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Wstęp

Faktem bezsprzecznym jest to, że w XX wieku, niezależnie od ak-
tualnego ustroju politycznego i bazy ideologicznej, wielokrotnie 
podejmowano w Państwie Środka wysiłki kopiowania praw obcych 
(dalej zwane w skrócie także jako KPO). W okresie schyłku rządów 
dynastii Qing przygotowano projekty aktów prawnych będących 
recepcjami europejskich kodyfikacji cywilnych i karnych (a w 1910 r. 
udało się nawet wprowadzić w życie nowy kodeks karny). Z powo-
dzeniem skopiowano zachodnie rozwiązania dotyczące sposobu 
sprawowania władzy politycznej (np. oddzielenie wymiaru spra-
wiedliwości od administracji, utworzenie trójstopniowego sądow-
nictwa na czele z Sądem Najwyższym oraz odrębnych prokuratur). 
Również w trudnych latach budowania republikańskich Chin na 
terenach kontrolowanych przez Kuomintang (zgodnie z utartą polską 
transkrypcją) miała miejsce recepcja zachodnich praw i kodyfikacji, 
czego efektem było wydanie tak zwanych Sześciu Kodeksów (Liu 
fa) oraz dominacja zachodnich metod, terminologii i stylu praw-
niczego. Tymczasem w latach pięćdziesiątych szeroko sięgano do 
rozwiązań prawnych (teksty prawne, organizacja instytucji, kształ-
cenie prawników, ideologia prawna) wypracowanych w Związku 
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Radzieckim oraz w krajach demokracji ludowej. Z kolei epoka 
„polityki otwarcia” (od 1978 r.) przyniosła szereg aktów selektywnego 
kopiowania rozwiązań prawnych obowiązujących w krajach Europy 
Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, a także regulacji prawa 
międzynarodowego.

Z uwagi na proporcję pomiędzy zmianami (bian) i ciągłością 
(tong)1 procesy te rozmaicie interpretowano. Zgodnie z najszerzej 
reprezentowanym stanowiskiem w XX wieku implozja odmiennych 
systemów prawnych skutkowała w Państwie Środka przerwaniem 
ciągłości rozwoju prawa. Ph.C.C. Huang, jeden z najwybitniejszych 
historyków prawa chińskiego, zauważa, że już pod koniec rządów 
Qing „tradycyjne prawo zostało całkowicie odrzucone na rzecz 
importowanego prawa zachodniego”2. Z kolei J.W. Head twierdzi, że 
doświadczenia XX wieku „nie były zwykłym zaburzeniem ciągłości 
chińskiej tradycji prawnej, ale przeciwnie − całkowitym i nieodwra-
calnym zerwaniem więzi z tą tradycją”3. Zgodnie z dużo bardziej 
subtelnym stanowiskiem rzeczywiście dokonywały się znaczące 
przemiany chińskiej kultury prawnej, przy jednoczesnym oddziały-
waniu czynników podtrzymujących ciągłość, co wyjaśniano przez: 
(1) podejmowane przez praktyków prawnych na poziomie mikro-
społecznym akty uzgadniania „starego” i „nowego”4, (2) odmienną 

1 Chociażby J. Levenson (Confucian China and Its Modern Fate: The Pro-
blem of Intellectual Continuity, Berkeley 1959) poświęcił temu ogólnemu 
zagadnieniu pierwszą część swojej trylogii, pokazując złożone zależności 
między zmianą i ciągłością kulturową. Generalnie stał on na stanowisku 
występowania epistemologicznego pęknięcia pomiędzy tradycyjnymi, „kon-
fucjańskimi” a nowoczesnymi Chinami. Według Levensona uwidacznia się 
ono w powstaniu nowego intelektualnego języka, który jest czymś innym 
aniżeli tylko starym słownikiem uzupełnionym nowymi terminami (tamże, 
s. x, 158 i nast.).

2 Ph.C.C. Huang, Chinese Civil Justice, Past and Present, Lanham 2010, s. xii 
(tłumaczenie cytatów obcojęzycznych w artykule – M.S.).

3 J.W. Head, China’s Legal Soul: The Modern Chinese Legal Identity in Historical 
Context, Durham 2009, s. 95; zob. też Jianfu Chen, The Transformation of 
Chinese Law – From Formal to Substantial, „Hong Kong Law Journal” 2007, 
vol. 37/2, s. 701; Yu Xingzhong, Western Constitutional Ideas and Chinese 
Discourse on Constitutionalism, [w:] S. Balame, S. Balme (ed.), Building 
Constitutionalism in China, New York 2013, s. 153.

