnie wrażliwych ak-
tów harmonizowania. 
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Charakterystyczne dla nauki rujia jest również odwoływanie się do 
wielu narzędzi służących ustanawianiu porządku społecznego. Podkreśla 
się konieczność stosowania różnych środków normatywnych. Konfucjań-
ska wizja subtelnie łączy elementy aretyczne, konsekwencjonalistyczne 
i deontologiczne. Jest to podejście dynamiczne: poszczególne czynniki 
normatywne odgrywają różne role na każdym z etapów procesu samo-
doskonalenia. W perspektywie biografi i dojrzewającego człowieka inaczej 
wyglądają relacje między li a sprawnościami społeczno-moralnymi, sama 
zaś alternatywa li albo sprawności jest zwyczajnie nieprawdziwa. Można 
powiedzieć, że budowana przez rujia wizja podtrzymywania porządku 
społecznego przyjmuje postać koncepcji sytuacyjnej. Oznacza to odrzu-
cenie uniwersalnego algorytmu decyzyjnego, którego stosowanie prowa-
dziłoby do podejmowania właściwych wyborów. Przeciwnie, najlepszy 
(najbardziej służący porządkowi) sposób decydowania zmienia się wraz 
z postępującym dojrzewaniem podmiotów (od reprodukowania li, przez 
eksperymentowanie, po spontaniczność). Ten preferowany przez konfu-
cjanistów sposób porządkowania wychodzi poza wymóg całkowitej inter-
nalizacji wymagań dyktowanych przez dominujące systemy normatywne 
(prawo ofi cjalne, obyczaje, moralność) oraz totalne odrzucenie ich jako 
niepożądanych. Takie myślenie o ustanawianiu porządku preferuje środ-
kową drogę – początkowe zsocjalizowanie, które umożliwia późniejsze 
dokonywanie stopniowych zmian, także w obrębie „dominującej norma-
tywności”. W ten sposób zachowywana jest stabilność, a dojrzałe podmio-
ty delikatnie i subtelnie podejmują wysiłki reinterpretacji tego, co orto-
doksyjne.

Konfucjańska wizja stanowi odpowiedź na zjawiska pluralizacji świa-
ta społecznego (zob. rozdział 1.2). Zdaniem uczonych ru, pod pewnymi 
warunkami możliwe jest wzajemnie korzystne współistnienie odmiennych 
grup (społecznych, etnicznych) i podmiotów politycznych, różnych wizji 
dobrego życia oraz odmiennych wartości. Ten optymizm opiera się na 
występowaniu uniwersalnych i wrodzonych afektów („nasion”), które po-
trzebują form kulturowych dla pełnego rozwinięcia. Konfucjaniści utrzy-
mywali, że istnieje jeden katalog takich cywilizujących form kulturowych 
(Fingarette 1972: 57), choć dopuszczalna jest interpretacja wskazująca 
na ich pluralizm (van Norden 2007: 325–329). Tak czy inaczej, harmo-
nia społeczna wymaga unifi kującej wspólnoty kulturowej, stwarzającej 
warunki dla spersonalizowanego podążania drogą samodojrzewania. Na 
poziomie mikrospołecznym oddziaływanie li jest sprzężone z rozwijaniem 
sprawności społeczno-moralnych, które z kolei umożliwiają sytuacyjne łą-
czenie i równoważenie odmiennych wartości przez dojrzałych ludzi.
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Rozdział 4

STOSUNEK NAUKI 
KONFUCJAŃSKIEJ DO PRAWA 

4.1. Wstęp

Poprzedni rozdział pokazał, jak bardzo nietrafne jest sprowadzanie pro-
jektu konfucjańskiego do prostych dychotomii. Stanowisko rujia jest 
znacznie bardziej subtelne i wielowymiarowe – opiera się na uznaniu, że 
pomiędzy różnymi narzędziami normatywnymi zachodzą dynamiczne 
i zmienne (w aspekcie ontogenezy każdego człowieka) zależności. Zda-
niem Mistrzów, oparcie procesów ustanawiania porządku na interakcjach 
pomiędzy li oraz sprawnościami społeczno-moralnymi umożliwia trwałe 
zespolenie stabilności z elastycznością, kultury z naturą, czynników ze-
wnętrznych z wewnętrznymi. Wyróżnienie obu kategorii – li oraz spraw-
ności – nie przesądza jednak jeszcze o tym, jakie miejsce zajmuje prawo 
w myśli konfucjańskiej. 

Negatywny stosunek do całego sektora prawnego stał się dla wielu 
specjalistów (badaczy prawa porównawczego, adeptów międzykulturo-
wych studiów nad prawem oraz ekspertów od fi lozofi i chińskiej i sino-
logii) cechą rozpoznawczą rujia. Stąd powszechnie konfucjański pomysł 
rządzenia przez li lub de oraz legistyczną wizję porządkowania za pomocą 
prawa traktuje się jako przeciwstawne (np. Ma 1987: 671; MacCormack 
1996: 11; Lubman 2000: 15–16; Peerenboom 2002: 32–33; Head, Yanping 
Wang 2005: 39). Niektórzy autorzy idą o krok dalej, uznając że „Konfu-
cjusz w swoim [negatywnym] stosunku do prawa jest z pewnością wier-
nym reprezentantem wczesnej tradycji chińskiej” (Hall, Ames 1987: 171). 
W rezultacie nie tylko nauka rujia, ale chińska kultura w ogóle, postrzega-
na jest jako nieprzychylna prawu.

Choć teza o antyprawnym charakterze nauki konfucjańskiej jest nie-
mal powszechnie przyjmowana, poglądy klasyków na temat zagadnień 
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jurydycznych są bardziej złożone i wielowymiarowe. Trzeba podkreślić, 
że na nieadekwatność przeciwstawiania li lub de prawu-fa wskazywało 
wcześniej kilku uczonych, dla których takie ortodoksyjne stanowisko jest 
nie do przyjęcia. Podkreślano między innymi, że zdaniem konfucjanistów 
„poleganie na cnocie i specyfi cznych, a jednocześnie przetestowanych mo-
delach lub prawach, jest niezbędne dla realnego osiągania humanitarnych 
rządów” (de Bary 1988: 8), „formalne prawa są jednocześnie nieadekwatne 
oraz niezbędne dla podtrzymywania kontroli państwowej” (Turner 1993: 
287), „li i fa to raczej komplementarne, aniżeli wzajemnie wykluczające się 
alternatywny” (Sor-hoon Tan 2011: 477), „rządy prawa i związane z nimi 
sankcje karne to normalny element aparatu rządzenia” (Gardner 2003: 
106; podobnie Hyung I.  Kim 1981: 4; Orts 2001: 52; Grimheden 2004: 
125–126; Xi Lin 2011: 355). Zgodnie z jeszcze bardziej „nieortodoksyjną” 
opinią, Konfucjusz „wyniósł [prawo] do takiego poziomu, że właściwie 
przyćmiło ono etykę” (Yen 1911: 92). Wspomniane uwagi kwestionujące 
opinio communis są jednak niejasne i wymagają rozwinięcia. 

Dla rzetelnej, nieupraszczającej interpretacji wątków prawnych ujętych 
w Czteroksiągu konieczna jest rekonstrukcja dominującego sposobu ro-
zumienia prawa w czasach przedkonfucjańskich (w okresie Zachodniego 
Zhou) oraz w okresie formowania się nauki Mistrza (4.2). Rozważania na 
ten temat powinny być następnie uzupełnione o analizę najważniejszych 
(z uwagi na zawarte w nich poglądy dotyczące prawa) fragmentów pism 
protokonfucjańskich (4.3). Dopiero na tym tle można rekonstruować sta-
nowisko uczonych konfucjańskich odnośnie do sfery jurydycznej, biorąc 
pod uwagę przyjmowaną przez nich postulatywną wizję ustanawiania po-
rządku społecznego (4.4).

4.2. Prawo w czasach przedkonfucjańskich

Teza o antyprawnym charakterze nauki konfucjańskiej jest wzmacniana 
poprzez stanowisko głoszące, że w okresie Zachodniego Zhou, który sta-
nowił dla Konfucjusza pozytywny punkt odniesienia, dominował podobny 
stosunek do prawa. Tymczasem Herrlee Creel w swym opus magnum: Th e 
Origins of Statecraft  in China (Początki sztuki rządzenia państwem w Chi-
nach) stwierdza: „w wielu aspektach wyłaniający się ze źródeł obraz Za-
chodniego Zhou znacząco różni się od ogólnie przyjmowanych koncepcji. 
Nigdzie ten kontrast nie jest tak widoczny, jak na obszarze sprawiedliwości 
i prawa” (1970: 161). Zgodnie z „ogólnie przyjmowanymi koncepcjami”, 
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opartymi w dużym stopniu na ustaleniach późniejszej historiozofi i dyna-
stii Han, rządy Zachodniego Zhou opierały się na wyjątkowych cechach, 
które posiadali władcy, a nie na instytucjach oraz spisanym i opublikowa-
nym prawie stanowionym. Po dokonaniu skrupulatnej analizy dostępnych 
źródeł, obejmujących także inskrypcje na brązie, Creel doszedł do innych 
wniosków. Uznał, że „dosyć wcześnie – być może przez okresem Zhou” 
(s. 165), funkcjonowało pisane, upubliczniane prawo (s. 192). Wskazał przy 
tym wiele argumentów na rzecz tezy o dużo większym zasięgu przedmio-
towym oraz znaczeniu tekstów i instytucji prawnych w czasach Zachodniej 
dynastii Zhou, szczególnie w zestawieniu z innymi okresami rozwoju Pań-
stwa Środka i podmiotami politycznymi świata starożytnego (s. 175). 

Wyjątkowy co do liczby wątków jurydycznych jest podrozdział Księgi 
dokumentów pt. Obwieszczenia do Kanga (Kang Gao 康誥)1. Znajdują się 
tam interesujące zalecania na temat rządzenia na nowo zdobytych tere-
nach (stanowiących matecznik poprzedniej dynastii Shang), które książę 
Zhou skierował do ich nowego zarządcy – swojego młodszego brata Kan-
ga. Sformułowano tam wytyczne: (i) publikacji prawa dla uczynienia jego 
treści powszechnie dostępną, (ii) skrupulatnego przestrzegania kodeksu 
dynastii Shang, (iii) surowego (choć różnicującego względem umyślno-
ści i nieumyślności oraz małego i dużego znaczenia) karania wszelkich 
zbrodni (szczególnie zaburzających harmonię rodzinną) i nadużyć wła-
dzy przez urzędników, co spowoduje, że stosowane kary będą słuszne 
(yi xing), (iv) odpowiednio długiego procedowania każdego przypadku 
oraz (v) niekierowania się własnymi wartościami, przekonaniami, a w do-
myśle – polegania wyłącznie na prawie. 

Zgodnie ze stanowiskiem Creela, już na początku okresu Zachodniego 
Zhou powstał złożony system prawny (instytucje, teksty prawne, określo-
na polityka stosowania prawa). Chociaż stanowił on narzędzie przymu-
su, to jego funkcjonowanie łączyło się z odwołaniami do cnót władców 
Zhou. Taki pogląd nie jest bynajmniej odosobniony. Zdaniem Kung-chu-
an Hsiao, okres rządów Zachodniego Zhou cechował się „duchem praw-
nym”, „tendencją do polegania na prawie”, a rządy wczesnego Zhou były 
„oparte na srogich regulacjach i ustanowionym prawie karnym” (1979: 
376; też 123, 187, 115–116). Także Geoff rey MacCormack uznaje, że 
władcy wczesnego Zhou ustanawiali prawa (1996: 2). Podobnie twierdzi 

1 Tradycja konfucjańska przypisuje Konfucjuszowi wybór tekstów i redakcję Księgi doku-
mentów, co znajduje potwierdzenie w słowach Sima Qian. Pamiętajmy jednak, że nawet Men-
cjusz przytacza krytyczne uwagi Mistrza wobec znaczenia Księgi dokumentów (zob. Pawłowski 
2010: 59–60).
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Benjamin Schwartz, nie mając wątpliwości, że władcy wczesnej dynastii 
Zhou nie wahali się wspierać świętych rytów za pomocą surowych sank-
cji karnych (2009: 332). Hawkling L. Yen, w pionierskiej pracy A Survey 
of Constitutional Development in China (Rozważania nad konstytucyj-
nym rozwojem w Chinach) pisała w odniesieniu do okresu Zachodniego 
Zhou o zasadniczym celu, jakim było uczynienie „prawa nadrzędnym” 
(1911: 92). 

Wskazani wyżej uczeni opierali swoje tezy na analizie klasycznych źró-
deł historycznych i pism fi lozofi cznych. Susan Roosevelt Weld z kolei na 
podstawie materiału archeologicznego – na który składały się także nie-
ofi cjalne dokumenty, uzyskane w wyniku odkryć w Baoshan (1987) oraz 
Guodian (1993) – ustaliła, jaką funkcję pełniło prawo w IV wieku BC 
w państwie Chu (1999; 2003). Jest to czas, w którym rodziła się fi lozofi a 
konfucjańska, można więc zakładać względne podobieństwo procesów za-
chodzących w poszczególnych królestwach. Za pomocą uzyskanych w ten 
sposób danych Weld nakreśliła kontekst prawny (i religijny), w jakim roz-
wijała się fi lozofi a konfucjańska – „nie można już dłużej utrzymywać, że 
[...] «prawo odgrywało niewielką rolę we wczesnym okresie kultury chiń-
skiej» [...] albo że «chińskie państwa preferowały rządy Cnoty, Dojrzewa-
nia i Rytuału, a nie prawa i kar»”. Zamiast tego, zasadne jest twierdzenie, 
że „«niektórzy myśliciele konfucjańscy od IV wieku [BC] prezentowali 
w swych pismach silną krytykę przymuszających metod wykorzystywa-
nych do osiągania kontroli społecznej w niektórych państwach tamtych 
czasów». Nie da się już mówić, że «prawo w przednowoczesnych Chinach 
było w swym charakterze całkowicie karne», choć można powiedzieć, że 
«dla fi lozofów najbardziej kontrowersyjnym aspektem prawa we wczes-
nych Chinach było używanie poniżających kar»” (1999: 123–124).

Z powyższych rozważań wynika, że w okresie Zhou praktyka rządze-
nia za pomocą prawa związanego z drakońskimi sankcjami i dominacją 
regulacji prawno-karnych oraz powiązanego – łączącego się z metafory-
ką aretologiczną i podkreślaniem roli li (zob. Xianyi Zeng, Xiaohong Ma 
2006) – była dużo powszechniejsza niż tradycyjnie uznawano. Być może 
opresyjne metody stosowano początkowo wobec buntujących się plemion, 
żyjących w obrębie zwierzchnictwa politycznego Zhou (z tym wiązałyby 
się „karne wyprawy”), w ramach zaś królewskiej domeny Zhou i w len-
nach najsilniej związanych z domem rządzącym, korzystano z środków 
w mniejszym stopniu opartych na przymusie fi zycznym. Okres Wiosen 
i Jesieni przyniósł wzrastającą rolę norm intencjonalnie kreowanych przez 
władców, co wiązało się z procesami rozdrobienia (w perspektywie cało-
ści) i centralizacji (w obrębie mniejszych podmiotów politycznych), przy 



Stosunek nauki konfucjańskiej do prawa

155

jednoczesnym zmniejszaniu się znaczenia elementów aretycznych i dege-
neracji li. Procesy te zachodziły z różną intensywnością w poszczególnych 
państewkach – niektóre z nich w większym stopniu korzystały z katalogu 
różnorodnych metod centralistycznego rządzenia, inne realizowały sposo-
by bardziej zdecentralizowane. Stanowiło to punkt wyjścia dla formułowa-
nia różnorodnych projektów porządkowania. 

Dla konfucjanistów i legistów wspólnych było zresztą wiele założeń 
dotyczących sektora prawa, który uznawano za domenę scentralizowa-
nych instytucji władzy politycznej tworzących normy określające czyny 
zabronione/nakazane i związane z nimi sankcje (w szczególności kary, 
a w mniejszym stopniu także nagrody). Prawo postrzegano jako narzę-
dzie zewnętrzne i przymuszające, związane pierwotnie z okrucieństwem 
lub groźbą użycia siły oraz sformalizowanymi sankcjami represywnymi 
(Hyung Kim 1981: 4). Wśród znaków bezpośrednio związanych z dys-
kursem prawnym w okresie przedqinowskim najczęściej wskazuje się 
fa 法 (tłumaczony zwykle wprost jako „prawo” – zob. rozdział 5.4.1), 
xing 刑 (przekładany jako „kara”, „prawo karne”)2 oraz zheng 政 (tłuma-
czony w kontekście jurydycznym jako „rozkaz”, „zarządzenie”)3. Każdy 
z nich jest wieloznaczny i ma długą historię. Niezależnie od odmiennej 
etymologii wszystkie wskazane piktogramy zawierają pewien obraz-ele-
ment denotujący przemoc, karę, dolegliwości (Bodde, Morris 1967: 110; 
Yongping Liu 1998: 111–146; Cao 2006: 36). Wraz z narzędziami sektora 
militarnego (wyprawy wojenne, broń, mury miast) stanowiły one element 
zorganizowanego systemu przymusu. Krótko mówiąc, konfucjaniści opie-
rali się na określonym i kulturowo zdeterminowanym przedrozumieniu 
dotyczącym prawa.

2 Znak xing 刑 składa się z dwóch elementów: dao 刂刀 oznaczającego „nóż” oraz jing 井 
oznaczającego „studnię”. Bez wątpienia „nóż” symbolizuje opresję.

3 Znak zheng 政 składa się z fonetycznego elementu zheng 正, który oznacza „właściwy”, 
„słuszny”, „poprawny”, ale także „uporządkowanie”. Warto zauważyć, że w skład zheng 正 
wchodzi znak zhi 止, przedstawiający „stopę”, „nogę”, oraz yi 一 „jedynka”. Najpewniej całość 
oznaczała stopę maszerującą do celu, czyli „podbój”, „dokonywanie najazdu”. W starożytności 
używany był czasownik zheng 征, denotujący karzący atak na zbuntowaną wioskę, miasto, ob-
szar lub grupę etniczną. P. Boodberg wyróżnia pozytywny i negatywny sens zheng 政. Pierwszy 
związany jest z „odnowieniem”, „naprawianiem”, tymczasem drugi z „wymuszaniem uległości”, 
co w sferze politycznej oznacza „przymusowe wprowadzanie w życie standardów”.
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4.3. Prawo w piśmiennictwie protokonfucjańskim

Pozostawiając poza zasięgiem pracy całościową analizę wątków prawnych 
w zabytkach piśmiennictwa protokonfucjańskiego, szczególnej uwagi wy-
magają dwa dzieła, które są najczęściej przywoływane w związku z tezą 
o antyprawnym charakterze kultury chińskiej. Pierwszy z nich to utwór 
pt. [Książę] Lü o Karach (Lü xing 呂刑), znajdujący się w Księdze doku-
mentów i poświęcony niemal wyłącznie zagadnieniom jurydycznym4. 
Drugi z omawianych fragmentów stanowi rozdział z Komentarzy Zuo 
(Zuozhuan 左傳)5, a dotyczy polemiki, jaka wywiązała się po ogłoszeniu 
na trójnogu z brązu kodeksu kar w królestwie Zheng (ok. 536 BC). Zgod-
nie z dominującą interpretacją, oba dzieła potwierdzają, że w chińskiej 
starożytności przyjmowano genezę prawa, która nie sprzyjała jego autory-
tetowi, oraz negatywnie oceniano konsekwencje rządzenia za jego pomo-
cą. Dokładniejsza analiza tych utworów prowadzi jednak do wypracowa-
nia dużo mniej radykalnego stanowiska odnośnie do znaczenia prawa dla 
ustanawiania porządku społecznego.

1. Według zaprezentowanej na kartach Lü xing genezy prawa, barba-
rzyński „lud Miao nie miał świata duchowego6, lecz ustanowił xing, 
cztery okrutne kary, które nazwano fa. [Miao] mordowali niewinnych, 
jako pierwsi ucinali nos, uszy, wymierzali chłostę i naznaczali [tatu-
owali?] ludzi” (苗民弗用靈, 制以刑, 惟作五虐之刑曰法. 殺戮無辜, 
爰始淫為劓刵椓黥). W omawianym fragmencie ukazano Miao jako lud 

4 Literatura na temat Lü xing jest bardzo obszerna (zob. np. Shihlien Hsü 1932: 167–169; 
MacCormack 1996: 2, 15, 73–74, 146; Yongping Liu 1998: 120–124; Puett 1998: 436–441; 2001: 
101–105; Shaughnessy 1999: 323). Tradycyjnie datuje się powstanie tego utworu na X wiek BC. 
J. Escarra wskazał nawet dokładną datę – rok 952 BC (1939/61: 251). Współcześni uczeni jed-
nak uznają, że Lü xing powstało raczej w VI albo V wieku BC (Bodde, Morris 1967: 14; Bodde 
1980: 176). M. Puett twierdzi, że Lü xing powstała w IV wieku BC (2001: 101). H. Creel również 
jest krytyczny wobec tradycyjnego datowania na X wiek BC. Według niego, obecny w dziele 
schemat myślenia pochodzi z okresu Walczących Królestw. Znajdująca się w tekście kategoria 
„pięciu kar” (wu xing) była nieznana w czasie Zachodniego Zhou, nie występuje także na in-
skrypcjach z brązu, w Yijing, Shijing, Dialogach, Zuozhuan (1970: 463; 161). Być może tekst jest 
jeszcze młodszy. Jego przesłanie doskonale pasuje do tez uczonych z okresu Han, którzy chcieli 
z jednej strony zdelegitymizować prawo w warstwie ideologii, a z drugiej stosować je z uwagi na 
wymogi praktyki rządzenia. 

5 Same Komentarze Zuo opierają się na wielu źródłach, a jego poszczególne fragmenty po-
chodzą z różnych okresów. Powszechnie uznaje się, że zostały one skompilowane przez uczo-
nych konfucjańskich, a później stały się klasycznym dziełem w obrębie tej tradycji.

6 Znak ling 靈 tłumaczony jest jako „świat duchów”, ale można go przekładać jako „tajem-
niczość”, „ponadnadnaturalność”, „świętość”, „ostrość”, „dobro”, „doskonałość”, „efektywność”, 
a także „czarnoksięstwo”.
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stosujący okrutne kary bez względu na okoliczności, prawo zaś jako wyna-
lazek niższej, „niecywilizowanej” grupy etnicznej. Co więcej, jego stosowa-
nie przez „cywilizowanych” Chińczyków stanowiło wynik recepcji. Prawo 
nie jest w tej narracji jednym z wielu narzędzi rządzenia wprowadzonych 
przez mitycznych władców-mędrców. Zwraca również uwagę utożsamienie 
prawa-fa z karami-xing, co wyraźnie współgra z dużo młodszymi tekstami 
i może świadczyć o znacząco późniejszym okresie powstania Lü xing. 

Deprecjacja prawa, związana z podkreślaniem jego „barbarzyńskiej” 
genezy i opresyjnego charakteru, nie stanowi jednak zasadniczej osi nar-
racji Lü xing. Stosowane przez Miao kary i sposoby ich wymierzania nie 
podobały się bóstwu lub mitycznemu pierwszemu przodkowi o nazwie 
Huangdi. W rezultacie „zabronił [on] okrutnych [kar], a potem zniszczył 
Miao, aby nie mieli następców w przyszłości” (遏絕苗民, 無世在下). Hu-
angdi wyraźnie nie lubił ludu Miao i nie sprzyjał mu. Jak sugeruje tekst, 
niechęć ta wynikała z brutalności i okrucieństwa związanego z posługiwa-
niem się fa. Cały zresztą tekst oparty jest na przeciwstawieniu opresyjnego 
prawa Miao „humanistycznemu” prawu Księcia Lü. W duchu konfucjań-
skim podkreśla się, że aby prawo i kary były właściwie wykorzystywane, 
potrzeba ludzi, którzy będą podchodzić do nich w odpowiedni sposób. 
Ważne są także okoliczności: „gdy ma zastosowanie duża kara, ale wystę-
pują okoliczności łagodzące, zastosuj mniejszą [karę]. Gdy ma zastosowa-
nie mniejsza kara, ale występują okoliczności obciążające, zastosuj więk-
szą [karę]. Lekkie i ciężkie grzywny należy ważyć podobnie” (上刑適輕, 
下服; 下刑適重, 上服. 輕重諸罰有權). Dalej jako czynnik wpływający 
na wymiar kary wskazuje się wiek. Znamienne jest, że autor Lü xing nie 
zajmuje radykalnego stanowiska – nie neguje całkowicie pomysłu posłu-
giwania się prawem jako narzędziem porządkowania, ale wskazuje na ko-
nieczność oparcia go na moralnych (aretycznych) podstawach oraz kiero-
wania się określoną polityką jego stosowania. 

Zgodnie z taką interpretacją, opowieść o Miao wyjaśnia i uzasadnia 
stosowanie scentralizowanego systemu rządzenia za pomocą prawa – pod 
warunkiem oparcia go na pozajurydycznych fundamentach chroniących 
przed ekscesami i nadmierną opresyjnością. Jest to równocześnie delegi-
tymizacja bezwzględnego i niehumanitarnego prawa. Lud Miao posłużył 
jako swoisty przykład czynienia niewłaściwego użytku z narzędzi jurydycz-
nych. Z lektury Lü xing wypływa teza, że prawo pierwotnie recypowane 
od barbarzyńców, zostało z czasem zhumanizowane. Można zatem bronić 
stanowiska przeciwnego dominującemu w literaturze: narracja zaprezen-
towana w Lü xing stanowi narzędzie legitymizacji rządów posługujących 
się nieopresyjnym prawem, przy jednoczesnej krytyce jego regulacyjnej 
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wyłączności i samowystarczalności. Na podobny aspekt zwraca uwagę Mi-
chel Puett. Jego zdaniem Lü xing nie tylko prezentuje wyjaśnienie przy-
czyn pojawienia się w chińskiej kulturze niehumanitarnych kar i prawa 
karnego (przejęcie od „barbarzyńców”), ale także wyraża przeświadczenie 
o konieczności korekty sposobu posługiwania się tymi narzędziami rzą-
dzenia (2001: 101). To, co w swej bezpośredniej warstwie znaczeniowej 
może być odczytane jako krytyka prawa, po dokładniejszych analizach 
okazuje się być krytyką konkretnego modelu prawa lub próbą wskazania 
sposobów jego humanizacji. 

2. W drugim z omawianych tekstów znajduje się opis reformy wprowa-
dzonej w królestwie Zheng przez ministra Zichan. Polegała ona na ogło-
szeniu kodeksu kar, co zaowocowało listowną polemiką pomiędzy Zichan 
a urzędnikiem wasalnego królestwa Jin – Shuxiang 叔向. Ten sympatyzu-
jący z konfucjanizmem mąż stanu zauważał: „gdy rząd Xia chylił się ku 
upadkowi, został ustanowiony kodeks karny Yu; gdy Shang chylił się ku 
chaosowi, został ustanowiony kodeks karny Tang; gdy Zhou chylił się ku 
chaosowi, ustanowiono kodeks dziewięciu kar; te trzy kodeksy promul-
gowano w czasach upadku” (夏有亂政而作禹刑, 商有亂政而作湯刑, 
周有亂政而作九刑, 三辟之興, 皆叔世也). Kreowanie skodyfi kowanego 
prawa uznano za oznakę upadku dynastii i dowód dekadencji, załamania 
się więzi mikro- i makrospołecznych. W dalszej części listu Shuxiang ar-
gumentował na rzecz konieczności uwzględniania przez króla wszystkich 
okoliczności i wydawania odpowiednich decyzji bez dokładanego cytowa-
nia ogłoszonych xing. Nawet jednak w tym przypadku przeciwstawienie 
rządów wykorzystujących ogłoszone prawa, których to rządów rzeczni-
kiem i animatorem był Zichan, rządom opartym na wpływie moralnym, 
wydaje się być późniejszym zabiegiem. Istnieje kilka powodów uzasadnia-
jących taką tezę. 

Trzeba pamiętać, że Zichan, w czasach dynastii Han uznawany za le-
gistę (zob. rozdział 1.5), był niezwykle ceniony przez Konfucjusza jako 
przykład mądrości i cnotliwego praktykowania li w życiu prywatnym. 
Realizowany przez niego sposób rządzenia został określony w DK jako 
sprawiedliwy (yi 義) (zob. DK 5:16, 14:9; choć por. KM 4B:2). Celem re-
form dokonanych przez Zichan było umocnienie i rozszerzenie władzy 
rządzącego (centralizacja) w obliczu coraz większego znaczenia czynni-
ków sprzyjających decentralizacji (emancypacja i uzyskanie władzy przez 
rodziny arystokratyczne, upadek autorytetu Zhou). Konfucjusz podzielał 
ten kierunek reform. Co więcej, sam Zichan przyznał, że nie ma zdolno-
ści umożliwiających wprowadzenie głębokich zmian społecznych, prag-
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nie jedynie rozwiązać bieżące problemy państewka Zheng. Ten rozsądny 
i pragmatyczny głos kończy polemikę, którą można odczytać jako uza-
sadnienie dla niedoskonałych, ale koniecznych rządów za pomocą prawa. 
Jak zauważył Chang Wejen, „opublikowane prawa mogą stanowić czytelną 
wskazówkę dla ludzi, pomagając im wydostać się z niebezpieczniej sytua-
cji; prawo, któremu nie towarzyszą inne normy, jest nieadekwatne do osią-
gania dobrych rezultatów w długiej perspektywie” (2010: 212).

Narracje zaprezentowane powyżej, pomimo przypisanego im anty-
prawnego przesłania, wyrażają dużo bardziej zniuansowany stosunek do 
prawa. Można nawet zrekonstruować występujące w nich napięcie pomię-
dzy następującymi elementami: (i) uznanie prawa za konieczne (z uwagi 
na procesy modernizacyjne) narzędzie porządkowania, choć stanowi ono 
tylko „gałąź-manifestację”; (ii) wskazanie na możliwość złagodzenia opre-
syjnego modelu prawa; (iii) ukazywanie dysfunkcji związanych z coraz 
większą jurydyzacją życia społecznego oraz karnistycznym charakterem 
prawa. Pierwsza tendencja sprzyja posługiwaniu się prawem, druga obra-
zuje możliwy kierunek jego reform, podczas gdy trzecia prowadzi do mar-
ginalizowania i delegitymizowania konkretnego modelu prawa. Wynika 
stąd, że stosunek uczonych konfucjańskich do prawa może być zrozumiały 
tylko na tle ówczesnej dyskusji nad odmiennymi „fi lozofi ami” prawa oraz 
miejscem i rolą opresyjnych metod rządzenia (Lewis 1990; Cook 2004).

4.4. Stosunek do prawa w Czteroksiągu

Wiele argumentów przemawia za tym, aby zakwestionować ogólny podział 
na antyprawnych konfucjanistów i proprawnych legistów. Już przykład 
Lü xing i Zuozhuan pokazał, że stosunek do prawa w pismach protokon-
fucjańskich nie jest tak jednoznaczny, jak wynika to z ortodoksyjnego sta-
nowiska. Co więcej, w klasycznym piśmiennictwie konfucjańskim można 
wskazać fragmenty wyrażające wielowymiarowe podejście do prawa, nie-
dające się sprowadzić do prostych dychotomii. Nie wszystkie jurydyczne 
wątki w Czteroksiągu są krytyczne w stopniu sugerowanym przez więk-
szość autorów piszących o fi lozofi i chińskiej. Trudno też pominąć mil-
czeniem fakt, że już tradycyjna biografi a Mistrza podaje, jakoby przez 
pewien okres miał on zajmować w rodzinnym królestwie Lü stanowisko 
Si kou 司寇, odpowiadające funkcji ministra sprawiedliwości7. Sprawowa-

7 Znak kou 寇 oznacza „bandytów”, „wrogów”, „rabusiów”, a czasownikowo „najeżdżać”. 
Zakodowany jest w nim obraz „włamywacza”, „rozbójnika”, czyli człowieka, który dosłow-
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nie wysokiego urzędu, związanego bezpośrednio ze sferą jurydyczną, nie 
przesądza jeszcze kwestii stosunku Konfucjusza do prawa. Wskazuje nato-
miast, że interpretacje Dialogów (i innych pism Czteroksiągu) nie powinny 
a priori zakładać antyprawnej orientacji nauki konfucjańskiej – czy Mistrz 
podjąłby się pełnienia takiej funkcji, całkowicie negując potrzebę korzy-
stania z środków prawnych? 

Próba rekonstrukcji wyrażanego w Czteroksiągu stosunku do narzędzi 
jurydycznych napotyka wiele czynników utrudniających taki wysiłek. Jed-
nym z nich jest niewielka liczba bezpośrednich odwołań do szeroko nie-
rozumianych zagadnień jurystycznych8. Wyraźna marginalizacja tematyki 
prawnej, przy bardzo dużej uwadze poświęcanej kategoriom aretycznym 
oraz rytuałom społecznym (li), jest sama w sobie znacząca. Zrozumienie 
stosunku Mistrzów do prawa komplikuje także zasięg i siła oddziaływa-
nia ofi cjalnej, cesarskiej historiografi i okresu dynastii Han. Cechowała ją 
programowa krytyka polityki Qin, związanej i utożsamianej z legistami. 
W konsekwencji późniejsi uczeni, tak chińscy, jak i zachodni, niejedno-
krotnie powielali informacje o stanowiskach obu szkół (konfucjańskiej 
i legistycznej), preparowane w czasach Hanów (oraz późniejszych) dla 
celów historiozofi cznych i legitymizacyjnych. W taki sposób wykształciły 
się stereotypy dotyczące nauki rujia, wśród których znaleźć można rów-
nież ten o antyprawnym charakterze konfucjanizmu. Pomimo to cały czas 
możliwa jest interpretacja Czteroksiągu z uwagi na występujące w nim 
wątki jurydyczne, unikająca uproszczeń i utartych opinii, oraz oparta na 
ustaleniach historycznych na temat miejsca prawa w czasach Zhou.

1. Jak już stwierdzono wyżej, konfucjanizm przyznaje funkcjonalne pierw-
szeństwo procesom dokonującym się w sercu-umyśle podmiotu względem 
zewnętrznych narzędzi, które znajdują się w jego posiadaniu. Odnosi się to 

nie „trafi a” (pu 攴) „najstarszego” lub „przywódcę” (yuan 元), pod jego „dachem” (mian 宀). 
Stąd H. Creel tłumaczy Si kou jako Director of Crime (1970: 108, 171), a Liang Chi-Chao jako 
Suppresor of Brigands (1930: 163). Fakt zajmowania przez Mistrza urzędu Si kou potwierdzają 
Zuozhuan, KMZ, KM oraz KX. W KM wprost stwierdzono: „Konfucjusz pracował w Lü jako 
Si kou” (孔子為魯司寇) (KM 6B:6). Podobnie w Zuozhuan – „Konfucjusz pracował jako Si Kou” 
(孔子之為司寇也). Mozi pisał: „Konfucjusz pracował w Lü jako Si Kou” (孔丘為魯司寇) 
(KMZ, Rozdział 非儒下). Także Xunzi zaznacza, że „gdy Konfucjusz pracował w Lü jako 
Si kou, rozstrzygał sprawę pomiędzy ojcem a synem” (孔子為魯司寇, 有父子訟者) (KX 28:3). 
Co ciekawe, zgodnie z relacją Sima Qian, Mistrz zrezygnował z pełnienia urzędu nie wtedy, gdy 
podczas wielkiej uroczystości na rzecz Tian władca księstwa Lü, wysłał go do Qi, ale wówczas, 
gdy zapomniał dać dygnitarzom należnej im części mięsa (Levi 2009: 646). 

8 Znak fa występuje w DK oraz w KM odpowiednio tylko 2 i 11 razy. Analiza kontekstu 
poszczególnych użyć wskazuje zresztą, że ma on inne znaczenie niż prawo. Z kolei znak xing – 
kara, prawo karne – występuje 5 razy w DK oraz 8 w KM. 
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również do instrumentów normatywnych. Gdy Książę Ai zapytał Konfu-
cjusza o rządzenie, ten odpowiedział: „rozkazy (zheng) królów Wena i Wu 
były proklamowane na drewnianych i bambusowych tablicach. Niech bę-
dzie ich miary człowiek, a rządy rozkwitną. Niech taki człowiek zginie, 
a upadnie i rząd. Rządy dojrzewają gwałtownie wraz z zasadami (dao) 
człowieka, tak jak wegetacja roślin rusza wraz z zasadami (dao) ziemi. 
Polityka człowieka jest jak szybko rosnąca roślina. Dlatego kierunek rzą-
dów bierze się z człowieka” (文武之政, 布在方策, 其人存, 則其政舉; 其
人亡, 則其政息. 人道敏政, 地道敏樹) (DŚ 20; tłum. AIW). Rozwijanie 
określonych cech osobowościowych uznano za uprzednie wobec praktyki 
korzystania z zewnętrznych narzędzi – „trzysta zasad ceremonii i trzy ty-
siące reguł kurtuazji czekają na odpowiedniego człowieka, by mogły mieć 
zastosowanie” (禮儀三百威儀三千待其人然後行) (DŚ 27; tłum. AIW)9. 

Spisanie, skodyfi kowanie i opublikowanie prawa jest względnie łatwe. 
Ale już jego społeczne funkcjonowanie oraz długofalowe następstwa, do 
jakich prowadzi, zależą od czynników pozaprawnych. Autor DŚ zwraca 
uwagę na zasadnicze znaczenie tego, kim są twórcy zarządzeń (zheng). 
Sukcesy Wen i Wu, związane z posługiwaniem się prawem, nie wynika-
ły z cech opublikowanych tekstów prawnych (redakcyjnych, systemo-
wych, a nawet aksjologicznych) ani z ich dużej racjonalności kognitywnej. 
Przyczyną spektakularnych rezultatów były właściwości twórców prawa, 
którzy swoją osobowością i postawą wpływali na sposób jego „społecz-
nego życia”. Z takiej perspektywy „prawa nie są lepsze niż człowiek, któ-
ry stworzył je i egzekwuje” (Bodde, Morris 1967: 21). Ludzie pozbawie-
ni odpowiednich cech charakteru nie będą umieli wykorzystać nawet 
„najlepszych” aktów prawnych dla harmonizowania stosunków społecz-
nych. Z kolei nawet niedoskonałe prawo w rękach ludzi o odpowiednich 
sprawnościach społeczno-moralnych stanowi skuteczne narzędzie osią-
gania pożądanych rezultatów. Samo ustanowienie prawa nie daje zatem 
pewności, że określone wartości zostaną osiągnięte i zharmonizowane, 
gdyż wszystko w ostatecznym rozrachunku zależy do ludzi. Konfucjaniści 
zdają się mówić, że funkcjonowanie kodeksów prawa, prawników, insty-
tucji prawnych nie gwarantuje jeszcze stabilności i przewidywalności, nie 

9 Mencjusz zajmuje podobne stanowisko. W jednym z fragmentów, aby podkreślić, że dla 
korzystania z każdego standardu, w tym z prawa, wymagany jest odpowiedni człowiek, cytuje 
starożytne powiedzenie: „samo dobro nie wystarczy do rządzenia, same fa nie mogą być stoso-
wane” (徒善不足以為政, 徒法不能以自行) (KM 4A:1). W tym miejscu znak fa rozumiany jest 
jako narzędzie analogiczne do cyrkla, kamertonu oraz humanitarnych rządów (ren zheng) Shu-
na i Yao. Fa oznacza zatem „model”, „sposób”, „metodę”, co nie wyklucza, że prawo stanowione 
może być przykładem fa także w szerokim znaczeniu.
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mówiąc już o innych ważnych wartościach. Nie wyklucza to możliwości 
korzystania z prawa jako narzędzia porządkowania – wskazuje tylko na 
aretologiczne determinanty jego skuteczności. Krótko mówiąc, bez odpo-
wiednich ludzi prawo okazuje się niestabilnym narzędziem rządzenia (tj. 
silnie instrumentalnym, podatnym na manipulacje i zależnym od wielu 
zewnętrznych czynników), tak więc jakakolwiek wizja „bezosobowego po-
rządkowania” jest pozbawiona sensu.