4 Dla przykładu: M. Ng zwraca uwagę na rolę wielu różnorodnych zmien-
nych wpływających na „prawo w działaniu”, poprzez co owa ciągłość jest 
zachowana [Legal Transplantation in Early 20th Century China – Practicing 
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podstawę ideologiczną/aksjologiczną całego porządku prawnego5, 
(3) silne oddziaływanie dystynktywnych cech tamtejszej kultury 
prawnej6. Już sama ta nierozstrzygnięta dyskusja nad zmianami 
i ciągłością wskazuje na złożoność zagadnienia kopiowania praw 
obcych w Chinach. Kwestia KPO wiąże się bezpośrednio z funda-
mentalnymi pytaniami dotyczącymi: kontynuacji kulturowej (np. 
jaka jest relacja kopiowanego prawa do tradycji?), sposobów i dróg 
modernizacji społeczeństwa (np. czy kopiowanie prawa zachodniego 
pociąga za sobą podążanie zachodnią trajektorią rozwojową, czy 
procesy globalizacyjne potęgują skalę kopiowania?) oraz tożsamości 
kulturowej (np. czy kopiowanie powoduje umocnienie, hybrydyzację 
lub osłabienie tej tożsamości?).

Jeśli wziąć pod uwagę szczególną złożoność aktów KPO w Chi-
nach, związaną z nakładaniem się na siebie poszczególnych „fal” 
kopiowanego prawa oraz z olbrzymią złożonością i swoistą drogą 
rozwojową cywilizacji chińskiej, uderza „płaskość” i trywialność 
rozważań prowadzonych na ten temat. Dominują uproszczone 
wizje dotyczące tego, jakie były ich przyczyny, jak przebiegały oraz 
do czego doprowadziły te procesy. Brakuje też osadzenia rozważań 
nad kopiowaniem prawa na tle wskazanych wyżej fundamentalnych 
pytań dotyczących dynamiki kulturowej, modernizacji i globalizacji7. 

Law in Republican Beijing (1910s−1930s), London 2014]. W podobny sposób 
argumentuje P. Potter, podkreślając, że skopiowane prawo zachodnie (in-
stytucje i procedury) są „kierowane przez lokalne warunki” (The Chinese 
Legal System: Globalization and Local Legal Culture, London 2001, s. 2). 
Nowoczesne, przypominające zachodnie prawo chińskie cały czas „pozostaje 
zdominowane przez lokalną kulturę prawną”.

5 Przykładowo: Wang Guiguo, nie zaprzeczając wpływom zapożyczeń prawnych, 
uważa, że „w większości przypadków Chiny wydają się jednak akceptować 
postanowienia i terminologię zagranicznych praw, ale nie ich wartości oraz 
leżące u ich podłoża zasady” (The Legal System of China, [w:] Wang Guigu, 
John Mo (ed.), Chinese Law, The Hague 1999, s. 3−4).

6 Wspominany już Ph.C.C. Huang, wyraziciel stanowiska opowiadającego się za 
przerwaniem ciągłości rozwoju prawa chińskiego, zarazem podkreśla leżący 
u podłoża chińskiej tradycji prawa „oryginalny sposób myślenia faworyzujący 
praktykę” (dz. cyt., s. 11), wpływający na działanie każdego „transplantu”.

7 Nie jest przedmiotem niniejszego tekstu całościowa krytyczna analiza dotych-
czasowych studiów nad KPO w Chinach, które zresztą powielają większość 
błędów badań nad KPO. Autor tego opracowania wspólnie z Michałem 
Dudkiem, w związku z projektem badawczym pn. „Skuteczność kopiowania 
praw obcych”, wysunęli w stosunku do prowadzonych dyskusji o KPO zarzuty: 
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Wobec tej krytycznej diagnozy celem niniejszego tekstu jest pogłę-
bienie i wzbogacenie rozważań nad zjawiskami KPO w Państwie 
Środka w XX wieku. Cel ten będzie zrealizowany nie poprzez doko-
nanie bardziej precyzyjnego, faktograficznego opisu poszczególnych 
aktów kopiowania, ale przez wstępną rekonstrukcję epistemicznych 
problemów, na jakie natrafiamy, dokonując interpretacji zjawisk 
KPO podejmowanych w Państwie Środka.