2. W fi lozofi i konfucjańskiej prawo przynależy do obszaru „gałęzi-ma-
nifestacji” (mo). Jego skuteczność zależy od procesów, o których Konfu-
cjusz pisze następująco: „gdy li i muzyka nie rozkwitają, kary i grzywny 
nie są sprawiedliwe. Gdy zaś kary i grzywny nie są sprawiedliwe, lud nie 
ma dla siebie pewnego schronienia” (禮樂不興, 則刑罰不中; 刑罰不中, 
則民無所措手足) (DK 13:3; tłum. KCz-M i inni)10. Prawo jest ważnym 
i potrzebnym, choć niesamowystarczalnym narzędziem porządkowania. 
Skuteczne wypełnianie funkcji przez xing zależy od zachodzenia wcześ-
niejszych i funkcjonalnie ważniejszych procesów. W tym przypadku jest 
to budowanie i reprodukowanie świata kultury, w którym li różnicują, 
a muzyka (yue) pozwala na harmonizowanie relacji międzyludzkich. Tylko 
w powiązaniu z bardziej podstawowymi narzędziami prawo ma właściwo-
ści porządkujące. Perspektywa konfucjańska różnicuje zatem pierwotne/

10 Podobny wątek znajdziemy w wielu fragmentach Księgi rytuałów (Liji 禮記). Xing 
w rękach podziwianych władców-mędrców stanowi jedno z kilku pożądanych narzędzi po-
rządkowania. Umieszczono je w obrębie cywilizowanych narzędzi rządzenia, a nie poza 
nimi. We wchodzącym w skład Liji Traktacie o muzyce (Yueye 樂記) czytamy, że „zheng za-
prowadza jedność w działaniach, a xing chroni przed skłonnościami do zła” (政以一其行, 
刑以防其奸). Wymieniane w jednym zbiorze li, muzyka, xing i zheng (禮樂刑政) traktowane 
są jako najlepsze narzędzia porządkowania, wprowadzone przez „dawnych władców” (故先王). 
Choć jurydyczne instrumenty znajdują się na końcu tej krótkiej listy, bez wątpienia uznawane 
są za potrzebne. Co więcej, „cel li, muzyki, xing, zheng jest jeden; są narzędziami, za pomocą 
których ludzkie serca-umysły jednoczą się, a droga porządku zostaje ustanowiona” (禮樂刑政, 
其極一也; 所以同民心而出治道也). W innym fragmencie Traktatu o muzyce napisano: „gdy li, 
muzyka, kary i zarządzenia działają wszędzie bez zaburzeń i kolizji, królewska droga rządów jest 
kompletna” (禮樂刑政, 四達而不悖, 則王道備矣). Z kolei w rozdziale Sposoby [składania] ofi ar, 
napisano, że ofi ary zarezerwowane są dla tych, którzy „dali ludziom fa dotyczące składania ofi ar” 
(法施於民則祀之). Następnie wymieniani są wielcy, którym należą się ofi ary. Wśród nich znaj-
duje się Yao – „Yao potrafi ł nagradzać, uczynił równe xing i fa, całkowicie z uwagi na sprawiedli-
wość” (堯能賞均刑法以義終). Zaznacza się jednak, że jeżeli li i muzyka funkcjonują należycie, 
to nie ma konieczności stosowania „pięciu kar” (wu xing 五刑不用). W KR omawia się wiele 
spraw związanych z wymiarem jurydycznym, formułowane są tam także szczegółowe wska-
zówki: „karaj ludzi na targu – uczestnicz z ludem w pozbywaniu się [karanego] ” (刑人於市, 
與眾棄之); „gdy przedmiotem sprawy dotyczącej pięciu kar jest konfl ikt między ojcem a sy-
nem, urzędnik powinien odwoływać się do sprawiedliwości i władzy sądzenia” (凡聽五刑之訟, 
必原父子之親, 立君臣之義以權之).
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uprzednie (np. li, muzyka) i wtórne/następcze czynniki porządkowania. 
Możliwość skutecznego działania narzędzi wtórnych i następczych 
(w tym prawa) zależy od właściwego funkcjonowania pierwotnych 
i uprzednich. Oznacza to niesamodzielność prawa. Druga teza głosi, że 
społeczne zapotrzebowanie na prawo jest odwrotnie proporcjonalne 
do skutecznego oddziaływania pierwotnych/uprzednich narzędzi po-
rządkowania. 

A zatem aktywne rozwijanie pierwotnych narzędzi może w ostateczno-
ści doprowadzić do sytuacji, w której oddziaływanie wtórnych instrumen-
tów nie będzie w ogóle konieczne. Podkreślając, że ru nie prezentowali an-
typrawnego podejścia, Herrlee Creel zauważa, że ich postawa przypomina 
stanowisko Marksa w kwestii państwa – w idealnych warunkach państwo 
zapewne byłoby niepotrzebne, jednak najpewniej takowych warunków 
nie będzie (1980: 40). Niezależnie od trafności interpretacji myśli Marksa, 
prawdą jest, że uczeni konfucjańscy byli w tym względzie umiarkowanymi 
optymistami – zakładali, że tylko część populacji podlega pozytywnym od-
działywaniom pierwotnych narzędzi porządkowania i jedynie nieliczni po-
dejmą wysiłek samodojrzewania. Wobec tego nawet karnistyczne w swym 
charakterze prawo okazuje się w jakiejś mierze potrzebne i spełnia waż-
ne funkcje społeczne. Można zatem powiedzieć, że prawo traktowane jest 
jako subsydiarne narzędzie porządkowania, tak w znaczeniu funkcjonal-
nym (jego skuteczność w dłuższej perspektywie zależy od działania innych 
instrumentów), jak i kolejności oddziaływania (jest ostateczną instancją, 
stosowaną, gdy wcześniejsze nie zadziałały). Taki sposób myślenia dobrze 
wyraził Fan Ziyu, komentator Dialogów z XI wieku AC. Dla opisania prio-
rytetów działania dobrego władcy, sięga on po bliską konfucjanistom meta-
forykę przyrodniczą: „rozpatrywanie spraw cywilnych jest jak próba napra-
wienia gałęzi albo zatrzymywanie rzeki, która płynie: gdy tylko naprawisz 
korzenie albo oczyścisz źródła – nie będzie sporów prawnych w ogóle” (cyt. 
za Slingerland 2003a: 132). Konfucjanizm nie odwołuje się do szybkich 
i spektakularnych sposobów porządkowania, które traktuje jako nietrwałe, 
bo nieoparte na „podstawach-korzeniach”. Z tej perspektywy poleganie wy-
łącznie na prawie jest świadectwem słabości społeczeństwa. 

3. Często uważa się, że jedną z przyczyn antyprawnego stanowiska rujia 
stanowi podstawowe znaczenie, jakie przypisywali oni relacjom pokre-
wieństwa. Dostrzegalny jest konfl ikt pomiędzy uniwersalnym prawem, 
które znajduje się ponad innymi normami społecznymi i służy ochronie 
dóbr wspólnych, a prymatem sfery rodzinnej. Taki pogląd wynika z błęd-
nych interpretacji pism konfucjańskich. Klasycznym przykładem jest sze-
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roko komentowany fragment Dialogów, w którym rządca She opowiada 
Mistrzowi o prawym i uczciwym (zhi 直) według niego człowieku, który 
zeznawał przeciwko swemu ojcu w sprawie o kradzież owcy (DK 13:18). 
W odpowiedzi Konfucjusz wskazuje, że w jego stronach prawość polega 
na czymś innym – „ojcowie kryją synów, a synowie ojców – w tym od-
najdujemy prawość” (父為子隱, 子為父隱, 直在其中矣). Fragment ten 
można rozumieć jako wyraz przyznania pierwszeństwa relacjom rodzin-
nym (co potencjalnie generuje stronniczość, nepotyzm i nierówność), 
a nie prawu (związanemu z lojalnością w stosunku do wspólnoty ponad-
rodzinnej i chroniącego formalną równość). Tak właśnie czyni większość 
interpretatorów, co prowadzi ich do podkreślania konfl iktu pomiędzy (le-
gistycznym) prawem stanowionym a (konfucjańskimi) afektami zakorze-
nionymi w relacjach pokrewieństwa. 

Równie uprawnione są inne odczytania, nieprzeczące bynajmniej fun-
damentalnemu znaczeniu relacji rodzinnych. Na przykład Tongdong Bai 
rozumie przywołany wyżej fragment jako swoistą przestrogę – „bez relacji 
miłości pomiędzy członkami społeczeństwa, wymóg przestrzegania prawa 
staje się opresyjny, a społeczeństwo będzie zdezintegrowane” (2012: 39). 
Tymczasem Rulping Fan zaprezentował inny krytyczny argument wobec 
tradycyjnego odczytania. Jego zdaniem, Konfucjusz wskazuje na koniecz-
ność uchwalania odpowiedniego prawa, czyli tego, które bierze pod uwagę 
siłę i znaczenie relacji pokrewieństwa (2010: 37; tak też Linghao Wang, 
Solum 2013: 132). Jeśli zatem powyższa opowieść dotyczy stosowania pra-
wa, to preskryptywne wnioski odnoszą się do etapu legislacyjnego.

Treść analizowanego fragmentu nie sugeruje bynajmniej, że nie za-
stosowano sankcji karnej wobec ojca, który ukradł owcę. Konfucjusz 
nie oponuje przeciwko konieczności wymierzenia sprawiedliwości za 
kradzież. Wydaje się, że historia ta stanowi krytykę namiestnika, które-
go niewłaściwe rządy prowadzą do takich przypadków. Zgodnie z konfu-
cjańskim ideałem komunikatu konkretnego, który jednocześnie odwołuje 
się do uniwersalnych treści, Mistrz krytykuje typ wspólnoty politycznej, 
w której osoba władcy, treść prawa stanowionego i to, co stanowi „żywe 
prawo”, nie tworzą harmonijnej całości. Stanowisko takie pozostaje w zgo-
dzie z uznaniem niesamodzielności prawa, które zawsze wchodzi w inter-
akcje z innymi narzędziami porządkowania (li, yue) oraz wymaga pod-
miotów o pewnych właściwościach. W świetle interpretacji Tongdong Bai 
i Rulping Fan, Konfucjusz nie jest kontestatorem prawa jako takiego, ale 
występuje jako krytyk określonego układu elementów (w tym prawa), któ-
ry nie służy porządkowaniu. Rządca She wyraźnie przecenia znaczenie 
prawa i nie docenia fundamentalnej wagi jego społecznego podglebia. Nie 
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oznacza to, że Mistrzowie uznawali prawo za podstawowe narzędzie rzą-
dzenia, a pokazuje jedynie, że ich stosunek do narzędzi jurydycznych nie 
jest w oczywisty sposób negatywny i jednowymiarowy.

Wielowymiarowość stosunku do prawa doskonale obrazuje opowieść 
o Gu Sou – ojcu mitycznego władcy Shuna (KM 7A:35). W czasie ponad 
dwudziestu wieków rozwoju tradycji konfucjańskiej historia ta była przed-
miotem wielu komentarzy i rozlicznych kontrowersji. Tematem jej jest 
hipotetyczne zabójstwo dokonane przez Gu Sou. Mimo że władcę i prze-
stępcę łączą więzy pokrewieństwa, Mencjusz nie ma wątpliwości, że spra-
wujący funkcję Ministra Sprawiedliwości Gao Yao, powinien bezstronnie 
wymierzyć sprawiedliwość, władca zaś nie powinien się temu sprzeciwiać. 
Shun jako modelowy władca – w domyśle prezentujący stanowisko Men-
cjusza – stoi zatem na stanowisku bezwyjątkowego egzekwowania pra-
wa, nawet wobec własnego ojca. W zgodzie z tym stanowiskiem, w ża-
den sposób nie wpływa na działania aparatu instytucjonalnego. W tych 
okolicznościach preferowany wybór polega jednak na próbie pogodzenia 
wartości związanych z „publiczną sprawiedliwością” i obowiązków wyni-
kających z synowskiej nabożności. Wynika z tego, że idealny władca nie 
ingeruje w działania systemu prawa dla osiągania swych partykularnych 
celów, co także legitymizuje istnienie i podnosi znaczenie prawa. Jedno-
cześnie Mencjusz zgadza się na złamanie prawa, polegające na uprowa-
dzeniu przez Shuna swego ojca, zrzeczeniu się urzędu i życiu na wyganiu. 
Możemy podejrzewać, że Shun bierze za taki czyn pełną odpowiedzial-
ność, także prawną. Podkreślenia wymaga fakt, że Shun nie kieruje się 
egoizmem – dla swego ojca porzuca Wszystko Pod Niebem tak samo 
łatwo jak „przechodzone sandały” (敝蹝). Pokazuje to siłę uczuć zwią-
zanych z relacjami pokrewieństwa, które wcale nie muszą prowadzić do 
totalnego nepotyzmu. Ten ostatni miałby miejsce, gdyby Shun nakazał 
Gao Yao nie wszczynać postępowania przeciw swemu ojcu. Afekty zwią-
zane ze sferą pokrewieństwa nie powinny jednak być całkowicie rugowane 
przez jakiekolwiek przepisy prawne. Pamiętać trzeba, że to emocje mo-
ralne stanowią źródło humanitarności i innych cnót. Można powiedzieć, 
że instytucje muszą bezwyjątkowo egzekwować prawo, władcy nie mogą 
wpływać na ten proces, ale w zdrowym społeczeństwie występuje legity-
mizowana przestrzeń dla nierealizowania „złego” prawa, co nie podważa 
jego formalnego obowiązywania. Bez wątpienia analiza przedstawionego 
przez Mencjusza rozwiązania powyższego dylematu przynosi dużo bar-
dziej zniuansowany obraz jego stosunku do prawa. 

Zgodnie z nauką konfucjańską, wrodzone sentymenty wymagają roz-
licznych wytworów kulturowych (wen 文), aby przy ich udziale mogły być 
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rozwinięte w dojrzałe formy (sprawności społeczno-morlane). Można po-
wiedzieć, że biologiczne wyposażenie jest ben („korzeniem-podstawą”), 
komplementarne zaś z nim kulturowe elementy stanowią mo („gałęzie-ma-
nifestacje”). Nieustannie trzeba pamiętać o ustanawianiu ciągłości pomię-
dzy nimi. W rezultacie normatywność tworzona mocą społecznej konwen-
cji i stanowiąca część wen, powinna pozostawać w odpowiedniej relacji do 
naturalnych inklinacji oraz ich dojrzałych form. Można nawet powiedzieć, 
że uzasadnieniem dla tej pierwszej jest relacja pobudzania i wzmacniania 
tej drugiej. Zerwanie związku między nimi jest stanem krytykowanym 
przez uczonych konfucjańskich, uznających go za aberrację, którą da się 
utrzymać jedynie przemocą. W ostatecznym rozrachunku, bez powią-
zania afektów z tym obszarem, nie można budować i stosować narzędzi 
normatywnych. Antropolog społeczny, Alfred Radcliff e-Brown, nawiązu-
jąc wprost do konfucjanizmu, podkreślał znaczenie charakteru „ludzkich 
uczuć i sentymentów”, którym system normatywny pozwala „utrzymywać 
żywotność i aktywność”, a które „czynią możliwym istnienie i podtrzymy-
wanie uporządkowanego życia społecznego” (1965: 160). Takie stanowisko 
przekłada się na stosunek do prawa, które może albo przerywać ciągłość 
pomiędzy naturalnymi inklinacjami i obszarem kultury, albo ją podtrzy-
mywać i wzmacniać (zob. Solum, Linghao Wang 2013: 132). Z tej perspek-
tyw konfucjanizm jest krytyczny tylko wobec możliwości porządkowania 
stosunków społecznych za pomocą pewnego szczególnego modelu prawa.

4. Krytyka prawa wynikała także stąd, że nie może ono skutecznie regulo-
wać przyszłych, nieprzewidywalnych stanów rzeczy. Wobec wszechobec-
nych, cyklicznych procesów zmian, które dokonują się w całym kosmo-
sie, opieranie się na regulacjach prawnych związane jest z nieuniknionym 
opóźnieniem normatywnym, nienadążaniem za przekształceniami tego, co 
jest przedmiotem jego regulacji. Bez funkcjonowania innych, uprzednich 
narzędzi porządkowania prawo nie może zapewnić porządku społecznego 
w dłuższej perspektywie czasowej. Co więcej, prawo nie jest narzędziem 
umożliwiającym dopasowywanie się do konkretnej sytuacji i elastyczne 
modyfi kowanie. Przewaga norm li oraz sprawności społeczno-moralnych 
przejawia się w dwóch aspektach. Z jednej strony zapewniana jest względ-
na stabilizacja, z drugiej zaś dojrzali ludzie przez własne, spersonalizowa-
ne akty permanentnie znoszą wyłaniającą się „próżnię normatywną” (sy-
tuacja anomiczna). Jednocześnie czyni to zadość konieczności adaptacji 
do konkretnych okoliczności. Sposób samoorganizacji oparty na niepi-
sanych normach li oraz sprawnościach jest w dużym stopniu sytuacyjny, 
dopasowany do unikatowego kontekstu społecznego (Ames, Rosemont 
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1998: 51–52; zob. Hutton 2006). Dopiero takie narzędzia normatywne – 
strukturalizujące relacje społeczne, ale i umożliwiające ich korygowanie 
oraz większą elastyczność – pozwalają na zharmonizowanie relacji mię-
dzyludzkich i dopasowywanie się do ulegających zmianom okoliczności. 
Zdaniem konfucjanistów, prawo pisane, związane z mechanicznym, asytu-
acyjnym sposobem stosowania go, nie może być wykorzystane do subtel-
nego, delikatnego, wysokokontekstowego generowania harmonii społecz-
nej. Zadekretowanie korzystnych aktywności i sposobów rozwiązywania 
problemów generuje raczej skostnienie i stagnację. Tak przedstawiana jest 
różnica pomiędzy metodami proponowanymi przez uczonych konfucjań-
skich, a narzędziami jurydycznymi. Prawo działa unifi kująco, ale w złym 
tego słowa znaczeniu – stara się ująć w jednolite, zobiektywizowane ka-
tegorie to, co ze swej natury jest zmienne, dynamiczne, niepowtarzalne 
i swoiste. Dużo bardziej skuteczne jest pobudzanie jednostek do tego, by 
wyrabiały w sobie sprawności społeczno-moralne, umożliwiające sytua-
cyjne równoważenie różnych wartości w konkretnej sytuacji.

5. Uczeni konfucjańscy wskazywali także na inne inherentne ogranicze-
nia związane z porządkowaniem przez prawo. Bardzo charakterystyczne 
dla nauki rujia jest wykluczenie roli prawa jako narzędzia pobudzania 
do samodoskonalenia. Jest to o tyle istotne, że właśnie ten proces trak-
towany jest jako „korzeń-podstawa” budowania porządku społecznego. 
Odmiennie niż w przypadku systemów myśli (religii, ideologii) fundują-
cych wielkie cywilizacje starożytności, w konfucjańskiej wizji prawo nie 
jest uznawane za ważny czynnik samodojrzewania. Co więcej – kwestio-
nuje się nawet spełnianie przez sektor jurydyczny funkcji edukacyjnych. 
W przeciwieństwie do tego, w tradycjach judaizmu, hinduizmu (np. Davis 
2008) oraz islamu (np. Kamali 2008: 28–29) prawo o silnych korzeniach 
sakralnych – bezpośrednio powiązane w swym działaniu ze sferą religij-
ną – stanowiło podstawowe, zintegrowane z szerszą praktyką społeczno-
-religijną, narzędzie rozwoju duchowego. 

Trzeba przy tym pamiętać, że w judaizmie, hinduizmie i islamie przyj-
mowano odmienną genezę i metacele prawa aniżeli w tradycji chińskiej. 
Dla konfucjanistów i legistów (a także taoistów) dyskusja o prawie prowa-
dzona była w kontekście realizacji metacelu, jakim ma być ustanowienie 
trwałego porządku społecznego. Co więcej, wspomniane chińskie nurty 
fi lozofi czne traktowały prawo jako społeczny wytwór człowieka. Tym-
czasem w tradycji judaistycznej, hinduistycznej i islamskiej za metacele 
prawa (religijnego) uznawano realizację w świecie zjawiskowym „dyrek-
tyw płynących z sacrum”, ustanawianie ugruntowanej w sferze transcen-
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dentnej sprawiedliwości oraz – co najbardziej interesujące z punktu wi-
dzenia niniejszego wywodu – ukształtowanie określonego typu człowieka 
(np. w judaizmie chodzi o cadyka – צדיק, w hinduizmie – o śiṣṭá – ). 
Dopiero osiągnięcie tych celów wpływa na stan porządku społecznego, 
którego nie można zrozumieć bez odniesienia do rzeczywistości ponad-
zjawiskowej. We wspomnianych wielkich tradycjach fi lozofi czno-religij-
nych proces stawania się pełnym człowiekiem jest skoncentrowany wokół 
nauki i realizowania prawa, bardzo blisko związanego z wymiarem religij-
nym. Dlaczego uczeni konfucjańscy wykluczyli możliwość spełniania przez 
prawo roli narzędzia służącego samodojrzewaniu? Dlaczego ich zdaniem 
jednym z metacelów prawa nie może być pobudzanie do samorozwoju?

W centrum konfucjańskiej wizji znajdują się emocje moralne („czte-
ry nasiona”), które należy odpowiednio kultywować i rozwijać w dojrzałe 
formy – cnoty charakteru. Prawo nie jest ani rezultatem tych procesów 
(gdyż są nim cnoty), ani nie pobudza pożądanych przekształceń doko-
nujących się w sercu-umyśle człowieka. Nie odgrywa zatem żadnej pozy-
tywnej roli w procesie dojrzewania „nasion” w dojrzałe formy. Odnosząc 
się do tego, trzeba zauważyć, że według konfucjanistów posługiwanie się 
prawem nie wymaga od podmiotów spersonalizowanego uczestniczenia, 
nadawania sensu, poszukiwania w danej sytuacji najbardziej właściwego 
wyboru (Hall, Ames 1987: 173). Prawo nie pobudza korzystnych prze-
kształceń w sercu-umyśle, nie pełni roli edukacyjnej, gdyż w obrębie tej 
tradycji „przyjmuje się, że wychowuje nie strach, ale życie w obyczajnym 
środowisku” (Wójcik 2002: 201). Prawo nie tylko nie pobudza „czterech 
nasion”, a wręcz oddala od nich, ukierunkowywując podmioty na cechy 
natury człowieka związane z zadawaniem bólu, brakiem współczucia, 
okrucieństwem, chłodną kalkulacją, egoizmem czy odwoływaniem się do 
strachu. Przemoc związana z działaniem prawa czyni ludzi za każdym ra-
zem bardziej niewrażliwymi na nią samą.

Doskonale takie stanowisko wyraził Mencjusz: „gdy [ludzie] popełnia-
ją przestępstwo, ujęcie i ukaranie ich jest złapaniem ich w pułapkę. Jakim 
sposobem złapanie kogoś w pułapkę może być humanitarne? ” (及陷乎罪, 
然後從而刑之, 是罔民也. 焉有仁人在位, 罔民而可為也?) (KM 3A:3). 
Prawo wpływa na działania jednostek poprzez wywoływanie strachu przed 
sankcją, związaną z niepodporządkowaniem się nakazom/zakazom (albo 
pragnieniem nagrody za ich zrealizowanie). Tymczasem strach nie jest „na-
sieniem” żadnej z cnót (zob. DK 12:4). Jak widzieliśmy, transformacje do-
konujące się w sercu-umyśle zachodzą stopniowo, na wpół spontanicznie, 
a następnie koncentrycznie obejmują kolejne społeczne ekosystemy, w któ-
rych żyje człowiek. Ideałem konfucjańskim jest procesualne, niewymuszo-
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ne formowanie się normatywności „z dołu do góry” oraz „z wewnątrz na 
zewnątrz”. Zdaniem konfucjanistów, zamiast zastawiać „pułapki na ludzi” 
(罔民), każdy, a szczególnie władca, powinien stwarzać warunki optymal-
ne dla ich dojrzewania. Myśl o zaprowadzaniu porządku poprzez stosowa-
nie tego, co dolegliwe, jest krótkowzroczna, a opresyjne metody rządze-
nia nie są wcale najlepszym gwarantem posłuchu. Poprawny (zheng 正) 
władca zdobędzie autorytet ludzi bez pomocy dekretów i całej maszynerii 
instytucjonalnej (DK 13:6). Działające w sposób przymuszający prawo nie 
pobudza w ludziach żadnych pozytywnych przekształceń, które w osta-
tecznym rozrachunku służyłyby ogółowi. 

Wykluczenie prawa z zestawu narzędzi pomagających w samodojrzewa-
niu związane było z pewnymi presupozycjami na jego temat. W tym kon-
tekście prawo rozumiane jest jako normy prawno-karne tworzone przez 
władcę celem dyscyplinowania ludzi metodami przymuszającymi, opar-
tymi na wywoływaniu strachu u jego adresatów. Takie prawo, stanowiące 
„pułapkę na ludzi”, jest zewnętrznym, dolegliwym, uprzedmiotawiającym 
środkiem rządzenia. Prawo jest kreowane przez centralny ośrodek władzy 
politycznej, działa „z góry do dołu” oraz „z zewnątrz do wewnątrz”. W kon-
fucjańskim projekcie, „narzucony porządek oparty na regulacjach i edyk-
tach jest skontrastowany z harmonią polityczną, generowaną przez przy-
kład, uczestnictwo i moralny, pozytywny wpływ” (Hall, Ames 1987: 175).

6. Konfucjaniści uznawali, że prawo może być narzędziem prowadzącym 
do realizowania przez adresatów określonych aktywności i powstrzymy-
wania się od innych (skuteczność behawioralna). Inne środki dają jed-
nak ten sam skutek, a jednocześnie z ich działaniem wiążą się dodatkowe 
korzyści (wartości dodane). W najczęściej cytowanym i komentowanym 
fragmencie Dialogów odnoszącym się do materii jurydycznej Mistrz za-
uważa: „kierowanie [ludźmi] poprzez zarządzenia (zheng) i trzymanie 
ich w porządku poprzez kary (xing) powoduje, że unikają oni [praw] 
i nie mają poczucia wstydu. Kierowanie [ludźmi] poprzez cnotę-moc 
(de) i trzymanie ich w porządku poprzez rytuały (li) powoduje, że mają 
oni poczucie wstydu i sami będą się prostować” (道之以政, 齊之以刑, 
民免而無恥; 道之以德, 齊之以禮, 有恥且格) (DK 2:3). Rządzenie opar-
te na narzędziach przymusu nie tylko nie skutkuje uruchomieniem pożą-
danych przekształceń w sercu-umyśle, ale wręcz warunkuje podejmowanie 
aktywności zmierzających do obchodzenia takich rozkazów i praw. Z kolei 
porządkowanie za pomocą syndromu składającego się z li oraz de prowa-
dzi do czegoś innego – rozwijając naturalne inklinacje serca-umysłu, uru-
chamia się i stabilizuje mechanizmy samoorganizacji (Hansen 1992: 64).
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Konfucjusz był w pełni świadomy, że ludzie rządzeni przez zheng 
i xing potrafi ą – ze względu na konformizm lub strach – na krótki czas 
powstrzymywać się od „zła”. Skuteczność tego sposobu porządkowania za-
leży jednak od nieustannego działania agend wymuszających konformizm 
lub wywołujących strach. W tym sensie zmiany wywoływane przez prawo 
są nieznaczne i nietrwałe, gdyż dotyczą wyłącznie wymiaru behawioralne-
go. Li generują warunki dla samoorganizacji, która nie wymaga nieustają-
cego funkcjonowania narzędzi kontroli aktywności stanowiących przed-
miot regulacji prawnych. System rządzenia za pomocą praw zależy zatem 
od działania zewnętrznych względem ludzi mechanizmów, przez co jest 
on niestabilny. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy prawo zostanie 
zniesione lub zawiedzie egzekucja. Konsekwencją wykorzystywania li oraz 
de jako narzędzi rządzenia są pożądane przemiany serc-umysłów, któ-
re prowadzą do wyrobienia sprawności społeczno-moralnych. Zdaniem 
konfucjanistów służy to zwiększaniu zdolności do harmonijnej samoregu-
lacji w obrębie stabilnych struktur społecznych. Bardzo charakterystycz-
na jest opinia Konfucjusza w kwestii problemów Ji Kanga z rozbójnikami 
w państwie Lu. Zapytany o radę Mistrz odpowiedział: „gdybyś Ty sam, 
Panie, nie był chciwy, choćby nawet za rozbój dawano nagrodę, nie by-
łoby rozbójników” (苟子之不欲, 雖賞之不竊) (DK 12:18; tłum. KCz-M 
i inni). Konfucjusz zdaje się krytykować stosowanie prostego remedium, 
jakim jest ustanawianie praw (w tym przypadku penalizujących rozbój 
albo zwiększających karę za rozbój), które mogą osiągać zamierzone cele, 
choć tak naprawdę nie rozwiązują samego problemu. Gdyby Ji Kang miał 
określone przymioty charakteru (a zatem gdyby obowiązywały porządku-
jące li), opresyjne metody nie byłyby potrzebne. 

7. Zagadnienie to wiąże się z zakresem oddziaływania prawa. Nie cho-
dzi tu o przeciwstawienie prawa jako narzędzia działającego ex post – li 
oraz sprawnościom, które działają ex ante, zabezpieczając porządek przed 
jego naruszeniem. Legiści stanowczo utrzymują, że prawo jest narzę-
dziem działającym ex ante, gdyż wpływa na motywacje i postawy ludzi, 
a nie tylko reaguje na skutki ich aktywności. Argumentacja legistów idzie 
w stronę uznania, że najlepszym sposobem zapobiegania jest konsekwen-
tne, bezwyjątkowe bodźcowanie ludzi za pomocą zobiektywizowanego 
prawa. W opozycji do nich konfucjaniści stwierdzali, że prewencja oparta 
na funkcjonowaniu prawa przynosi tylko krótkotrwałe pozytywne konse-
kwencje, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą być destruktywne 
dla wspólnoty politycznej. Alternatywa „zapobiegać lub karać” – często 
przywoływana dla wyjaśnienia różnic pomiędzy rujia i fajia (np. Wójcik 
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2010: 87) – nie oddaje zatem specyfi ki tych dwóch nurtów fi lozofi cznych, 
skoro obie strony sporu wyraźnie stoją na stanowisku „zapobiegania”. 
Różnica pomiędzy nimi polega na odmiennych założeniach dotyczących 
człowieka i świata społecznego, które w konsekwencji prowadzą do okre-
ślonych stanowisk na temat poszczególnych narzędzi porządkowania.

Zdaniem uczonych konfucjańskich zmiany rzeczywistości społecz-
nej dokonywane za pomocą prawa stanowionego są wymuszone i krót-
kotrwałe – generują reakcje nieautentyczne i nieoparte na naturalnych 
inklinacjach. Co więcej, przyzwyczajanie ludzi do odwoływania się do 
intersubiektywnych norm uczy ich sprytu, egoizmu, skłaniając do reali-
zowania i ochrony własnych interesów. Prawo nie tylko nie spełnia funk-
cji integrującej, nie wzmacnia solidarności pomiędzy ludźmi, ale wręcz 
„naprowadza” ich na tory kalkulującego i egoistycznego myślenia. Taka 
krytyka prawa znajduje się już w przytaczanym fragmencie Komentarzy 
Zuo. Sympatyzujący z konfucjanizmem Shuxiang tak odniósł się do pro-
legislacyjnych dokonań Zichan: „gdy ludzie raz poznają podstawy sporu, 
odrzucą li od siebie i będą odwoływali się do istniejących regulacji. Wszy-
scy będą się spierali o sprawy tak małe jak oczko igły albo [czubek] noża. 
Liczba nieuporządkowanych sporów będzie rosła, łapówki będą przeka-
zywane poza [granice] kraju” (民知爭端矣, 將棄禮而徵於書, 錐刀之末, 
將盡爭之, 亂獄滋豐, 賄賂並行). Być może regulacje prawne są skutecz-
ne w krótkim horyzoncie czasowym, ale konsekwencje opierania się na 
nich są destruktywne – ludzie tracą z oczu to, na czym powinni się sku-
pić. Przy okazji sporów sądowych, przyzwyczajają się do myślenia o so-
bie nawzajem jako o przeciwnikach, zamiast postrzegać siebie i innych 
jako niezbywalnie powiązanych i współzależnych (Sor-hoon Tan 2004: 
55–56). W przeciwieństwie do modelu rządzenia związanego z prawem, 
skutki procesów socjalizacji normatywnej jako pobudzania są długotrwałe 
i stabilne. Gdy „zewnętrzny władca a wewnętrzny mistrz” oddziałuje na 
innych swą „jaśniejącą cnotą”, dokonujące się w ten sposób zmiany się-
gają „ludzkich serc-umysłów”. Zgodnie z nauką konfucjańską, zamiast 
pokładać złudne nadzieje w instytucjonalnym systemie rządzenia, który 
posługuje się karaniem, potrzebne są wysiłki zmierzające do stwarzania 
warunków dla samodojrzewania. W tym kontekście trzeba rozumieć sło-
wa Mistrza: „mniemam, że w umiejętności sądzenia nie ustępuję innym. 
Ja jednak za większą uważam zasługę sprawić, żeby nie doszło do sporu” 
(聽訟, 吾猶人也, 必也使無訟乎!) (DK 12:13; tłum. KCz-M i inni). 

Według konfucjanistów prawo oddziałuje punktowo i wybiórczo – 
wpływa na konkretne zachowania. W rezultacie skutki jego funkcjonowania 
są powierzchowne oraz ograniczone przedmiotowo i podmiotowo. Projekt 
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konfucjański rozwija narzędzia umożliwiające zachodzenie permanentnych, 
wszechogarniających procesów porządkowania. Sprawności społeczno-mo-
ralne są czynnikami wpływającymi na decyzje i zachowania podmiotu, ale 
nie mają one zamkniętego obszaru zastosowania. Tymczasem prawo działa 
punktowo, niezależnie od tego, czy jest tylko „reakcją” na naruszenie po-
rządku, czy też czynnikiem powstrzymującym ludzi od dokonywania okre-
ślonych czynów. W przeciwieństwie do tego podmioty mające określone 
sprawności w każdej sytuacji zdolne są działać w sposób służący harmonii 
społecznej. Dialogi mówią, że człowiek dojrzały nie jest narzędziem (DK 
2:12). Bardzo charakterystyczny wydaje się sposób interpretacji tego frag-
mentu przez komentatorów. Narzędzie jest użyteczne tylko w określonych 
okolicznościach. Tymczasem człowiek dojrzały nie tylko nie pozwala, aby 
inni traktowali go jako instrument, ale także jego „użyteczność” nie może 
być sprowadzona do jednego obszaru lub roli. Zhuxi doskonale to opisał 
– „każde narzędzie służy realizacji własnych zadań i nie jest wymienne z in-
nymi. Tymczasem uczony, człowiek wielkiej cnoty zawiera w sobie wszyst-
ko, może zatem działać wszędzie. Nie jest tak, że specjalizuje się on w jednej 
zdolności lub fachu i na tym koniec” (cyt. za: Gardner 2003: 143). 

8. Nauka konfucjańska zajmuje oryginalne stanowisko wobec procesów 
pluralizacji życia społecznego. Można je określić jako akceptację plurali-
zmu i poszukiwanie sposobów ustanawiania harmonii społecznej. Zresztą 
harmonia (he 和) jest jedną z podstawowych kategorii myśli chińskiej (np. 
Ames 2003; Li Chenyang 2006, 2008; Angle 2008; Chan 2011). Piktogram 
he 和 ma dwa źródła. Pierwsze związane jest z instrumentem muzycznym 
he 龢, którego nazwę zaczęto zapisywać w uproszczonej formie właśnie za 
pomocą znaku 和. Ukierunkowuje to na miłe dla ucha połączenie różnych 
dźwięków. Drugie źródło to naczynie do wina he 盉. Znak ten był póź-
niej stosowany zamiennie z 和. Używanie naczynia do wina związane jest 
z koniecznością dolewania wody. Rzecz we właściwym wymieszaniu wina 
z wodą, łączeniu odmiennych smaków. W nauce konfucjańskiej harmo-
nia jest sztuką łączenia i mieszania dwóch lub więcej elementów tak, by 
się wzajemnie uzupełniały bez utraty swych dystynktywnych właściwości. 
Rozumiana w ten sposób harmonia pociąga za sobą integralność poszcze-
gólnych składników, jak również łagodną integrację w obrębie większej 
całości, przy czym integralność jest rozumiana jako „stawanie się całością 
przez relację”, a nie „bycie całością”. 

Z takiej perspektywy prawo traktowane jest jako narzędzie rządzenia, 
które nie przyczynia się do harmonizowania stosunków międzyludzkich. 
Prawo nie jest „sztuką”, ale „technologią”. Jest narzucanym „z góry”, nieela-
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stycznym instrumentem realizowania zadekretowanych przez rządzących 
celów. Co więcej, działa mechanicznie, w sposób niewrażliwy na bogactwo 
życia społecznego. Sprowadza do wspólnego mianownika to, co jest róż-
ne; jednolicie traktuje to, co różnorodne. Według konfucjanistów, skutki 
funkcjonowania prawa będą pod tym względem wyłącznie destruktywne. 

Powyższy zarzut wobec prawa wiąże się z inną cechą konfucjańskiego 
podejścia, która również wpływa na ocenę narzędzi jurydycznych. Z DK 
i KM wyłania się wizja wspólnoty politycznej, w ramach której funkcjo-
nują narzędzia stabilizujące stosunki społeczne. Są to przede wszystkim li, 
choć z przytaczanych wyżej przykładów (historia Gu Sou, ojca Shun oraz 
rządcy Shu) można wywnioskować, że prawo w jakimś stopniu stanowi 
także element (choć nie „podstawę-korzeń”) normalnego systemu rządze-
nia. Stabilizacja i przewidywalność nie są jedynymi pożądanymi wartoś-
ciami. W projekcie rujia równie ważne są elastyczność i harmonizowanie. 
Dojrzali ludzie, czyli jednostki dysponujące sprawnościami społeczno-
-moralnymi, zdolni są do twórczego balansowania różnych wartości. 

Stanowisko konfucjańskie obrazowo ilustruje fragment KM przedsta-
wiający historię Shuna i Xianga (jego brata przyrodniego), który wraz 
z innymi spiskował przeciwko Shunowi. Gdy w końcu Shun wstąpił na 
tron, ukarał spiskowców, a swego brata wygnał do Youbi. Zachowanie to 
spotkało się z krytyką rozmówcy Mencjusza, który nie rozumie pobłażli-
wego zachowania władcy. Zapytuje więc Mistrza, dlaczego Shun zdecydo-
wał się na wygnanie brata z kraju: co złego uczynili Shunowi ludzie z Yo-
ubi, że na ich wasala mianował niegodziwego człowieka? Dlaczego ukarał 
srogo innych spiskowców, swemu krewnemu zaś darował lenno – „czy tak 
rzeczywiście postępuje człowiek humanitarny (ren)?” (仁人固如是乎?) 
(KM 5a:3). Mencjusz tak komentuje tę sytuację: „Xiang nie mógł dzia-
łać w obrębie swojego lenna. Syn Nieba [tj. Shun] zatrudnił urzędników 
do administrowania lennem i zbierania danin i podatków. Dlatego czyn 
ten określono jako wygnanie. Czyż Xiang mógłby źle czynić ludziom?” 
(象不得有為於其國, 天子使吏治其國, 而納其貢稅焉, 故謂之放, 
豈得暴彼民哉?). 

Mamy w tym przypadku wyraźny konfl ikt wartości – na szali położono 
wartości związane z relacjami rodzinnymi oraz sprawiedliwość wymaga-
jącą równego traktowania przestępców i troskę o ludność. Shun nie ważył 
jednak wartości, aby w rezultacie podjąć decyzję, które z nich ochronić: 
wartości rodzinne czy poczucie sprawiedliwości. Dokonał natomiast har-
monizacji – jego rozwiązanie pozwala na ochronę wartości rodzinnych 
i tych związanych z publiczną sprawiedliwością. „Wygnanie” i „udzielenie 
lenna” zostały dokonane jednocześnie. Z tej perspektywy prawo znajdu-
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jące się w tle tej narracji nie daje możliwości twórczego zrównoważenia 
wartości w konkretnych okolicznościach i dostosowywania się do zmie-
niającego się otoczenia. Prawo jest tu narzędziem realizacji określonego 
katalogu wartości, ale jego potencjał do harmonizowania jest znikomy. 
W tym sensie narzędzia jurydyczne są sztywne i nieoptymalne. Konfu-
cjańskim ideałem „nie jest określenie najlepszego rozwiązania, ponieważ 
takie może nie istnieć, lecz rozpoznanie wartości zawartych w różnych 
rozwiązaniach i wzięcie ich pod uwagę przy wydawaniu osądu” (Kam-por 
Yu 2010: 27). W ten sposób utrzymany zostaje korzystny pluralizm, a jed-
nocześnie oddala się ryzyko anarchii.

4.5. Podsumowanie

Inaczej niż wynika to z obiegowych opinii, stosunek uczonych konfucjań-
skich do prawa jest złożony i wielowymiarowy. W niektórych fragmen-
tach Czteroksiągu prawo traktowane jest jako zastany element aparatu rzą-
dzenia (np. DK 4:11, 13:3, 19:1, 20:2; DŚ 20; KM 4A:1, 7A:35). Z innych 
fragmentów można z kolei wydobyć wiele argumentów krytycznych sfor-
mułowanych przeciw niemu (np. Bodde Moris 1968: 20–27; Ames 1994: 
125 i nast.). Aby zrozumieć tę dwuznaczność, trzeba umieścić poglądy 
Mistrzów w ówczesnym kontekście społeczno-politycznym. Składały się 
na niego coraz wyraźniejsze tendencje do instrumentalnego wykorzysty-
wania prawa i instytucji prawnych, czemu towarzyszył rozpad jednolite-
go porządku kulturowego i symbolicznego związanego z rządami Zhou. 
U podstaw krytycznych argumentów podnoszonych przez uczonych kon-
fucjańskich leżały procesy odrywania się prawa od społecznych wartości, 
coraz powszechniejsza arbitralność i swoboda przy tworzeniu regulacji 
prawnych. 

Celem konfucjanistów nie było zastąpienie „rządów za pomocą prawa” 
„rządami cnotliwych ludzi”, lecz opór względem konkretnej praktyki i fi -
lozofi i posługiwania się prawem. Mistrzowie krytyczne oceniali opresyjny 
model prawa, oparty na regulacjach o charakterze karnistycznym i od-
separowany od wartości społecznych (tak Kung-chuan Hsiao 1979: 115, 
124; Chang Wejen 2010: 214). Sami jednak nie rozwijali alternatywnego 
modelu. Konfucjaniści poszukiwali raczej układu narzędzi porządkowa-
nia, który pozwoliłby zminimalizować znaczenie i zakres oddziaływania 
przymuszającego i opresyjnego modelu prawa. W takim wypadku należy 
odwrócić powszechnie przyjęte stanowisko, zgodnie z którym głosy opo-
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wiadające się za rządami za pomocą prawa były wtórne względem wizji 
konfucjańskiej. Nowy scenariusz podkreśla, że coraz powszechniejsza już 
w czasach Konfucjusza praktyka posługiwania się spisanym prawem jako 
narzędziem rządzenia (związana ze zmonopolizowaniem przywileju po-
sługiwania się przemocą przez scentralizowaną administrację skupioną 
wokoło władcy) stanowiła czynnik warunkujący nowatorskie opracowanie 
dawniejszych protokonfucjańskich motywów przez Mistrzów. 

Opierając się na interpretacji Czteroksiągu, można twierdzić, że uczeni 
konfucjańscy nawet opresyjne prawo oraz związane z nim kary i grzyw-
ny uznawali za subsydiarny i niesamoistny – choć ważny z uwagi na nie-
możliwość skutecznego pobudzania wszystkich ludzi do podążania drogą 
samodojrzewania – element całościowej strategii rządzenia. Stanowisko 
takie przypisuje wprawdzie prawu marginalną rolę, ale nie wyklucza go 
całkowicie ze zbioru pożądanych narzędzi porządkowania. Konfucjaniści 
nie występowali przeciwko prawu jako takiemu, ale przeciw monopolowi 
partykularnego jego modelu. Być może inaczej odnieśliby się do prawa, 
które stwarza możliwość spersonalizowanego udziału aktorów i nadawa-
nia własnego stylu, nacechowanego wrażliwością na wartości społeczne. 
Można jedynie spekulować, jak Mistrzowie oceniliby późniejsze modele 
prawa, które w dużo większym stopniu upodmiatawiają ludzi, a przy tym 
służą harmonizowaniu stosunków społecznych. Tak czy inaczej, zakładany 
w projekcie konfucjańskim opresyjny model prawa nie jest, co do zasady, 
ani koniecznym, ani wystarczającym narzędziem ustanawiania porządku 
społecznego. 

Zgodnie wszakże z podejściem konfucjańskim, nawet niehumanitarne, 
oparte na posługiwaniu się przemocą prawo może być skuteczne w od-
niesieniu do ludzi, którzy nie wykorzystali możliwości samodojrzewania. 
Dla tych jednostek stanowi ono konieczny, choć niewystarczający waru-
nek porządkowania. W tym przypadku prawo pełni funkcję narzędzia 
normatywnego, które oddziałuje jako ostatnie w kolejności. W tym mar-
ginalnym – w większym lub mniejszym stopniu – zakresie prawo jest za-
tem społecznie ważne. Mistrzowie konfucjańscy nie byli utopistami – nie 
wierzyli, że możliwa jest sytuacja, w której 100% populacji podąża drogą 
samodojrzewania. Niezależnie od powodów takiego stanu rzeczy prawo 
lub inne narzędzia zewnętrznego dyscyplinowania są czynnikami, któ-
re trzeba brać pod uwagę, projektując kompletny system rządzenia. Cały 
czas należy jednak mieć na uwadze, że prawo to nigdy nie jest w swym 
działaniu samodzielnie – pozostaje zawsze uzależnione od funkcjonowa-
nia innych, bardziej subtelnych narzędzi. Z tej perspektywy pytanie o to, 
czy rujia ma charakter antyprawny, jest zasadniczo źle sformułowane. Po-
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kazano, że bardziej adekwatne jest pytanie o to, jaki model prawa brali 
pod uwagę uczeni konfucjańscy, w których obszarach widzieli możliwość 
korzystnego dla porządku społecznego działania prawa? Sposób, w jaki 
myśleli o sferze jurydycznej, związany był także z pytaniami o to, jak wie-
le prawa potrzeba, by móc skutecznie porządkować, oraz od czego zależy 
jego skuteczność?
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Rozdział 5

PORZĄDEK JAKO KONSEKWENCJA 
FUNKCJONOWANIA 
ZINSTYTUCJONALIZOWANEGO 
SYSTEMU RZĄDZENIA

5.1. Wstęp

W okresie Walczących Królestw nastąpił rozkwit rozważań nad zagad-
nieniami ustrojowymi, prawnymi i organizacyjnymi (zob. np. Creel 
1974; Th omson 1979; Ames 1994). Był to koniec epoki małych księstw, 
w których władca był powszechnie znany, a jego cechy osobowe wpływa-
ły na kierunek i skuteczność rządów. Wraz z powiększaniem się rozmia-
rów ówczesnych podmiotów politycznych i wzrostem złożoności życia 
społecznego, rządzący nie mogli już sprawować władzy, opierając się na 
osobistych relacjach z podwładnymi. Konsekwencją tych procesów były 
rozliczne problemy wychodzące poza brak stabilności i „wojnę wszystkich 
ze wszystkimi”. Dostrzeżono niebezpieczeństwo autonomizacji instytucji 
państwowych, wynikające z podziału zadań w obrębie administracji, nie-
nadążanie prawa stanowionego za zmianami społecznymi oraz konfl ikty 
pomiędzy prawem a innymi rodzajami norm. To wszystko sprawiało, że 
zaczęto tworzyć i wypróbowywać różnorodne innowacje instytucjonalne 
(np. zarządzanie przez cele, rozwój nowych form organizacji administracji 
i metod koncentracji władzy politycznej) oraz budowano narzędzia po-
rządkowania dopasowane do nowych czasów. 

Na tym tle nauka fajia stanowi przejaw zakrojonych szerzej zaintereso-
wań wymiarem instytucjonalnym sprawowania władzy politycznej i zwią-
zanymi z nim metodami rządzenia. Dokonana przez Han Fei synteza do-
tychczasowych rozważań na temat „bezosobowego” porządkowania była 
podstawą budowy oryginalnego projektu zapewniania porządku społecz-
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nego poprzez zinstytucjonalizowany system rządzenia. Pomysł ten opiera 
się na uznaniu, że dla skutecznego osiągania złożonych celów politycznych 
podstawowe znaczenie ma manipulowanie (przez tworzenie ogólnych 
standardów) warunkami brzegowymi ludzkich wyborów. Rdzeń legistycz-
nego projektu porządkowania stanowi znak-koncepcja shi (勢). Prawo-fa 
to tworzone przez władcę intersubiektywne standardy, które poprzez za-
chęty i ograniczenia związane z sankcjami pozytywnymi i negatywnymi 
bezpośrednio wyznaczają warunki brzegowe konkretnych wyborów.

Prezentacja shi oraz fa wymaga rekonstrukcji formułowanych przez 
legistów argumentów krytycznych wobec nauki konfucjańskiej, które wy-
chodzą poza wskazane w rozdziale 1 różnice dotyczące przyjmowanych 
przez każdy z kierunków koncepcji natury człowieka (5.2). Dopiero na 
tym tle można przedstawić dwa rozumienia shi – jako wyjątkowej pozycji 
władcy oraz jako narzędzia wyznaczania warunków brzegowych ludzkich 
wyborów (5.3). W bezpośrednim związku z shi pozostają zobiektywizo-
wane standardy tworzone przez władcę, czyli prawo-fa. W dalszych roz-
ważaniach zostanie przedstawiona etymologia fa oraz dynamika przemian 
rozumienia tego znaku-koncepcji w historii fi lozofi i chińskiej, zwłaszcza 
w pismach legistów (5.4.1). W kolejnych podrozdziałach omówione zosta-
ną fa jako instrument realizacji celów państwowych (5.4.2) oraz legistycz-
na teza o jego społecznej genezie (5.4.3). Po tych rozważaniach można 
będzie przedstawić krytyczne uwagi na temat prób interpretowania nauki 
fajia poprzez odwoływanie się do zasobów konceptualnych związanych 
z zachodnim sporem między pozytywizmem prawnym a doktrynami 
prawno-naturalnymi (5.4.4).

5.2. Krytyka nauki konfucjańskiej

Legiści zaprezentowali złożoną krytykę konfucjańskiego modelu ustana-
wiania porządku (np. Bodde, Morris 1967: 21–27; Lai 2006a: 196–197; 
Csikszentmihalyi 2004: 34; Hutton 2008: 428–453; Sungmoon Kim 2012: 
177–197; Harris 2013b: 43–61). W wielu wypadkach wyprzedza ona wąt-
pliwości wobec etyki cnót i etyki opartej na zdolnościach formułowane 
w kulturze zachodniej. Tezy wysuwane przez fajia stanowiły jakby pod-
sumowanie polemicznych głosów wobec pomysłów rujia, podnoszonych 
przez moistów, taoistów oraz strategów militarnych. Krytyczne argumenty 
legistów można podzielić na mocne, tj. dotyczące założeń podstawowych, 
oraz słabe, odnoszące się do innych zagadnień, o nie tak zasadniczym 
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znaczeniu. Kolejny podział pozwala wskazać argumenty adekwatne i nie-
adekwatne. Argumenty adekwatne to takie, które opierają się na trafnym 
albo możliwym do zaakceptowania, uchwyceniu cech stanowiska kon-
fucjańskiego. Argumenty nieadekwatne przypisują rujia tezy niezgodne 
z poglądami przedstawicieli tej szkoły, wynikające z niezrozumienia nauk 
konfucjańskich. Poniżej zostaną zrekonstruowane najważniejsze argu-
menty mocne i adekwatne.

1. Podstawowy mocny i adekwatny argument wiąże się z perspektywą 
ewolucji społecznej przyjętą przez legistów. Polega on na uznaniu, że kon-
fucjańskie metody porządkowania nie przystają do ówczesnych warunków 
(argument z relatywności metod porządkowania i konieczności dosto-
sowania ich do konkretnych czasów). Zdaniem legistów nie istnieje za-
wsze skuteczny, atemporalny sposób rządzenia (Graham 1989: 270–273; 
Jullien 1999: 179). Trudność polega na dostosowaniu narzędzi norma-
tywnych do specyfi ki konkretnych czasów. Metody konfucjańskie mogły 
sprawdzać się w stosunku do pewnego typu społeczeństw, w których za-
sadniczą rolę odgrywała struktura pokrewieństwa, a z uwagi na niewielką 
populację ilość zasobów była wystarczająca. Zdaniem Han Fei, trzymanie 
się dawnych sposobów rządzenia nie służy jednak porządkowi społecz-
nemu. W obliczu braku zasobów, rosnącej populacji ludzkiej, stopniowej 
emancypacji spod unifi kujących wpływów tradycji kulturowej Zhou oraz 
wojen „wszystkich ze wszystkimi” porządkowanie poprzez cnoty jest nie-
bezpiecznym anachronizmem. Przypomina „powożenie dzikimi końmi 
bez lejców i bata” (猶無轡策而御駻馬) (KHF 49:5). 

Legistyczny instytucjonalny przewodnik rządzenia dopasowany jest za-
tem do nowych, trudnych warunków. Nie oznacza to jednak, jak błędnie 
twierdzi Yuri Pines, że dla legistów model rządów przez prawa-fa stanowił 
zwieńczenie i „koniec historii” (2013b: 27, 39–43). Sami legiści zakładają 
jego relatywność, w tym także to, że w przyszłości być może ich model 
stanie się archaiczny i nieadekwatny. Prawdziwy mędrzec „nie traktuje sta-
rożytności jako modelu (fa), nie idzie także za współczesnością” (不法古, 
不修今) (KSY 7:4); „nie idzie drogą starożytnych ani nie ustanawia ostatecz-
nych standardów (fa) dla wszystkich czasów, lecz bada rzeczy w swym cza-
sie i przygotowuje się, aby im sprostać” (不期脩古, 不法常可, 論世之事, 
因為之備) (KHF 49:1). Prawdziwy mędrzec nie imituje starożytności 
ani nie bierze za wzór tego, co aktualnie jest powszechnie akceptowane. 
Kieruje się maksymą mówiącą, że „okoliczności następują w zgodzie ze 
swym czasem, a przygotowania czyni się w zgodzie z okolicznościami” 
(故事因於世而備適於事) (KHF 49:3). W KHF znajduje się opowieść 
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o człowieku, który wrócił z targu do domu, gdyż zapomniał wziętej wcześ-
niej miary swojej stopy. Jego zachowanie jest absurdalne – mógł przecież 
bezpośrednio przymierzyć buty przy transakcji kupna-sprzedaży (KHF 
32:3). Korzystanie z dawnych wzorów w czasach współczesnych jest tak 
samo nieracjonalne. Ilustruje to znana historia człowieka z Song (KHF 
49:2), która jawnie wyśmiewa kurczowe trzymanie się metod niegdyś sku-
tecznych: 

W Song mieszkał pewien człowiek, który orał ziemię. Na jego polu stał pień. Pew-
nego dnia nadbiegł zając, uderzył w pień, skręcił sobie kark i zdechł. Człowiek po-
rzucił swój pług i pilnował pniaka, czekając z nadzieją na następnego zająca. Jednak 
ten nigdy się nie pojawił, a on stał się pośmiewiskiem dla ludzi z państwa Song. 
Jeżeli dziś chcesz rządzić ludźmi za pomocą metod stosowanych przez starożyt-
nych królów, zrobisz dokładanie to samo, co człowiek, który czekał przy pniaku” 
(宋人有耕田者, 田中有株, 兔走, 觸株折頸而死, 因釋其耒而守株, 冀復得兔, 
兔不可復得, 而身為宋國笑. 今欲以先王之政, 治當世之民, 皆守株之類也).

By zrozumieć specyfi kę argumentów podnoszonych przez fajia, należy 
mieć na uwadze, że motyw dopasowywania się do zmiennych okoliczno-
ści jest wspólny dla prawie wszystkich nurtów fi lozofi cznych okresu Stu 
Szkół. Uczeni konfucjańscy rozważali to zagadnienie na poziomie mi-
krospołecznym i od strony niezbędnych właściwości charakteru. Pewien 
typ człowieka zawsze będzie wrażliwy na niekończące się zmiany otocze-
nia, elastycznie się do nich dostosowując. Zdaniem legistów, ważniejszy 
i uprzedni funkcjonalnie problem dotyczy tego, jak zaadaptować ogólny 
model porządkowania do określonych warunków makrospołecznych. 
Rola władcy polega zatem na wprowadzaniu adekwatnych metod rządze-
nia w odniesieniu do konkretnych czasów. 

Pisząc o genezie wyodrębnionej pozycji władcy w starożytności, Han Fei 
podkreśla jego zaangażowanie w rozwiązywanie zasadniczych problemów 
swych czasów. Wkład władcy w polepszanie życia społeczności przedsta-
wiany jest w KHF jako najlepsza podstawa legitymizacji władzy politycz-
nej: w odległych czasach, gdy ludzie żyli w niepewności i zimnie, mędrzec 
odkrył możliwość budowy schronienia i „ludzie byli tak zadowoleni, że 
uczynili go władcą Wszystkiego Pod Niebem” (而民悅之,使王天下) 
(KHF 49:1)1. Później, ponieważ jedli owoce, nasiona, muszle i małże, nie 
opuszczały ich choroby. Kolejny mędrzec użył drewna i drewnianego świ-
dra, by rozniecić ogień. W mniej odległych czasach Gung i Yu otworzyli 

1 W tym kontekście zresztą E.L. Harris pisze o „uzasadnieniu państwa opierającym się 
na rozwiązywaniu problemów” (2009: 101).
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tamy podczas powodzi, Tang i Wu zaś obalili złych i brutalnych rządzą-
cych [Jie i Zhou]. Przykłady te pokazują, że oświecony władca poszukuje 
innowacyjnych i skutecznych rozwiązań rzeczywistych problemów spo-
łecznych. Każdy, kto współcześnie wpadnie na pomysł budowania domów 
lub gotowania jedzenia, nie jest mędrcem, lecz głupcem. Dlatego „kto dziś 
podziwia drogę Yao, Shun, Kung, Yu, Tang lub Wu, ten z pewnością zosta-
nie wyśmiany przez współczesnych mędrców” (然則今有美堯舜湯武禹
之道於當今之世者, 必為新聖笑矣) (KHF 49:1). 

Ponieważ sytuacja, w jakiej żyją ludzie, nieustannie się zmienia, oświe-
cony władca nie może bezwiednie polegać na starożytnych narzędziach 
rządzenia. Rolą władcy jest analiza okoliczności, ustalanie najważniejszych 
problemów i wybór najbardziej adekwatnych względem nich narzędzi 
rządzenia. Historyczne przykłady wprowadzania odważnych i – w osta-
tecznym rozrachunku – skutecznych innowacji mają być argumentem na 
rzecz dokonywania podobnych kroków w teraźniejszości. Zinstytucjona-
lizowany system rządzenia traktowany jest tak jak inne wynalazki (dom, 
ognień czy system irygacyjny). Dopiero na tym tle można umieścić ko-
lejne argumenty krytyczne wobec nauki konfucjańskiej. Wszystkie one są 
zrelatywizowane do określonego momentu ewolucji społecznej.

2. Legiści zarzucili uczonym konfucjańskim, że przeceniają znaczenie 
pożądanych właściwości ludzi (sprawności społeczno-moralne), margi-
nalizując rolę sytuacji, które determinują ludzkie aktywności, a mogą być 
aranżowane przez władcę (argument z niedowartościowania metody za-
rządzania poprzez intencjonalne wyznaczanie warunków brzegowych 
ludzkich wyborów). Ich krytyki nie można zatem sprowadzić do twier-
dzenia, że skoro ludzi idących drogą samodojrzewania jest niewielu, wizja 
„porządkowania przez cnoty” jest nie do przyjęcia. Legiści podnoszą znacz-
nie mocniejsze argumenty. Ich zdaniem, nawet gdyby większość populacji 
stanowili ludzie dojrzali – humanitarni (ren) i sprawiedliwi (yi) – opiera-
nie procesów porządkowania na ich zdolnościach niechybnie doprowadzi 
do chaosu (Liang Chi-Chao 1930: 122). Tak trzeba rozumieć prowoka-
cyjne przysłowie przytaczane przez Shang Yang: „rządzenie przy wsparciu 
dobrych ludzi musi prowadzić do dużego chaosu; rządzenie przy pomo-
cy ludzi nikczemnych prowadzi do dużego porządku i siły” (以良民治, 
必亂至削; 以姦民治, 必治至彊) (KSY 5:2).

3. Realizowanie konfucjańskiego przewodnika samodojrzewania prowa-
dziłoby do chaosu społecznego, ponieważ model ten generuje dysfunkcjo-
nalną nieprzewidywalność (podstawowy argument z nieprzewidywalno-
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ści). Ze względu na wzrost kompleksowości społecznej legiści szczególnie 
cenią pewność i stabilność związane z czytelnymi drogowskazami umoż-
liwiającymi ewaluację ludzkich zachowań. Ich zdaniem, opieranie się na 
cnotach jako źródłach treści powinnościowych wywołuje nieprzewidywal-
ność na poziomie społecznym. Konsekwencje normatywnego oddziaływa-
nia osób stanowiących wzory osobowe nie są bowiem jednoznaczne i ze-
standaryzowane. Konkretny model osobowy dla podmiotów uznających 
go i traktujących jako normatywny punkt odniesienia może być podsta-
wą do wyprowadzenia odmiennych treści powinnościowych. W rezulta-
cie prowadzi to do chaosu. Zdaniem Han Fei, trudno jasno zdefi niować 
i zmierzyć dojrzałość podmiotów. Co więcej, ustalenie i przypisanie ce-
chom charakteru roli czynnika sprawczego w procesie decyzyjnym jest 
samo w sobie problematyczne – nie zawsze bowiem wiadomo, czym kie-
rowały się osoby uznawane za cnotliwe. 

Inaczej mówiąc, przyjęcie nauki konfucjańskiej powoduje trud-
ność w ewaluacji ludzkich aktywności, co generuje nieprzewidywalność 
i umożliwia manipulację. Decyzje i działania „wypływające z cnót”, by po-
służyć się wyrażeniem współczesnego fi lozofa (Audi 2004: 140), nie mogą 
być przedmiotem zobiektywizowanej oceny. Brak zewnętrznego punktu 
odniesienia uniemożliwia ich ewaluację. Rzecznicy etyki cnót mogliby od-
powiedzieć na ten zarzut, wskazując, że kryterium umożliwiającym ocenę 
zachowania lub decyzji stanowi to, co zrobiłby w danej sytuacji człowiek 
dojrzały, będący normatywnym punktem odniesienia. Legiści zapewne 
odpowiedzieliby, że w podobnej sytuacji różne wzory osobowe nieko-
niecznie postępowałby tak samo (KHF 50). Wielość normatywnych mo-
deli osobowych stanowiących pozytywne punkty odniesienia powoduje, 
że treści powinnościowe wypływające z tych samych cnót w podobnych 
okolicznościach są niejednolite. A zatem model osobowy nie może służyć 
jako zewnętrzne kryterium oceny. Konfucjański „autorytatywny intuicjo-
nizm”, polegający na zaufaniu sprawnościom społeczno-moralnym wybit-
nych podmiotów, był krytykowany właśnie za to, że zakładał brak inter-
subiektywnych kryteriów ocen (Hansen 1992: 89–93; Graham 1989: 29).

W jednym z traktatów Han Fei wysuwa wątpliwości co do tego, czy 
można określić mianem dobrego strzelca kogoś, kto nie ma przed sobą 
stałych, zadekretowanych celów (KHF 41:1). Sytuacja ta uniemożliwia bo-
wiem ocenę skuteczności jego strzałów. Jeżeli cel jest mały, a odległość 
duża, to tylko Pang Meng 逢蒙 – wielki łucznik chińskiej starożytności 
– może doń trafi ć. Wynika z tego prakseologiczna dyrektywa ustanawia-
nia celów, które są skonkretyzowane i „bliskie”, gdyż można je względnie 
łatwo osiągnąć (nawet bez konieczności posiadania wyjątkowych cech), 
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a przede wszystkim możliwa jest ocena zakresu ich zrealizowania. Z tej 
perspektywy konfucjańska wizja socjalizacji jako pobudzenia, zakładająca 
trudności w dokonaniu podobnej kwalifi kacji, prowadzić może tylko do 
chaosu. 

Następny argument dotyczący nieprzewidywalności odnosi się do 
uznawania cnót charakteru za źródła treści powinnościowych. Legiści 
przeciwstawili komunikaty normatywne, które są dostępne, jawne, zade-
kretowane i czytelne – komunikatom niewyartykułowanym jednoznacz-
nie, niejasnym i „wypływającym z cnót”. W nowym modelu społeczeństwa 
te pierwsze mają zdecydowanie więcej zalet. W dawnych czasach, gdy 
nieskomplikowana struktura i niewielka dyferencjacja społeczna tworzyły 
strukturalne warunki sprzyjające zintegrowanej osobowości, sięganie do 
„wewnętrznych pokładów normatywności” nie przynosiło negatywnych 
konsekwencji dla społeczeństwa. Ludzie byli autentyczni, prości, a nie-
wielkie rozmiary populacji i bezpośredni dostęp do wzorów osobowych 
powodowały, że negatywne skutki odwoływania się do cnót były minimal-
ne. Współczesne społeczeństwo jest jednak odmienne. Zdaniem Han Fei, 
przekształcenia społeczne stworzyły warunki dla narastającego „pęknię-
cia” pomiędzy intencjami, motywacjami i myślami a zachowaniami. Obja-
wy tego zjawiska widzieli już Konfucjusz (zob. też DK 15:10, 17:18) i Men-
cjusz (KM 4B:6, 7B:37). Han Fei uważa jednak, że poleganie w procesach 
rządzenia na cennych właściwościach ludzi nie rozwiązuje problemów 
wynikających ze zmian modelu społeczeństwa, a wręcz je utrwala. 

Stąd też krytyka władców dających posłuch „subtelnym i tajemniczym 
słowom” (微妙之言), dysput dotyczących zagadnień etycznych, rozważań 
o cnotach i sposobach rządzenia dawnych władców (KHF 32, 49, 50). Zda-
niem legistów odwoływanie się do rezerwuarów bogatej kultury, która dla 
konfucjanistów jest wehikułem samodojrzewania, w nowych okolicznoś-
ciach sprzyja sztucznym, udawanym dyskusjom oraz stwarza przestrzeń 
dla oszustów biegłych w sofi styce. Zasadnicza trudność z ewaluacją decy-
zji/zachowań „wypływających z cnót” skutkuje wykształcaniem się postaw 
relatywistycznych względem szeroko rozumianego życia społecznego. 
Są one szczególnie niekorzystne w czasach chaosu społecznego i „wojny 
wszystkich ze wszystkimi”. Według legistów kakofonia generowana przez 
konfucjańskie „porządkowanie poprzez cnoty” musi zostać wyeliminowa-
na i zastąpiona przez arbitralne ustalanie i upublicznienie modeli, wzor-
ców i standardów. Dotyczy ona także metod rządzenia realizowanych 
przez starożytnych mędrców, a podziwianych i rozwijanych przez konfu-
cjanistów. Han Fei zwraca uwagę na występowanie wielu różniących się 
pomiędzy sobą odłamów rujia. Dla uzasadnienia odmiennych projektów 
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rządzenia różni mędrcy odwołują się do drogi mitycznych mędrców – Yao 
i Shuna. Patrząc realistycznie, trzeba przyjąć, że nieznany jest prawdzi-
wy sposób porządkowania stosowany przez starożytnych władców (KHF 
50:1). Ten, kto współcześnie odwołuje się do ich przykładu, „jest zwykłym 
głupcem”. Zamiast polegać na słowach, opiniach, społecznym prestiżu 
i niepewnej tradycji, Han Fei zaleca arbitralne i defi nitywne określenie 
tego, co jest proste, a co krzywe; tego, co dobre, i tego, co złe2. 

4. Han Fei przekonuje o przewadze drobnych, ale trwałych i przewidy-
walnych pożytków z takiej polityki nad niepewnymi, choć może spekta-
kularnymi korzyściami związanymi z realizowaniem projektu porządko-
wania skupionego wokół dojrzałych ludzi. Z punktu widzenia osiągania 
złożonych celów państwowych legiści znacznie wyżej cenili skromne, lecz 
systematyczne działania oparte na stosowaniu zewnętrznych narzędzi 
i sceptycyzmie w stosunku do ludzi. Działania spektakularne, o wyjątko-
wym charakterze, generują brak stabilności, gdyż zależą od pożądanych 
właściwości podejmujących je ludzi (argument z przewagi małych celów 
osiąganych systematycznie za pomocą zewnętrznych narzędzi). Legiści 
argumentują następująco: „gdybyś pozwolił komuś nie jeść niczego przez 
sto dni, czekając na dobry ryż i mięso, głodujący nie przeżyje. Poleganie 
na cnotliwości Yao i Shuna w rządzeniu ludźmi w czasach nam współ-
czesnych jest takim samym błędem jak czekanie na dobry ryż i mięso, 
aby uratować życie głodującego” (且夫百日不食以待粱肉, 餓者不活; 
今待堯舜之賢乃治當世之民, 是猶待粱肉而救餓之說也) (KHF 40:3). 

Racjonalny decydent nie „czeka na dobry ryż i mięso”, lecz metodycz-
nie stosuje narzędzia instytucjonalne, które umożliwią mu systematycz-
ne, pewne i trwałe powiększanie dobrostanu ludzi. Argument ten można 
wyrazić w innej formie: skutki konfucjańskich sposobów porządkowania, 

2 Ch. Hansen uważa, że legistyczne poszukiwanie zobiektywizowanej płaszczyzny umoż-
liwiającej ewaluację zachowań, a także uznanie sytuacji pluralizmu społecznego za czynnik 
destrukcyjny, pochodzą z inspiracji taoistycznych. W tym aspekcie pisze on o konieczności 
arbitralnego „ustalenia standardów dyskursu” (1994: 470). Zauważyć trzeba, że podobne twier-
dzenia pojawiają się wśród zwolenników Mozi – zadekretowanych krytyków partykularyzmu 
i sytuacjonizmu. W traktacie Identyfi kacja ze zwierzchnikami (尚同上) czytamy: „na początku 
rozwoju ludzkości, gdy nie było jeszcze kar (xing) i zarządzeń (zheng), powiedziane jest, że lu-
dzie mieli różne osądy (yi)” (古者民始生, 未有刑政之時, 蓋其語: 人異義) (KMZ 3:1). Tam, 
gdzie była jedna osoba, tam było jedno yi, przy dwóch – dwa yi, przy trzech – trzy yi itd. Plura-
lizm ten został określony jako źródło sporów i przyczyna niezajmowania się celami wspólnymi. 
Stan braku standardów – przypominający świat zwierząt – został przedstawiony jako zasadnicza 
przyczyna chaosu. Wielość opinii i poglądów traktowana jest jako źródło chaosu, który zażeg-
nać ma dokonana przez władcę „unifi kacja yi Wszędzie pod Niebem” (同天下之義). Pozostaje 
to w zgodzie z propozycjami legistów. 
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choć bywają nierzadko efektowne, okazują się nietrwałe; metody legistycz-
ne są „banalne” i przyziemne, ale prowadzą do trwałych rezultatów przy 
dużym prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Poleganie na zobiektywizo-
wanym systemie standardów, poddających się intersubiektywnej ocenie co 
do stopnia swej realizacji, przynosi in toto pozytywne rezultaty, nawet jeśli 
w wyjątkowych przypadkach konsekwencją ich stosowania może być nie-
sprawiedliwość lub okrucieństwo. Myślenie legistów opiera się na wyborze 
– lepsze są małe, ale stabilne korzyści aniżeli wielkie i niestabilne. W tym 
sensie niezawodność sztucznie stworzonego przez człowieka systemu in-
stytucjonalnego jest cenniejsza od nieprzewidywalnej genialności ludzi. 

Rządzenie wymaga zatem stosowania jasnych i zrozumiałych (dla po-
sługujących się nimi) technik prowadzących do przewidywalnych rezulta-
tów. W procesie rządzenia państwem władca nie powinien opierać się na 
swojej wiedzy lub na radach ministrów zainteresowanych tym, by mu się 
przypodobać i przejąć władzę. Jego zadanie polega na organizowaniu i za-
rządzaniu działaniem aparatu instytucjonalnego za pomocą „obiektyw-
nych” narzędzi – „władca stosujący techniki nie podąża za dobrem, które 
dzieje się przypadkowo, ale praktykuje dao, które wynika z konieczno-
ści/dzieje się samoistnie” (故有術之君, 不隨適然之善, 而行必然之道) 
(KHF 50:8). Ustalone metody rządzenia są lepsze aniżeli poleganie na wy-
jątkowym zaangażowaniu urzędników i pokładanie ufności w przypadku. 
Obrazuje to historia człowieka, który pisząc nocą list do premiera pań-
stwa Yen, poprosił sługę o przybliżenie świecy (KHF 32:3). W rezultacie 
omyłkowo zawarł w treści listu frazę „przybliż świecę” (舉燭), którą pre-
mier zinterpretował jako „rozpowszechnienie blasku, czyli promowanie 
wartościowych [ludzi] i zatrudnienie ich [w urzędach]” (舉燭者, 尚明也, 
尚明也者, 舉賢而任之). To skłoniło go do rozmowy z władcą o polityce 
naboru urzędników, co przełożyło się na wprowadzenie reform skutkują-
cych zwiększeniem porządku w państwie. W słowach „współcześni uczeni 
w większości przypominają premiera państwa Yen, interpretującego zna-
czenie słów” (今世舉學者多似此類) zawarta jest krytyka odwoływania 
się do niejasnych i przypadkowych czynników zamiast stosowania zade-
kretowanych narzędzi. 

5. Z powyższego wynika, że proces rządzenia wymaga specjalistycznych, 
ale łatwych w użyciu narzędzi, nie zaś ludzi o pożądanych właściwościach. 
Han Fei odwołuje się do klasycznych konfucjańskich motywów miłującej 
matki oraz wielkich władców-mędrców starożytnego świata, aby wykazać, 
że poleganie na „kochających” i „dojrzałych” podmiotach jest niewystar-
czające (a nawet destrukcyjne), gdy idzie o podtrzymywanie porządku. 
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Poprzez postać współczującej matki Han Fei wytyka niemoc płynącą z mi-
łości – kobieta zmuszona jest zwrócić się do specjalistów, którzy posługują 
się określonymi narzędziami, sama nie będąc w stanie pomóc choremu 
dziecku. Miłość nie jest zatem czynnikiem chroniącym życie dziecka (KHF 
47:6). Skoro matka nie może zachować zdrowia dzieci, gdy opiera się tylko 
na swojej miłości, to – używając argumentu z większego na mniejsze – czy 
władca, który przecież nie kocha poddanych, jak kocha się własne dzieci, 
może chronić lud, opierając się na swych cnotach i miłości? Szlachetne 
afekty nie są wystarczające dla zapewnienia dobrostanu innych. Nierzadko 
potrzebne są działania, które – choć wyglądają na „niehumanitarne”, opar-
te na przemocy – w dłuższej perspektywie czasu polepszają stan podmio-
tów, względem których są podejmowane.

W podobny sposób Han Fei odnosi się do konfucjańskiego motywu 
„dojrzałych” podmiotów. Zauważa, że także oni korzystali z różnorodnych 
zewnętrznych narzędzi – „bez bata i cugli nawet wielki Zao Fu nie mógłby 
tak jeździć; bez cyrkla, trójkąta i linijki nawet Wang Er nie mógłby rysować 
tak, jak rysuje; bez shi [generującej] władzę i pewność, bez fa [związanej z] 
nagrodami i karami nawet Yao i Shun nie mogliby zaprowadzić porządku” 
(無捶策之威, 銜橛之備, 雖造父不能以服馬. 無規矩之法, 繩墨之端, 
雖王爾不能以成方圓. 無威嚴之勢, 賞罰之法, 雖堯舜不能以為治) 
(KHF 14:5). W innym fragmencie, nawiązującym do metafory powozu 
jako państwa, Han Fei argumentuje, że skupienie się na osobie woźnicy 
powoduje, że zapominamy o konieczności używania rozlicznych narzędzi, 
skal i wag przy budowaniu powozu. Bez stosowania obiektywnych miar 
i przyborów mierniczych powóz w ogóle nie mógłby powstać. Podobnie 
dzieje się wówczas, gdy brakuje obiektywnych standardów zachowań: 
choćby sami Yao i Shun chodzili od domu do domu, próbując przekonać 
ludzi do podejmowania aktywności służących porządkowi społecznemu, 
nie zdołaliby zaprowadzić harmonii nawet w obrębie „trzech rodzin” (KHF 
40:3). Aby rządzić państwem, potrzeba wyspecjalizowanych, zewnętrznych 
i profesjonalnych „narzędzi mierniczych”. Han Fei jest zdania, że skutecz-
ność działań podziwianych jednostek wynika w dużym stopniu właśnie 
ze stosowanych przez nie narzędzi. Jeśli zdolności ludzi mogą mieć zna-
czenie, to odpowiednie narzędzia są warunkiem koniecznym do osiągania 
złożonych celów, w tym także ustanawiania porządku. Bez nich nie mogą 
się obejść nawet ludzie wyjątkowi, co dopiero zaś przeciętni.

Podsumowując, należy zauważyć, że legistyczna krytyka „porządko-
wania przez cnoty” stanowiła punkt wyjścia do rozwijania oryginalne-
go, konstruktywnego programu przywrócenia i ustanowienia porządku 
społecznego. Wszystkie wskazane wyżej argumenty krytyczne umacniają 
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przekonanie o większej skuteczności porządkowania przez wyznaczanie 
warunków brzegowych za pomocą obiektywnych standardów, skłaniają-
cych do podejmowania określonych aktywności. Właśnie dlatego, że ludzie 
są podmiotami maksymalizującymi swe korzyści i unikającymi niedogod-
nień, w czasach dużej złożoności społeczeństwa, kurczących się zasobów 
i związanej z tym rywalizacji między królestwami najbardziej skuteczną 
metodą porządkowania jest rządzenie za pomocą zadekretowanych, inter-
subiektywnych, zewnętrznych narzędzi i zdepersonalizowanego modelu 
realizowania władzy politycznej. Chodzi o stworzenie systemu generują-
cego porządek „z konieczności”, niezależnie od cech podmiotów, których 
by dotyczył. Relacje pomiędzy władcą a poddanymi, władcą a ministrami, 
ministrami a ludem muszą być instytucjonalnie zaprogramowane, ażeby 
porządek stanowił automatyczną (holistyczną) konsekwencję funkcjono-
wania systemu rządzenia, który „działa bez działania”.

5.3. Wyznaczanie warunków brzegowych 
przez zajmującego wyróżnioną pozycję (shi) władcę 

Konfucjańska wizja ustanawiania porządku społecznego opierała się na 
pobudzaniu owocnych przekształceń w sercu-umyśle każdego człowieka, 
zachodzących w obrębie cywilizujących form kulturowych. Tymczasem 
legiści poszukiwali narzędzi opartych na odmiennej wizji natury człowie-
ka, które nie byłyby trudne do stosowania, a jednocześnie prowadziły do 
zamierzonych rezultatów. Ponieważ ludzie, jak już wielokrotnie powie-
dziano, są „maksymalizatorami” własnych korzyści, podstawowym ele-
mentem budowy systemu rządzenia służącego porządkowi społecznemu 
jest stworzenie ogólnych warunków strukturalnych, które „wymuszałyby” 
odpowiednie aktywności aktorów społecznych, przyczyniając się do rea-
lizowania dóbr państwowych. Zdaniem legistów, taka sytuacja w dłuższej 
perspektywie czasu sprzyja wszystkim członkom wspólnoty politycznej. 

Na tym tle należy rozumieć znak-koncepcję shi 勢, która jest nie tyl-
ko centralna dla fi lozofi i legistów, ale zajmuje ważne miejsce w obrębie 
całej myśli chińskiej. Analizując sposoby rozwijania shi w różnych okre-
sach historycznych i na rozmaitych polach (rządzenie, literatura, historia, 
kosmologia), François Jullien przyznał jej „determinującą rolę w artyku-
lacji chińskiego sposobu myślenia” oraz uznał, że „leży [ona] u podstaw 
najważniejszych chińskich idei i uzasadnia je” (1999: 12). Tradycyjnie 
uważa się, że w obrębie fi lozofi i legistycznej koncepcję shi – rozumianą 
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jako ogólną strategię rządzenia – rozwinął Shen Dao (tak np. Feng Youlan 
1952: 318; Schwarz 2009: 347). Zgodnie z mniej popularną interpretacją 
jej rodowód sięga pism Shang Yang (Rubin 1974: 344)3. Niezależnie od 
tego, kumulacją legistycznych rozważań na temat shi jest traktat Trudności 
[koncepcji] pozycji (Nan shi 難勢; KHF 40). Na jego kartach, krytykując 
Shan Dao i anonimowego konfucjańskiego dyskutanta, Han Fei proponuje 
własne rozumienie shi.

1. Piktogram shi 勢 składa się ze znaku li 力 obrazującego „silne ramię”, 
czyli „siłę”, „moc”, oraz yi 丮 – przedstawiającego (klęczącego) człowieka 
pracującego rękami, co wskazuje na „pracę do wykonania”, „osobę pra-
cującą rękami”, ale też, w związku z funkcjonującym podziałem na pra-
cujących fi zycznie i umysłowo, „pozycję”. W nietechnicznym użyciu znak 
shi oznaczał „okoliczności”, „środowisko”, „sytuację”, ale także „szansę”, 
„władzę”, „pozycję”, „potencjał”, „tendencję” lub „skłonność”. W specjalis-
tycznym dyskursie fi lozofi cznym był on stosowany przez szkołę strategów 
militarnych jako synonim syndromu czynników obiektywnych dla obu 
stron konfl iktu zbrojnego (ludzie, położenie, broń, teren, morale), które 
dają jednej z nich przewagę (zob. np. Jullien 1999). Tymczasem znajdujący 
się w traktatach legistycznych znak shi tłumaczony jest na języki zachod-
nie jako „pozycja” (Liao 1959b: 199), „władza” (Kung-chuan Hsiao 1979: 
381–393), „przewaga wynikająca z pozycji” (Lundahl 1992: 161), „wła-
dza wynikająca z pozycji” (positional power) (Harris 2009: 132; 2011: 73), 
„władza jako status” (Schneider 2011: 55), „siła kontrolna” (force of con-
trol) (Peng He 2011: 646). Z perspektywy podmiotu korzystającego z shi 
oznacza ona przewagi i korzyści związane z zaaranżowania dla innych sy-
tuacji (w szczególności dotyczącej relacji pomiędzy władcą a poddanymi), 
co w konsekwencji pozwala na osiąganie zamierzonych celów. Od strony 
tych, którzy są „bodźcowani”, shi to suma czynników tworzących warunki 
brzegowe przymuszające ich do określonych wyborów i aktywności. Nato-
miast od strony zewnętrznego obserwatora, shi to obiektywna tendencja 
wynikająca z układu cech konkretnej sytuacji.