Bariery wpisane w trud zrozumienia aktów kopiowania prawa 
obcego związane są z przyjmowanymi założeniami (najczęściej 
zresztą niewyartykułowanymi) dotyczącymi sprawczości, prawa, 
kultury oraz relacji między nimi wszystkimi. Odmienne założenia 
wyjściowe wpływają na efekty procesów poznawczych, mających za 
przedmiot akty KPO w Chinach. Inaczej mówiąc, to, jak myślimy 
o świecie społecznym, w znacznym stopniu wpływa nie tylko na 
ocenę samej możliwości oraz skuteczności kopiowania, ale także 
na opis tych zjawisk. W ten sposób stoimy zatem na stanowisku 
występowania kulturowych mechanizmów współdeterminujących 
szeroko rozumiane procesy poznawcze8. Z uwagi na powszechność 
takich praktyk w XX wieku oraz dobrze udokumentowaną (szcze-
gólnie przez psychologów kulturowych) odmienność chińskiego 
modelu interpretacji świata wydaje się, że przykład Państwa Środka 
jest doskonałym laboratorium dla analizy problemów poznawczych 
związanych z interpretacją wysiłków KPO. Specyfika „chińskiego 
sposobu myślenia” pozwoli na wydobycie i zakwestionowanie naj-
ważniejszych założeń wpływających na rozumienie aktów KPO. 
Zaprezentowany poniżej katalog epistemicznych barier nie jest by-

chaosu pojęciowego, niesatysfakcjonujących prób delimitacji zjawiska KPO, 
braku odwoływania się do instrumentarium pojęciowego i teoretycznego 
nauk społecznych, pomijania ideologicznego uwikłania problematyki KPO, 
marginalizacji zagadnienia skuteczności KPO.

8 Zob. np. R. Nisbett, K. Peng, I. Choi, A. Norenzayan, Culture and Systems 
of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition, „Psychological Review” 
2001, vol. 108, no. 2, s. 295; A. Wójcik, Władza i wolność. Filozoficzne idee 
cywilizacji liberalnej i konfucjańskiej w próbie międzykulturowego porów-
nania, Kraków 2002, s. 23; C. Heyes, Cztery drogi ewolucji poznawczej, [w:] 
W. Pisula (red.), Psychologia porównawcza, Warszawa 2006, s. 309−313; 
M. Stępień, Prawa człowieka na tle konfucjańskiego modelu interpretacji 
świata, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie, Toruń 2008,  
s. 331−335.
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najmniej zamknięty oraz uniwersalny. Wyraża on przede wszystkim 
ograniczenia zachodniego episteme w tym względzie9.

Problemy z rekonstrukcją teleologii i aksjologii

Rozpocznijmy od zwrócenia uwagi na to, że występują uniwersalne 
problemy związane z przypisywaniem określonych stanów świa-
domości aktorom społecznym na podstawie ich deklaracji, działań 
lub też ich skutków (artefakty). Jeszcze większe są potencjalne 
trudności z właściwą askrypcją stanów świadomości działających 
aktorów pochodzących z innej kultury aniżeli podmiot interpretu-
jący. Szczególnym przejawem tych zagadnień jest sytuacja przypi-
sywania aktorom, podejmującym wysiłek kopiowania praw obcych, 
adekwatnych celów i wartości jedynie na podstawie znajomości 
artefaktów. Występują poważne trudności z ustaleniem tego, co 
dokładnie kopiujący zamierzali osiągnąć oraz jak wartościowali ten 
stan. Przekładają się one bezpośrednio na dyskusję o skuteczności 
KPO, która ma sens dopiero wtedy, gdy cele i wartości są znane. 
Jakie czynniki wpływają na występowanie tych trudności?

Problemy z rekonstrukcją teleologii i aksjologii KPO wynikają już 
z tego, że to, do czego zmierzamy (cele), nie zawsze jest jednocześnie 
przeżywane jako pożądany stan rzeczy (wartości)10. W pewnych oko-
licznościach kopiowanie praw obcych może nie być wartościowane 
pozytywnie przez podmioty podejmujące ten wysiłek (chociażby 
tzw. transplanty wymuszone, zgodnie z podziałem J.M. Millera). 
Kolejny problem związany jest z tym, że ten sam cel może być 
oparty na odmiennej aksjologii. Podmiot zmierzający – poprzez 
kopiowanie rozwiązań prawnych innych społeczeństw – do osią-
gnięcia celu, na przykład stabilności, może się opierać na różnych 

9 Bez rozstrzygnięcia w tym miejscu pozostaje niełatwa kwestia relacji pomię-
dzy: (1) generalnymi problemami rozumienia jakiegokolwiek przedmiotu, 
(2) ograniczeniami w zrozumieniu aktywności aktorów ukształtowanych 
w obrębie innych kulturowych modeli interpretacji świata, (3) specyficz-
nych trudności epistemicznych wpisanych w interpretację KPO oraz (4) 
szczególnych problemów zrozumienia wysiłków kopiowania praw obcych 
podejmowanych w Chinach.

10 Np. K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 73−93.
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motywach aksjologicznych. Dąży do stabilności, gdyż: (1) służy 
to do utrzymania władczej pozycji, co jest dla niego niezmiernie 
ważne, albo (2) pomaga w ten sposób wszystkim ludziom, co prze-
żywa jako niezbywalny obowiązek etc. Mając dostęp wyłącznie do 
artefaktów, zdecydowanie łatwiej jest trafnie zrekonstruować cele 
aniżeli wartości, jednak nawet to pierwsze zadanie wcale nie jest 
łatwe. Jak wiemy, właściwa identyfikacja celów nie musi jednocze-
śnie oznaczać adekwatnego rozpoznania aksjologicznego wymiaru 
ludzkiej aktywności11. Interpretując wysiłki KPO, należy zatem 
odróżnić od siebie pytania: jaki jest cel kopiowania, dlaczego ktoś 
dąży do realizacji danego celu właśnie poprzez zabiegi kopiowania, 
czy cel ów jest jednocześnie wartością oraz jakie czynniki związane 
z procesami wartościowania kierują aktora do wyboru takiego, a nie 
innego celu? Przykładowo: jeżeli nawet zgodzimy się, że władze 
chińskie zmierzają do wprowadzenia zasady rządów prawa, to 
powstaje pytanie o to, jakie ewentualne motywacje aksjologiczne 
kryją się za tymi aktywnościami.

Należy również pamiętać, że kopiujący najczęściej posiadają 
władzę polityczną, z czego wynikają dwie zasadnicze konsekwencje. 
Po pierwsze, znajdują się oni w sytuacji umożliwiającej względnie 
łatwe kopiowanie, zwłaszcza w przypadku, gdy nie są brane pod 
uwagę kontekst, wymiar aksjologiczny oraz złożoność zagadnie-
nia skuteczności etc. Jak stwierdza Jianfu Chen w odniesieniu do 
współczesnych Chin, akty kopiowania przypominają raczej szybkie 
„przepisywanie”, a nie adaptowanie. Do adaptowania niezbędne są 
analizy „lokalnych warunków”, „lokalnych zasobów”, czyli analizy 
czynników środowiskowych, wpływających pozytywnie albo ogra-
niczających skuteczność „transplantowanego” prawa12. Względna 
łatwość w podejmowaniu wysiłków kopiowania wpływa na możli-
wość częstego posługiwania się tym narzędziem przez polityków 
dla realizacji różnorodnych celów.

Po drugie, warunki strukturalne związane z rządzeniem sprzy-
jają oddzielaniu się „tego, co się mówi/robi”, od „tego, co się myśli/

11 Co więcej, zasygnalizujemy również, że bazując na wiedzy o artefaktach, 
bardzo trudno jest odróżnić cele/wartości instrumentalne od autotelicznych 
związane z KPO.