Nowatorstwo podejścia Han Fei polegało na rozwijaniu programu 
rządzenia, opartego na intencjonalnym wyznaczaniu przez władców wa-
runków brzegowych, w ramach których podejmowane są ludzkie decyzje. 
Celem takich zabiegów jest skłonienie ludzi do dokonywania (lub zanie-

3 W Shenzi znak shi pojawi się tylko dwa razy. Yang Soon-Ja prezentuje argumenty na 
rzecz odrzucenia przyjętej tezy o związku koncepcji shi z Shen Dao. Jego zdaniem w Shen-
zi w centrum znajduje się fa (2011).
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chania) określonych aktywności. Chodzi tu o zaaranżowanie przez wład-
cę „sytuacji uniemożliwiającej popełnianie niegodziwości” (勢不能為姦) 
nawet przez Zhi, który stanowił symbol człowieka nieuczciwego (KSY 
17:3). W szerokim znaczeniu shi to ogólna metastrategia realizacji celów, 
polegająca na takim zarządzaniu cechami sytuacji, aby wykreowane wa-
runki gwarantowały ich osiąganie. Dążąc do ochrony i pomnażania dóbr 
państwowych, legiści uznali za konieczne stworzenie określonych struktur 
rządzenia. Przy ich pomocy władca kreuje zobiektywizowane prawa-stan-
dardy, wyznaczające warunki brzegowe ludzkich wyborów tak, że każdy 
racjonalny człowiek z uwagi na własne interesy postąpi w oczekiwany spo-
sób. W węższym znaczeniu shi to strategia czerpania ogólnospołecznych 
korzyści z faktu występowania wyróżnionej pozycji władcy w strukturze 
społecznej. Odpowiednie zaaranżowanie relacji pomiędzy władcą, mini-
strami i ludem oraz właściwe zarządzanie ową relacją wywołuje pozytyw-
ne skutki z punktu widzenia motywacyjnego oddziaływania, a w rezulta-
cie także – przestrzegania prawa-fa. W pierwszym znaczeniu shi to ogólny 
sposób skutecznego osiągania zamierzonych celów, w drugim to podstawa 
władzy politycznej, wynikająca z organizacyjno-instytucjonalnego wyod-
rębnienia stanowisk i funkcji (zwłaszcza władcy), a nie z cech osobowych 
(np. cnoty charakteru, charyzma). Zdaniem legistów, shi jako podstawa 
władzy, która jest niezależna od właściwości podmiotów, stanowi warunek 
konieczny dla skutecznego oddziaływania za pomocą prawa-fa. Co jednak 
oznacza to, że shi jest podstawą władzy politycznej?

2. U źródeł koncepcji shi Chad Hansen widzi wspólne dla rujia i mojia za-
łożenie, że człowieka charakteryzuje tendencja do podporządkowywania 
się zwierzchnikom („naturalna inklinacja do podążania za hierarchiczną 
władzą-autorytetem”), okazywania im szacunku oraz naśladowania ich 
(1992: 362). Legiści interesowali się praktyczną kwestią, jak podtrzymy-
wać, wzmacniać oraz wkomponowywać te skłonności w stabilny program 
porządkowania w sytuacji dużej liczby urzędników i rozbudowanego apa-
ratu administracyjnego. W czasach zmniejszania się skali bezpośrednich 
relacji pomiędzy władcą i ludem oraz postępującej biurokratyzacji warun-
kiem skutecznego rządzenia jest przemyślana akceleracja tych procesów, 
doprowadzenie ich do końca. Dlatego właśnie (i) władca powinien być 
całkowicie odseparowany i zdystansowany od ludu, (ii) pozycja władcy 
winna być oddzielona od konkretnej, przygodnej osoby, która ją zajmuje, 
(iii) władca ma być omnipotentny jako instytucja i pozbawiony znaczenia 
jako jednostka, (iv) administracja powinna działać podobnie do „klasycz-
nej” biurokracji, (v) uprawnienia władcze, a także postawa posłuszeństwa 
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względem decyzji podejmowanych przez konkretnych urzędników po-
winny wynikać z faktu zajmowania określonego urzędu, a nie z posiadania 
określonych cech osobowych. 

W traktacie Trudności [doktryny] pozycji, w całości poświęconemu temu 
zagadnieniu, uwidocznia się trójgłos w kwestii znaczenia shi dla procesu 
porządkowania. W pierwszej części swoje argumenty prezentuje domnie-
many Shen Dao, wykorzystując następującą metaforę: „lecący smok ujeż-
dża chmury, a podniebny wąż wędruje po mgle. Gdy znikną chmury i mgły, 
smoki i węże nie różnią się od ziemskich robaków i mrówek, gdyż straciły to, 
co umożliwiało im utrzymanie się na powierzchni” (飛龍乘雲, 騰蛇遊霧, 
雲罷霧霽, 而龍蛇與螾螘同矣, 則失其所乘也) (KHF 40:1). Wyróżnio-
na pozycja (tj. znajdowanie się w przestworzach) czyni smoki i węże, bę-
dące symbolami władzy, wyjątkowymi oraz podziwianymi. Jest to rodzaj 
wsparcia, którego nie widać przy pierwszym spojrzeniu. Bez niego byłyby 
one podobne do zwykłych ziemskich „robaków i mrówek”. Historia ta jest 
metaforycznym odzwierciedleniem świata społecznego. Podziwiani przez 
ortodoksję konfucjańską starożytni władcy-mędrcy mogli ustanowić po-
rządek przede wszystkim dlatego, że wykorzystali fakt zajmowania specjal-
nego miejsca w społeczeństwie. Dokładnie z tego samego powodu tyrani 
mogli poprowadzić świat w stronę nieporządku. Shen Dao konkludował: 
„cnota i mądrość nie wystarczą, by podporządkować masy, ale dzięki shi 
i [wyodrębnieniu] stanowisk można podporządkować nawet wartościo-
wych ludzi” (賢智未足以服眾, 而勢位足以詘賢者也) (KHF 40:1)4. 

Drugi dyskutant prezentuje krytykę koncepcji shi ze stanowiska nauki 
konfucjańskiej. Jego zdaniem, jeżeli przyrównamy rządzenie do powozu, 
a konia do wyróżnionej pozycji, w procesie „powożenia” cechy osobowe 
woźnicy mają pierwszorzędne znaczenie. Czyniąc użytek z zajmowanej 
pozycji, wartościowi władcy poprowadzą kraj w stronę porządku, niewar-

4 Stwierdzenia przypisywane w omawianym rozdziale KHF Shen Dao są podobne do za-
wartych w oryginalnych fragmentach Shenzi. Czytamy tam, iż „powód dla którego [osoba] war-
tościowa jest podporządkowana [osobie] podrzędnej, leży w tym, że jego władza (quan) jest 
mała; powód dla którego [osoba] podrzędna jest ponad [osobą] wartościową leży w tym, że jego 
pozycja jest prestiżowa. Jeżeli Yao byłby zwykłym człowiekiem nie mógłby nakazywać swoim 
sąsiadom, ale kiedy spojrzał na Południe jako Król [czyli stał się władcą], wtedy jego rozkazy 
znalazły posłuch i nie były przekraczane. Wynika z tego, że [człowiek] wartościowy nie jest wy-
starczający do podporządkowania podrzędnego, a pozycja i władza są wystarczające dla pod-
porządkowania wartościowego. Gdy ważne role są pełnione przez ludzi bez reputacji, dzieje się 
tak, ponieważ ich władza jest duża; gdy leci strzała ze słabego łuku, to dlatego że jest niesiona 
wiatrem; gdy jest porządny, a jego rozkazy są dziś skuteczne, jest tak ponieważ może on uzyskać 
pomoc od ludu” (故賢而屈於不肖者, 權輕也; 不肖而服於賢者, 位尊也. 堯為匹夫, 不能使其
鄰家. 至南面而王, 則令行禁止. 由此觀之, 賢不足以服不肖, 而勢位足以屈賢矣. 故無名而
斷者, 權重也; 弩弱而矰高者, 乘於風也; 身不肖而令行者, 得助於眾也) (KS 11–14; 1).
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tościowi zaś w stronę chaosu: „shi jest zarówno narzędziem osiągania po-
rządku, jak i chaosu” (夫勢者, 便治而利亂者也) (KHF 40:2). Pamiętając 
o tym, że osób niewartościowych w populacji jest więcej, nierozsądnie jest 
opierać rządy na czynnikach instytucjonalnych. Umieszczenie jednostek 
niemoralnych na pozycji władcy przypomina dodanie skrzydeł tygryso-
wi5. A zatem skoro shi może wykreować „tygrysy”, to czy nie lepiej, aby 
rządzili ludzie szlachetni? Czy robak w przestworzach, nawet wspierany 
przez wiatr, nie pozostanie tylko robakiem? W konsekwencji czy rzeczy-
wiście władca bez talentu i cnót może ustanowić porządek? Czy poleganie 
na wyjątkowej pozycji (shi) jest konieczne dla porządkowania?

Traktat kończy się podsumowaniem Han Fei, które stanowi obronę 
zmodyfi kowanego stanowiska Shen Dao i krytykę konfucjańskiej ufno-
ści w moc właściwości władcy. Han odróżnia możliwe (np. wyróżniona 
pozycja władcza) i niemożliwe do kontrolowania (np. klimat, geografi a, 
„indywidualna natura człowieka”) czynniki tworzące shi. Te drugie znaj-
dują się poza obszarem jego zainteresowania, gdyż jako „dane” nie nada-
ją się do intencjonalnego modyfi kowania. Władca mający naturalne shi 
(np. zdolności przywódcze) lub rządzący w sprzyjających okolicznościach 
(np. układ geopolityczny, klimat, pogoda) bez wątpienia zaprowadzi po-
rządek, nawet bez konieczności korzystania z niepopularnych metod pro-
ponowanych przez legistów. Warte uwagi jest natomiast shi, które może 
być „technicznie organizowane przez człowieka” (Jullien 1999: 50). Han 
Fei zauważa, że nie tworzy go samodzielnie pojedyncza osoba, lecz jest 
ono „nabywane przez człowieka”, który obejmując urząd, wchodzi w jego 
posiadanie6.

Polityczne ustrukturalizowanie, czyli funkcjonalny i symboliczny po-
dział między rządzonymi a rządzącymi, generuje shi. Tym samym osoba 
zajmująca określone stanowisko w obrębie aparatu rządzenia automatycz-
nie „nabywa” shi. W takiej sytuacji właściwości konkretnych ludzi nie są 
już podstawą władzy politycznej. Korzystanie z wyjątkowej pozycji jest za-
tem możliwe dla wszystkich, co stanowi ogromną zaletę, gdyż stabilizuje 
proces rządzenia i służy porządkowi społecznemu. Patrząc realistycznie, 
niewielu jest geniuszy podobnych Yao i Shun oraz niegodziwców pokroju 
Jie i Zhou; większość populacji stanowią ludzie przeciętni – „to z myślą 

5 Potwierdza to przytaczany cytat z Księgi Dokumentów: „nie daj skrzydeł tygrysowi, inaczej 
pofrunie do wioski, złapie ludzi i ich zje” (毋為虎傅翼, 將飛入邑, 擇人而食之) (KHF 40:2). 

6 W tym kontekście Han Fei wskazuje, że „[shi] nie jest czymś, co może ustanowić poje-
dynczy człowiek” (非一人之所得設也) (KHF 40:3).
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o przeciętnych [władcach] mówię o shi” (吾所以為言勢者, 中也) (KHF 
40:3, też 36:4)7.

3. Legistyczna koncepcja shi oraz analizy ówczesnych chińskich strategów 
militarnych opierały się na podobnym założeniu. Stratedzy postulowali, 
aby podczas planowania i realizowania złożonych celów odejść od opie-
rania się na pożądanych cechach ludzi (np. odwaga żołnierzy). Przekony-
wali, że sukces w bitwie zależy nie od przymiotów osobowych żołnierzy 
(według Sunzi jest wręcz odwrotnie – „odwaga i tchórzostwo zależą od 
shi”), ale od wykorzystania potencjału tkwiącego w okolicznościach. Rzecz 
w uruchomieniu tendencji wynikających z konfi guracji czynników w kon-
kretnej sytuacji (Gawlikowski 1994: 61–67; Jullien 1999: 29–30; Mott, Jae 
Chang Kim 2006: 15–30). Koncepcja shi polega na ustanowieniu syste-
mu rządzenia, który byłby w największym stopniu niezależny od kwestii 
osobowych. W celu skutecznego bodźcowania ludzi do podejmowania 
określonych aktywności poprzez prawa-fa (wyznaczanie kar i nagród), 
konieczna jest instytucjonalizacja i nadanie systemowego charakteru sa-
mej władzy politycznej. Depersonalizacja jej podstaw stanowi warunek 
stabilności i czynnik sprzyjający odpowiednim procesom motywacyjnym 
u adresatów uniwersalnych standardów (prawo-fa). 

Jest to rozwinięcie idei narzędzi „wspierania”, o których pisał Shen 
Dao (zob. KHF 40; KHF 50). Jego zdaniem, kobieta ubrana w wytworny 
strój będzie podziwiana. Tymczasem przebrana w łachmany nie znajdzie 
uznania. W innym przykładzie czynnik zewnętrzny – wiatr – powoduje, 

7 Odnosząc się do postaci genialnego woźnicy Wang Liang, przywołanego przez obroń-
cę stanowiska konfucjańskiego, Han Fei argumentował na rzecz tezy o przewagach rządzenia 
z użyciem „dobrze naoliwionej” maszynerii instytucjonalnej, działającej relatywnie skutecznie 
niezależnie od tego, jakie podmioty zaangażowane są w rządzenie: „Nie sądzę, aby właściwe 
było mówienie, że dobre konie i solidny powóz, powożone przez niewolników były pośmiewi-
skiem dla ludzi, gdy [tymczasem] powożone przez Wang Liang pokonają tysiąc li [miara dłu-
gości] przez jeden dzień. Na przykład jeżeli będziesz czekał na człowieka z Yue, który jest dobry 
w pływaniu w morzu, aby uratować tonącego człowieka w Państwie Środka, [pomimo to, że] 
człowiek z Yue może być dobrym pływakiem, tonący nie zostanie uratowany. W ten sam spo-
sób, jeżeli czekasz na dawnego Wang Liang, aby powoził dzisiejszymi końmi, jest to taka sama 
sytuacja jak przy okazji człowieka z Yue, który mógł uratować tonącą osobę. Także w tym przy-
padku wydaje się oczywiste, że nie jest to możliwe. Jeżeli jednak dobre konie i solidny powóz są 
rozmieszczane bez przerw co pięćdziesiąt li oraz jeżeli uczynisz woźnicą przeciętnego człowieka, 
będzie możliwe poprowadzenie ich szybko i daleko, a w rezultacie pokonasz dystans tysiąca li 
w kilka dni. Dlaczego zatem czekać na dawnego Wang Lianga!” (夫曰良馬固車, 臧獲御之則
為人笑, 王良御之則日取乎千里, 吾不以為然. 夫待越人之善海遊者 以救中國之溺人, 越人
善游矣, 而溺者不濟矣. 夫待古之王良以馭今之馬, 亦猶越人救溺之說也, 不可亦明矣. 夫良
馬固車, 五十里而一置, 使中手御之, 追速致 遠, 可以及也, 而千里可日致也, 何必待古之王
良乎!) (KHF 40:3).
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że niektóre zwierzęta, a także strzały, unoszą się w powietrzu. Ładny strój 
i wiatr stwarzają nowe możliwości. Podobnie władza polityczna powinna 
korzystać z narzędzi „wspierania”, jakimi są instytucjonalizacja i budowa-
nie wyjątkowej pozycji. Każdy, niezależnie od swych właściwości osobo-
wościowych, może zająć wyróżnioną pozycję władcy, urzędnika i w re-
zultacie skutecznie wpływać na zachowania ludzi poprzez wyznaczanie 
warunków brzegowych dla ich wyborów. Nawet człowiek przeciętny, gdy 
zajmie pozycję władcy, przyczyni się do porządku, korzystając z samo-
czynnego działania systemu instytucjonalnego. Wtedy rządzenie unieza-
leżnia się od konieczności polegania na szlachetnych ludziach, a proces 
porządkowania jest stabilny i przewidywalny. 

Korzystanie z shi w celu skutecznego porządkowania musi być jed-
nak wspierane przez fa (Yang Soon-ja 2011: 204). Shi stwarza niezbędne 
warunki do skutecznego oddziaływania konwencjonalnego zbioru norm 
kreowanych przez władcę, który tworzy warunki brzegowe ludzkich wy-
borów. Prawo-fa skutecznie wpływa na ludzkie decyzje i działania tylko 
wtedy, gdy ma określone właściwości. Zarazem jednak monopol kreowa-
nia fa przez władcę jest jednym z najważniejszych sposobów budowania 
jego wyjątkowej pozycji. W ten sposób oba mechanizmy nie tylko są nie-
zbędne do porządkowania, lecz również wzajemnie się wzmacniają.

5.4. Porządkowanie za pomocą upublicznionych 
i ujednoliconych standardów

5.4.1. Etymologia i znaczenie fa

Shi stwarza niezbędne strukturalne warunki rządzenia opartego na sto-
sowaniu intersubiektywnych standardów-praw. W pismach legistów kon-
cepcja standardów-praw związana jest ze znakiem fa (灋; upr. 法). Toczą 
się poważane spory dotyczące etymologii oraz dynamiki rozumienia fa 
w historii fi lozofi i chińskiej, szczególnie w pismach legistycznych8. Więk-

8 Problem jego znaczenia oraz przekładu na języki zachodnie doczekał się bogatej litera-
tury i nie został wcale rozwiązany (Liang Chi-Chao 1930: 161–167; Needham 1951b: 198–201; 
Vandermeersch 1965: 186–200, 1985: 21–23; Creel 1974: 144–150; Kung-chuan Hsiao 1979: 
397–408; Hyung I.  Kim 1981: 2–7; Bodde 1981: 175–177, 193–194; Graham 1989: 273–275; 
Chung-ying Cheng 1991: 314–315; Peerenbroom 1993: 61–82; Hansen 1994: 472–481; Ames 
1994: 108–141, 2003: 247–248; Yongping Liu 1998: 173–200; Cao 2006: 36–40; Richey 2006: 331 
i nast.; Powers 2006: 55–57, 140–143; Xianyi Zeng, Xiaohong Ma 2006: 36–42, 50–51; Schwartz 
2009: 329–331; Brown, Sanft  2011: 1–28; Schneider 2011: 50–56; Goldin 2011: 91–94). 
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szość autorów tłumaczy znak fa jako „prawo”, „prawo stanowione” lub – 
zawężając – jako „prawo karne”. Znaczna ich część podnosi jednocześnie, 
że oznaczał on także „standard”, „model”, „miarę”, „metodę”, „instytucje” 
oraz czasownikowo „imitować”, „naśladować” (np. Duyvendak 1928: 88; 
Bodde, Morris 1967: 11; Creel 1970: 93; Schwartz 2009: 330–331; Goldin 
2011: 91). W okresie Zachodniego Zhou znak fa stosowany był niezmier-
nie rzadko. Dopiero w epoce Wiosen i Jesieni zaczął być powszechnie 
wykorzystywany. Herrlee Creel uważa, że znaczenie fa wzbogacało się 
stopniowo o nowe elementy, a ewolucję tę można przedstawić następu-
jąco: model → metoda → technika → reguły → regulacje → prawo (1974: 
147–148). Mamy zatem do czynienia z bogactwem warstw znaczeniowych 
związanych ze znakiem fa, które nakładają się na siebie, a przy tym nie 
ograniczają się do sfery jurydycznej9.

Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że w czasach Walczących 
Królestw ze znakiem fa związane były dwa (nie do końca rozłączne) pola 
semantyczne: szersze – związane z „modelem”, oraz węższe – bliskie „pra-
wu”. Powstaje pytanie, które z nich jest adekwatne do analizy i tłumacze-
nia poszczególnych użyć fa w traktatach legistów? Część badaczy uznała, że 
do czasów legistów znak fa oznaczał „model” lub „standard” i dopiero oni 
zmienili jego znaczenie na „prawo” lub „prawo karne”, które wcześniej deno-
tował znak xing 刑 (tak np. Graham 1989: 275; Ames 1994: 109). W obrębie 
sinologii jest to interpretacja ortodoksyjna. Zgodnie z nią, zmiana znaczenia 
fa została przypisana konkretnej szkole lub nawet konkretnemu myślicie-
lowi. Według Rogera Amesa, w pismach Shang Yang, a na pewno Han Fei, 

9 Wystarczy krótka prezentacja różnych przykładów używania znaku fa w utworach z okre-
su Wschodniego Zhou, aby potwierdzić wielość znaczeń z nim związanych. I tak w DK bez wąt-
pienia fa jest bliskie „modelowi” (DK 9:24; DK 20:1). W KDC znak ten został użyty w znaczeniu 
„modelowania”, „wzorcownia” – „człowiek wzoruje się na ziemi, ziemia na niebie, niebo na dao, 
a dao na naturze” (人法地, 地法天, 天法道, 道法自然) (KDC 25; w tym miejscu wielu błędnie 
przekłada fa jako „prawo” – np. Richey 2006: 332). W innym rozdziale fa denotuje „prawo” 
(KDC 57). W KX, poza kilkoma wyjątkami, fa najczęściej oznacza „metodę”, „wzór” („fa łuczni-
ka Yi nie są zapomniane” [羿之法非亡也], KX: 12:1). W traktacie Konieczność fa (Fayi  法儀), 
stanowiącym cześć KMZ, czytamy: „rzemieślnik wykonuje kwadratowe obiekty, używając kwa-
dratu [mierniczego], okrągłe [obiekty] za pomocą cyrkla; proste linie rysuje za pomocą linii 
stolarskiej, a pion znajduje poprzez wahadło”; „wszyscy rzemieślnicy w swojej pracy do mie-
rzenia używają standardów fa” ( 故百工從事, 皆有法所度). Mozi bardzo szeroko rozumiał fa, 
które obejmowało według niego także imitację rodziców i nauczycieli, czyli traktowanie ich jako 
swoistych modeli-standardów. Z kolei nazwę traktatu Zhan fa 戰法 (KSY 15) – stanowiącego 
część Księgi Shang Yang – należy tłumaczyć jako Metody [prowadzenia] bitew. W rozdziale 6 
KGZ zatytułowanym Ban fa ( 七法), czyli Siedem fa, zostało wymienionych tyleż jego odmian, 
z których zaledwie jedna jest bliska znaczeniowo „prawu”, rozumianemu jako mierzalne stan-
dardy zachowania.
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znak fa nie oznacza już „standardu” lub „modelu” (a przynajmniej nie za-
wsze), ale „prawo stanowione” lub „prawo karne” (1994: 125). 

Według Shuowen znak fa 灋 ma denotacje prawno-karne i jest wręcz 
defi niowany przez karę (kryminalną): „fa [to] kara (xing)” (灋: 刑也)10. 
Ideogram 灋 składa się z trzech elementów:氵廌 去. Pierwszym jest 
uproszczona forma znaku shui 水, oznaczającego „wodę”, „rzekę“. W tym 
przypadku – zgodnie z tradycyjną interpretacją – stanowi symbol rów-
ności, rozumianej jako jednolite stosowanie i egzekucja. Według mniej 
rozpowszechnionego stanowiska „woda” wskazuje na topienie i wydala-
nie, czyli usuwanie naruszających normy poza wspólnotę. Drugi znak – 
zhi 廌, obrazuje mitycznego jednorożca, należącego do panteonu zwierząt 
chińskich, który jest symbolem sprawiedliwości (np. Bodde, Morris 1967: 
559–560; Caldwell 2007). Znak 廌 znajdziemy już w inskrypcjach na koś-
ciach wróżebnych. Legendy o świętym jednorożcu prawdopodobnie znane 
były już za czasów Shangów. Późniejsza ikonografi a, nie bez wpływów bud-
dyjskich, przedstawiała jednorożca jako zwierzę o rogu pokrytym sierścią, 
nieniszczące trawy, po której stąpa. Zhi najpewniej symbolizował bezstron-
ność związaną ze stosowaniem fa. Wskazuje to na praktyki sądowe, łączo-
ne z dawną obrzędowością ordaliów, w których wykorzystywano zwierzę-
ta, lub na sytuację, gdy „winnego” wskazywał totem określonego klanu, 
którym było jakieś zwierzę. Tak czy inaczej, jeszcze w czasach cesarstwa 
urzędnicy zajmujący się wymiarem sprawiedliwości nosili nakrycia głowy 
symbolizujące jednorożca oraz jego oblicza na szatach. Trzeci element – 
qu 去, oznacza „iść”, ale też „usuwać”, „pozbywać się”, „eliminować”, „od-
dzielać”. W kontekście jurydycznym denotuje „karę” kastracyjną albo ba-
nicję. Znak fa koduje obraz skrupulatnego, bezwyjątkowego, bezstronnego 
i równego stosowania sankcji karnych, a szerzej – norm prawnych. Nie ma 
zatem wątpliwości odnośnie prawnego (a nawet prawno-karnego) znacze-
nia fa w czasach dynastii Han, kiedy powstał słownik Shuowen.

Przeciwko sinologicznej ortodoksji, zakładającej wspomnianą zmianę 
znaczenia fa, wystąpił Chad Hansen (1992: 366–370; 1994; podobne tezy: 
Creel 1974: 92–120; Goldin 2011: 91). Nie tylko wykazał on, że znak fa 
oznaczał dla wczesnych konfucjanistów, mohistów i taoistów „standard” 
i „model”, lecz przedstawił też przekonujące argumenty na rzecz tezy, że 
legiści nie wprowadzili nowego, „prawnego” znaczenia fa, ale rozwijali sta-

10 Zgodnie z tekstem Shuowen „fa [to] kara (xing). Niwelowanie, jak woda, pochodzi [od 
znaku] wody. Funkcją jednorożca jest wskazywanie rogiem tych, co nie są prawi; a eliminowanie 
ich pochodzi od [znaku] eliminacji (qu)” (灋: 刑也. 平之如水, 從水. 廌, 所以觸不直者去之, 
從去).
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re11. Zakwestionowanie powszechnie przyjętego poglądu na temat znacze-
nia fa w pismach legistów, nie wyklucza jeszcze możliwości tłumaczenia 
znaku jako „prawa”. Nie przesądza też o tym, czy termin ten obejmuje 
wyłącznie regulacje prawno-karne. Przyjęcie argumentacji Hansena po-
woduje, że za każdym razem trzeba rozważyć, czy chodzi o fa w znaczeniu 
„standardu”, „modelu” lub „prawa”. Zresztą fa jako „prawo” i tak pozostaje 
częścią ogólniejszej kategorii fa jako upublicznionych standardów. Taka 
interpretacja zgodna jest z sugestią Hansena – w celu zrozumienia dok-
tryny legistów (zwłaszcza myśli Han Fei) trzeba założyć ciągłość znaczeń 
związanych z fa, zamiast przyjmować hipotezę o ich zmianach. Dopiero 
analizując konkretny kontekst użycia znaku, można próbować ustalić zna-
czenie fa w pismach legistycznych12.

We właściwą stronę zmierzają uwagi Henrique Schneidera, który 
twierdzi, że w KHF mowa jest o dwóch rodzajach fa: dotyczącym urzęd-
ników oraz ludzi ogółem (2011: 56; też Hansen 1992: 349). Opierając się 
na pismach legistów, można zaproponować bardziej złożoną i adekwat-
ną klasyfi kację znaczeń fa. W najszerszym rozumieniu fa to ogólna me-
tastrategia zarządzania (osiągania celów). Polega ona na ustanawianiu 
jasnych standardów, które nie wymagają zbyt wiele od podmiotów, aby 
je zastosować, a zakres ich zrealizowania można łatwo zmierzyć i podda-
wać ocenie. W szerokim ujęciu fa to wszystkie instytucjonalne narzędzia 
umożliwiające ocenę ludzkich aktywności (władcy, urzędników i lu-
dzi) z uwagi na wcześniej obowiązujące standardy. W tym kontekście fa 

11 Hansen uznaje zresztą, że zmiana semantyczna dokonała się sto lat po śmierci Han Fei 
wraz z przekładem sanskryckiego dharma na fa (1994: 452), co jednak budzi spore wątpliwości.

12 W traktacie Posiadanie standardów 有度 (KHF 6) znajdziemy rozbudowane rozważania 
nad fa, które traktowane jest jako mechanizm selekcji urzędników (KHF 6:2) oraz narzędzie 
regulowania relacji pomiędzy ministrami i władcą (KHF 6:3, też 44:2, 47:5). Fa stanowi środek 
zarządzania personelem w administracji: „oświecony władca, zarządzając grupą urzędników, nie 
pozwala wychodzić ich myślom poza fa,  nie pozwala na ich [prywatne] korzyści wewnątrz fa, 
ich zachowania nie mogą naruszać fa” (故明主使其群臣不遊意於法之外, 不為惠於法之內. 
動無非法) (KHF 6:5). W tym samym rozdziale fa uznawane jest za właściwy instrument „ko-
rekcji błędów zwierzchników, karania złego zachowania podporządkowanych, przywracania 
porządku, odsłaniania błędów, badania ekscesów, zapobiegania złu oraz unifi kowania standar-
dów dla ludzi” (故矯上之失, 詰下之邪, 治亂決繆, 絀羨齊非, 一民之軌, 莫如法) (KHF 6:5). 
W tym sensie fa stanowi ogólny standard albo wynik ujednolicenia innych standardów, odno-
szący się nie tylko do działania aparatu administracyjnego. W jeszcze innym fragmencie „fa, 
to dekrety i rozkazy [regulacje i edykty] ogłoszone przez urzędy, kary i grzywny, odczuwane 
jako nie do pominięcia. Nagrody są dla przestrzegających fa, kary zaś są stosowane wobec tych, 
którzy naruszają dekrety” ( 法者, 憲令著於官府, 刑罰必於民心, 賞存乎慎法, 而罰加乎姦令
者也) (KHF 47:1). W tym przypadku fa bliższe jest prawu stanowionemu (zbiór wszystkich 
ogłoszonych aktów normatywnych), choć nie można sprowadzić jego znaczenia tylko do prawa 
karnego.
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było używane w stosunku do kategorii nagród, kar, awansów, zatrudnie-
nia, odwołania, ewaluacji pracy oraz pozostałych aktywności urzędników 
i innych ludzi. W węższym znaczeniu fa oznacza wydane przez władcę, 
spisane i opublikowane normy prawne, określające powinne zachowania 
wraz z sankcjami (nie tylko negatywnymi), które wspiera system instytucji 
dbających o ich przechowywanie, ogłaszanie, komunikowanie i egzekwo-
wanie. W tym przypadku fa są bliskie normom prawnym, kierowanym 
do nieokreślonej z góry liczby adresatów znajdujących się w podobnych 
sytuacjach. Przypominają „publiczny system prawa” (Turner 1993: 311). 
Można wyróżnić jeszcze jedno znaczenie fa – jako ogólnej koncepcji 
(ideologii) zaprowadzania porządku przez standaryzację (za pomocą 
prawa stanowionego). 

5.4.2. Fa jako narzędzie realizacji interesu państwa

Legiści uznawali fa za instrument realizacji celów państwowych. Pod-
kreślali podobieństwo prawa-fa do innych zestandaryzowanych narzę-
dzi, umożliwiających dokonywanie niearbitralnych ewaluacji (kątownica, 
cyrkiel, węgielnica). Fa jako funkcjonalny odpowiednik innych narzędzi 
mierniczych w długiej perspektywie czasowej przynosi korzyści wszyst-
kim członkom wspólnoty politycznej. Legistom chodziło o zastąpienie 
indywidualnych, nieprzewidywalnych i trudnych do weryfi kacji osądów 
zobiektywizowanymi miarami i opartym na nich procesem „mierzenia” 
zachowań ludzi (Schneider 2011: 51). Z powyższego wynika, że przeci-
wieństwem fa nie są li, ale indywidualny, arbitralny osąd. 

W wielu fragmentach Han Fei porównuje fa do narzędzi umożliwia-
jących pomiar. W jednym z nich przeprowadza analogię pomiędzy fa 
a lustrem, którego nie powinno się zabrudzić oraz wagą, którą nie należy 
potrząsać (KHF 19:4). Dopiero wtedy oba narzędzia spełniają swoje funk-
cje. W czystych lustrach mogą się przeglądać piękny i brzydki; gdy waga 
jest wytarowana, można zważyć to, co lekkie i ciężkie. Tak samo normy 
mogą porządkować tylko wtedy, gdy są zobiektywizowane, ustalone, sta-
bilne, powszechne i łatwo dostępne dla adresatów. W dalszej części Han 
Fei zauważa, że choć doświadczeni stolarze używają własnych zdolności, 
aby określić, czy coś jest proste, czy krzywe, często nie zgadzają się z sobą 
w kwestii wyników tych pomiarów. Gdy zastosujemy proste urządzenie, 
każdy będzie wiedział, co jest proste, a co krzywe. W ten sposób minima-
lizowana jest liczba sporów. To „odstawienie cyrkli i zaufanie sprytowi, 
odstawienie fa, by zaufać mądrości, prowadzi do zamieszania i chaosu” 
(釋規而任巧, 釋法而任智, 惑亂之道也) (KHF 19:4). Podkreśla się tak-



198

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

że niezawodność narzędzi mierniczych. Na „dziesięć tysięcy” prób użycia 
narzędzi, którymi posługuje się stolarz (linijka, cyrkiel i standardy miary), 
nie ma pomyłek (KHF 27:2). Są one stabilne i wykluczają możliwość wpły-
wania na wynik procesów pomiaru – „wagi nie zmieniają liczby rzeczy 
zgodnie z potrzebami ludzi; miary nie czynią rzeczy lżejszymi lub cięż-
szymi zależnie od ludzkich pragnień” (石不能為人多少, 衡不能為人輕) 
(KHF 47:5). Wzorem urządzeń mierniczych, fa są łatwe do zastosowania 
nawet dla przeciętnych ludzi, a ich użycie prowadzi do skutecznego i sy-
stematycznego osiągania zamierzonych celów (Graham 1989: 275). 

Tak jak publiczne, zobiektywizowane, zestandaryzowane narzędzia 
miernicze przynoszą korzyści wszystkich ludziom, tak samo funkcjonowa-
nie fa generuje pozytywne holistyczne skutki dla całej wspólnoty politycz-
nej. Wśród tych skutków trzeba wymienić: (i) wykluczanie sporów; (ii) mi-
nimalizację rozwoju resentymentu u ludzi; (iii) minimalizację niepewności; 
wreszcie to, że (iv) korzystanie z nich nawet przez egoistów służy realizacji 
celów państwowych. Legiści uznali, że funkcjonowanie fa sprzyja intereso-
wi państwa, dążenie zaś do ochrony i pomnażania interesów indywidual-
nych nieubłaganie wywołuje chaos. Shang Yang pisał: „gdy fa i standardy 
zostają zniesione i faworyzowany jest prywatny interes, źli ministrowie 
pozwalają, aby sprawowaniem przez nich władzy rządził pieniądz; także 
urzędnicy różnych rang w celu uzyskania korzyści majątkowych będą po-
tajemnie i w ukryciu wyłudzać od ludzi [pieniądze]” (夫廢法度而好私議, 
則姦臣鬻權以約祿, 秩官之吏隱下而漁民) (KSY 14:4). Ponieważ wszy-
scy ludzie dążą do maksymalizacji korzyści i minimalizacji strat, także 
urzędnicy, gdy tylko mają taką możliwość, ulegają korupcji, co nie słu-
ży interesowi państwa. Skoro niemożliwa jest zmiana natury człowieka, 
pozostaje stworzyć całościowy system zobiektywizowanych standardów, 
w tym ocen pracy urzędników – „dlatego oświecony władca kładzie na-
cisk na fa i znosi interes prywatny, tak aby nie było w państwie szczelin 
i korników” (是故明主任法去私, 而國無隙蠹矣) (KSY 14:4). Szczeliny 
i korniki to synonim jednostek dążących do indywidualnych korzyści, 
które szkodzą dobru państwa. W metaforze tej nie chodzi jednak tylko 
o ochronę interesu państwa zagrożonego działaniami egoistycznych mini-
strów. Mamy tu do czynienia z szerszą prawidłowością, której urzędnicy 
są jedynie egzemplifi kacją13.

13 Legiści uważają, że „porządek istnieje wtedy, gdy fa jest ustanowione, jasne, jednoznacz-
ne i gdy nie jest naruszane dla własnego interesu. Gdy miary i regulacje są ustanawiane przez 
samego władcę, cieszy się on splendorem; gdy ludzie pokładają wiarę w nagrodach, ich zacho-
wania sięgną celów; gdy będą wierzyli także w kary, niegodziwość nie będzie miała początku” 
(故立法明分, 而不以私害法, 則治; 權制獨斷於君, 則威; 民信其賞則事功成, 信其刑則姦無端) 
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5.4.3. Społeczna geneza fa oraz perspektywa ewolucji społecznej

Podobnie jak w innych nurtach fi lozofi cznych epoki Walczących Kró-
lestw, także w nauce legistów nie znajdziemy odwołań religijnych (oraz 
magicznych), związanych z genezą fa rozpatrywanego w kontekście jury-
dycznym. Sama analogia prawa do narzędzi mierniczych podkreśla jego 
instrumentalny charakter i pragmatyczny rodowód, choć wcale nie wyklu-
cza związków z sacrum. Trzeba także zauważyć, że w okresie Walczących 
Królestw nie zajmowano się problemem genealogii prawa i debatowano 
raczej nad oceną społecznych skutków jego funkcjonowania. Prawo ana-
lizowano przede wszystkim w wymiarze pragmatycznym. Doprowadziło 
to późniejszych badaczy do wniosku, że chińską starożytność od wielkich 
cywilizacji Bliskiego Wschodu odróżnia brak lub niemal całkowita mar-
ginalizacja rozważań nad sakralną genezą prawa. Derek Bodde i Clarence 
Morris są chyba najbardziej znanymi obrońcami tej ortodoksyjnej tezy. Ich 
zdaniem, „uderzającą cechą wczesnych piśmiennych zabytków prawnych 
kilku wielkich cywilizacji starożytności był ich bliski związek z religią (...). 
Różnica z chińskim podejściem do boskiej genezy prawa jest rzeczywi-
ście uderzająca, gdyż w Chinach nikt nigdy nie twierdził, że jakikolwiek 
rodzaj pisanego prawa – nawet najlepszego pisanego prawa – mógł mieć 
boskie korzenie” (1967: 8, 11–50, 559–560; podobnie np. Needham 1956: 
518; Creel 1970: 167; Mote 1971: 26; Chen 1973: 14–17; Hulsewé 1986: 
525–526, 1987: 11–32; Yongping Liu 1998: 13). Dopiero w czasach Han 
Fei i późniejszych mędrców w związku z dynamicznym rozwojem sektora 
prawno-biurokratycznego zaczęły pojawiać się opowieści dotyczące jego 
genezy. 

Trzeba wszakże zauważyć, że nieliczna, choć powiększająca się grupa 
badaczy broni tezy o sakralnych wątkach związanych z pochodzeniem lub 
funkcjonowaniem prawa w Państwie Środka (np. Lewis l990: 195–198; 
Jiang Yonglin 2011: 8–13). Różnice pomiędzy rzecznikami obu obozów 
dotyczą tak naprawdę rozumienia terminów „sakralne” oraz „geneza”, 
a także okresu chińskiej starożytności, który brany jest pod uwagę. Nie 
podejmując się szczegółowych analiz tego tematu, można powiedzieć, że 

(KSY 14:1). Bardzo podobnie argumentował Han Fei: „władca tworzy fa, aby ustanowić to, co 
właściwe. A współcześni ministrowie w większości opierają się na swojej prywatnej mądrości. 
Potępiający prawo uznają heretyckie opinie za mądre i ustanawiają własne standardy zacho-
wania poza granicami fa. Zmaganie się z tymi odstępstwami jest drogą władcy” (君之立法. 
以為是也, 今人臣多立其私智. 以法為非, 者是邪以智. 過法立智, 如是者禁, 主之道也) 
(KHF 19:5). Walcząc z tymi odstępstwami, władca ma czynić „wyraźny podział pomiędzy [inte-
resem] państwowym i prywatnym” (必明於公私之分). W tym celu tworzy „jasne fa i regulacje 
oraz usuwa prywatne osądy” (明法制, 去私恩).
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nawet jeżeli w czasach Zachodniej dynastii Zhou „pewnym prawom przy-
pisywano boskie korzenie” (Creel 1970: 167), to już w epoce Walczących 
Królestw pod wypływem wieloaspektowych procesów racjonalizacji po-
wszechnie przyjmowano społeczną genezę prawa. Shang Yang i Han Fei 
defi niowali fa jako ogólne normy tworzone przez władcę, ogłaszane i pub-
likowane. W KHF czytamy, że „fa [to] ustawy i dekrety upublicznione 
w urzędach, kary, które mają odzwierciedlać się w umysłach ludzi, nagro-
dy dla ściśle przestrzegających fa, kary nałożone na niestosujących dekre-
ty; to, co stosują urzędnicy” (法者, 憲令著於官府, 刑罰必於民心, 賞存
乎慎法, 而罰加乎姦令者也, 此臣之所師也) (KHF 43:1). Dla legistów fa 
stanowią narzędzia sztucznie wymyślone przez człowieka, funkcjonalnie 
podobne do cyrkla, kątownicy czy węgielnicy. Pod tym względem stano-
wisko legistów w kwestii prawa jest zgodne z założeniami przyjmowanymi 
przez inne szkoły.