12 Jianfu Chen, The Transformation…, s. 737−738.
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przeżywa jako pożądane”. W ten sposób rośnie niebezpieczeństwo 
występowania u podmiotów podejmujących wysiłki KPO znacznych 
różnic pomiędzy deklarowaną/oficjalną/publiczną a przeżywaną/
realną/prywatną teleologią i aksjologią. Nie oznacza to, że aktyw-
ność polityków zawsze wiąże się z nieautentycznością i fałszem, 
także w odniesieniu do KPO. Niemniej jednak strukturalne czyn-
niki związane z dynamiką realizacji władzy politycznej powodują, 
że deklaracje polityczne albo nawet realne zmiany na poziomie 
artykułowanych i realizowanych celów/wartości związanych z ko-
piowaniem mogą być aktywnościami fasadowymi, podejmowanymi 
w rzeczywistości dla realizacji innych, ukrytych celów/wartości. 
W dużym stopniu ten problem odnosi się również do współczesnej 
polityki Chińskiej Republiki Ludowej. Wprowadzane zmiany pra-
wa, które można odczytać jako próbę implementacji zachodnich 
standardów (np. nowelizacja Konstytucji w 2004 r., czy też nowela 
Kodeksu karnego w 2012 r. – programy rządowe mające na celu 
ugruntowanie koncepcji praw człowieka i rządów prawa), często 
oceniane są jako „działania fasadowe”, „gra pod publikę”, „czysta reto-
ryka”. Tytuł artykułu Jianfu Chen doskonale oddaje ten problem: czy 
nawet znaczące reformy zmierzające do instytucjonalizacji rządów 
prawa są „skokiem naprzód, czy tylko symbolicznym gestem”?13 Nie 
zwraca się jednak uwagi na możliwość występowania odwrotnego 
kierunku manipulacji przekazem politycznym. Przecież odwoły-
wanie się przez rządzących do idei „chińskiego modelu” (zhongguo 
moshi) oraz określanie przyjmowanych rozwiązań jako reform 

„z chińskim charakterem” (zhongguo tese)14 albo nawet mających 
współgrać z ideą „chińskiego snu” (zhongguo meng), prezentowane 
jako element podążania własną autochtoniczną drogą, mogą być 
tylko „fasadą” skrywającą postępujące akty selektywnego kopiowania 
rozwiązań prawnych innych krajów. Zresztą można zaobserwować 
w tym względzie zmianę oficjalnego dyskursu. Gdy rządzący pragnęli 

13 Jianfu Chen, The Revision of the Constitution in the PRC: A Great Leap 
Forward or a Symbolic Gesture?, „China Perspectives” 2004, vol. 53.

14 Kai Wang, Whateverism with Chinese Characteristics: China’s Nascent 
Recognition of Private Property Rights and Its Political Ramifications, „East 
Asia Law Review” 2011, vol. 43; K. Chi-Kin Cheung, Away from Socialism. 
Towards Chinese Characteristics: Confucianism and the Futures of Chinese 
Nationalism, „China Information” 2012, vol. 26/2.
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zachęcić zagranicznych inwestorów oraz w późniejszym okresie 
wstąpić do WTO, podkreślano fakt dokonywania „transplantów” 
z Zachodu i stopniowej westernizacji prawa. Wraz ze wzrostem 
ekonomicznego i geopolitycznego znaczenia państwa (oraz na-
rastaniem pobudzanego także odgórnie nacjonalizmu i udanym 
wyjściem z „wieku upokorzenia”) dostrzec można wzrost odwołań 
do własnej tradycji, a dokonywane „transplanty” zaczynają, zgodnie 
z prezentowaną narracją, posiadać „chiński charakter”.

Dodatkowo w proces kopiowania zaangażowanych jest wiele 
podmiotów (oraz wielu „odbiorców” komunikatów o aktach KPO), 
co jest zarazem jednym z czynników powodujących, że najczęściej 
współwystępuje wiele celów związanych z konkretnym wysiłkiem 
KPO oraz niejednolita podstawa aksjologiczna. Dla zilustrowania 
tych trudności przeanalizujmy wysiłki podjęte przez część elit 
chińskich pod koniec rządów dynastii Qing. Korzystając ze zgro-
madzonej na Zachodzie i w Japonii wiedzy, zaczęto wprowadzać 
reformy oparte na selektywnym kopiowaniu tamtejszych kodyfikacji 
i praw, zasad ustrojowych, modeli organizacji sądownictwa i za-
wodów prawniczych. Badania historyków skłaniają do postawienia 
tezy, że cele tych reform wychodziły daleko poza hasłowe, niewiele 
mówiące „znalezienie” i „skopiowanie” odpowiedniego ustroju15. 
W tym przypadku mamy raczej do czynienia z bardzo złożonym 
kompleksem celów (doraźnych i długoterminowych, instrumen-
talnych i zasadniczych), które dodatkowo zmieniały się w czasie. 
Odzwierciedla to nie tylko pluralizm teleologii, ale i aksjologii 
urzędników, doradców, szerzej − elity politycznej, zaangażowanych 
w proces KPO.