Teza o społecznej genezie prawa została wpisana w szerszą wizję ewo-
lucji społecznej (np. Graham 1989: 270–273; Shelach, Pines 2005: 134–
140; Pines 2013b: 31–39). Zgodnie z nią Mędrcy tworzyli i stosowali fa 
(ogólne standardy oraz prawo stanowione jako ich typ) dopiero wtedy, 
gdy wystąpiły określone „naciski selekcyjne” wywoływane czynnikami 
ekologicznymi, demografi cznymi i społecznymi. Wynalezienie fa doko-
nało się w wyniku szerszych przemian sposobu organizacji politycznej. 
Z tej perspektywy fa jest stworzonym przez wybitnych ludzi narzędziem 
rozwiązywania problemów makrospołecznych, przynoszącym in toto ko-
rzyści ludziom oraz podmiotom politycznym, które poszły drogą „porząd-
kowania za pomocą fa”. W złożonych strukturach politycznych, w których 
porządek nie mógł powstawać spontanicznie, zrodziła się potrzeba no-
wego narzędzia porządkowania. Bez względu na różnice w opisie etapów 
ewolucji społecznej Shang Yang i Han Fei analizowali wpływ czynników 
ekologicznych (dostęp do pożywienia), demografi cznych (rozmiar popu-
lacji), ekonomicznych (redystrybucja cennych dóbr) oraz polityczno-spo-
łecznych (zasady organizacji społecznej) na sposoby rządzenia i porząd-
kowania. Koncepcje fa oraz shi trzeba pojmować właśnie jako odpowiedź 
na nowe „naciski selekcyjne”. 

Zgodnie z tezą o wzrastającej złożoności społecznej Han Fei zauwa-
ża, że w dawnych czasach, gdy populacja była niewielka, a dóbr było wy-
starczająco dużo, nie tylko nie dochodziło do sporów między ludźmi, ale 
także nie zachodziła konieczność stosowania kar i nagród w celu zacho-
wania porządku. Na tym etapie „ludzie rządzili się sami” (民自治) (KHF 
49:2; zob. 19:3). Tymczasem współcześnie, w obliczu niedoboru zasobów, 
zwiększenia się populacji i wzrostu złożoności życia społecznego, kon-
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fl ikty stają się nieuniknione. Na tym etapie ewolucji społecznej potrzeb-
ne są zatem nowe narzędzia porządkowania – właśnie prawo stanowione, 
które ma określone cechy. Bardzo podobna wizja została zaprezentowana 
w KSY14. Podkreśla się początkowy brak stratyfi kacji społecznej i chaos – 
„w czasach starożytności, przed okresem, w którym rządzili władcy i mi-
nistrowie, wielcy i mali [ludzie] żyli w chaosie i nie było porządku” (古者
未有君臣上下之時, 民亂而不治) (KSY 23:1). Wtedy Mędrcy odróżnili 
człowieka szlachetnego od pospolitego, ustanowili hierarchię, urzędy oraz 
wprowadzili podział na pięć kategorii urzędników. I dalej: „z powodu du-
żej liczby ludzi zrodziła się niegodziwość i występki, więc chcąc im prze-
ciwdziałać, [Mędrcy] ustanowili fa i regulacje oraz stworzyli wagi i miary” 
(民眾而姦邪生, 故立法制為度量以禁之). Podobnie jak w przypadku 
KHF ewolucję społeczną charakteryzuje wzrost złożoności społecznej, 
związany z czynnikami ekologicznymi. Każdy etap wymaga dokonywania 
analiz makrospołecznych i wprowadzania adekwatnych metod rządzenia. 
Pojawienie się fa jest zatem elementem szerszych procesów związanych 
z dynamiką społeczną oraz innowacjami wybitnych ludzi. Można powie-
dzieć, że według legistów prawo-fa powstało na styku determinujących się 
nawzajem czynników zewnętrznych oraz ludzkiego geniuszu.

5.4.4. Ani pozytywizm prawny, ani prawo natury 

Nakładanie się i przenikanie starszych („standard”, „model”, „imitować”) 
i młodszych („prawo”, „prawo karne”) znaczeń to nie jedyna trudność 
związana z interpretacją fa. Wiele nieporozumień wynika z traktowania 
sporu pomiędzy pozytywizmem prawnym (a na poziomie opisowym po-
między prawem pozytywnym) i doktrynami prawno-naturalnymi (pra-
wem natury, moralnością) jako podstawowej płaszczyzny odniesienia tak-
że dla analizy chińskiej kultury prawnej, w tym pism legistów. Niektórzy 

14 Przesłaniu temu nie przeczy odmienna wizja ewolucji społecznej zawarta w KSY. Na 
kartach traktatu Planując strategię (Huace 畫策) (KSY 18) opisano najwcześniejszy okres, gdy 
„ludzie ścinali drzewa i zabijali zwierzęta” (以伐木殺獸). Żyło im się dobrze, gdyż populacja 
była niewielka, a zasobów dużo. Z kolei w okresie rządów mitycznego władcy Shennong 神農 
– Boskiego Rolnika – kobiety orały oraz tkały, co zapewniało pożywanie i ubrania; „nie stosowa-
no kar i rozkazów, a istniał porządek” (刑政不用而治). Po jego śmierci „ludzie użyli siły w celu 
pokonania słabych, użyli większości, by zdominaować mniejszość” (以彊勝弱，以眾暴寡). 
W odpowiedzi na to następny wielki mityczny władca Huang-di 黃帝 wprowadził podziały mię-
dzy władcą a ministrami, zwierzchnikami a podporządkowanymi, a także ustanowił rytuały do-
tyczące relacji w rodzinie. Chaos nie jest zatem stanem pierwotnym, ale wynikiem zmian typu 
społeczeństwa i niedopasowanych do niego metod rządzenia. Podobnie jak w pismach Han Fei, 
wobec zmian populacyjnych i wzrostu kompleksowości, najznakomitsi ustanowili nowe sposoby 
rozwiązywania makrospołecznych problemów, z korzyścią dla całego społeczeństwa. 
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autorzy uznali fa za odpowiednik zachodniego prawa pozytywnego, szko-
łę fajia zaś za starożytnych chińskich pozytywistów prawnych, przyjmują-
cych między innymi tezy o społecznej genezie prawa oraz separacji prawa 
od moralności (np. Ju-Ao Mei 1932; Chen 1975; Lee 1975; Hyung I. Kim 
1981; Fu 1996; Xin Ren 1997; Peerenboom 2002; Win-chiat 2009)15. 

Klasyfi kowanie fajia jako odmiany pozytywizmu prawnego, zaś fa jako 
odpowiednika okcydentalnego prawa pozytywnego budzi jednak rozlicz-
ne wątpliwości. Jedna z nich dotyczy błędnego przeciwstawienia fa (które 
ma być odpowiednikiem prawa pozytywnego) i li (które ma odpowiadać 
prawu natury lub moralności) (tak np. Ju-Ao Mei 1932: 865; Bodde, Mor-
ris 1967: 19–20; Hsiao-po Wang, Chang 1977: 35; Bodde 1981: 179–180; 
Hyung I. Kim 1981: 10; Peerenbroom 2003: 148). Trafnie zauważono, że 
taka opozycja jest podwójnie błędna: li nie da się sprowadzić do moral-
ności, fa zaś nie zawsze musi oznaczać prawo (Hansen 1992: 370). Moż-
na przecież zasadnie uznać, iż w ogólnym rozumieniu li zawierają się 
w szerszej kategorii fa-standardów. Rzecz komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdyż w niektórych ujęciach li utożsamiane jest nie tyle z moralnością, ile 
z prawem natury (np. Bodde, Morris 1967: 29; Needham 1956b: 530–532, 
1984: 355). Przez taki zabieg fa zyskuje jeszcze więcej podobieństw do za-
chodniego prawa pozytywnego. Niemniej takie rozumowanie wymagało-
by mocnych argumentów na rzecz raczej wątpliwej tezy o prawno-natural-
nym charakterze li. 

Choć trudno nie dostrzec zbieżności pomiędzy niektórymi sformu-
łowaniami legistów i pozytywistów (chyba najbliższe związki występują 
z myślą Hobbesa), ich rozważania były podejmowane w odmiennych krę-
gach pytań, problemów i założeń. Każda z tych tradycji intelektualnych 
rozwijała się w obrębie innego modelu interpretacji świata. Osią dyskusji 
prowadzonych w Państwie Środka był spór pomiędzy „porządkowaniem 
przez fa” (法治) oraz „porządkowaniem za pomocą de” (德治), a nie za-
gadnienie napięcia pomiędzy zjawiskiem a bytem, immanencją a transcen-
dencją czy wreszcie prawem pozytywnym a prawem natury (lub związaną 
z nim moralnością). Można także zarzucić autorom uznającym podobień-

15 Na przykład najbardziej znany popularyzator takiego stanowiska, R. Peerenboom, do-
strzegł zasadnicze podobieństwo pomiędzy poglądami Han Fei oraz J. Austina i H. Harta pole-
gające na rozumieniu prawa jako generalnego rozkazu suwerena, opartego na groźbie zastoso-
wania sankcji (teoria rozkazu suwerena) (1993: 142–143, 207). Zgodnie z takim stanowiskiem 
fa to intencjonalne narzędzie znajdujące się w rękach władcy, który ma całkowitą swobodę 
w decydowaniu, „jakie będą prawa, jak powinny być stosowane oraz czy powinny być zmienio-
ne” (1993: 143). Według Peerenbooma Han Fei „jest pozytywistą prawnym, a nie teoretykiem 
prawno-naturalnym” (1993: 147).
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stwo fajia do pozytywizmu prawnego, że błędnie odczytali podstawowy 
rys tego ostatniego. Pozytywizm analizuje relację prawa i moralności od 
strony obowiązywania, a nie na przykład z perspektywy podobieństwa 
treści regulacyjnych. Tymczasem w myśli legistycznej ważna była relacja 
fa do cnót i norm zwyczajowych, ale rozpatrywana niejako „od drugiej 
strony” – w kontekście skuteczności procesów porządkowania. W okre-
sie Walczących Królestw dyskusja nie koncentrowała się wokół pytania, co 
jest uprzednie i jak wygląda relacja pomiędzy prawem pozytywnym a mo-
ralnością. Chińskich uczonych interesował problem konsekwencji, jakie 
dla porządku społecznego ma stosowanie fa, li czy de. To powoduje, że 
płaszczyzna sporu mieści się gdzie indziej, niż spodziewałby się zachodni 
czytelnik.

Tworzenie nadających się do zastosowania programów rządzenia nie 
przeszkadzało legistom, podobnie jak innym chińskim fi lozofom, w roz-
patrywaniu fa na tle całościowej wizji porządku kosmicznego oraz w re-
lacji do fundamentalnej koncepcji-znaku dao. Łączenie wątków dotyczą-
cych kosmicznego porządku i „uwzorowania” Wszystkiego Pod Niebem 
z analizami praktycznych problemów związanych z prawem stanowionym 
nie jest bynajmniej cechą charakterystyczną dla pozytywizmu prawnego. 
Co więcej, mimo podobieństwa niektórych postulatów formułowanych 
w obrębie tych dwóch formacji intelektualnych poszczególne uzasadnienia 
dla proponowanych pomysłów były odmienne (np. uzasadnienie rządów 
prawa czy też rządów za pomocą prawa). 

Bardzo wątpliwy jest także argument Peerenbrooma, jakoby Han Fei 
był „mocno stąpającym po ziemi pragmatystą”, którego „inspirowała przy-
ziemna praktyczność manifestowana na każdym obszarze myśli: w poli-
tyce, epistemologii, jurysprudencji i estetyce” (2003: 147). Oznacza to, że 
wątki taoistyczne, które zresztą Peerenbroom błędnie łączy z myśleniem 
w kategoriach prawa natury, są nieautentycznymi interpolacjami lub nie-
znaczącymi zabiegami retorycznymi. Zgodnie z wywodem Peerenbroo-
ma, legistów należy uznać za pozytywistów prawnych dlatego, że nie byli 
rzecznikami prawa natury. Takie rozumowanie opiera się na kilku zało-
żeniach. Przede wszystkim przyjmuje się implicite rozłączność pomiędzy 
pozytywizmem a prawem natury oraz uniwersalność takiego sposobu ka-
tegoryzowania zjawisk i dyskusji prawnych. Co więcej – zakłada się, że 
tezy taoizmu nie mogą być z defi nicji praktyczne. Lim Xiao Wei słusznie 
twierdzi, że argumentacja odwrotna jest bardziej przekonywująca – zgod-
nie z podejściem wspólnym dla całej starożytnej fi lozofi i chińskiej, Han 
Fei odwoływał się do dao, gdyż był nastawiony praktycznie i poszukiwał 
rozwiązań optymalizacyjnych (2005: 17). Wszystkie przedstawione wyżej 
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argumenty wskazują, że błędne jest traktowanie legistów jako odpowied-
nika pozytywistów prawnych, fa zaś jako analogonu „zachodniego” prawa 
pozytywnego.

Z kolei druga grupa autorów, uwydatniająca wpływy taoistyczne, uzna-
je doktrynę Han Fei za odmianę teorii prawno-naturalnej, w której dao 
stanowi wzór dla tworzonych przez ludzi narzędzi i instytucji, w tym także 
dla fa (np. Hsiao-po Wang, Chang 1986; Kwang-kuo Hwang 2008; Peng 
He 2011; zob. Tae Hyun Kim 2010). Według nich taoistyczne wątki w pis-
mach legistów, szczególnie zaś Han Fei, są albo autentyczne, albo przynaj-
mniej komplementarne w stosunku do idei zaprezentowanych w „nietaoi-
stycznych” rozdziałach, co do których nie ma wątpliwości, że przedstawiają 
rdzeń fi lozofi i legistycznej. Mocna teza o prawno-naturalnym charakterze 
doktryny legistów oraz traktowaniu fa jako analogonu prawa natury jest 
jednak dyskusyjna. 

Można bronić stanowiska, zgodnie z którym to, że doktryna Han Fei 
opiera się na taoistycznych założeniach, nie musi oznaczać jej związku 
z okcydentalnym prawem natury. Niektórzy badacze uznają taoizm za bli-
ski prawu natury tylko z tego powodu, że zakłada on korespondencję po-
między człowiekiem i kosmosem (np. Peng He 2011: 646). Taki pogląd nie 
jest jednak przekonywujący. Równie zasadnie można bronić stanowiska 
o braku związku pomiędzy daojia a myśleniem prawno-naturalnym (np. 
Hyung I. Kim 1981: 29). Nawet jeżeli zgodzimy się w kwestii podobień-
stwa niektórych tez i pomysłów pomiędzy taoistami a zachodnimi rzecz-
nikami prawa natury, w każdym z tych przypadków mamy do czynienia 
z innymi uzasadnieniami i motywacjami (Elstain 2011: 176). Co więcej, 
zgodnie z dominującym poglądem, w okresie Walczących Królestw idea 
praw natury, rozumianych jurydycznie (np. Harris 2011: 79) oraz przy-
rodniczo (np. Needham 1951a, 1951b; por. odmiennie Bodde 1957, 1979; 
Kość 2010)16, nie była w ogóle znana. Jeżeli w całej klasycznej myśli chiń-
skiej nie pojawiły się w zasadzie żadne analizy prawno-naturalne, to, oczy-
wiście, dotyczy to także taoizmu. Zatem traktowanie legistów jako rzecz-
ników prawa natury właśnie ze względu na związek ich doktryny z daojia 
jest błędne. 

Interpretacje uznające adekwatność posługiwania się okcydentalnymi 
klasyfi kacjami ogólnych koncepcji prawa w analizach traktatów legistycz-

16 Poszukiwanie prawno-naturalnych wątków w myśli chińskiej nie zawsze polegało na ana-
lizowaniu znaku-koncepcji dao. Przykładowo to koncepcja tian ming – Mandatu Nieba – a nie 
dao została odczytana przez D. Bodde jako analogon zachodniego prawa natury (1957, 1979; 
tak samo Hyung I. Kim 1981: 33–49). Autor ten przygotował zbiór pism z epoki Walczących 
Królestw zawierających, jego zdaniem, koncepcję praw natury lub jej elementy.
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nych są dyskusyjne. Ich zasadnicza wada polega na przyjęciu (często impli-
cite) założenia, że w świecie chińskim dokonano wyraźnego ontologiczne-
go odseparowania dwóch różnych sfer: sfery zjawisk (obszar immanencji) 
od sfery ponadzjawiskowej (transcendentnej). Najbardziej radykalną eg-
zemplifi kacją tej tezy jest ontologiczna przepaść pomiędzy Stwórcą a tym, 
co stworzone. Po dokonaniu wspomnianego wyżej zabiegu można bronić 
argumentacji na rzecz „opcji” pozytywistycznej albo prawno-naturalnej. 
Trzeba pamiętać, że samo to odróżnienie – biorąc pod uwagę tylko roz-
wój myśli zachodniej – związane jest z fundującym ją toposem pozafe-
nomenalnego Stwórcy-Prawodawcy (deus legislator). Dokonanie takiego 
podziału i umieszczenie źródła normatywności w sferze transcendentnej 
umożliwiało formułowanie tez opisowych (np. normy tworzone przez lu-
dzi odpowiadają lub nie odpowiadają treści lub formie tej „wyższej” nor-
matywności) oraz normatywnych (np. normy tworzone przez ludzi po-
winny być zgodne z normami zakorzenionymi w transcendencji). Także 
pozytywistyczna teza o separacji prawa od moralności opiera się na zało-
żonym podziale na dwa światy. W tym przypadku podział ów nie zakłada 
już przeciwstawienia „królestwa Bożego” i civitas humana, ale przyjmuje 
dystynkcję między korpusem norm stworzonych zgodnie z zadekreto-
waną przez ludzi procedurą a normami o innej genezie. Przyjmując taki 
podział, można mówić o odrzuceniu lub nieodrzuceniu (albo uznaniu za 
irrelewantne) wpływów jednego z obszarów na drugi. Gdy jednak uzna-
my, że cechą umysłowości chińskiej było niewykształcenie „teorii dwóch 
światów”, wówczas problematyczne stają się wszelkie próby interpretowa-
nia fajia przy użyciu osi „pozytywizm prawniczy – prawo natury”. Ana-
liza pism legistów z perspektywy podziałów fundujących zachodnią teo-
rię prawa prowadzi zatem do ich niezrozumienia (tak też np. Hall, Ames 
1987: 172–173; Hansen 1992: 346–347; Lewis 1999b: 18; Ip 2009: 14; Har-
ris 2009: 121–123; 2011: 74, 79; ogólnie zob. Alford 1986; Ruskola 2002). 

5.5. Podsumowanie

Legiści zaproponowali system rządzenia państwem, który programowo 
uniezależnia się od sprawności społeczno-moralnych, jakimi dysponują 
władca, ministrowie i poddani. François Jullien uważa, że Han Fei opraco-
wał przewodnik rządzenia oparty na poglądzie, iż cnoty są „«produktem» 
zewnętrznego bodźcowania, którym w dużej części da się całkowicie mani-
pulować”. O ile wniosek ten można jeszcze odnieść do Shang Yanga, o tyle 
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w przypadku Han Fei pozostaje on nieuzasadniony. Ten ostatni przyjmuje 
bowiem możliwość skutecznego porządkowania nie tylko bez konieczności 
„manipulowania cnotą”, ale wręcz bez polegania w jakimkolwiek stopniu 
na podmiotach posiadających sprawności społeczno-moralne. W uprosz-
czeniu można powiedzieć, iż taki sposób porządkowania polega na tym, 
że zajmujący wyjątkową pozycję (shi) podmiot A (władca) intencjonalnie 
kreuje standardy (prawa-fa), które ze względu na swoje cechy są w stanie 
skutecznie wpływać na podejmowanie lub niepodejmowanie przez pod-
mioty B (adresaci prawa-fa) określonych aktywności, prowadzących do 
realizowania zamierzonych przez A celów (dobro państwa). Przy spełnie-
niu jeszcze innych warunków dobro państwa osiągane jest niejako auto-
matycznie, bez konieczności pokładania ufności w wyjątkowych cechach 
A oraz B. W ten sposób minimalizowana jest arbitralność i osobowy ele-
ment rządów, a także rola partykularnych interesów i opinii. W perspek-
tywie dążenia do unifi kacji nie bez znaczenia jest także neutralizowanie 
oddziaływania lokalnych zwyczajów i porządków normatywnych. 

Według legistów, prawo stanowione jest koniecznym i wystarczają-
cym narzędziem do ustanowienia porządku społecznego, choć dotyczy 
to nie każdego prawa, ale tylko tego, które ma wiele wymaganych cech 
oraz wchodzi w odpowiednie relacje z innymi elementami systemu 
rządzenia. Projektowany przez nich model prawa opiera się na ogólnej 
dyrektywie prakseologicznej, polegającej na ustanowieniu takiej sytuacji 
makrospołecznej, która spowoduje, że na poziomie mikrospołecznym od-
powiednio zachęcani ludzie podejmą aktywności w dłuższej perspektywie 
czasu służące wszystkim członkom wspólnoty politycznej. W tym kontekś-
cie należy pojmować stwierdzenie, że legiści rozważali cechy, jakie powin-
ny charakteryzować prawo-fa, aby umożliwiało ustanowienie porządku 
społecznego w konkretnym okresie ewolucji społecznej. Bez wątpienia 
pomysł wykorzystania prawa stanowionego jako podstawowego narzędzia 
rządzenia nie był czymś nowym w chińskiej starożytności. Nowatorskie 
były natomiast próby wskazania przez Han Fei, pod jakimi warunkami 
instytucjonalny model ustanawiania porządku działa należycie. Jednym 
z nich jest powiązanie prawa-fa z wyjątkową pozycją (shi). Kolejne wska-
zówki w tym względzie związane są z taoistycznymi inspiracjami, jakie 
znajdziemy w pismach legistów. Ich rekonstrukcja stanowi przedmiot na-
stępnego rozdziału.
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Rozdział 6

NAŚLADOWNICTWO 
DZIAŁANIA DAO PRZEZ FA

6.1. Wstęp

Legiści opierają procesy porządkowania na prawie-fa, które ich zdaniem 
powinno mieć pewne założone cechy oraz wchodzić w odpowiednie re-
lacje z innymi narzędziami (m.in. shi). Stanowisko prezentowane przez 
uczonych ze szkoły fajia nie oznacza zatem, że akceptowali oni każdy mo-
del prawa. Wiele wskazuje na to, że byli krytycznie nastawieni do prawa, 
które zaczęło dominować w czasach Wschodniego Zhou. Arbitralność 
związaną z jego działaniem traktowali jako poważane zagrożenie dla po-
rządku społecznego, zwłaszcza w sytuacji postępujących procesów plurali-
zacji społecznego świata. Z wcześniejszych rozważań wiadomo, że postu-
lowany przez legistów model prawa powinien służyć interesowi państwa, 
a przy tym być dopasowany do określonego etapu ewolucji społecznej.

Naukę fajia często błędnie postrzega się jako odbiegającą od podstawo-
wych cech chińskiej kultury fi lozofi cznej. Dokładniejsze analizy pokazują 
jednak, że fi lozofi a legistów bezpośrednio nawiązywała do prowadzonych 
wówczas debat i znanych toposów. Ten „wspólny mianownik” jest najbar-
dziej widoczny właśnie w wymiarze budowania postulatywnego modelu 
prawa, który stanowić ma odpowiedź na pluralizację świata społeczne-
go. Szczególnie ważne są w tym względzie inspiracje taoistyczne: znaki-
-koncepcje dao oraz wu wei, które zresztą zajmują centralne miejsce w ob-
rębie chińskiej kultury fi lozofi cznej. Legiści zaadaptowali je do pomysłu 
polegającego na wyznaczaniu warunków brzegowych ludzkich wyborów 
przez zobiektywizowane, sztucznie tworzone przez ludzi standardy. Ina-
czej mówiąc, postulatywna wizja prawa stanowi wynik twórczej reinter-
pretacji klasycznych koncepcji i zastosowania ich do nowych warunków 
społeczno-polityczno-kulturowych.
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Aby zrozumieć postulowany przez fajia model prawa, należy przyjrzeć 
się jego związkom z taoizmem (6.2). Dopiero bliższe spojrzenie na tao-
istyczne inspiracje umożliwi analizę relacji zachodzących pomiędzy dao 
i prawem-fa. Najważniejszy w tym kontekście jest legistyczny pomysł na-
śladowania przez fa sposobu działania dao (6.3). W konsekwencji trzeba 
zrekonstruować próbę zastosowania koncepcji wu wei – „działania przez 
niedziałanie” – do wymiaru instytucjonalnego (6.4). To z kolei stanowi 
punkt wyjścia do analiz dwóch cech dao naśladowanych przez prawo-fa: 
bezstronności (6.5) i wszechogarniającego charakteru (6.6). W następnej 
kolejności zostanie zaprezentowany legistyczny model socjalizacji norma-
tywnej jako sposobu przekazywania informacji o treści norm prawnych 
(6.7). Dopiero takie studia pozwalają dostrzec specyfi kę rozwijanego przez 
legistów modelu prawa oraz przeanalizować zasadność określania ich na-
uki mianem promującej autorytaryzm albo wręcz totalitaryzm.

6.2. Związki z taoizmem

Kwestia występowania i charakteru ewentualnych wpływów pomiędzy fa-
jia i daojia nie została jak dotąd defi nitywnie rozstrzygnięta1. Niektórzy 
współcześni badacze traktują zapożyczenia wątków taoistycznych w myśli 
legistów jako zabiegi retoryczne (Goldin 2001: 154; 2013: 17) lub swoiste 
narzędzia legitymizacji prezentowanych tez (Kung-chan Hsio 1979: 420; 
Tae Hyun Kim 2010: 19). Inni podkreślają, że znak-koncepcja dao nie zo-
stała na gruncie fi lozofi i legistycznej „całkowicie zasymilowana”, a zatem 
nie powinna być brana pod uwagę jako część doktryny Han Fei (Graham 
1989: 285). Niezależnie od tych wątpliwości można wskazać wiele argu-
mentów, które łącznie przemawiają na rzecz tezy o występowaniu zna-
czących inspiracji taoistycznych w pismach legistów, w szczególności zaś 
w KHF (np. Liang 1959a: 278, 280; Hsiao-po Wang, Chang 1986: 6 i nast.; 

1 Warto dodać, że zgodnie z tradycyjnym stanowiskiem, autor KDC był starszy od Konfu-
cjusza, a sama księga miałaby powstać około VI/V wieku BC (np. Wójcik 2006: 7). W takiej sy-
tuacji można analizować zagadnienie ewentualnego inspirowania się wątkami obecnymi w KDC 
przez późniejszych legistów. Jeżeli jednak H. Creel ma rację i KDC powstała dużo później, około 
III wieku BC (1970: 5–7), to oczywiście nie mogła stanowić punktu odniesienia dla autorów 
legistycznych z IV wieku, takich jak Shen Dao, Shen Buhai czy Shang Yang. Pomysły Shen Dao, 
tradycyjnie uznawanego za rozwijającego wątki taoistyczne na obszarze rządzenia państwem, 
mogłyby nawet stanowić inspirację dla twórcy/twórców KDC. Jeżeli Shen Dao poprzedzał auto-
ra KDC, który korzystał z jego pomysłów, to oczywiście fi lozofi a legistyczna tym bardziej osa-
dzona jest w „światopoglądzie taoistycznym”. 
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Lundhal 1992: 35–36, 136; Schwartz 2009: 351, 357, 363; JeeLoo Liu 2010: 
204–207; Tongdong Bai 2012: 120–123)2. 

Trzeba pamiętać, że w epoce Walczących Królestw nie odróżniano da-
ojia od fajia, a tym samym nie traktowano ich jako odrębnych szkół. Okre-
śleń tych zaczęto używać dopiero w okresie rządów dynastii Han, co nie-
wątpliwie przyczyniło się do powielania ówczesnych podziałów i kategorii 
(zob. rozdział 1.3). Brak ostrych granic pomiędzy poszczególnymi tekstami 
i poglądami konkretnych uczonych wyjaśnia w jakimś stopniu liczne po-
dobieństwa (obok różnic) pomiędzy projektem legistycznym a taoistycz-
nym. Na tym tle pytanie o ewentualne wpływy szkół na siebie jest błędne 
– należałoby raczej mówić o wspólnych wątkach u poszczególnych myśli-
cieli lub o wzajemnych inspiracjach. Należy również pamiętać, że doktryna 
Han Fei powstała jako synteza idei różnych uczonych, co wyjaśnia liczne 
zapożyczenia i odwołania również do myśli taoistycznej (zob. rozdział 1.5). 
Co więcej, koncepcje Han Fei mogły się zmieniać i podlegać różnym wpły-
wom. W związku z tym niektóre autentyczne traktaty mogą być w więk-
szym stopniu „taoistyczne”, inne zaś inspirować się myślą Mozi czy strate-
gów militarnych. Prześledzenie kierunku ewentualnej zmiany w poglądach 
– to, czy idą one od „naturalizmu” do „realizmu”, czy też odwrotnie: od 
„realizmu” do „naturalizmu” – pozostaje, niestety, w sferze spekulacji.

Bardzo mocnych argumentów na rzecz taoistycznych inspiracji do-
starczają relacje Sima Qian, wielkiego historyka chińskiej starożytności 
żyjącego w czasach rządów dynastii Han (tylko około wiek po Han Fei). 
Pisał on wprost o taoistycznych korzeniach myśli Han Fei, zaliczając go do 
kontynuatorów mitycznego Żółtego Cesarza (Huang-lao), według tradycji 
założyciela taoizmu. Co więcej, rozdział 63 Zapisków historyka nosi tytuł: 
Wspomnienia Laozi i Han Fei (老子韓非列傳). Biografi e Han Fei i Laozi 
zostały zatem przez Sima Qian zaprezentowane w jednej partii tekstu. Tam 
zresztą znajdziemy informację o tym, że Han Fei „wracał do źródeł tkwią-
cych w doktrynie Huang-lao” (歸本於黃老). Warto pamiętać, że Sima był 
rzecznikiem fi lozofi i Huang-lao, co zdaniem Marka E.  Lewisa utrudnia 
ocenę wiarygodności tego twierdzenia (1999b: 340–351). Można jednak 
zakadać, że właśnie z tego powodu Sima Qian lepiej zrozumiał taoistycz-

2 Oczywiście, uznanie występowania inspiracji taoistycznych nie oznacza, że Han Fei po-
przestał na biernej recepcji i był bezkrytyczny wobec tej fi lozofi i. Trzeba pamiętać, że różnice 
pomiędzy oboma nurtami są w wielu punktach znaczące. Już przy ogólnej ich charakterystyce 
taoizm określa się jako nurt leseferystyczny i antycentralistyczny (minimalizujący aktywne for-
my sprawowania przez państwo kontroli nad ludźmi, niechętny wobec kar i posługiwania się 
przemocą), podczas gdy legizm uznawany jest za paternalistyczny i centralistyczny (maksymali-
zujący zakres kontrolowania ludzi i propagujący sterowanie poprzez kary i nagrody). 
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ne „skrzywienie” Han Fei. Nie bez znaczenia pozostaje, że w tym okresie 
legizm nie cieszył się już poważaniem ze strony elity intelektualnej. Od-
ważne łączenie – uważanej wówczas za niehumanitarną i prodespotycz-
ną – fi lozofi i fajia z Huang-lao zdaje się raczej potwierdzać autentyczność 
tego przekazu. Nie ulega wątpliwości, że relacja z Zapisków historyka jest 
ważnym argumentem na rzecz tezy o wspólnych wątkach w obrębie obu 
nurtów. Wiadomo jednak, że nie w każdym przypadku można bezkry-
tycznie przyjmować informacje znajdujące się w owym dziele. 

Należy także wspomnieć o próbach (datowanych na wczesny okres 
Han) powiązania wątków taoistycznych i legistycznych właśnie w postaci 
tzw. fi lozofi cznej szkoły Huang-Lao (np. Peerenboom 1993; Ernest Kam 
Chuen Hwee 2005). O ile trudno jednoznacznie zrekonstruować kierunek 
i skalę wzajemnych wpływów pomiędzy nurtami, o tyle przykład Huang-
-Lao pokazuje, że podejmowano wysiłki syntezy myślenia taoistyczego 
i legistycznego w postaci tzw. taoizmu celowościowego bądź instrumen-
talnego (np. Creel 1974: 170; Schwartz 2009: 243). Uprawdopodabnia to 
wcześniejsze próby łączenia obu nurtów, które są szczególnie widoczne 
w niektórych traktatach wchodzących w skład KHF.

Zgodnie z innym argumentem, traktaty wchodzące w skład KHF, po-
wszechnie uznawane za autentyczne, zawierają liczne pozytywne odwoła-
nia do KDC. Ze wszystkich 55 ksiąg KHF aż 19 zawiera dokładne cytaty 
z KDC lub afi rmatywne (przy braku krytycznych) nawiązania do osoby 
Laozi. Najstarsze znane komentarze do KDC stanowią część KHF (Jie Lao 
解老, KHF 20; Yu Lao 喻老, KHF 21). Choć najpewniej nie wyszły one 
spod pióra Han Fei, późniejsi autorzy lub kompilatorzy właśnie w KHF 
widzieli dla nich najwłaściwsze miejsce. Można spekulować, czy wynikało 
to z podobieństwa propagowanych w nich idei do koncepcji Han Fei, czy 
też z autorytetu Sima Qian. Nie da się także wykluczyć, iż powszechnie 
wiedziano o wzajemnych powiązaniach i inspiracjach między myślą legi-
styczą i taoistyczną3. 

Niezależnie od tego, w KHF natrafi my na liczne idee łączone z taoi-
zmem. Typowo taoistyczne wątki, zintegrowane z legistycznym projektem 
rządzenia (Lundahl 1992: 198), pojawiają się w dwóch traktatach autor-
stwa Han Fei: Zhu Dao (主道, KHF 5) oraz Yang Quan (揚權, KHF 8). 
Całościowa analiza KHF doprowadziła Hsiao-Po Wang i Leo S.  Changa 
do uznania, że koncepcja daojia stanowi „fi lozofi cznie spójne ramy” oraz 

3 Odnośnie tej ewentualności – dużo późniejszy autor, Wang Bi (226–249 AC), w swoim 
komentarzu do KDC twierdził, że legiści widzą w tej księdze „argumenty na rzecz standaryza-
cji” (Wójcik 2006: 18).
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„podstawy teoretyczne” konkretnych rozwiązań dotyczących rządzenia 
i porządku społecznego, stanowiących rdzeń doktryny Han Fei (1986: 106; 
Liang Chi-Chao 1930: 131). Wśród typowo taoistycznych motywów, które 
znajdują odzwierciedlenie w nauce legistów, wskazać trzeba na posługi-
wanie się „logiką dialektyczną” (Liao 1959a: 52–53; Lundhal 1992: 35–36; 
Lim Xiao Wei 2005: 115; Bai Tongdong 2011: 10). Zwrócono uwagę na 
podobne rozumienie znaku-koncepcji dao (JeeLoo Liu 2010: 205) oraz 
podobieństwo zakładanego „modelu natury” (Roetz 2005: 88). Co więcej 
– główne wątki fi lozofi i politycznej legizmu, takie jak zaniechanie mądro-
ści, porzucenie pożądania, praktykowanie „działania przez niedziałanie” 
(wu wei), pozostawanie pustym, bez celu, stanowią klasyczne elementy ta-
oistyczne (Hansen 1992: 351; Ivanhoe 2011: 31). Wspólne dla obu szkół 
stało się także przekonanie o niemożności obiektywnego rozwiązania 
moralnych problemów oraz niechęć do zastanych społecznych konwencji 
i form kultury ówczesnych dworów królewskich. Uznanie występowania 
znaczących inspiracji taoistycznych w nauce legistów powoduje, że ko-
nieczne staje się określenie relacji zachodzących pomiędzy dao i fa. Czy 
dao powinno być źródłem, czy też modelem dla fa? Czy związki między 
dao a fa mają dotyczyć treści, formy, czy sposobu działania?

6.3. Relacja pomiędzy dao i fa 

Trudności związane z analizą relacji pomiędzy dao a fa wynikają z róż-
nych możliwych sposobów rozumienia dao. Znak-koncepcja dao – stano-
wiąca bez wątpienia rdzeń nauki taoistycznej – była rozwijana w różny 
sposób w obrębie wszystkich nurtów fi lozofi cznych okresu chińskiej sta-
rożytności. Angus Graham określił nawet ówczesnych chińskich myślicieli 
mianem „spierających się na temat dao” (1989). Rekonstrukcja znaczeń 
związanych z tym znakiem jest tym trudniejsza, że nawet w pismach 
uczonych określanych mianem taoistów (Laozi, Liezi, Zhuangzi, a czasem 
też Shen Dao) zaznaczają się odmienne sposoby jego rozumienia (Youru 
Wang 2003: 44 i nast.; zob. Fried 2012). 

Wciąż aktualne są spory na temat tego, czy taoistyczne dao jest trans-
cendentne/idealistyczne, czy immanentne/materialistyczne; czy interpre-
tować je mistycznie/religijnie, czy pragmatycznie/instrumentalnie; czy 
podkreślać jego obiektywny, czy subiektywny charakter; czy denotuje to, 
co istnieje (poziom opisowy), czy też ma charakter normatywny (poziom 
normatywny); czy jest zewnętrzne wobec człowieka, czy też (współ)two-
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rzone przez niego? Stosowanie tych dychotomicznych podziałów, funda-
mentalnych dla zachodniego dyskursu fi lozofi cznego, ale marginalnych 
dla myśli chińskiej starożytności, uniemożliwia zrozumienie wieloaspek-
towej koncepcji dao. Nie można zasadnie powiedzieć, że zachodnie ka-
tegorie całkowicie nie przystają do charakterystyki dao. Pasują do niej 
jednak tylko częściowo, pokazując fragment, choć nie potrafi ą uchwycić 
wszystkich sensów związanych z dao.

W KDC znajdziemy fragmenty uzasadniające rozumienie dao jedno-
cześnie jako: (i) podstawy, praźródła, praprzyczyny wszystkich rzeczy; 
(ii) całości bytów i procesów; (iii) empirycznego uwzorowania przekształ-
ceń dokonujących się w świecie. Gdy nie zakładamy ontycznego pierw-
szeństwa dao oraz nie utożsamiamy dao z (pierwszą) przyczyną, lecz 
uznajemy procesualistyczną i systemową wizję generowania zjawisk, to 
cały czas możemy interpretować dao zarazem genealogicznie (i), pantei-
stycznie (ii) oraz nomologicznie (iii). „Sposób”, w jaki dokonują się trans-
formacje (iii), jest jednocześnie systemową przyczyną zjawisk (i), prze-
kształcenia zaś i ich konsekwencje składają się na całość rzeczywistości 
(ii). By nie rozwijać tego zagadnienia – w dalszej części dao rozumiane 
jest jako „sposób, w jaki działa wszechświat” (Needham 1956: 36). Traktu-
jąc dao jako rytm, empiryczne uwzorowanie przekształceń dokonujących 
się w przyrodzie, cały czas należy pamiętać o konieczności jednoczesnego 
brania pod uwagę wymiaru genealogicznego i panteistycznego.

Ponieważ „sposób, w jaki działa wszechświat”, jest spójny i stabilny, może 
być artykułowany i uogólniony w formę modelu, prawidłowości (tezy opi-
sowe). Na tej podstawie da się wyprowadzać dyrektywy skutecznego dzia-
łania lub ogólne zasady (tezy normatywne, preskryptywne). Polegają one 
na różnorodnych zaleceniach podejmowania aktywności w zgodzie z dao 
albo naśladujących dao. Dwie podstawowe strategie skutecznego działania 
opierają się zatem na dostosowywaniu się do uniwersalnego rytmu prze-
kształceń albo na imitowaniu sposobu, w jakim one przebiegają. Pierwsza 
z nich jest bardziej pasywna, druga bardziej proaktywna. Oczywiście, nie 
wyklucza to różnic w konkretnych propozycjach rozumienia, na czym win-
no polegać „podążanie za dao”. Projekt legistów w formie zaprezentowanej 
przez Han Fei, w nowatorski sposób opracowuje dyrektywy ustanawiania 
porządku społecznego, których realizacja ma spowodować naśladowanie 
dao. W tym sensie jest on wariacją na wspólny dla całej chińskiej starożyt-
ności temat oraz stanowi przykład rozwijania strategii proaktywnej4.

4 Nawet w kontekście instytucji państwowych, biurokracji i technik zarządzania wysiłek bu-
dowania programu opartego na naśladowaniu dao nie był wcale odosobniony. Trzeba pamiętać, 
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Istnieją różne poglądy na temat tego, co ma być legistycznym analogo-
nem dao: władca (np. Cheng Chung-Ying 1983: 253), zachowania władcy 
(np. JeeLoo Liu 2010: 205), tworzone przez władcę prawa-fa (np. Chen 
1975: 9; Ip 2009: 17; Harris 2011: 74) czy też ogólniej – „metody organi-
zowania społeczeństwa” (Schwartz 2009: 351). W KHF znajdują się frag-
menty przemawiające za każdą z tych możliwości, co wynika przypusz-
czalnie z hybrydowego charakteru całej pracy: część traktatów prezentuje 
myśl Han Fei, podczas gdy inne są późniejsze, nieautentyczne, związa-
ne z wpływami synkretyzmu konfucjańsko-taoistycznego (np. KHF 29). 
Można wyjaśnić te rozbieżności, zakładając, że w KHF nie przeprowadzo-
no do końca wyabstrahowania osoby władcy od machiny administracyj-
nej stanowiącej rdzeń państwa. Zgodnie z taką interpretacją, prawa-fa albo 
władcy nie uznano wprost za analogon dao z powodu braku narzędzi kon-
ceptualnych niezbędnych do przeprowadzenia ostrego oddzielenia osoby 
władcy (lub urzędnika) od systemu instytucjonalnego, który trwa mocą 
złożonych relacji pomiędzy jego elementami. Niewykluczone, że różnice 
wynikają także z tego, iż adresatami niektórych traktatów legistycznych 
byli rządzący. Argumentacji na rzecz porządkowania za pomocą zobiek-
tywizowanych standardów towarzyszyły twierdzenia uznające władców za 
uosobienie dao. Taka strategia miała zapewne większą wartość perswazyj-
ną. Nie można także wykluczyć połączenia wszystkich trzech czynników.

Trzeba zauważyć, że w autentycznych traktatach KHF, pomimo reto-
rycznych zabiegów mających pozyskać władców dla proponowanych re-
form, nacisk położono na minimalizowanie roli rządzących i kierowanych 
pod ich adresem wymagań. Han Fei nie zamierza czynić z ówczesnych 
władców taoistycznych mędrców, którzy są „puści, cisi, wycofani i niedys-
kryminujący”. Takie maksymalistyczne plany nie byłyby zgodne z przyjmo-
wanymi założeniami dotyczącymi natury człowieka oraz ideą stworzenia 
systemu rządów, który będzie służył ustanawianiu porządku społecznego 
niezależnie od właściwości osób, zwłaszcza tych dysponujących władzą 
polityczną – tj. władcy i ministrów. A zatem, zgodnie z podstawowymi 
założeniami legistów, to system rządzenia – którego najważniejszymi ele-
mentami są shi oraz fa – powinien naśladować dao. Gdy władca korzysta 
z wyjątkowej pozycji związanej z wyodrębnionym urzędem, a jednocześ-
nie kreowane przez niego prawa-fa imitują dao, porządek generowany jest 
niejako z konieczności, niezależnie od jego walorów osobowych. 

że już Shen Dao, do którego nawiązywał Han Fei, traktował instytucje i zdobycze cywilizacji 
jako przejawy dao, a nie tylko jako sztuczne, konwencjonalne twory. Dla niego, instytucje i pra-
wo mają swoje własne „życie wu wei”, które mieści się poza teleologią (Th omson 1979).
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Ujmując myśl legistów we współczesnym języku, można powiedzieć, że 
w czasach dużej kompleksowości społecznej i pluralizacji życia społeczne-
go, skuteczna metoda porządkowania polega na posługiwaniu się sztucz-
nymi, zewnętrznymi, instytucjonalnymi narzędziami rządzenia, które 
działają w taki sam sposób jak dao5. W tym sensie pisano o legistycznej 
próbie budowy „doskonałego rozszerzenia dao” (Jullien 1999: 52), „usta-
nowienia porządku politycznego, który uosabia, odzwierciedla lub jest 
nastrojony na dao” (Winston 2005: 342). Dla Han Fei „idealna sytuacja 
występuje wtedy, gdy prawo działa tak jak Przyroda – bezosobowo, bez-
stronnie, spontanicznie: wymierzając kary, władca nie okazuje osobistych 
uczuć, podmiot karany nie odczuwa pretensji” (Chen 1975: 9). Interesu-
jące jest to, że Shang Yang oraz Han Fei zwracali uwagę na „procedural-
ny” wymiar naśladowania dao przez fa. W związku z tym sformułowali 
wiele warunków, które powinno spełniać fa, a które nie dotyczą bezpo-
średnio jego treści, lecz odnoszą się do ogólnych cech, formy i sposobu 
działania. Nie oznacza to jednak, że uwarunkowania dotyczące sposobu 
funkcjonowania nie wpływają na treść fa. Projekt legistów w swej naj-
bardziej rozwiniętej postaci polega na próbie sformułowania warunków, 
w których „sztuczne”, tworzone przez człowieka narzędzia działają „na-
turalnie” (nature artifi cielle). W ten sposób tendencja tkwiąca w nowych, 
wyłaniających się okolicznościach społecznych (centralizacja, tworzenie 
administracji, wzrost kompleksowości itp.) została wykorzystana i dopro-
wadzona do logicznego spełnienia. Załamanie się lub naruszenie ciągłości 
pomiędzy światem człowieka a Przyrodą stało się przyczynkiem do bu-
dowy narzędzi organizacji życia społecznego, które z uwagi na sposób ich 
zaprojektowania naśladują przekształcenia dokonujące się w Przyrodzie6. 
Legistom chodzi o wskazanie warunków, w których sztuczny twór, jakim 
jest prawo, działa w sposób naturalny, co stanowi gwarant jego skuteczno-
ści i podstawę jego legitymizacji (zob. rozdział 1.3).

5 Ten prakseologiczny aspekt dao uwidacznia się już w etymologii tego znaku. Piktogram 
dao 道 składa się ze znaków „iść”, „przemieszczać się”, „droga” (辶辵 chuo 彳止) oraz „głowa”, 
„kierowanie” (shou 首– obrazuje oczy i brwi). Ich połączenie oznacza „kierować się”, „kroczyć 
tak, a nie inaczej z uwagi na pewne zasady”, „metodycznie podążać”, ale także „nauka”, „wyjaś-
niać”, „sposób”. 

6 Jeżeli Han Fei rzeczywiście był uczniem Xunzi, to wolno przypuszczać, że od niego za-
czerpnął wizję intencjonalnego tworzenia (wei) sztucznych artefaktów kulturowych mających 
walor porządkujący (zob. Schwartz 2009: 307).
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6.4. Dao i fa „działają przez niedziałanie”

Podstawową właściwością dao jest to, że generuje i tworzy, nie działając 
(wu wei 無為). W konsekwencji dla zgłębiającego dao „nie ma nic, czego 
nie zdziałałby, nie działając” (無爲而無不為) (KSC 48; tłum. AIW; zob. 
także rozdziały: 2, 3, 10, 37, 43, 63, 64; ZZ 13; Loyd 1985; Slingerland 
2003b; Ivanhoe 2007a; Kosior 2012). Chociaż rozwijana na gruncie ta-
oizmu koncepcja „działania przez niedziałanie” może być wielorako in-
terpretowana, bez wątpienia ma ona pragmatyczny charakter – wskazu-
je na ogólne warunki skuteczności. Wu wei może oznaczać niedziałanie, 
polegające na nieingerowaniu w toczące się naturalnym biegiem procesy 
(nieingerowanie). Zgodnie z inną interpretacją jest to stan umysłu po-
legający na tym, że nie ma się pragnień, celów, planów – umożliwia to 
bezwysiłkowe, pozbawione nadgorliwości, adaptatywne dopasowywanie 
się do przekształceń (nie planowanie). Wu wei można także rozumieć 
jako odrzucenie dominujących sposobów radzenia sobie z problemami 
na rzecz poszukiwania bardziej spontanicznych, nietuzinkowych i inno-
wacyjnych dróg (odrzucenie gotowych rozwiązań). Kolejne, bardziej 
aktywne rozumienie wu wei – najlepiej pasujące do charakteru fi lozofi i 
chińskiej – podkreśla dopasowywanie się do uniwersalnych zrytmizowa-
nych przekształceń albo ich imitowanie. „Działamy, nie działając” wtedy, 
gdy nasze aktywności współgrają z tym albo naśladują to, jak działa dao 
(zgodność z przekształceniami natury). Nietrudno zauważyć, że taka 
właśnie charakterystyka wu wei zgodna jest z zaprezentowanymi wyżej 
zasadniczymi celami fajia. Choć wielu badaczy podkreśla występowanie 
inspirowanej taoizmem koncepcji wu wei u legistów, to jednak niewiele 
jak dotąd uczyniono dla zrozumienia, co „działanie przez niedziałanie” 
oznacza dla uczonych legistycznych w kontekście ustanawiania porządku 
społecznego7.

7 Zgodnie z tradycyjną interpretacją legiści posłużyli się taoistyczną koncepcją wu wei, do-
pasowując ją do nowego kontekstu i swoich założeń. Tymczasem H.  Creel uznał, że było od-
wrotnie – to taoiści zapożyczyli koncepcję wu wei od Shen Buhai (1974: 69). Zagadnienie to 
wobec niekompletności źródeł nie zostało jak na razie rozstrzygnięte. Tak czy inaczej, lista au-
torów piszących wprost o zastosowaniu taoistycznej koncepcji wu wei przez legistów jest bardzo 
długa (np. Wing-tsit Chan 1963: 255; Creel 1970: 59–60; Kung-chuan Hsiao 1979: 381, 421–423; 
Hyung I.  Kim 1981: 8; Hsiao-Po Wang, Chang 1986: 33–37; Ames 1994: 47–53; Chung-ying 
Cheng 1997: 465, 477; Feng Youlan 2001: 119, 185–188; Peerenboom 2002: 34; Slingerland 
2003b: 7, 109; Winston 2005: 241–242; Pines 2009: 103–105; 2013a: 79; Schwartz 2009: 351–352; 
Ip 2009: 14; Tongdong Bai 2009: 483; 2012: 122, 141–144; JeeLoo Liu 2010: 204–207; Ivanhoe 
2011: 40; Moody 2011: 19).
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Zdaniem legistów, z uwagi na kalkulującą ren xing można zaprojek-
tować system rządzenia działający sam z siebie. Ponieważ ludzi cechuje 
skłonność do minimalizacji niedogodności i maksymalizacji korzyści, 
możliwe jest formułowanie trafnych przewidywań dotyczących tego, jak 
będą się oni zachowywać w sytuacji bodźcowania przez zobiektywizowa-
ne standardy. Jeżeli odpowiednio rozplanowano naciski motywacyjne (np. 
kary i nagrody spowodują wzrost liczby rolników, co uważane jest w da-
nym momencie za warunek trwałego porządku; urzędnikom przypisze się 
zadania nadające się do oceny za pomocą intersubiektywnych kryteriów), 
system rządzenia może funkcjonować na zasadzie wu wei. Wtedy „wszyst-
ko będzie działało gładko i zapanuje porządek” (Lundahl 1992: 41). Moż-
na zatem mówić o instytucjonalnym wu wei – bezosobowe mechanizmy 
i struktury rządzenia naśladują dao, a porządkowanie dokonuje się nie-
zależnie od woli, partykularnych celów i właściwości jednostek. Machina 
rządzenia funkcjonuje niezależne od cech ludzi – sama z siebie. Inaczej 
mówiąc, dla legistów instytucjonalizacja systemu rządzenia przez zobiek-
tywizowane kryteria jest sposobem porządkowania wu wei. Tak jak owoce 
spadają same bez wysiłku, tak samo cele związane z działaniem odpowied-
nio zaprojektowanego systemu rządzenia będą osiągane bez „konieczności 
starania się o nie” (Jullien 1999: 51). W takim wypadku proces rządzenia 
państwem nie opiera się na cechach władcy ani nie zależy od cnót, ja-
kimi legitymują się ministrowie – „władca stosujący techniki nie podąża 
za dobrem, które dzieje się przypadkowo, lecz praktykuje dao wynikające 
z konieczności” (故有術之君, 不隨適然之善, 而行必然之道) (KHF 50: 
8). Całość funkcjonuje sua sponte, harmonia osiągana jest spontanicznie 
i bezwysiłkowo. Odpowiednie właściwości i układ relacji pomiędzy po-
wiązanymi z sobą sztucznymi tworami – instytucjami i standardami – ge-
nerują sytuację „wymuszającą” stabilne trwanie porządku społecznego. 

Han Fei nie tylko postuluje stworzenie systemu rządzenia, który usta-
nawiałby porządek w sposób wu wei, lecz proponuje także zestaw warun-
ków niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Nie zostały one zebrane i omó-
wione w jednym miejscu KHF. Niemniej osadzona w ramach ówczesnych 
dyskusji fi lozofi cznych całościowa analiza pism legistów, pozwala zrekon-
struować trzy wzajemnie z sobą powiązane warunki konieczne i wystar-
czające do ustanowienia rządów wu wei. Pierwszy z nich to podział zadań 
i specjalizacja dotycząca w szczególności aparatu rządzenia. Choć prowa-
dzi ona do określonych korzyści i kosztów, stanowi także najogólniejszą 
przesłankę istnienia systemu porządkującego „bez działania”. Wymagana 
jest także minimalizacja (albo wręcz wyeliminowanie) czynnika osobo-
wego w procesach decyzyjnych w obrębie aparatu rządzenia (co obejmu-
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je władcę i urzędników). Trzeci czynnik związany jest z wprowadzeniem 
zunifi kowanego, przynoszącego przewidywalne makrospołeczne konse-
kwencje, sposobu regulowania zachowań ludzi poprzez prawo-fa, który 
umożliwia realizowanie celów i interesów państwowych. Inaczej mówiąc, 
konieczne jest spełnianie przez działające społecznie prawo-fa określo-
nych warunków. Wszystkie te postulaty wzajemnie się wzmacniają i służą 
wzrostowi systemowych powiązań pomiędzy władcą i urzędnikami – poj-
mowanymi już jako swoiste instytucje – oraz resztą społeczeństwa. 

1. Jeżeli chodzi o wymóg podziału zadań i specjalizacji, to przede wszyst-
kim trzeba zauważyć, że tylko wielość elementów może być zorganizo-
wana tak, aby stanowiły one funkcjonalną, samoodnoszącą się do siebie 
całość. Aby mówić o systemie rządzenia funkcjonującym na zasadzie wu 
wei, musi w nim występować daleko idący funkcjonalny podział zadań 
i odpowiednia liczba wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi ele-
mentami. Jest to warunek konieczny do ustanawiania porządku opartego 
na systemowych powiązaniach pomiędzy nimi; jednocześnie minimalizu-
je możliwość (i konieczność) wpływów pojedynczego aktora (np. władcy, 
posiadającego władzę urzędnika) na funkcjonowanie całości. Zaawanso-
wany stopień podziału zadań i związana z nim dyferencjacja ról i pozycji 
społecznych, są zatem warunkami umożliwiającymi istnienie propagowa-
nego przez legistów sposobu rządzenia. Przy tym podział pracy na kilka 
sposobów służy ustanowieniu rządów wu wei. 

Już wyodrębnienie wyjątkowej pozycji władcy shi (w wąskim znacze-
niu) i przeciwstawienie jej pozycjom urzędników i poddanych służy unie-
zależnieniu rządzenia od właściwości podmiotów rządzących. Shi zakłada 
podział zadań oraz wzmacnia go. Co więcej, shi umożliwia wyznaczanie 
warunków brzegowych dla ludzkich wyborów. Standardy tworzone przez 
podmiot zajmujący pozycję władcy, za którym stoi aparat administracyj-
ny, mają w większym stopniu szansę oddziaływać motywacyjnie na adre-
satów. W tym sensie strukturalno-funkcjonalny podział w społeczeństwie 
stanowi probierz porządku – „gdy zwierzchnicy i podporządkowani za-
mieniają się rolami (funkcjami), w państwie nigdy nie będzie porządku” 
(上下易用, 國故不治) (KHF 8:1). Podział zadań, co podkreślał zwłasz-
cza Han Fei, minimalizuje szansę na rewoltę skutkującą chaosem. Wład-
ca pokładający zaufanie w jednym człowieku, niechybnie utraci państwo 
na jego rzecz. W przypadku rządzenia poprzez system instytucjonalny 
nie można zresztą przypisać „władzy” pojedynczemu człowiekowi, co po-
woduje oddalenie groźby destabilizacji (tak szczególnie KHF 5). Podział 
zadań służy porządkowi, ale tylko wtedy, gdy nie jest przypadkowy tak 
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w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym. To władca powinien 
być twórcą prawa-fa, które służy naczelnej wartości, jaką są „korzyści 
ludu”. Podczas gdy urzędnicy są związani prawem i podlegają nadzoro-
wi wewnątrzadministracyjnemu, ludzie są zobowiązani do przestrzegania 
ogólnych norm prawnych8.

2. W celu minimalizacji czy wręcz wyeliminowania czynnika osobowego 
w działaniach władcy legiści zalecają, aby był on „pusty” (虛) oraz „cichy” 
(靜), co jest „naturą dao” (道之情也) (KHF 8:4). Będąc „pustym”, władca 
nie pozwala, by wpływały nań wszelkiego rodzaju przedsądy, uprzedze-
nia, oczekiwania; będąc „cichym”, nie zmienia swojego nastawienia, nie 
jest podatny na naciski i manipulacje. Władca nie powinien polegać na 
tym, „co lubi, a czego nie lubi, [na swych] doświadczeniach i mądrości” 
(好惡舊智) oraz na „pragnieniach i intencjach” (欲意). Przez to mini-
malizuje się wpływy osobowe na proces rządzenia oraz zmniejsza niebez-
pieczeństwo przejęcia władzy przez urzędników, różnego typu kliki oraz 
rodzinę władcy. Gdy władca nie okazuje swoich „chęci i niechęci”, „wiedzy 
lub braku wiedzy”, dużo trudniej jest nim manipulować. Gdy pozostaje 
„pusty i cichy” oraz gdy rządzenie będzie opierać się na standardach, jego 
przymioty nie są już ważne. Nie musi być mądry, gdyż „mądrość” stała 
się atrybutem sztucznego, zaprojektowanego narzędzia. Realizowanie legi-
stycznego pomysłu na ustanowienie porządku w praktyce nie wymaga za-
tem mędrca. Wystarczy, żeby przeciętny władca monitorował samoczynne 
funkcjonowanie maszynerii instytucjonalnej opartej na zobiektywizowa-
nych standardach.

Eliminowaniu wpływu osobowego w pracy urzędników służy, oprócz 
wspomnianego wyżej podziału zadań, także zarządzanie aparatem admi-
nistracyjnym za pomocą zobiektywizowanych narzędzi. Najważniejszym 
z nich jest porównywanie nazw/tytułów określających obowiązki i kom-
petencje urzędników z ich zachowaniami oraz konsekwencjami tych za-

8 Wątek ten znajduje się w Guanzi: „tworzenie prawa przynależy władcy, stosowanie prawa 
przynależy urzędnikom, przestrzeganie prawa przynależy ludowi. Władca, urzędnicy, zwierzch-
nicy i podporządkowani, cenni i bezwartościowi, wszyscy powinni przestrzegać prawa – wtedy 
zapanuje wielki porządek” ( 夫生法者君也, 守法者臣也, 法於法者民也, 君臣上下貴賤皆從法, 
此謂為大治) (GZ 4). Delegacja nie może dotyczyć „klucza rządzenia”. W czerpiącym inspiracje 
z myśli taoistycznej rozdziale Dzierżąc władzę (揚權) czytamy: „władza nie powinna być nigdy 
widoczna, a jej podstawą jest działanie przez niedziałanie. Władza może rozchodzić się w cztery 
strony, ale klucz rządzenia [musi znajdować się] w centrum. Mędrzec trzyma ten klucz w ręce. On 
pozostaje pusty, a ludzie do niego przychodzą. Widząc wyraźnie warunki czterech stron, może iść 
Drogą Yang za pomocą Yin” (權不欲見 素無為也 事在四方, 要在中央 聖人執要虛而待之, 
彼自以之道陰見陽) (KHF 8:1).
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chowań. Legistyczna koncepcja xing ming 形名 (czasem też jako 刑名) 
polega na organizacji pracy urzędników poprzez wyznaczanie zadań, przy 
których za pomocą zobiektywizowanych kryteriów łatwo można ustalić 
przedmiot oraz zakres ich zrealizowania (Makeham 1990–1991)9. 

Pomysł z tym związany opiera się na wyraźnym określeniu zakre-
su obowiązków i kompetencji przypisanych do konkretnego stanowiska 
w obrębie administracji, przy czym tylko jeden człowiek musi być od-
powiedzialny za realizację tego, co wynika z ming (KHF 8:5). Następnie 
należy bezstronnie porównywać ming z formą, manifestacją (xing), czy-
li z rzeczywistymi działaniami urzędnika. W wizji legistycznej „podpo-
rządkowani prezentują ming, władcy zaś trzymają się owego ming, a mi-
nistrowie muszą zrealizować wynikające z nich zachowania (xing). Gdy 
xing i ming są jednakowe, podporządkowani i zwierzchnicy znajdują się 
w harmonii” (下以名禱, 君操其名, 臣效其形, 形名參同, 上下和調也) 
(KHF 8:3). Porównanie pomiędzy xing i ming pozwala nagradzać urzędni-
ków w sytuacji, gdy występuje zgodność pomiędzy tymi elementami oraz 
karać, gdy takiej zgodności brak. Niezbędne jest jasne, precyzyjne ustale-
nie nazw (ming) i defi niowanie sankcji, a także bezstronny, niearbitralny 
monitoring działań poszczególnych urzędników. Władca jedynie spraw-
dza, czy „zachowania [urzędników] i nazwy [określające zakres ich kom-
petencji i celów] pasują do siebie (形名參同)”. Ministrowie robią tylko to, 
co wynika z nazwy, a rządzący nie ingeruje w ich pracę. Mają swobodę 
w odniesieniu do zarządzania codziennymi sprawami i realizowania zade-
kretowanych zadań – „gdy zadania są ustalone, władca powinien pozwolić 
urzędnikom robić to, co do nich należy, podczas gdy sam powinien być 
«bez działania» (wu wei)” (Lundhal 1992: 35). Postulat stosowania zobiek-
tywizowanych standardów odnosi się także do zatrudniania urzędników. 
Legiści zalecali stosowanie metod rekrutowania urzędników z punktu wi-
dzenia ich zdolności do realizowania określonych działań. Decydującą rolę 
mają odgrywać nie sława czy reputacja, ale zasługi, mierzalne osiągnięcia 
i wkład w ochronę interesów wspólnoty politycznej (KSY 23:2; KHF 49). 

3. Przy rządzeniu za pomocą instytucjonalnego wu wei konieczne jest sto-
sowanie narzędzi regulacyjnych, które przynoszą przewidywalne makro-
społeczne konsekwencje służące osiąganiu celów państwa. Nie wszystkie 

9 Korzenie legistycznego wykorzystania xing ming znaleźć można w pismach Shen Buhaia 
(Creel 1974: 349). Koncepcja naprawy nazwy 正名 (zheng ming) charakteryzuje całą ówczesną 
fi lozofi ę chińską, zwłaszcza zaś szkołę nazw (Hsiao-Po Wang, Chang 1986: 57, 58; Feng Youlan 
2001: 183). Sima Qian wspominał w biografi ach Shang Yang i Han Fei o ich zainteresowaniu 
xing ming. 



220

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

normy formułowane przez władcę mogą stanowić element systemu rzą-
dzenia „działającego bez działania”. Tylko przy spełnieniu pewnych wa-
runków tworzone przez władcę prawo-fa może być takim instrumentem. 
Shang Yang i Han Fei wskazują na wymogi związane z jego treścią, ogól-
nym sposobem działania oraz formą. Pierwszy z tych wymogów zostanie 
omówiony poniżej. Drugi, na który składa się bezstronne i wszechogar-
niające działanie, oraz trzeci, związany z typem socjalizacji jako przeka-
zywaniem informacji o treści norm prawnych, zostaną zaprezentowane 
w osobnych podrozdziałach (odpowiednio: 6.5 i 6.6 oraz 6.7)

Należy zauważyć, że posługiwanie się prawem-fa wymaga uprzedniego 
określenia wartości i dóbr wspólnoty politycznej, które mają być realizo-
wane. W pismach legistów znaleźć można ogólną dyrektywę mówiącą 
o konieczności ochrony i pomnażania wartości i dóbr odpowiadają-
cych określonemu etapowi ewolucji społecznej. Zgodnie z nią, Shang 
Yang i Han Fei wskazują zbiór podstaw aksjologicznych prawa-fa dopaso-
wanych, ich zdaniem, do ówczesnej sytuacji (np. wzmocnienie rolnictwa 
i armii). Instytucjonalny system rządzenia będzie bezwysiłkowo i niezależ-
nie od cech ludzi osiągał wartości, które należy wpierw ustalić. Następnie 
należy określić katalog aktywności pożądanych i niepożądanych z uwa-
gi na przyczynianie się do osiągania wcześniej zadekretowanych stanów 
rzeczy. Ich wybór umożliwia wyselekcjonowanie środków prawnych (kar 
i nagród), które będą skutecznie wpływać na adresatów. W tym miejscu 
trzeba przedstawić ogólny, promowany przez legistów, mechanizm formu-
łowania środków prawnych.

W Księdze Drogi i cnoty znajduje się wizja binarnych przekształceń – 
„przeciwieństwo jest ruchem dao” (反者道之動) (KDC 40). Podobny wą-
tek odnajdziemy w fi lozofi i legistycznej. Shang Yang przekonuje, że gdy 
pragniemy X, musimy patrzeć na jego przeciwieństwo, czyli ~X, zatem 
osiąganie X polega na doprowadzeniu ~X do skrajności. Tak należy rozu-
mieć koncepcję „polegania na karach w celu zniesienia kar” (藉刑以去刑) 
(KSY 7:7; KHF 27:3)10. Wprowadzenie systemu nagród za pożądane i sro-
gich kar za niepożądane zachowania – przy spełnieniu innych warun-
ków – jest narzędziem prowadzącym do wyeliminowania tych drugich 
zachowań. Zgodnie z wizją natury człowieka, w myśl której dąży on do 
maksymalizacji indywidualnych korzyści, wprowadzenie upublicznionego 

10 Takie podejście Shang Yang zastosował także do innych niepożądanych zjawisk – „jeże-
li [władca] przez wojny chce wykluczyć wojnę, nawet wojna jest dopuszczalna; jeżeli [władca] 
przez zabójstwa chce wykluczyć zabijanie, nawet zabójstwa są dopuszczalne; jeżeli [władca] przez 
karanie chce wykluczyć kary, nawet ciężkie kary są dopuszczalne” (故以戰去戰, 雖戰可也; 
以殺去殺, 雖殺可也; 以刑去刑, 雖重刑可也) (KSY 16:1).
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i jasnego katalogu czynów zabronionych pod groźbą dolegliwych kar oraz 
sprawne wykrywanie takich czynów i bezwyjątkowa egzekucja, doprowa-
dzą do „zniesienia kar za pomocą kar”. Chodzi o stworzenie takiego syste-
mu bodźcowania racjonalnej jednostki, aby ze względu na własny interes 
nie dokonywała ona czynów zabronionych, czyli tych, które uznane są 
za szkodliwe dla dobra wspólnoty politycznej, a podejmowała aktywno-
ści określone jako pożądane, przyczyniając się tym samym do dobrosta-
nu państwa. W takim konteście Han Fei nazywa kary i nagrody „dwoma 
trzonkami” (二柄). 

Według legistów, opresyjne, bezwzględne, niehumanitarne rządy, ktore 
cechują się skrupulatną, bezwyjątkową egzekucją prawa, przestaną takie 
być po doprowadzeniu ich do skrajności. Gdy system porządkujący „dzia-
łający bez działania” (wu wei) zostanie wprowadzony w życie, ludzie stop-
niowo – doświadczając zgodności pomiędzy wymaganiami prawa i wy-
mierzanymi bezstronnie, bezzwłocznie i bezwyjątkowo sankcjami – będą 
realizować fa służące interesowi państwa. W tym sensie dopiero „jeżeli 
kary dominują, ludzie są spokojni; jeżeli za dużo jest nagród, rodzą się 
czyny niegodziwe. Zatem w rządzeniu ludźmi dominacja kar jest począt-
kiem porządku, w rządzeniu [zaś] wysoko postawionymi zbyt duża liczba 
nagród jest początkiem chaosu” (刑勝而民靜, 賞繁而姦生, 故治民者, 
刑勝治之首也, 賞繁亂之本也) (KHF 54:1). Motyw odpowiedniej pro-
porcji kar i nagród pojawia się także w innych miejscach pism fajia: „gdy 
kary są ciężkie, a nagrody małe – władca kocha ludzi, którzy [zdolni są] 
za niego umrzeć; lecz gdy nagrody są duże, a kary niewielkie – władca nie 
kocha ludu, a ten nie [jest zdolny] umrzeć za niego” (重罰輕賞, 則上愛民, 
民死上; 重賞輕罰, 則上不愛民, 民不死上) (KSY 4:4)11. Zdaniem legi-
stów, przy spełnieniu kilku warunków srogość przynosi następstwa bar-
dziej humanitarne niż sama humanitarność i łagodność.

11 Bardzo podobnie argumentuje Han Fei: „Jeżeli kary są ciężkie, a nagrody nieznaczne, 
wskazuje to na miłość zwierzchników do ludzi. Jeżeli nagród jest wiele, a kary są lekkie, wska-
zuje to na brak miłości zwierzchników do ludzi. Jeżeli źródłem korzyści [dla jednostki] będzie 
jedno państwo, nie będzie miał rywali; gdy korzyść będzie miała dwa źródła, jego żołnierze będą 
w połowie użyteczni; jeżeli korzyść będzie miała dziesięć źródeł ludzie nie będą przestrzegali 
prawa (重刑少賞, 上愛民, 民死賞. 多賞輕刑, 上不愛民.民不死賞. 利出一空者, 其國無敵; 
利出二空者, 其兵半用; 利出十空者民不守. 重刑明民大制使人則上利. 行刑重其輕者, 
輕者不至, 重者不來, 此謂以刑去刑. 罪重而刑輕, 刑輕則事生, 此謂以刑致刑, 其國必削)” 
(KHF 53:3). 
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6.5. Dao i fa są bezstronne

Przechodząc do warunków ustanowienia instytucjonalnego wu wei, trze-
ba zwrócić uwagę na jedną z cech dao. W kilku rozdziałach Księgi Drogi 
i cnoty podkreśla się bezstronność dao – nie ma ono krewnych, jest wiecz-
nie beznamiętne, nie identyfi kuje się z niczym, wykracza poza funkcjo-
nujące rozumienia dobra i zła (np. KDC 16, 34, 79). Odrzucenie stronni-
czości jest „osią dao” (Jullien 2006: 216). Podobnymi cechami, zdaniem 
legistów, powinno charakteryzować się realizowanie prawa-fa. 

Wszystkie „narzędzia miernicze”, aby spełniały swoje funkcje, „nie 
mają oczu”, tzn. są jak linia do mierzenia długości, która mierzy tak samo, 
niezależnie od tego, kto dokonuje pomiaru i czego on dotyczy. Podobnie 
„fa nie jest naginane dla szlachetnych, linia nie ustępuje przy skrzywio-
nym” (法不阿貴, 繩不撓曲) – „kary za przestępstwa nie omijają wielkich 
urzędników, nagrody za dobro nie omijają zwykłych ludzi” (刑過不避大
臣, 賞善不遺匹夫) (KHF 6:5). Co więcej, władca „bez wykonywania ru-
chu, bez czynienia zmian, idzie naprzód z dwoma uchwytami [tj. karami 
i nagrodami]; idzie bez końca, stosując je bez wyróżniania, co jest zasadą 
[rządów]” (勿變勿易, 與二俱行, 行之不已, 是謂履理也) (KHF 8:1). Tak 
jak dao nie identyfi kuje się z tysiącem rzeczy, które stwarza, tak samo le-
gistyczny władca musi być nie tylko odseparowany od innych, wycofany 
i „pusty”, ale także bezinteresowny i niearbitralny, niewrażliwy na różno-
rodne partykularyzmy. Jak skala wagi nie identyfi kuje się z tym, co lekkie 
i co ciężkie, a poziomica w ręku cieśli z tym, co ma być wypoziomowane, 
tak władca nie powinien utożsamiać się z poszczególnymi problemami, 
osobami czy decyzjami. 

Według legistów „porządkowanie za pomocą fa” wymaga obowiązy-
wania – używając zachodniej terminologii – zasady formalnej równości 
względem prawa (Kung-chuan Hsiao 1979: 401–402; Hyung I. Kim 1981: 
7; Chung- ying Cheng 1991: 318; MacCormack 1996: 5; Schneider 2011: 
54). Zgodnie z ową zasadą, ogólne normy prawne wiążą wszystkich adre-
satów określonych ogólnie. Z punktu widzenia adresatów każdy powi-
nien być tak samo traktowany w podobnych sytuacjach przez podmioty 
reprezentujące organy państwowe oraz ich decyzje. Różne mogą być jed-
nak argumenty podnoszone na rzecz wprowadzenia takiej zasady. Wśród 
nich wskazuje się na konieczność ochrony podmiotowości, godności, 
wrodzonych uprawnień człowieka, czynienia zadość określonym kryte-
riom sprawiedliwości. Zgodnie z legistycznym projektem, przyjęcie zasady 
formalnej równości wobec fa okazuje się niezbędne, aby ustanowiony sy-
stem rządzenia przez zobiektywizowane standardy naśladował dao i przez 
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to funkcjonował skutecznie. Jest kilka przyczyn, które powodują, że bez-
stronność fa jest wymogiem skutecznego porządkowania. 

Przede wszystkim każdy wyjątek, stronniczość czy niekonsekwencja 
w stosowaniu lub egzekucji prawa, każdy przypadek nierównego trakto-
wania adresatów zmniejsza zdolność systemu rządzenia do rzeczywistego 
determinowania ludzkich aktywności. Każda sytuacja braku kary albo na-
grody za określone zachowania wpływa negatywnie na motywacje i posta-
wy w konkretnej sytuacji oraz ogólny stosunek do prawa, co przekłada się 
na przyszłe strategie i decyzje ludzi. Uczynienie wyjątku, nawet z uwagi 
na przekonania moralne, przynosi dla działania systemu (w ostatecznym 
rozrachunku służącego przecież ludziom) szkody przewyższające korzyści, 
które w ten sposób mogą być osiągnięte. Dla legistów równość jest blisko 
związana z nieuchronnością i stanowi warunek skutecznego oddziaływa-
nia motywacyjnego. Na przykład w traktacie Sześć sprzeczności (六反) 
Han Fei argumentuje, że koszt popełnienia czynu uznanego za niegodziwy 
musi przerastać korzyść, jaką osiągnie osoba dopuszczająca się go. Wa-
runkiem skuteczności takiego motywacyjnego oddziaływania kary jest jej 
nieuniknioność. Han Fei krytykuje współczesnych ludzi, którzy łamiących 
prawo uznają za cnotliwych i godnych podziwu. Kolejną przyczyną uza-
sadniającą konieczność funkcjonowania zasady formalnej równości wo-
bec prawa jest minimalizowanie konfl iktów spowodowanych nierównym 
traktowaniem ze strony agend państwowych – „gdy ludzie będą różnie 
nagradzani za to samo osiągniecie i różnie karani za to samo wykrocze-
nie, zrodzi się resentyment” ( 則同功殊賞, 同罪殊罰矣, 怨之所由生也) 
(KS  君人 1). Co więcej, urzędy mogą działać sprawniej, jeśli zostaną zwol-
nione z konieczności analizy każdego przypadku. Trzeba także pamię-
tać, że holistyczną konsekwencję zasady równości wobec prawa stanowi 
pewność, jaka wynika z metodycznego, skrupulatnego i bezwyjątkowego 
stosowania i egzekucji prawa. Podsumowując, dla legistów wprowadze-
nie zasady równości formalnej wobec prawa dyktowane jest przesłankami 
prakseologicznymi.

Niezależnie od przyczyn argumentacji na rzecz równości względem 
prawa, takie stanowisko skutkuje zrównaniem względem fa ludzi pospo-
litych i szlachetnie urodzonych. Oznacza to zniesienie przywilejów starej 
arystokracji, dobitnie ukazanych we fragmencie Księgi rytuałów: „li nie 
sięgają prostych ludzi, xing nie sięgają wyższych urzędników ( 禮不下庶
人, 刑不上大夫) (KR 1:68). Bezstronność fa prowadzi do nieróżnicowa-
nia treści regulacji z uwagi na stopnień pokrewieństwa adresatów. Zda-
niem legistów, stronniczość wynikająca z siły struktury pokrewieństwa 
w dłuższej perspektywie czasowej, w ówczesnym stadium ewolucji spo-
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łecznej, staje się przyczyną chaosu. Sytuacje, w których zwalnia się kogoś 
z odpowiedzialności ze względu na jego pochodzenie tudzież stanowisko 
oraz pobłażliwie traktuje się naruszenie prawa z racji ochrony bliskich, 
oceniane są jako dysfunkcjonalne (KHF 47:1). Szlachectwo urodzenia 
oraz wyjątkowe traktowanie z uwagi na relacje pokrewieństwa miały zo-
stać zastąpione kryterium merytokratycznym: wkładem w siłę państwa, 
co, zdaniem legistów, także przyczynia się do przywrócenia i utrzymania 
porządku społecznego. Ponadto równe traktowanie wymaga, by nie oka-
zywać współczucia w sytuacji stosowania kar i nagród. Rzecz w tym, żeby 
władcy „nie byli ani srodzy poza granicami prawa, ani łagodni wewnątrz 
nich” (不急法之外, 不緩法之內) (KHF 29:1). Dlatego władca określa 
kary i nagrody, a „nie postępuje humanitarnie wobec swych poddanych” 
(非仁下也) (KHF 35: 2). Współczucie, humanitarność i prawo-fa „znoszą 
się” wzajemnie jak ogień i woda. Gdy władca jest zbyt empatyczny i wraż-
liwy, fa nie będzie wywoływało pożądanych makrospołecznych skutków. 
Tak samo jak Niebo i Ziemia nie są humanitarne (ren) i do wszystkiego 
odnoszą jak do „traw i psów” (KDC 5), tak samo legistyczny władca od-
rzuca ren i odnosi się do wszystkich jak do „traw i psów”, czyli skrupulat-
nie i bezwyjątkowo egzekwuje upublicznione standardy. Wszystkich trak-
tuje tak samo, nie koncentruje się na partykularyzmach, przez co pozwala 
systemowi działać wu wei. Nietrudno zauważyć, że wspomniane kon-
sekwencje uderzały w feudalny porządek, a jednocześnie sprzyjały unifi -
kacji w obrębie unitarnego tworu politycznego.

6.6. Dao i fa są wszechogarniające

Dao – rozumiane jako sposób dokonywania się transformacji w świecie 
– okazuje się wszechogarniające. Binarna rytmizacja jest powszechna. Po-
dobnie fa dla swej skuteczności powinno obejmować całą domenę spo-
łeczną. Porządkowanie za jego pomocą musi być „totalne”, czyli wszech-
ogarniające w znaczeniu podmiotowym (winno obejmować bez wyjątku 
wszystkich) oraz przedmiotowym (winno wykluczać inne regulatory ak-
tywności ludzi, a zatem mieć monopol regulacyjny). 

Han Fei nie potępiał moralności jako takiej, ale uznawał, że dopuszcze-
nie współfunkcjonowania wielu rodzajów norm społecznych oraz wielu 
kanałów socjalizacji normatywnej prowadzi do negatywnych konsekwen-
cji dla dobrostanu ludzi – „dwa różne słowa nie mogą być tak samo cenne, 
ani [dwa różne] fa nie mogą być równocześnie stosowane” (適言無二貴, 
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法不兩適) (KHF 41:1). Zdaniem Han Fei, nie można jednocześnie pro-
mować prawa i sentymentów związanych ze sferą rodzinną. Stanowisko 
takie dokumentuje historia rzemieślnika produkującego tarcze (mao 矛) 
i halabardy (dun 盾). Jak sam zapewniał, jego tarcze są tak wytrzymałe, 
że sprostają każdej halabardzie, jednocześnie zaś twierdził, że produku-
je najlepsze halabardy – zdolne do przebicia każdej tarczy (KHF 40:3). 
Han Fei zdaje się mówić, że albo rządzi prawo, co wymaga bezwyjątkowej 
egzekucji i zrezygnowania nawet z korektur podejmowanych z uwagi na 
sprawiedliwość, albo pozwala się na wyjątki i odstępstwa, co prowadzi do 
naruszenia systemowego charakteru jego działania. Innymi słowy, wybie-
rając rządy za pomocą fa, należy wyrzec się „humanitarności”. Taka stra-
tegia w dłuższej perspektywie czasowej przynosi pozytywne konsekwencje 
dla wszystkich. W kontekście tworzenia całościowego systemu porządko-
wania rządy standardów, które są jawne, czytelne i obowiązują przed do-
konaniem czynów, których dotyczą, oraz rządy oparte na sprawnościach 
ludzkich wykluczają się. Wprowadzanie jednych wywołuje nie tylko ogra-
niczanie zasięgu, ale przede wszystkim naruszenie podstaw oddziaływania 
drugich. Każda próba uzupełniania, otwarcia, uzależnienia fa od innych 
źródeł normatywności wpływa negatywnie na skuteczność całego syste-
mu porządkowania – „prawo jest odseparowane od innych społecznych 
ram odniesienia i podporządkowane jednemu podmiotowi, dysponujące-
mu władzą kreowania, nowelizowania i zmieniania go” (Schneider 2011: 
52). Fa powinno zatem działać w środowisku tworzonym przez nie samo 
– niezależnym od czynników wprowadzających nieprzewidywalność.

W kwestii podmiotowego zakresu oddziaływania prawa trzeba zauwa-
żyć, że obejmowanie przez fa wszystkich ludzi oznacza, że powinno ono 
regulować także aktywności urzędników i władcy. Taka interpretacja pism 
legistów jest odmienna od współcześnie dominującego podejścia, zgodnie 
z którym władca znajduje się poza (ponad) obowiązującym porządkiem 
prawnym (np. Ames 1994: 132; Zhengyuan Fu 1996: 7; Peerenbrom 2004: 
110) – jest twórcą prawa, ale sam mu nie podlega, nie jest nim ograniczo-
ny, gdyż stoi ponad nim. Bliższa analiza traktatów legistycznych, zakłada-
jąca występowanie w nich postulatu naśladowania dao przez fa, przynosi 
odmienny obraz związków pomiędzy władcą a prawem (zob. też np. Lim 
Xiao Wei 2005; Turner 2005). Cały czas trzeba pamiętać, że część trak-
tatów była skierowana do władcy, a względy perswazyjne wymagały być 
może milczenia na temat samozwiązania się rządzącego poprzez prawo. 

W pismach legistów znajdują się argumenty na rzecz związania władcy 
przez fa. Bardzo interesujące jest uzasadnienie takiego postulatu. Wład-
cy mają przedsądy, pragnienia i uprzedzenia, stają się też przedmiotem 
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manipulacji ze strony ministrów i uczonych (KSY 3:4). Te wewnętrzne 
i zewnętrzne czynniki najczęściej wpływają negatywnie na podejmowane 
decyzje. Remedium na ów stan jest samoograniczenie się władcy przez fa. 
Tylko działania zgodne z fa pozwalają mu uniknąć interpretacyjnej su-
biektywności i anarchii łaczącej się z pluralistycznym dyskursem (Han-
sen 1994: 474). Shang Yang podkreśla, że oświecony władca „dla własnej 
korzyści nie narusza prawa” (不以私害法) (KSY 14:1). Model rządów za 
pomocą prawa sprzyja zatem stabilności oraz porządkowi, ale pod wa-
runkiem objęcia nim samego władcy: „oświecony władca jest skrupulatny 
[odnośnie do] fa i regulacji. Nie uznaje słów niezgodnych z fa; nie wy-
wyższa działań niezgodnych z fa; nie realizuje zadań niezgodnych z fa. 
Ale uznaje słowa zgodne z fa, wywyższa [działania] zgodne z fa; realizuje 
zadania zgodne z fa. W rezultacie w państwie panuje porządek, a ziemie 
są rozległe, armia silna, władca zaś jest ceniony. To jest szczyt dobrych 
rządów i władca nie może nie brać tego pod uwagę” (故明主慎法制. 言
不中法者, 不聽也; 行不中法者, 不高也; 事不中法者, 不為也. 言中法,
則聽之; 行中法, 則高之; 事中法, 則為之. 故國治而地廣, 兵彊而主尊. 
此治之至也, 君人者不可不察也) (KSY 23:3). Skuteczność procesów po-
rządkowania została uzależniona od przestrzegania przez władcę fa, któ-
re jest „niewrażliwe, a przez to jednakowo bezlitosne, wszechogarniające, 
nakładając swoje ograniczenia na wszystkich w każdym momencie” (Jul-
lien 1999: 51). Makrospołecznym skutkiem nieprzestrzegania przez wład-
cę prawa okazuje się zatem „nieunikniony chaos” (必亂) (KSY 14:1). Jest 
to wątek obecny w Księdze Drogi i cnoty, gdy niezabieganie o realizację 
swych pragnień daje możliwość osiągania celów (KDC 7)12.

Nie ma natomiast wątpliwości, że legiści formułują zasadę działania 
urzędników tylko na podstawie fa – „władca, zatrudniając ministrów, nie 
powinien pozwolić im, aby niezależnie od posiadanych przez nich zdol-
ności i mądrości, działali niezgodnie z fa [dosłownie: «nie odwracali się 
od fa», albo «nie zdradzali fa»], a przez to monopolizowali władzę; (...) 
jakkolwiek by byli lojalni i godni zaufania, nie powinni odrzucać fa i po-

12 Jak pisze historyk Sima Qian – „fajia jest surowa i nie skłonna do współczucia; dlatego 
ustanawia właściwe podziały pomiędzy władcą a ministrami, zwierzchnikami a podporządko-
wanymi, co nie powinno być zmieniane (...) Fajia nie czyni różnicy pomiędzy rodziną a obcymi 
albo pomiędzy szlachetnymi a pospolitymi. Odcinają się od jednego, od życzliwego traktowania 
bliskich, [bo są] bliskimi, i honorowanych, [bo są] honorowani. [Ta polityka] może być prakty-
kowana na krótki czas, ale nie na długi. A zatem mówię: «surowa i nie skłonna do współczucia». 
Honoruje władców i degraduje ministrów, klasyfi kując podziały społeczne i urzędy tak, że żadna 
ze Stu Szkół nie jest w stanie tego zmienić” (法家嚴而少恩; 然其正君臣上下之分, 不可改矣 
(...) 法家不別親疏, 不殊貴賤, 一斷於法, 則親親尊尊之恩絕矣. 可以行一時之計, 而不可長
用也, 故曰: 嚴而少恩. 若尊主卑臣, 明分職不得相踰越, 雖百家弗能改也).
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wstrzymywać się od jego przestrzegania” (人主使人臣雖有智能不得背
法而專制, (...) 雖有忠信不得釋法而不禁) (KHF 18:1). Brak związania 
urzędników prawem sprzyja mataczeniom, działaniom nastawionym na 
realizację ich partykularnych interesów, w końcu prowadzi do prób de-
tronizacji władcy. Z uwagi na realistyczną wizję ren xing legiści uznawali, 
że ministrowie oszukują i manipulują władcą, wykorzystując swą erudy-
cję i dostęp do informacji. Taka sytuacja jest niebezpieczna zarówno dla 
władcy, jak i dla państwa, a w ostatecznym rozrachunku również dla ludzi. 
Związanie urzędników prawem jest sposobem ograniczenia ich egoistycz-
nych inklinacji i czynnikiem stwarzającym warunki, w których będą oni 
pracowali dla korzyści ogółu. Żaden wyjątek nie jest dopuszczalny – na-
wet wtedy, gdy nieoparte na fa aktywności urzędników przynoszą korzyść 
władcy, państwu lub ludziom. Co więcej, Han Fei podnosi, że „gdy mini-
strowie nie mają fa, chaos powstaje wśród podporządkowanych” (臣無法
則亂於下). Przyczynę chaosu stanowi zatem nieprzewidywalność zacho-
wań urzędników, co nie sprzyja pożądanemu oddziaływaniu motywacyj-
nemu na adresatów prawa.

6.7. Socjalizacja normatywna jako przekazywanie 
informacji o treści norm (prawnych)

Nie każdy typ prawa może stanowić element instytucjonalnego wu wei. 
Legiści zaprezentowali wiele cech formalnych, które powinny znamio-
nować prawo przyczyniające się do ustanawiania porządku społecznego. 
Najlepiej zrekonstruować je przy okazji analizy zakładanego przez nich 
modelu socjalizacji normatywnej. Od razu trzeba zauważyć, że legiści so-
cjalizację normatywną rozumieli wąsko, a ich analizy były dokonywane 
z perspektywy nadawców komunikatów prawnych. Socjalizację sprowa-
dzili do ogółu instytucjonalnie zarządzanych procesów przekazywania 
informacji o treści obowiązujących norm prawnych, których skut-
kiem powinno być wywołanie u adresatów postaw pronormatywnych, 
a w konsekwencji przestrzeganie owych norm. Shang Yang i Han Fei 
interesowali się warunkami skutecznego przebiegu procesów socjalizacyj-
nych, przy jednoczesnym zakładaniu bardzo prostego modelu komunika-
cji. Zgodnie z nim, nadawca tworzy informację zawierającą prawne komu-
nikaty normatywne, które przekazywane są odbiorcom (adresatom). Przy 
takim podejściu zasadniczy problem polega na tym, aby dany prawny ko-
munikat normatywny został przekazany adresatom w taki sposób, by jego 
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zawartość semantyczna pozostawała taka sama na początku i na końcu 
procesu komunikacji. Znaczenie komunikatu ma być uniezależnione od 
partykularnych cech nadawcy i odbiorcy oraz zmiennych sytuacyjnych, 
a cały ten proces powinien prowadzić do realizowania przez ludzi sta-
nów rzeczy służących dobru państwa. Nietrudno zauważyć, że legistyczne 
skoncentrowanie na skutecznym przekazywaniu „danych” (treść komu-
nikatów normatywnych) od nadawcy do odbiorcy, z całkowitym pomi-
nięciem możliwości pobudzania serca-umysłu odbiorcy do transformacji, 
przypomina klasyczną shannanowską koncepcję komunikacji (informa-
cji). Celem procesów socjalizacyjnych nie jest ukształtowanie określonych 
właściwości i dyspozycji u ludzi, ale bezstratne przekazanie informacji 
o tym, jak powinni się zachowywać. 

Opierając się na takich założeniach, legiści rozważali powiązane z sobą 
zagadnienia: odpowiedniej treści i formy komunikatów prawnych, narzę-
dzi skutecznej ich komunikacji, a także sposobów organizacji i funkcjo-
nowania systemu instytucji zarządzających tym procesem. Ich celem było 
zaproponowanie modelu socjalizacji normatywnej, który gwarantowałby 
wywoływanie założonych efektów motywacyjnych i postawotwórczych 
u kalkulujących ludzi, co w rezultacie ma prowadzić do podejmowania 
przez nich aktywności oczekiwanych przez „nadawcę” komunikatów. Jeże-
li system rządzenia przez fa naśladuje sposób działania dao, to z koniecz-
ności tworzone prawo będzie wywoływało przewidziane efekty psycholo-
giczne, a następnie zachowania u adresatów. 

Wśród warunków koniecznych funkcjonowania skutecznej socjaliza-
cji normatywnej legiści wskazywali materializację treści komunikatów 
prawnych w formie pisemnej. Ich rozważania zakładają wręcz posługi-
wanie się spisanym prawem pozytywnym. Przede wszystkim umożliwia 
to skuteczne, minimalizujące „szumy”, przekazywanie komunikatów od 
nadawców do odbiorców. Użycie pisma jest sposobem na zobiektywizo-
wanie treści norm prawnych. Trzeba także pamiętać, że materializacja 
prawa w formie pisemnej stanowi czynnik zwiększający możliwości inten-
cjonalnych zmian jego treści, a co za tym idzie wykorzystywania go jako 
narzędzia inżynierii społecznej. W takim wypadku tworzenie prawa staje 
się ważnym czynnikiem związanym z realizowaniem władzy politycznej. 
Wykorzystanie pisma przynosi również inną korzyść związaną z procesa-
mi socjalizacji normatywnej. Zapieczętowany i chroniony oryginał tekstu 
prawnego, zdeponowany w bezpiecznym miejscu, daje możliwość porów-
nywania „wersji prawa” przywoływanych przez urzędników i ludzi. W re-
zultacie powoduje to minimalizowanie możliwości manipulacji ze strony 
szeroko rozumianych adresatów prawa, w tym również pracowników apa-
ratu administracyjnego.
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Wymóg spisania prawa związany jest z koniecznością opublikowania 
prawnych komunikatów normatywnych, które wcześniej zostały zmate-
rializowane w formie pisma. Jest to zresztą kwestia szeroko dyskutowana 
w okresie rządów Zhou. Z jednej strony pojawiały się głosy postulujące 
niepublikowanie prawa, gdyż podkreśla to i podtrzymuje strukturalne 
zróżnicowanie w społeczeństwie. Z drugiej zaś zwracano uwagę na ko-
nieczność zachowania jawności prawa, a co za tym idzie ‒ jego publika-
cji. Takie też stanowisko zajmowali legiści. Traktowali oni równocześnie 
wymóg upublicznienia prawa jako ważny element całościowego systemu 
rządzenia. Prawo-fa może być skutecznym narzędziem ustanawiania po-
rządku tylko pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest dostępność 
prawa dla jego adresatów, stanowiąca podstawowy warunek skuteczności 
oddziaływania jego norm (warunek konieczny, ale niewystarczający).

Komunikaty normatywne powinny być sformułowane jasno i zrozu-
miale (zob. Winston 2005: 336 i nast.). Jest to wielokrotnie pojawiający 
się motyw w pismach legistów. Shang Yang podkreśla, że dawni władcy 
stworzyli zestandaryzowane skale i miary. Są one stosowane współcześnie 
właśnie dlatego, że „ustanowione przez nich podziały są jasne” (其分明也) 
(KSY 14:2). Han Fei przytoczył powiedzenie, zgodnie z którym „jasne pra-
wo prowadzi do siły, zaniedbanie prawa prowadzi do słabości” (明法者強,
慢法者弱) (KHF 19:4). Argumenty na rzecz jasności i czytelności tekstów 
prawnych związane są z funkcją, jaką przypisywano im w procesie po-
rządkowania. Nawet zmaterializowane w formie pisemnej i opublikowane 
prawo może nie wpływać skutecznie na aktywności adresatów w sytuacji 
niezrozumienia związanych z nim wymagań regulacyjnych. Dopiero „gdy 
fa i regulacje są jasne, ludzie czują strach przed karą” (法制明, 法制明則
民畏刑) (KSY 23:1); „gdy fa i regulacje nie są jasne, nie ma możliwości 
wymagania od ludzi przestrzegania zarządzeń” (法制不明, 而求民之從
令也, 不可得也) (KSY 23:1). Skuteczny wpływ motywacyjny jest w sta-
nie wywrzeć tylko tekst prawny o odpowiednich właściwościach. Jasne 
prawa-standardy umożliwiają także jednoznaczną ocenę zachowań mini-
strów, gdyż wystarczy przyrównać sens konkretnego standardu wiążącego 
urzędnika do rzeczywistego zachowania. W tym sensie jasność i czytel-
ność prawa stanowi sposób ograniczania władzy urzędników i minimali-
zowania groźby nadużyć z ich strony. Nie bez znaczenia jest fakt, że jas-
ność języka prawnego ogranicza pluralizm interpretacyjny, który zdaniem 
legistów, w czasach „wszechogarniającej kakofonii” nie służy porządkowi 
społecznemu. Legiści widzą zresztą w instytucjonalnym wu wei sposób 
wyeliminowania negatywnych konsekwencji związanych z wielością jed-
nostronnych punktów widzenia. Gdy prawo-fa ma wymagane cechy oraz 
pozostaje w określonych relacjach z innymi narzędziami, może stać się in-
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tersubiektywnym standardem. Im większa jego systemowość, tym mniej-
sza – ich zdaniem – potrzeba interpretacji. W idealnej sytuacji, gdy fa na-
śladuje dao, konieczność dokonywania wykładni zostaje wyeliminowana.

Kolejnym warunkiem niezbędnym do skutecznego przebiegu socjali-
zacji normatywnej jako komunikacji treści norm prawnych jest funkcjo-
nowanie sprawnej, pewnej, szybkiej i bezwyjątkowej egzekucji (Winston 
2005: 336). Uwagi na ten temat znajdują się między innymi w traktacie 
Sześć sprzeczności (Liu fan 六反), w którym Han Fei argumentuje, że 
koszty (związane z karami) popełnienia czynu uznanego za niegodziwy 
powinny przerastać ewentualne korzyści wynikające z jego dokonania 
(KHF 46). Tylko w takiej sytuacji człowiek, który jest maksymalizatorem 
indywidualnych korzyści i minimalizatorem strat, powstrzyma się od po-
pełnienia niegodziwości. Warunkiem motywacyjnego oddziaływania za-
grożenia karą jest jednak jej nieuchronność: złapanie osoby popełniają-
cej czyn zabroniony oraz przeprowadzenie bezwyjątkowej egzekucji. Gdy 
potencjalni sprawcy będą brali pod uwagę realną możliwość ucieczki od 
odpowiedzialności, dopuszczalność innej interpretacji prawa lub czynie-
nie przez urzędników prawnych wyjątków, wtedy opublikowane prawa-
-standardy nie będą realizowały przypisanych im funkcji. To samo zresz-
tą dotyczy nagród. Tylko ich bezwyjątkowa egzekucja służy merytokracji 
i w dłuższej perspektywie sprzyja osiąganiu zadekretowanych celów pań-
stwowych. 

Trudno się zatem dziwić, że Han Fei krytykuje osoby, które ludzi ła-
miących prawo uznają za cnotliwych i godnych podziwu. Żołnierz, który 
naruszając rozkazy, zbiega z pola bitwy w celu zaopiekowania się swym 
ojcem, nie powinien być usprawiedliwiany przez swoją miłość synowską 
(KHF 49:8). Dokonując tego czynu, nie tylko łamie on prawo, ale jeśli 
pozostanie bezkarny, zaburzy systemowe funkcjonowanie prawa-fa. Z tej 
perspektywy brak przypisanej do danej klasy aktywności kary/nagrody 
albo każdy wyjątek w procesie ich egzekwowania wywołują negatywne 
konsekwencje motywacyjne u wszystkich innych. Shang zauważa, że każ-
de państwo ma fa, ale „nie ma praw, które by gwarantowało, że fa będzie 
przestrzegane” (而無使法必行之法). W każdej wspólnocie politycznej 
obowiązują regulacje dotyczące kradzieży i rabunku. Warunkiem realne-
go oddziaływania prawa jest jednak nieuchronność egzekucji. Zgodnie ze 
stanowiskiem legistów, gdy pomimo obowiązujących prawnych zakazów 
zdarzają się kradzieże i rabunki, dzieje się tak dlatego, że nie zawsze ich 
sprawców złapano albo ich czyny nie były skrupulatnie sankcjonowane 
zgodnie z treścią prawa-fa. Istnieje jeszcze jedna możliwość – być może 
konstruując fa, niewłaściwie dobrano zachęty i kary. Podejście legistów 
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doskonale obrazuje przekazany przez Sima Qian przykład dotyczący 
Shang Yang. Jako premier w państwie Qin, przed promulgacją nowego 
prawa w 359 roku BC, Shang Yang umieścił drewnianą belkę przy jed-
nej z bram i zadeklarował, że osoba, która przeniesie ją pod inną bramę 
otrzyma 10 złotych monet. Ponieważ nikt nie zdecydował się na taki czyn, 
Shang Yang zwiększył kwotę do 50. W takiej sytuacji znalazł się człowiek, 
który przeniósł belkę i zyskał 50 złotych monet (za: Peng He 2011: 656). 
Historia ta obrazuje ideę zarządzania poprzez formułowanie jasnych ko-
munikatów normatywnych prezentujących określone sankcje oraz ich 
skrupulatne, bezwyjątkowe egzekwowanie. 

Warunkiem skuteczności procesów komunikacji prawa jest także mo-
nokanałowość. Zdaniem legistów, powinien istnieć wyłącznie jeden na-
dawca prawa (źródło) oraz jeden kanał przekazywania informacji o jego 
treści. Zgodnie z pomysłem Shang Yang, „prawa i zarządzenia powinny być 
umieszczone razem. Jeden zbiór winien być trzymany w pałacu Syna Nieba 
[czyli władcy]” (法令皆副置: 一副天子之殿中) (KSY 23:3). Prawo należy 
nie tylko spisać i chronić jego treść przed manipulacją, ale także uczynić 
spójnym i ujednoliconym. Han Fei wspomina, że gdy Shen Buhai został 
premierem Han i ogłosił nowe prawa bez odwołania starych, wywołało to 
chaos. Monokanałowość, przy spełnieniu innych warunków, służy elimino-
waniu sporów, różnic w interpretacjach i ogranicza próby uzurpacji wła-
dzy. W przypadku komunikatów pochodzących z jednego źródła, „głupi 
bojąc się kary, nie będą się odzywali, a mądrzy nie znajdą niczego, [o co 
mogliby się] spierać” (是以愚者畏罪而不敢言, 智者無以訟) (KHF 41:1). 

W bezpośrednim związku ze wszystkimi powyższymi warunkami 
pozostaje wymóg funkcjonowania wyspecjalizowanych instytucji za-
pewniających skuteczny przebieg socjalizacji normatywnej jako prze-
kazywania informacji o treści norm prawnych. Szczególne obszerne 
rozważania na ten temat znajdują się w traktacie Ustanowienie podziałów 
(Ding fen 定分). Shang Yang odpowiada w nim na pytanie, co zrobić, 
aby „dzisiaj” ustanowione fa już „jutro” było znane i realizowane przez 
urzędników i ludzi. Jest to zagadnienie skutecznego przekazywania in-
formacji o treści fa ich adresatom. W tym celu Shang uznaje za niezbęd-
ne ustanowienie wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim pisze 
o konieczności utworzenia profesjonalnych urzędów, odrębnych od agend 
zajmujących się stosowaniem i egzekwowaniem prawa, które byłyby od-
powiedzialne za znajomość fa w społeczeństwie. Obok organizacji na 
centralnym poziomie każda prefektura miała dysponować odpowiednim 
aparatem administracyjnym zajmującym się kwestią znajomości prawa. 
Zwykli ludzie oraz inni urzędnicy mogli zadawać pracującym tam oso-



232

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

bom pytania dotyczące treści obowiązującego prawa. W tym celu należało 
przygotować tabliczkę, na której znajdować się musi rok, miesiąc, dzień 
i godzina złożenia zapytania, a także odpowiedź udzielona na konkret-
ne pytanie prawne. Lewą połowę zapieczętowanego dokumentu wręczano 
pytającemu, podczas gdy prawa pozostać miała w archiwach urzędu. Nie-
udzielenie odpowiedzi winno skutkować ukaraniem urzędnika karą zwią-
zaną z kwestią stanowiącą przedmiot zapytania. W wyniku działania sieci 
instytucji „wśród urzędników prawnych i ludzi Wszędzie pod Niebem, nie 
powinno być takich, którzy nie znają fa” (皆問法官, 故天下之吏民, 無
不知法者) (KSY 23:3). Shang dodaje, że sama świadomość urzędników, 
iż ludzie znają prawo, jest subtelnym narzędziem kontrolowania i hamo-
wania wzrostu ich władzy. Niezależnie od tego, opisany mechanizm chro-
ni ludzi przed możliwymi arbitralnymi działaniami urzędników. Mamy 
zatem projekt budowy systemu informacji o prawie, który opiera się na 
wyspecjalizowanych instytucjach, a ponadto zawiera elementy przypomi-
nające sposób myślenia związany z ideą check and balance.

6.8. Podsumowanie

Instytucjonalny system rządzenia „działa bez działania” (wu wei) tylko 
w przypadku znacznego podziału zadań i specjalizacji wśród całego spo-
łeczeństwa oraz w obrębie aparatu rządzenia (co związane jest z shi), przy 
funkcjonowaniu czynników minimalizujących wpływy osobowe na proces 
polityczny, a także w sytuacji obowiązywania odpowiedniego pod wzglę-
dem formy, treści i sposobu działania prawa-fa. Wszystkie wspomniane 
elementy wzajemnie się wzmacniają. Dopiero wtedy architektura ludzkiego 
wyboru może być określana w taki sposób, aby nawet kalkulujący egoiści 
podejmowali aktywności przyczyniające się do realizowania przyjętej pod-
stawy aksjologicznej. Gdy prawo ma wymagane cechy i wchodzi w odpo-
wiednie relacje z innymi narzędziami, można powiedzieć, że rządy z jego 
pomocą są koniecznym i wystarczającym narzędziem porządkowania.

Sztuczne, kreowane przez człowieka narzędzia – fa – powinny, zda-
niem legistów, naśladować sposób dokonywania się przekształceń w Przy-
rodzie. Ustanawianie porządku nie jest zatem związane z ideą zewnętrzne-
go aktu (np. Stwórcy, prawodawcy), który zawiera informacje (np. treści 
objawione) pozwalające redukować pierwotny chaos. W wizji legistycznej 
to ludzie winni kreować narzędzia imitujące sposób działania dao. Cały 
ten sposób myślenia przenika idea, że najlepszym gwarantem osiągania 



Naśladownictwo działania dao przez fa

zamierzonych rezultatów (porządek społeczny) jest zaaranżowanie sytua-
cji, w której procesy korzystne dla całości dokonują się samoczynnie, na-
turalnie i bezwysiłkowo. Jeszcze raz trzeba podkreślić, że pomysły legistów 
nie mają wiele wspólnego z doktryną prawa natury, zwłaszcza w jej wersji 
teistycznej. Związek z naturą polega na podobieństwie sposobu działania 
sztucznego narzędzia i dao. Dzięki swoim cechom fa przekłada inherentny 
porządek natury na społeczną aktualność. Być może Mędrzec, ukształ-
towany na wzór dao, zdolny jest do samodzielnego naśladowania rytmu 
twórczych przekształceń. Gdy jednak nie chce się opierać procesów po-
rządkowania na wyjątkowych osobach (potrafi ących być może samodziel-
nie imitować dao), należy stworzyć sztuczne narzędzia, które w rękach 
nawet przeciętnego władcy dadzą rezultaty korzystne dla całej wspólnoty.
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Przedmiotem niniejszej pracy jest oparta na wyartykułowanej „metodolo-
gicznej zasadzie kierującej” rekonstrukcja i analiza fi lozofi cznej polemiki 
pomiędzy konfucjanistami a legistami w jej aspekcie związanym z prawem. 
Nacisk położono zatem na zrozumienie fi lozofi cznych podstaw chińskiej 
kultury prawnej. Dopiero taki wysiłek umożliwia w dalszej kolejności po-
dejmowanie badań nad historią oraz współczesnymi przemianami prawa 
chińskiego. Stwarza także możliwość przeprowadzania porównań pomię-
dzy chińskimi a np. zachodnimi ideami i koncepcjami prawnymi (np. 
parafrazy legizmu i brytyjskiego pozytywizmu prawnego, parafrazy kon-
fucjańskiego stosunku do prawa i komunitariańskiej wizji prawa). Inaczej 
mówiąc, realizacja badań podstawowych, obejmujących zrozumienie fi lo-
zofi cznych dyskusji fundujących chińską kulturę prawną, jest warunkiem 
koniecznym podejmowania owocnych studiów prawnoporównawczych.

Opierając się na takim, uzasadnionym względami metodologicznymi 
założeniu, we Wstępie do niniejszej pracy postawiono jedno pytanie ogól-
ne oraz trzy szczegółowe. Zaczynając rekapitulację od pytania ogólnego, 
należy zauważyć, że kontekst i cechy charakterystyczne debaty pomiędzy 
rujia i fajia na temat prawa można sprowadzić do dwóch najważniejszych 
kwestii. Pierwszą z nich jest zogniskowanie polemiki wokół praktyczne-
go zagadnienia sposobów ustanawiania trwałego porządku społecznego. 
Druga polega na zakładaniu przez uczonych obu nurtów opresyjnego i sil-
nie zinstrumentalizowanego modelu prawa jako punktu odniesienia dla 
formułowanych stanowisk względem sfery jurydycznej. Oba wnioski wy-
magają komentarza.

Kontekst porządku społecznego

Podstawowy kontekst polemiki konfucjanistów z legistami tworzy praktycz-
ne zagadnienie sposobu skutecznego porządkowania życia społecznego (zob. 
rozdział 1. 3). Argumenty w kwestii rządzenia za pomocą prawa – zarów-



236

SPÓR KONFUCJANISTÓW Z LEGISTAMI

no krytyczne, jak i apologetyczne – opierają się na ocenie jego zdolności 
do ustanawiania trwałego porządku. Inaczej mówiąc, prawo rozważano 
jako czynnik instrumentalny względem centralnej kategorii porządku spo-
łecznego. Nawet na gruncie fi lozofi i legistów nie osiąga ono statusu wartości 
samej w sobie. W tym sensie starożytna jurysprudencja chińska może być 
zasadnie określona jako „utylitaryzm porządku społecznego”. 

W takim przypadku fundamentalne znaczenie ma sposób, w jaki ucze-
ni konfucjańscy i legistyczni rozumieją kategorię porządku społecznego, 
oraz to, jakie są presupozycje związane z tym pojęciem. Nie ulega wątpli-
wości, że jest to sam w sobie ważny problem badawczy, którego opraco-
wanie wymaga nie tylko wiedzy interdyscyplinarnej, ale i analiz porów-
nawczych w aspekcie międzykulturowym1. Niemniej można powiedzieć, że 
zarówno legiści, jak i uczeni konfucjańscy – pomimo ewidentnych różnic 
– rozumieją porządek społeczny jako holistyczny efekt funkcjonowania 
określonej całości społecznej (w skład której wchodzą elementy oraz re-
lacje pomiędzy nimi), korzystny w długiej perspektywie czasowej dla tej 
całości oraz jej poszczególnych części. Takie funkcjonalne podejście łatwo 
dostrzec w fi lozofi i rujia (zob. rozdział 3.2), ale nawet legistyczne srogie 
i bezwzględnie egzekwowane kary mają ostatecznie doprowadzić do osiąg-
nięcia podobnego stanu. Analizy prowadzone przez obie szkoły w aspekcie 
porządku społecznego są zbliżone także pod innymi względami. 

Punktem wyjścia projektów tworzonych przez rujia i fajia była plura-
lizacja świata społecznego, która spowodowała, że powstało zapotrzebo-
wanie na projekty ustanawiania porządku. Uczeni obu szkół są zgodni co 
do konieczności „centralizacji” i „uniformizacji” (Pines 2000). Zapropo-
nowali jednak odmienne rozumienia tego, co oznaczają powyższe proce-
sy i w jaki sposób można niwelować niebezpieczeństwa z nimi związane. 
Konfucjaniści uznają, że władca i związany z nim aparat administracyjny 
powinni posiadać zwierzchność symboliczną oraz autorytet wynikający 
z doskonałości moralnej, przy jednoczesnym zdecentralizowaniu proce-

1 Temu zagadnieniu poświęcili monografi ę D. Hall i R. Ames (1987). Ich badania dotyczyły 
tradycji konfucjańskiej, którą parafrazowano z myślą zachodnią w aspekcie porządku. Autorzy 
uznali nawet, że „zasadniczy powód radykalnej różnicy w problemach i priorytetach pomiędzy 
konfucjańską a Zachodnią tradycją może być wytłumaczony w terminach przeciwstawnych ro-
zumień porządku dominujących w każdej z tradycji” (s. 131). Odróżnili porządek „logiczny”, 
„racjonalny”, „mechaniczny” – czyli zachodni, oraz „estetyczny”, czyli konfucjański. Niestety, 
w pracy Halla i Amesa brak analiz niekonfucjańskiego rozumienia porządku społecznego. Ist-
nieje możliwość, aby fi lozofi ę fajia interpretować jako reprezentującą „racjonalny”, „logiczny”, 
„mechaniczny” porządek. Jednak, między innymi, akceptacja występowania inspiracji taoistycz-
nych skłania do krytycznego podejścia do takiej tezy. Legizm także pod tym względem ma wię-
cej wspólnego z ówczesną ortodoksją fi lozofi czną, niż się powszechnie przyjmuje.
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sów porządkowania na rzecz każdego człowieka. Tymczasem legiści pró-
bują zmaterializować, „wtopić” autorytet rządzących w stabilne instytucje, 
przy jednoczesnym scentralizowaniu wysiłków na rzecz porządkowania. 
W przypadku rujia uniformizacja obejmuje podleganie jednolitej, cywi-
lizującej kulturze, której wpływy umożliwią zachodzenie spersonalizowa-
nych procesów samodojrzewania. Fajia proponuje natomiast ujednolice-
nie standardów, za pomocą których oceniane są aktywności wszystkich 
ludzi. O ile pomysł Mistrzów konfucjańskich polega na rozproszeniu pro-
cesów samorozwoju, o tyle legiści projektują system rządzenia, w którym 
akumulacja władzy politycznej i „rządy prawa, a nie ludzi” umożliwią cał-
kowicie uniezależnienie procesów porządkowania od wysiłków podążania 
drogą oraz od istnienia ludzi, który taki trud podjęli. 

Bliskie obu tym wizjom jest łączenie ustanawiania porządku w obrębie 
sfery społecznej z procesami dokonującymi się w Przyrodzie, co wiąże się 
bezpośrednio ze wspominanym wyżej naturalizmem ontologiczno-episte-
mologicznym (zob. rozdział 1.3). Odrębne zagadnienie stanowi zakładana 
relacja pomiędzy sferą społeczną a Przyrodą. Obie szkoły traktują utrzy-
mywanie ciągłości pomiędzy nimi jako stan pożądany, sprzyjający skutecz-
ności procesów porządkowania. Inaczej jednak określają ich rzeczywiste 
wzajemne relacje. Żyjący u progu gwałtownych przemian społeczno-poli-
tycznych Konfucjusz, zakłada ich bliższy związek, choć jednocześnie nie 
uznaje ich tożsamości. Niemniej każdy człowiek poprzez pobudzanie wzro-
stu „nasion dobra” – które stanowią przecież przedłużenie Przyrody – może 
podtrzymywać ten związek. Tymczasem ostatni wielki fi lozof epoki Wal-
czących Królestw, Han Fei, zapewne nie bez wpływów Xunzi, uznaje roz-
dział między tymi dwoma sferami za fakt. W rezultacie bliższe temu podej-
ściu jest ustanowienie ciągłości pomiędzy światem społecznym a Przyrodą 
poprzez akty intencjonalne. Korzystając z różnych środków, konfucjaniści 
próbowali podtrzymać, legiści zaś odnowić naruszoną ciągłość pomiędzy 
wspomnianymi sferami. Dyskusję pomiędzy szkołami można sprowadzić 
do pytania o to, co jest społeczną egzemplifi kacją dao: działania dojrzałego 
człowieka, który rozwinął w pełni „nasiona” stanowiące „dar Nieba”, czy też 
sztuczne narzędzia, które mają określone cechy i funkcjonują na podstawie 
kilku zasad? Oba stanowiska są wyrazem mocnego przeświadczenia, że nie 
istnieje pozaspołeczne źródło porządku oraz że nie można go ustanowić 
poprzez realizowanie jakiejś zewnętrznej, pozaspołecznej zasady organizu-
jącej (np. słowa Bożego czy treści objawienia).

Rujia i fajia przyjmują tezę realizmu psychologicznego. Swoje wizje 
ustanowienia porządku społecznego opierają na, ich zdaniem, adekwat-
nym opisie natury człowieka. Celem konfucjanistów jest stworzenie wa-
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runków, w których podmioty mogłyby dojrzewać w ten sposób, aby to, 
co posiadały w formie „nasion” już w momencie urodzenia, pielęgnowały 
i rozwinęły w cnoty charakteru. Cnoty umożliwiają bowiem dokonywa-
nie spersonalizowanych aktów harmonizowania odmiennych wartości. 
Z kolei fajia – stwierdziwszy, że człowiek jest maksymalizatorem własnych 
korzyści – buduje sztuczny, instytucjonalny system rządzenia naśladują-
cy dao. Zakładana wizja ren xing determinuje wybór ogólnych strategii 
porządkowania: konfucjańskiego pielęgnowania albo legistycznego dyscy-
plinowania. Przyjęcie innego rozumienia natury ludzkiej przy podobnym 
wyjściowym modelu prawa doprowadziło do wykształcenia odmiennych 
poglądów na temat sfery jurydycznej. 

Na podstawie polemiki rujia i fajia można dokonać wstępnej klasyfi -
kacji narzędzi porządkowania. Przede wszystkim wyróżnić trzeba środki, 
które są silnie (prawa-fa) albo słabo (emocje moralne, cnoty, umiejętno-
ści-nawyki) normatywne. Te pierwsze cechuje mocna dyrektywalność. 
W przypadku drugich, choć współdeterminują one aktywności ludzi, to 
treść powinności z nimi związanych nie jest ściśle wyznaczona, podobnie 
jak zakres ich oddziaływania nie jest zamknięty. Legiści uznają koniecz-
ność posługiwania się narzędziami silnie normatywnymi (prawo-fa) przy 
jednoczesnym budowaniu strukturalnych warunków sprzyjających ich 
skuteczności (shi). Uczeni konfucjańscy łączą zalety tych dwóch typów, 
poprzez przyjęcie ontogenetycznej wizji samodojrzewania, gdzie narzę-
dzia silnie i słabo normatywne uzupełniają się. Inny podział polega na 
rozróżnieniu narzędzi wewnętrznych (cnoty charakteru, nawyki-umiejęt-
ności) i zewnętrznych (prawa-fa, li) względem człowieka. Jak pokazano 
w pracy, konfucjanizm buduje projekt porządkowania łączący obie te gru-
py. Tymczasem legiści, z uwagi na przyjętą wizję antropologii, preferują 
jedynie narzędzia zewnętrzne. Co więcej, jeśli dla uczonych rujia porzą-
dek społeczny jest skorelowany z uporządkowaniem człowieka, to dla legi-
stów oba wymiary mogą być niezależne od siebie. Konfucjaniści uznają, że 
aby wspólnota polityczna była uporządkowana, należy uprzednio zapro-
wadzić porządek w samym sobie. Dla fajia zależność ta wygląda odwrot-
nie – tylko porządek na „górze” może gwarantować stabilność na „dole”. 
Wiąże się z tym podział na „oddolne” (cnoty, li) i „odgórne” (prawa-fa) 
narzędzia porządkowania. Wizja konfucjańska preferuje stopniowe i dłu-
gotrwałe rozszerzanie wrodzonych emocji w dojrzałe formy, co ma doko-
nywać się w obrębie rodziny i lokalnych wspólnot. To buduje zdolności do 
samoogranizacji. Legiści tymczasem proponują system narzuconych przez 
władzę państwową standardów, których skuteczność nie jest zależna od 
zakresu rozwoju ich adresatów. 
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Sposoby rozumienia prawa

Rozważania na temat starożytnej chińskiej jurysprudencji, prowadzone 
najczęściej na podstawie dychotomicznych podziałów (prawo v. li, prawo 
v. de, prawo v. moralność, opresyjność v. humanitarność), presuponują 
spłaszczone, jednowymiarowe rozumienie prawa. Powoduje to niewraż-
liwość na odmienne od zachodnich klasyfi kacje, które wychodzą poza 
błędne rozumienie rozwijanych albo zakładanych przez obie szkoły wizji 
prawa jako odmian pozytywizmu prawnego lub prawa natury. Tymczasem 
interpretacja pism konfucjanistów i legistów, oparta na wyartykułowa-
nej „metodologicznej zasadzie kierującej”, pokazuje, jak wielowymiaro-
wa, wielowątkowa i nieprzystająca w całości do znanych nam podziałów 
była debata dotycząca sfery jurydycznej. Nie tylko dyskurs, lecz także 
instytucjonalna praktyka czasów Wschodniego Zhou były dużo bogatsze 
– nie powinno się ich sprowadzać do realizowania jednego modelu prawa. 
Trzeba o tym pamiętać, gdyż konfucjańsko-legistyczna debata zakorzenio-
na była w specyfi cznych warunkach społecznych, kulturowych i politycz-
nych oraz prowadzona w korespondencji do zastanej praktyki tworzenia 
i stosowania prawa. Przy tej okazji należy przypomnieć, że tradycja tworze-
nia i kodyfi kowania prawa pozytywnego oraz wykorzystywania go jako na-
rzędzia rządzenia była dużo starsza od Konfucjusza. W okresie Zachodnie-
go Zhou nie funkcjonowały w czystej postaci „rządy za pomocą cnót”. Bez 
wątpienia jednak funkcjonowało wówczas prawo, które na użytek niniej-
szych rozważań można określić mianem starożytnego. W związku z tym 
należy postawić ważne pytania: Na ile ów starożytny model bliski był mo-
nizmowi normatywnemu, na ile zaś wyrażał już procesy pluralizacji świata 
normatywnego? Czy zakres jego obowiązywania obejmował cały obszar 
znajdujący się pod zwierzchnością polityczną Zhou („prawo dla swoich”), 
czy był narzędziem pacyfi kacji buntujących się grup etnicznych („prawo 
dla obcych”). Pełna analiza tych zagadnień wykracza poza przedmiot ni-
niejszej pracy, jakkolwiek sama w sobie stanowi ważny czynnik zrozumie-
nia chińskiej kultury prawnej.

Za czasów Konfucjusza (VI–V wiek BC) dokonywały się przemiany 
polegające na emancypacji sektora prawnego od unifi kujących wpływów 
kultury Zhou. W tym samym czasie przekształceniom uległy także zwy-
czaje i ustalone praktyki organizujące relacje pomiędzy poszczególnymi 
elementami systemu rządzenia skoncentrowanego wokół Zhou. Doko-
nywała się coraz większa instrumentalizacja prawa i narastała dominacja 
karnistycznych metod regulacji. Prawo i związany z nim aparat admi-
nistracyjny zaczęto coraz aktywniej wykorzystywać jako narzędzia rzą-
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dzenia, mobilizowania zasobów ludzkich i prowadzenia wojen. W tym 
okresie posługiwanie się prawem stanowiło najważniejszy sposób doko-
nywania aktów legitymizowanej przemocy. Krytyka konfucjańska, a także 
pomysły legistów odnosiły się właśnie do opresyjnego i silnie zinstru-
mentalizowanego prawa, które było rozwijane w niektórych ówczes-
nych królestwach i oznaczało wyraźne odejście od starożytnego modelu2. 
Najważniejsze cechy tego prawa to: (i) „pozytywizacja”, przejawiająca się 
w społecznej genezie, spisaniu i opublikowaniu praw; (ii) silny związek 
z władzą polityczną, która dysponuje wyłączną legitymizacją do tworze-
nia prawa, przy jednoczesnym braku zakorzenienia sfery jurydycznej 
w religii; (iii) duża arbitralność związana z ustaleniem jego treści; (iv) 
charakter karnistyczny – dominacja posługiwania się kategorią czynów 
zabronionych/nakazanych i związanych z nimi sankcji (w szczególno-
ści kar oraz, w mniejszym stopniu, także nagród); (v) rozumienie prawa 
jako zewnętrznego i przymuszającego narzędzia, związanego najczęściej 
z okrucieństwem lub groźbą użycia siły oraz sformalizowanymi sankcjami 
represywnymi; (vi) wyraźne oddzielenie twórców prawa od jego adresa-
tów oraz brak jakichkolwiek mechanizmów uczestniczenia tych ostatnich 
w procesach prawotwórczych.

Mistrzowie konfucjańscy oraz legiści stanęli przed koniecznością za-
projektowania skutecznych sposobów porządkowania, które uwzględniały-
by praktykę rządzenia za pomocą opresyjnego i silnie zinstrumentalizowa-
nego prawa. Na tym tle obie szkoły można uznać za umiarkowane – żad-
na z nich nie proponuje utopijnych wizji wychodzących z idealizacyjnych 
przesłanek, ani nie konstruuje nierealnych stanów docelowych. Biorąc za 
punkt wyjścia opresyjny model prawa, rozwijali odmienne wizje reformy. 
W nowych warunkach społecznych rujia przeprowadza pryncypialną kry-
tykę opresyjnego i zinstrumentalizowanego prawa, wskazując na jego dys-
funkcjonalność, ograniczone zastosowanie i krótkowzroczność związaną 
z posługiwaniem się nim. Równocześnie uznaje się realistycznie, że wobec 
niemożliwości skierowania wszystkich ludzi na drogę samodojrzewania, 
nawet takie prawo jest w pewnych granicach niezbędnym narzędziem 
skutecznego ustanawiania porządku społecznego. Co ważne, konfucjańska 
krytyka nie została uzupełniona o próbę budowania alternatywnej fi lozofi i 
prawa, opartej na innych założeniach. Konfucjańscy uczeni nie byli za-

2 Sytuacja zapewne była jeszcze bardziej złożona – można zakładać, że oprócz coraz bar-
dziej wyraźnego profi lowania prawno-karnego cały czas funkcjonował bogaty sektor „cywili-
styczny”, bliżej związany z tradycją i zwyczajami, a być może w aspekcie handlowym wyrażający 
także tzw. małą globalizację okresu Walczących Królestw. Badania archeologiczne potwierdzają 
taką hipotezę (Weld 1999, 2003).
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interesowani rozwijaniem nowego postulatywnego modelu prawa, który 
odpowiadałby przyjmowanym przez nich założeniom dotyczącym świata 
społecznego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby współcześnie budo-
wać konfucjańską jurysprudencję, na którą składałyby się twierdzenia pre-
skryptywne, oparte na nieopresyjnej wizji prawa. Na tym tle ogólne twier-
dzenie o antyprawnym charakterze myśli konfucjańskiej okazuje się zatem 
fałszywe. Zasadne jest mówienie wyłącznie o rozwijanej przez uczonych 
konfucjańskich krytyce konkretnego modelu prawa.

Tymczasem rozważania legistów wyraźnie koncentrują się na budowa-
niu nowej, postulowanej wizji prawa, która wychodzi od jego opresyjne-
go i silnie zinstrumentalizowanego modelu. Fajia znacznie go modyfi kuje 
i uzupełnia o nowe elementy. W kwestii wizji prawa legiści robią zatem 
„krok do przodu”, proponując postulatywny model prawa naśladującego 
dao. Można powiedzieć, że rujia uprawia niekonstruktywną krytykę do-
minującej praktyki posługiwania się prawem, fajia zaś skupiając się na jej 
optymalizacji, tworzy nowy model prawa. Propozycja legistów polega na 
wzmocnieniu systemowego charakteru prawa. Naśladujące dao prawa-fa 
pod wieloma względami różnią się od starożytnego modelu, ale przede 
wszystkim stanowią ulepszenie prawa opresyjnego i silnie zinstrumentali-
zowanego. Najważniejsze jego cechy to: (i) relatywna autonomia prawa-fa, 
które nie tylko nie jest arbitralnym aktem woli władcy, ale wiąże rządzą-
cych; (ii) konieczność posiadania przez teksty prawne pewnych formal-
nych właściwości (np. zupełność, czytelność, publikacja); (iii) funkcjo-
nowanie profesjonalnych instytucji prawnych, działających na podstawie 
norm prawnych, które m.in. dbają o skuteczne przekazywanie adresatom 
informacji o treści prawnych przepisów prawa; (iv) powiązanie podstaw 
aksjologicznych prawa z określoną polityką społeczną i zagraniczną, do-
pasowaną do konkretnych warunków makrospołecznych; (v) uznanie, że 
„korzyści ludu” stanowią zasadniczą wartość, jaką ma realizować system 
prawa w długiej perspektywie czasu; (vi) przyjęcie dialektycznego rozumo-
wania, zgodnie z którym w pewnych warunkach opresyjność doprowadzo-
na do skrajności skutkuje całkowitym jej zniesieniem; (vii) obowiązywanie 
niewielkiego zbioru zasad określających sposób działania prawa (bezstron-
ność, nieuchronność); (viii) całkowite uniezależnienie sposobu działania 
prawa od cech jego twórców, adresatów i egzekutorów3. Jest to wyjątkowa 

3 Związany jest z tym paradoks, na który legiści nie zwrócili uwagi: system niewymaga-
jący niczego od ludzi powoduje brak ich rozwoju, a tenże brak uzasadnia centralną dla niego 
tezę o konieczności niepolegania na rozwiniętych podmiotach. Co więcej, próba zbudowania 
systemu rządzenia gwarantującego podtrzymywanie porządku społecznego, który funkcjonuje 
całkowicie, niezależnie nawet od właściwości osobowych podmiotów nim zarządzających, ma 
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jak na fi lozofi ę chińską propozycja nowego modelu prawa – sztucznego 
tworu, który ma określone cechy oraz wchodzi w relacje z innymi elemen-
tami systemu rządzenia. W rezultacie prawo-fa działa bezwysiłkowo i sa-
moczynnie, podobnie jak Przyroda4. 

Opinie na temat prawa

W odpowiedzi na trzy szczegółowe pytania najpierw zostaną zebrane argu-
menty formułowane przez obie szkoły względem prawa (zob. rozdział 4.3; 
rozdział 5.2). Rozpoczynając od krytycznych uwag rujia, trzeba pamiętać, 
że odnoszą się one do opresyjnego i silnie zinstrumentalizowanego mode-
lu prawa. Zgodnie z jedną z zasadniczych tez konfucjanistów, właściwości 
aktorów społecznych są ważniejsze od cech narzędzi znajdujących się w ich 
rękach. Czynniki aretyczne mają więc decydujące znaczenie dla skutecz-
nego korzystania z prawa. Kolejny argument krytyczny dotyczy ogólnej 
niesamodzielności prawa jako środka porządkowania. Sektor jurydyczny 
działa należycie dopiero wtedy, gdy mają miejsce inne, bardziej zasadni-
cze procesy społeczne oraz funkcjonują inne narzędzia normatywne. Nie 
wynika z tego bynajmniej, że skuteczne funkcjonowanie li oraz sprawno-
ści społeczno-moralnych stwarza szeroką przestrzeń dla działania prawa. 
Wprost przeciwnie – co do zasady, prawo w takim przypadku nie było-
by w ogóle potrzebne. Zdaniem konfucjanistów, jest ono wyłącznie sub-
sydiarnym narzędziem porządkowania, tak w znaczeniu funkcjonalnym 
(jego skuteczność w dłuższej perspektywie zależy od działania innych in-
strumentów), jak i kolejności oddziaływania (stanowi ostateczną instancję 
wykorzystywaną, gdy wcześniejsze nie zadziałały należycie). 

jeszcze jedną wadę. Chodzi o to, że wymaga on istnienia przynajmniej jednej jednostki, która 
wprowadzi ten system w życie. Być może taką rolę przyjął dla siebie Han Fei – rolę oświeconego 
doradcy, który dysponuje argumentami, aby przekonać nawet niehumanitarnych władców, iż 
w ich interesie jest wprowadzanie prawa naśladującego dao. 

4 Z perspektywy jurysprudencji zachodniej zwraca uwagę brak w myśli legistów (a tym bar-
dziej konfucjanistów) przyznania ważnego miejsca wolnym zawodom prawniczym. Występowa-
nie wykształconego segmentu wolnych zawodów prawnych zostało przez H. Bermana uznane za 
jedną z dystynktywnych cech zachodniej kultury prawnej (1983: 37). W tym względzie uczeni 
z fajia nie wyszli poza dominującą wówczas praktykę. Rozwinięta już w IV–III wieku BC admi-
nistracja państwowa, zorganizowana zresztą w formie przypominającej nowożytną europejską 
biurokrację, zdominowała cały sektor jurydyczny oraz silnie wpłynęła na refl eksję na jego temat. 
Charakterystyczne jest także wykluczenie roli prawa jak narzędzia samoogranizacji, przy całko-
witej dominacji „inżynieryjnej” jego wizji. 
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Z uwagi na swoje inherentne właściwości, prawo nie jest w stanie wy-
starczająco niwelować nieustannie odnawiającej się przestrzeni anomicz-
nej, czyli obszaru niedopasowania sfery bytu i powinności. W tym sensie 
owo prawo zawsze znajduje się w tyle za dokonującymi się zmianami, co 
stanowi jego ważne ograniczenie. Skala nienadążania prawa jest znacznie 
większa w porównaniu z innymi, także „deontologicznymi” narzędziami 
porządkowania. Kolejnym mocnym argumentem jest wykluczenie roli 
prawa jako środka pobudzającego do samodoskonalenia. Konfucjaniści 
dowodzą, że prawo nie jest ani efektem zachodzenia takiego procesu (są 
nim cnoty), ani środkiem stymulującym korzystne przekształcenia w ser-
cu-umyśle człowieka. Co więcej, choć prawo ma zdolność wywoływania 
zmian społecznych i wymuszania określonych aktywności swych adresa-
tów, to jego oddziaływanie jest nietrwałe, kosztowne i nacechowane dys-
funkcjonalnymi konsekwencjami. Konfucjaniści zwracali uwagę, że istnie-
ją narzędzia ustanawiania porządku, które nie tylko skutecznie wpływają 
na zachowania ludzi, ale jednocześnie przyczyniają się do wykształcania 
sprawności społeczno-moralnych. Konfucjanizm wskazuje na wiele zalet 
związanych z tym drugim sposobem. Kolejny argument krytyczny polega 
na zwróceniu uwagi na to, że sposób tworzenia prawa (w wyniku decy-
zji, która może być arbitralna) powoduje, że istnieje ryzyko nieuwzględ-
niania wrodzonych, prospołecznych sentymentów człowieka. Inaczej mó-
wiąc, prawo jest arbitralne ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, 
jakie się z tym wiążą. Negatywnie została także oceniona zdolność prawa 
do stymulacji „działania przez niedziałanie” (wu-wei). Jest ono sztucznym 
tworem, zależnym od decyzji przygodnych decydentów, któremu daleko 
do ideału bezwysiłkowego funkcjonowania. Prawo nie nadaje się również 
do harmonizowania relacji społecznych, gdyż jest wyłącznie narzędziem 
realizacji określonego katalogu wartości. Ponieważ chroni ograniczoną, za-
wsze „zastygłą” aksjologię, w obliczu dynamiki wartości w społeczeństwie 
skutkuje to nieuniknionymi procesami neutralizowania wartości w prawie. 
Prawo, o jakim myśleli konfucjaniści, nie umożliwiało sytuacyjnie wrażli-
wej realizacji odmiennych wartości. Inaczej mówiąc, krytycznie oceniono 
jego zdolność do stopniowego ustanawiania harmonii społecznej.

Prezentując opinie legistów w kwestiach jurydycznych, trzeba od razu 
zaznaczyć, że odnoszą się one nie do jakiegokolwiek prawa, lecz tylko 
do takiego, które spełnia określone warunki (model prawa naśladujące-
go dao). Zresztą wiele konfucjańskich argumentów krytycznych wzglę-
dem opresyjnego prawa nawiązuje duchem do założeń nauki fajia. Myśl 
legistów zdecydowanie wychodzi poza propozycję podporządkowania 
ludzkich aktywności zadekretowanym wcześniej regułom. Przede wszyst-
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kim, zdaniem legistów, rządy za pomocą prawa-fa dopasowane są do wa-
runków makrospołecznych, związanych z określonym etapem rozwoju 
społecznego. Propozycja fajia – instytucjonalny przewodnik rządzenia 
– prezentowana jest jako najlepszy kierunek adaptacji do nowej sytua-
cji demografi cznej, ekologicznej, kulturowej i społecznej. Prawo zostało 
niegdyś stworzone przez mędrców w celu rozwiązywania rzeczywistych 
problemów społecznych. W nowych okolicznościach trzeba pójść krok 
dalej – zbudować system prawa naśladujący dao. W ten sposób stanie się 
ono kolejnym narzędziem służącym dobrostanowi ludzi. Niezależnie od 
swoich wad, prawo w relacji do innych czynników ustanawiania porząd-
ku, pozwala na rządzenie, które jest w największym stopniu uniezależ-
nione od cech osobowych jego twórców, adresatów i egzekutorów. Legi-
ści argumentowali na rzecz rządów za pomocą prawa, twierdząc, że tylko 
wtedy porządek społeczny jest generowany „z konieczności”, a nie zależy 
od możliwości wykorzystania cennych właściwości ludzi. Prawo służy za-
tem przewidywalności, która jest wartością nie do przecenienia w świe-
cie „wojny wszystkich ze wszystkimi”. Legiści podkreślali, że w sytuacji 
rządów prawa, minimalizowana jest możliwość manipulowania treściami 
powinności. Przez ustanowienie intersubiektywnych kryteriów oceny mi-
nimalizowana jest skala niezbywalnych trudności w szacowaniu ludzkich 
działań. Według legistów sytuacja monopolu czynnika determinującego 
zachowania – a jest nim prawo – także służy przewidywalności. Przewaga 
posługiwania się prawem i związanymi z nim instytucjami polega na nie-
zawodności działania i gwarancji osiągania celów. Sprawność i stabilność 
sztucznie stworzonego systemu zostały ocenione wyżej od nieprzewidy-
walnej genialności ludzi. Z uwagi na dużą złożoność społeczną procesy 
dokonujące się na poziomie jednostkowym nie mają, zdaniem legistów, 
związku z tym, co dzieje się na poziomie makrospołecznym. Zamiast 
rozwijać „oddolne metody” porządkowania, należy stworzyć zewnętrzne 
i niezawodne narzędzia oraz zadbać o to, aby miały one realną możliwość 
skutecznego wpływania na poziom mikrospołeczny. W tym względzie pra-
wo traktowane jest jako czynnik umożliwiający skuteczne porządkowanie 
w obliczu rozpadu świata społecznego. A zatem twierdzenie, jakoby nauka 
legistów promowała autorytaryzm albo wręcz totalitaryzm oraz opresyjne, 
niehumanitarne prawo uznać trzeba za nieprawdziwe.

Należy raz jeszcze podkreślić występowanie bogatych i wielowątko-
wych rozważań nad sferą jurydyczną w czasach chińskiej starożytności. 
Polemika na temat prawa stanowiła ważny element debaty nad narzędzia-
mi skutecznego ustanowienia porządku społecznego, choć bez wątpienia 
nie był to temat centralny. Trzeba cały czas pamiętać, że zarówno afi rma-



Zakończenie

245

tywne, jak i krytyczne głosy osadzone były w swoistej kulturze fi lozofi cz-
nej. Właśnie z uwagi na inne rozłożenie akcentów, inny wybór problemów 
oraz odmienne kategoryzacje, w czasie ponad dwóch wieków zachodnich 
studiów nad chińskim prawem, wykształciły się określone – nie zawsze 
adekwatne – wyobrażenia na temat chińskiej kultury prawnej. Dominuje, 
zrekonstruowana i poddana krytyce przez Wiliama Alforda (1997), wizja 
minimalizująca znaczenie prawa pozytywnego w ciągu trzech tysięcy lat 
rozwoju cywilizacji chińskiej, uznająca marginalne zainteresowanie pra-
wem w klasycznej chińskiej fi lozofi i. Odnośnie tej ostatniej kwestii ni-
niejsza praca przynosi argumenty na rzecz tezy o zaawansowanej refl eksji 
nad prawem, która prezentuje godną podziwu dojrzałość i wyrafi nowanie. 
Ponad dwa tysiące lat temu formułowano niebanalne wnioski na temat 
społecznych uwarunkowań działania prawa pozytywnego (konfucjanizm) 
oraz budowano postulatywną wizję prawa, opartą na interesujących zało-
żeniach (legiści).

Ograniczanie władzy politycznej

Kolejne pytanie badawcze dotyczy tego, czy i ewentualnie w jakim zakresie 
występują w obu doktrynach rozważania nad ograniczeniem władzy poli-
tycznej. Jest to zagadnienie ważne przynajmniej z dwóch powodów. Nie-
jednokrotnie formułowane są opinie uznające rujia za doktrynę przeciwną 
prawu, a fajia za fi lozofi ę promującą autorytaryzm, a nawet totalitaryzm. 
Obie koncepcje tworzyły fundamenty myśli chińskiej i stanowiły podsta-
wy rządów cesarskich (221 BC – 1911 AC), które przynajmniej od czasów 
Monteskiusza (Launay 2001) uznawane były za paradygmat orientalne-
go despotyzmu (gdzie rządzi kaprys władcy, a nie prawa). Występowanie 
w obu fi lozofi ach elementów mających ograniczać władzę kwestionowa-
łoby zasadność uznawania ich za fundamenty chińskiego despotyzmu. 
W takim przypadku czynników sprzyjających podobnemu sposobowi 
realizowania władzy politycznej należałoby szukać gdzie indziej. Kolejny 
powód wiąże się z występowaniem powiązań pomiędzy poszukiwaniem 
narzędzi ograniczania władzy politycznej, a myśleniem w kategoriach rzą-
dów prawa (rule of law) i konstytucjonalizmu. Z dzisiejszej perspektywy 
ważne jest, czy i w jakiej formie rozważania na ten temat pojawiają się 
w projektach rujia i fajia. W związku z rozpatrywaniem różnych projek-
tów reform w Chińskiej Republiki Ludowej zadawane jest pytanie o wystę-
powanie wewnętrznych źródeł określonych rozwiązań instytucjonalnych 
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i pokładów kulturowych umożliwiających recepcję zachodnich koncepcji 
albo rozwoju ich chińskich odpowiedników.

Nie wdając się w szczegółowe analizy dotyczące rozumienia rządów 
prawa i konstytucjonalizmu oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi, 
wystarczy zauważyć, że na najogólniejszym poziomie wyrażają one róż-
nicę pomiędzy rządami arbitralnymi a ograniczonymi. Najważniejsza 
idea, jaką reprezentują, polega na świadomym ograniczeniu realizowania 
władzy politycznej, co doskonale oddaje metaforyka przywiązanego do 
masztu Ulissesa, który w ten sposób antycypuje negatywne konsekwencje 
swych przyszłych reakcji na śpiew syren (Elster 2000: 88–166). W przy-
padku rządów prawa i konstytucjonalizmu wskazywane są różne narzę-
dzia intencjonalnego limitowania władzy politycznej (pewne metareguły 
dotyczące cech prawa lub sposobu jego funkcjonowania, określony zbiór 
wartości zasadniczych dla wszystkich regulacji prawnych, a także pewne 
zasady organizacji instytucji prawnych). 

Interpretacja pism uczonych konfucjańskich i legistycznych uzasad-
nia tezę, że obie szkoły rozwijały różne wizje minimalizacji arbitralnego 
elementu w rządzeniu i ograniczenia władzy politycznej. Dla rujia cha-
rakterystyczne jest rozproszenie procesów porządkowania. Z uwagi na 
wrodzone człowiekowi „cztery nasiona”, każdy może (i powinien) samo-
dojrzewać, co skutkuje wyrabianiem sprawności społeczno-moralnych, 
które pozwalają wpływać na procesy społeczne. W niektórych przypad-
kach może to prowadzić do zakwestionowania obowiązujących norm, 
a także do wypowiedzenia posłuszeństwa władcy (co zostało szczególnie 
dokładnie rozwinięte przez Mencjusza). Można powiedzieć, że stanowi-
sko konfucjańskie opiera się na ograniczaniu władzy politycznej przez 
stwarzanie warunków dla rozwoju dojrzałych jednostek, które pozostając 
w rozproszeniu, nieustannie i stopniowo wpływają na porządek. Takie 
podmioty dysponują sprawnościami społeczno-moralnymi, które chronią 
przed byciem zdominowanym przez innych oraz powodują niepodejmo-
wanie prób uprzedmiotowienia słabszych. Taka interpretacja nauki rujia 
odbiega od przeważających wykładni, które traktują inne konfucjańskie 
koncepcje jako egzemplifi kację albo ekwiwalent myślenia w kategoriach 
konstytucjonalizmu (i rządów prawa)5. Drugim elementem ograniczają-

5 Najczęściej to li traktowane są jako narzędzia limitujące władcę oraz prawo. Na przykład 
T. Ginsburg określa li jako „rodzaj wyższego prawa naturalnego, ograniczającego prawo pozy-
tywne” (2002: 794; też Jaeyoon Song 2009). Chaihark Hahm pisze o stosowaniu li jako ograni-
czenia władcy, poprzez dyscyplinowanie jego ciała i umysłu. W tym sensie, „li zastosowane do 
władcy funkcjonują jako normy konstytucjonalne” (2003: 46; ponadto 2009). Także Sungmo-
on Kim wskazuje na ograniczanie arbitralnej władzy przez li oraz de (2011: 371–399). Qian-
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cym władzę polityczną – obok zdecentralizowania i rozproszenia proce-
sów samodojrzewania – jest istnienie bogatej tradycji kulturowej i fun-
dowanych przez nią wspólnych zasobów moralnych. Ten rdzeń, związany 
z cywilizującą kulturą, umożliwia podejmowanie wspólnych aktywności, 
ale także stawia ograniczenia. Rujia rozwija zatem „miękki”, nieinstytu-
cjonalny konstytucjonalizm, oparty na trosce o jakość zasobów ludzkich 
związaną ze zdecentralizowaniem procesów porządkowania oraz funkcjo-
nowaniem cywilizującej tradycji kulturowej. W nauce konfucjańskiej nie 
występują jednak czynniki limitujące niezależne od stopnia rozwoju ludzi, 
które chroniłyby przed zdominowaniem rządzonych przez rządzących. 
Rację ma Liang Tao, który podkreślał, że konfucjański projekt rządów hu-
manitarnych „od początku do końca opierał się na braku instytucjonalnej 
ochrony” (2012: 220). Wydaje się, że rozwijanie systemu takiej ochrony 
o określonych cechach pozostaje w zgodzie z myślą konfucjańską.

W odpowiedzi na wskazane niedociągnięcia, nie unikając przy tym 
wszakże innych problemów, fajia kładzie nacisk na wymiar instytucjonal-
ny, przy całkowitym braku zainteresowania aretycznymi czynnikami limi-
tującymi władzę. Legiści postulują wprowadzenie systemu rządzenia, który 
zawiera pewne elementy przypominające zachodnią zasadę rządów prawa6. 
Wśród nich można wymienić: (i) uznanie prawa-fa za najwyższy w hierar-
chii porządek normatywny; (ii) przyjęcie zasady formalnej równości wo-
bec prawa, co było jednak uzasadniane prakseologią, a nie przyrodzonymi 
uprawnieniami; (iii) minimalizację arbitralności w działaniach urzędników 
poprzez związanie ich prawem; (iv) stabilizację realizowania władzy poli-

fan Zhang pojmuje li jako najwyższe w hierarchii normy stanowiące źródła praw pozytywnych 
i edyktów, odpowiadające konstytucji (2012: 5–9). Z kolej Bui Ngoc Son inaczej niż wskazani 
wyżej autorzy, w koncepcji „naprawy nazw” (zheng ming) widzi w li środek zapewniający właś-
ciwe działanie władzy państwowej poprzez jej ograniczenie i minimalizację arbitralności (2012: 
72). Można zatem wyróżnić wąskie podejście głoszące, iż władca, który będzie ograniczony ry-
tuałami i wyrobi w sobie pewne cechy charakteru, nie będzie tyranem. Z kolei zgodnie z szerszą 
interpretacją przypadek, gdy w obrębie całej wspólnoty politycznej, a nie tylko w odniesieniu do 
rządzących, zakorzenione są określone quasi religijne ceremonie społeczne, przypomina konsty-
tucjonalizm. W obu rozumieniach brakuje jednak rozwiązań na wyższym poziomie, chronią-
cych realizację tych „zasad konstytucjonalnych” pierwszego stopnia. 

6 Niektórzy uczeni na przekór powszechnym opiniom uznali wprost, że w nauce legistów 
występują elementy zasady rządów prawa (rule of law) (Turner 2002; Ip 2009), zasada suprema-
cji prawa pozytywnego i równości wobec prawa (Kang Jung In 2003: 255). Najbardziej zdecydo-
wanie wyraża taki pogląd K. Winston, dla którego w dziedzinie tworzenia prawa „istnieją war-
tościowe wewnętrzne chińskie źródła [zasady] rządów prawa” – właśnie w doktrynie fajia (2005: 
315). Odnośnie do konstytucjonalizmu H. Schneider trafnie zauważa, że legiści wypracowali za-
soby stanowiące elementy niezbędne dla konstytucjonalizmu (według niego zawierającego ideę 
rule of law). Są one „koniecznymi ale nie wystarczającymi warunkami dla konstytucjonalizmu” 
(2011: 50).
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tycznej poprzez wyznaczenie jej normatywnych ram; (v) związanie władcy 
prawem. Trzeba jednak pamiętać, że koncepcja legistów została wyarty-
kułowana w formie tezy o konieczności naśladowania działania dao przez 
prawo-fa, co stanowi wyraz jej specyfi cznego kulturowego kontekstu.

Program imitowania przez prawo sposobu dokonywania się prze-
kształceń w Przyrodzie można w kontekście ograniczania władzy politycz-
nej rozumieć trojako. Przede wszystkim może on być jedynie zabiegiem 
retorycznym, który pomaga uzasadnić bezwzględne i srogie rządy propa-
gowane przez legistów poprzez przywołanie wspólnego dla chińskiej sta-
rożytności rezerwuaru znaczeń związanych z dao oraz ustanowienie łącz-
ności z antytotalitarną fi lozofi ą taoistyczną. Co więcej, naśladowanie dao 
może być najlepszym sposobem skutecznego osiągania celów, do których 
należą wzmocnienie państwa albo ochrona interesu władcy. Postulowane 
przez legistów ograniczenie imperium władcy jest warunkiem skutecz-
ności jego polityki. Te dwie interpretacje pomijają ważne elementy myśli 
legistów. Inaczej trzeba bowiem rozumieć ideę imitacji dao przez prawo-
-fa przy założeniu, że fajia zmierzała do ustanowienia trwałego porządku 
społecznego, który z defi nicji służy ludziom. W rozdziale 1.5 przedsta-
wiono argumenty na rzecz tezy mówiącej o tym, że kategorie „korzyści 
ludu” (利民), „miłość [do] ludu” (愛民) lub „porządku [dla] ludu” (治民) 
stanowią ważny – o ile nie najważniejszy – element nauki legistycznej. 
Ochrona interesów państwa może zresztą mieć wartość tylko instrumen-
talną, w dłuższej perspektywie sprzyjającą wszystkim ludziom. Zgodnie 
z taką interpretacją, imitowanie dao przez fa wiąże się z „redukcją możli-
wości dominacji, a nie jej wzrostem” (Elstain 2011: 168; też Winston 2005: 
316). Oparty na fa system rządzenia nie jest narzędziem w rękach wład-
cy, służącym jego interesom, lecz w ostatecznym rozrachunku stanowi 
instrument ograniczania jego prywatnego interesu, co przyczynia się do 
skutecznego porządkowania oraz realizowania dobrostanu ludzi. Prawo-fa 
nie jest przez legistów traktowane jako sposób osiągania doraźnych ko-
rzyści przez władcę. Legistyczne prawo pozostaje dalekie od tego, by być 
środkiem do realizacji zachcianek i upodobań despoty. Promowane przez 
legistów rządy za pomocą prawa nie wiążą się z jakąś odmianą instrumen-
talizmu ad hoc7. 

7 Rozważania legistów nie przypominają przytoczonej przez L.L.  Fullera sytuacji hipote-
tycznego króla, który chce, aby jego słowa były prawem, po to by realizować swoje cele i warto-
ści. Wydaje rozkazy, obiecując nagrody za ich przestrzeganie i kary za nieprzestrzeganie. Brak 
konsekwentnego realizowania owych zapowiedzi prowadzi jednak do sytuacji, że czasem karze 
on osobę respektującą, a nagradza nieprzestrzegającą rozkazów. Fuller zauważa, że „najwidocz-
niej ten monarcha nigdy nie osiągnie swoich własnych celów, dopóki nie jest gotowy zaakcep-
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Zauważyć jednak trzeba, że o ile legiści zadbali o narzędzia samoogra-
niczania się wspólnoty politycznej na poziomie realizowania politycznej 
władzy, o tyle całkowicie pominęli kwestię limitacji na etapie procesu 
jej osiągania. Ten brak stawia pod znakiem zapytania skuteczność środ-
ków ograniczania władzy z uwagi na niestabilność związaną z nieuregu-
lowanym sposobem zajmowania pozycji rządzącego8. Co więcej, brakuje 
w koncepcji legistów rozważań nad sposobami instytucjonalnego nadzoru 
nad decyzjami władcy, pomimo niewątpliwej „świadomości granic władzy 
monarchy i niebezpieczeństw despotyzmu” (Pines 2013a: 85). Nie wystę-
puje tu żaden „strażnik” nadzorujący to, czy i w jakim zakresie realizowa-
na jest dyrektywa naśladowania dao przez prawo-fa. Kolejna wątpliwość 
związana jest z marginalnym potraktowaniem kwestii wyboru postawy 
aksjologicznej systemu prawa. Legiści uznają, że powinna ona być dopaso-
wana do konkretnej sytuacji makrospołecznej. Czy jednak wszystkie war-
tości uznawane w danych okolicznościach za korzystne dla ludzi winny 
stanowić aksjologiczną podbudowę prawa? Kto ma o tym decydować i we-
dług jakich kryteriów? Brak limitacji w tym zakresie prowadzi do możli-
wych manipulacji, a nawet poświęcania ważnych wartości dla osiągnięcia 
innych, oddalonych w przyszłości. Wobec braku nadzoru nad treścią de-
cyzji prawnych oraz zbiorem podstaw aksjologicznych prawa legistyczna 
koncepcja porządkowania przez dyscyplinowanie, które służy ludziom, 
może w pewnych warunkach znacznie oddalać się od ideału działania na 
„korzyść ludzi” w kierunku despotyzmu. 

Wynika z tego, że postulaty fajia nie są tożsame z zachodnią zasadą 
rządów prawa i związanym z nią konstytucjonalizmem (np. Schneider 
2011; Stępień 2012b). Można tu raczej mówić o podobieństwach rozwią-
zań instytucjonalnych oraz najogólniejszych wspólnych celach, co wcale 
nie oznacza identycznych uzasadnień i przyjmowanych założeń. Z pozoru 
podobne pomysły, które są rozwijane w różnych kulturach prawnych, nie-
rzadko opierają się na innych założeniach, służą innym wartościom auto-
telicznym oraz mogą być wkomponowane w odmienne kulturowo modele 
interpretacji świata. Pomimo tych wątpliwości dziedzictwo legizmu może 
okazać się ważne dla współczesnej rekonstrukcji chińskiej myśli politycz-

tować minimalnego samoograniczenia się, które przyniesie istotne powiązanie pomiędzy jego 
słowami i działaniami” (1958: 644). Han Fei wychodzi zdecydowanie poza takie rozumienie roli 
prawa i rządów przy jego pomocy. 

8 Zresztą cała starożytność chińska nie wyszła poza dyskusję, czy władza powinna być prze-
kazywana dziedzicznie, czy też Mandat Niebios (Tian ming) winien wskazywać władców. Nie 
rozważano żadnych pomysłów zorganizowania następstwa włodarzy politycznych, które byłyby 
bliskie demokracji bezpośredniej albo pośredniej (zob. Elstein 2010).
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nej w duchu demokratycznym (Elstein 2011: 168). W nauce fajia znajdują 
się istotne zasoby, na które składają się elementy konieczne, choć niewy-
starczające do ustanowienia zachodnich rządów prawa i implementacji 
idei konstytucjonalizmu; koncepcje legistów mogą też stanowić postawę 
do rozwijania sinocentrycznej, alternatywnej wizji konstytucjonalizmu 
i rządów prawa. Nie przesądzając, która z tych dróg powinna być wybra-
na (zob. np. Zheng Yongnian 2000; Pan Wei 2006; Baohui Zhang 2006), 
warto zadać pytanie o możliwość ewentualnego połączenia elementów 
tradycji konfucjańskiej i legistycznej z koncepcjami zachodnimi. Pytanie 
to wydaje się tym bardziej interesujące, że przed uczonymi obu szkół stały 
alternatywne drogi, które nie zostały wybrane.

Konfucjańsko-legistyczna „przestrzeń dyskursywna”

Wśród dalekosiężnych konsekwencji takiej, a nie innej „dyskursywnej 
przestrzeni”, jaka została wytworzona przy okazji polemiki konfucjanistów 
z legistami, wskazać trzeba posługiwanie się alternatywą: rządy cnót albo 
rządy praw. Choć początkowo alternatywa ta nie była nakreślona tak ostro, 
w naukach obu szkół znajdowały się zaczątki podobnego myślenia. Według 
rujia, opresyjne prawo nie pomaga w procesie samodojrzewania. Dla fajia 
samodoskonalenie nie jest z kolei ani warunkiem koniecznym, ani wystar-
czającym dla skutecznych procesów porządkowania. Dominująca w okre-
sie cesarskim narracja na temat rządzenia została zdominowana przez my-
ślenie negujące komplementarność obu metod podtrzymywania porządku. 
Nawet „konfucjonalizacja prawa” (zob. Wstęp) oraz późniejsze próby syn-
tezy obu stanowisk nie doprowadziły do wykrystalizowania się poglądu, 
który uznawałby możliwość rozwijania pożądanych cech charakteru przez 
uczestniczenie w działaniach instytucji publicznych (w tym prawnych) lub 
budowania systemu prawa na podstawie prospołecznych inklinacji czło-
wieka. Ostatecznie za czasów rządów dynastii Han konfucjańsko-legistycz-
ną polemikę sprowadzono do kontrowersji pomiędzy „rządami za pomo-
cą prawa” (fazhi 法治; czasem fazheng 法政) a „rządami humanitarnych/
cnotliwych ludzi” (renzhi 仁治; dezhi 德治; ale też renzheng 仁政). Wokół 
tego podziału aż do dziś koncentruje się dominująca narracja dotycząca 
rządzenia i podtrzymywania porządku społecznego.

Kolejną ważną cechą konfucjańsko-legistycznej „przestrzeni dys-
kursywnej” jest brak myślenia w kategoriach przyrodzonych uprawnień 
(rights) przynależnych każdemu człowiekowi. Najogólniejsze przyczyny 
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takiego stanu rzeczy związane były z niedokonaniem konceptualnego od-
dzielenia immanencji od transcendencji9. Dyskusja na temat prawa nie 
była zatem zorientowana na problematykę jego relacji do religii, ius natu-
rae, bądź sprawiedliwości czy słuszności. Zabrakło możliwości pojawienia 
się napięcia pomiędzy pozazjawiskowymi źródłami zasad organizujących 
(Objawianie; Słowo Boskie; prawa naturalne zewnętrzne względem tego, 
do czego się odnoszą) a „ziemskim” tworem człowieka określanym jako 
prawo. W rezultacie nie rozwijano koncepcji prawno-naturalnych ‒ czy 
to w kontekście jurydycznym, czy też naukowym. Oczywiście można na 
różne sposoby próbować uzasadniać istnienie przyrodzonych uprawnień. 
Ugruntowanie ich w świecie transcendencji umożliwiało jednak uczynie-
nie z nich trwałego, stabilnego i nieprzygodnego punktu odniesienia dla 
ustawodawstwa „z tego świata”. Ten sposób myślenia, przy występowa-
niu innych elementów, sprzyjał pojawieniu się dyskursu przyrodzonych 
uprawnień, podczas gdy brak rozwinięcia koncepcji „dwóch światów” do 
tego nie zachęcał. Trzeba także pamiętać, że wizje natury człowieka pre-
zentowane przez obie szkoły nie są esencjonalne, co stanowiło czynnik 
wpływający na brak zainteresowania uprawnieniami (zob. rozdział 2.4). 
Rujia i fajia podkreślają dynamiczne związki pomiędzy wrodzonym wypo-
sażeniem człowieka a środowiskiem. Realne efekty funkcjonowania wro-
dzonych „nasion dobra” oraz skłonności do kalkulowania zależą w dużym 
stopniu od czynników zewnętrznych. Dynamizm i relacyjność, a w przy-
padku konfucjanizmu także przyjęcie perspektywy ontogenetycznej, nie 
ukierunkowują na istnienie pozaspołecznych, wrodzonych uprawnień 
stanowiących część natury człowieka. Pomimo centralnego umiejscowie-
nia korzyści ludu, koncepcja przyrodzonych uprawnień jest nieintuicyjna 
dla obu tych fi lozofi i. Co więcej, rozwijane przez obie szkoły pomysły na 
ograniczanie władzy politycznej nie nawiązują do faktu istnienia (obowią-
zywania) niezbywalnych uprawnień, których żadna władza i prawo nie 
mogą naruszać. Nie bez znaczenia jest odrzucenie równości ludzi (jako 
podmiotów posiadających owe niezbywalne uprawnienia), która to rów-
ność mogła odegrać rolę ewentualnej podstawy konstytuowania porządku 
prawnego. Dla konfucjanistów ludzie są równi tylko w tym znaczeniu, że 
każdy wyposażony jest w zasoby umożliwiające samodojrzewanie. Legiści 
zaś uznawali specyfi kę „indywidualnej natury” każdego człowieka (inną 
kwestią jest, że postulowali formalną równość prawa, którą uzasadniano 

9 Nie dokonano także, być może uprzedniego względem tego podziału, oddzielenia tego, co 
się przejawia, i tego, co naprawdę jest. Ową odmienność podkreślali G. Loyd i N. Sivin w pracy 
porównującej naukowe myślenie w starożytnej Grecji i Chinach (2002: 203). 
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prakseologicznie). Krótko mówiąc, polemika pomiędzy obiema szkołami 
nie doprowadziła do wykształcenia się warunków sprzyjających powsta-
niu dyskursu na temat uprawnień. 

Jak zostało pokazane wyżej, narzędzia normatywne oceniano z uwagi 
na ich wpływ na procesy porządkowania. Wiążą się z tym przyjmowane 
przez uczonych obu szkół założenia o konieczności wyboru takich sposo-
bów ustanawiania porządku, które umożliwiałyby sytuacyjne dopasowa-
nie się do okoliczności (zob. rozdział 1.3)10. Wychodząc z perspektywy łą-
czącej analizy prowadzone na poziomie mikro- i makrospołecznym, rujia 
budowała infrastrukturę kulturową, za pomocą której ludzie wyrabialiby 
sobie zdolności niezbędne do dostosowywania się do konkretnej sytua-
cji. Podmiot posiadający katalog sprawności społeczno-moralnych potrafi  
twórczo i bezwysiłkowo łączyć różne wartości. Podejmuje w konkretnej 
sytuacji akty porządkowania, których oddziaływanie jest jednak ponadlo-
kalne. Rozpoczynając swe analizy od innego modelu społeczeństwa, legiści 
rozważali problematykę sytuacyjnego dopasowywania się do zmiennych 
okoliczności na całkiem innym poziomie – systemu rządzenia, instytucji 
i państwa. Uznali, że metody rządzenia należy dopasować do etapu ewolu-
cji społecznej. Gwarantem adaptatywności jest odpowiednie rozpoznanie 
cech sytuacji i dobór adekwatnych metanarzędzi. Choć w obu przypad-
kach analiza prowadzona jest na innym poziomie, to cel – zapewnienie 
adaptacyjności – jest bez wątpienia wspólny. Ważny element konfucjań-
sko-legistycznej „przestrzeni dyskursywnej” stanowi zatem poszukiwanie 
narzędzi umożliwiających sytuacyjne dostosowanie się do zmieniających 
się okoliczności.

10 JeeLoo Liu pisze w związku z tym o normatywizmie sytuacyjnym ujętym już w Księdze 
przemian. Zawarty w Księdze „moralny nakaz bycia w zgodzie z duchem czasu i cechami włas-
nej natury jest raczej odmianą etyki sytuacyjnej niż formą moralnego absolutyzmu” (2010: 41). 
Każda sytuacja wymaga właściwego działania, którego nie można sprowadzić do ogólnej normy. 
Wyraźnie podkreśla się konieczność wyznaczenia modus operandi zgodnego z określoną sytu-
acją, „która wymaga szczególnego sposobu działania, aby można się było do niej dostosować” 
(Wilhelm 2011: 10). Sytuacja determinuje zjawiska obiektywnie, zawsze też jest nieprzewidywal-
na w swym wyjątkowym charakterze – momencie zmiany.
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