15 Zob. np. H.L. Yen, A Survey of Constitutional Development in China, New 
York 1911; Pan Wei-tung, The Chinese Constitution: A Study of Forty Years 
of Constitution-making in China, Washington, D.C. 1945; Chuzo Ichiko, 
Political and Institutional Reform 1901−11, [w:] J.K. Fairbank, Kwang-ching 
Liu (ed.), Cambridge History of China, vol. 11, part 2, Cambridge 1980; N. Me-
ienberger, The Emergence of Constitutional Government in China (1905–1908). 
The Concept Sanctioned by the Empress Dowager Tz’u-Hsi, Berno 1980; R.S. 
Horowitz, Breaking the Bonds of Precedent: The 1905−6 Government Reform 
Commission and the Remaking of the Qing Central State, „Modern Asian 
Studies” 2003, vol. 37/4; F. Benitez-Schaefer, Transformation through Trans-
fer: Legal Developments at the End of the Qing Dynasty, [w:] G. Mühlemann, 
M. Tomášek (ed.), Interpretation of Law in China, Prague 2011.
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Wśród najważniejszych z celów wymienić należy renegocjację 
„nierównych traktatów” i odstąpienie od zasady eksterytorialności16, 
której postrzeganie i ocena funkcjonowania zmieniły się wśród 
tamtejszej elity głównie pod wpływem doświadczeń urzędników 
wydelegowanych do specjalnych misji w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku. Wraz z coraz lepszym rozumieniem modus operandi 
imperiów zachodnich i roli prawa międzynarodowego w układa-
niu relacji między nimi zaczęto dostrzegać negatywne jej skutki. 
W praktyce (przy jednoczesnych słabościach władzy centralnej) jej 
obowiązywanie doprowadziło do tworzenia się enklaw wyjętych 
spod jurysdykcji dworu Qing. Znacząco utrudniało to kontrolę 
nad procesami gospodarczymi oraz uniemożliwiało prowadzenie 
suwerennej, skoordynowanej polityki, zwłaszcza ekonomicznej. 
Podobnie jak dużo wcześniej w Japonii, zaczęło dojrzewać przeko-
nanie o konieczności renegocjacji „nierównych traktatów”. W tym 
aspekcie kopiowanie miało realizować ważne cele propagandowe, 
polegające na przekonaniu Zachodu co do kierunku chińskich 
przemian. Dla innych podmiotów uczestniczących w reformie ce-
lem zapożyczania rozwiązań zachodnich było budowanie silnego 
i suwerennego państwa skutecznie funkcjonującego w nowym, już 
niesinocentrycznym świecie. Wielu członków elity biurokratycznej 
traktowało recepcję jako sposób dokonania gruntowanej reformy, 
pozwalającej „zachować narodową suwerenność”17. Dla niektórych 
było to narzędzie swoistej zmiany cywilizacyjnej, zmiany zasad 
organizujących kooperację ludzi w obrębie chińskiej wspólnoty 
politycznej (np. Kang Yuowei, Liang Qichao). W grę wchodziło rów-

16 Zgodnie z art. 12, podpisanego w 1902 r. z Wielką Brytanią tzw. traktatu 
Mackaya, Chiny wyraziły pragnienie „reformy systemu sądowego i uzgod-
nienia go z [systemami] krajów Zachodu”. Natomiast Wielka Brytania za-
powiedziała w związku z tym „gotowość do zrzeczenia się jej uprawnienia 
do eksterytorialności”. Jednak to państwo brytyjskie zachowało prerogatywę 
polegającą na monitorowaniu i ocenie starań drugiej strony. Zgodnie z tym 
postanowieniem reforma systemu sądowego oparta na wzorach zachod-
nich (nie precyzując dokładnie jakich) stała się warunkiem odstąpienia od 
eksterytorialności przez Wielką Brytanię, która jednocześnie zachowała 
możliwość oceny wysiłków strony chińskiej w tym aspekcie. W następnym 
roku dwór Qing podpisał umowę ze Stanami Zjednoczonymi, zawierającą 
niemalże identyczne postanowienia w tym względzie.

17 Ph.C.C. Huang, dz. cyt., s. xii.
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nież zminimalizowanie wewnętrznej krytyki działań reformatorów 
i osiągnięcie kompromisu. Selektywne kopiowanie stało się sposo-
bem na dokonanie reform systemu rządzenia, które wprowadzane 
w innym wypadku spotykałyby się z dużym oporem (szczególnie 
Mandżurów). Kolejnym celem realizowanym przez potężną frakcję 
mandżurskich arystokratów, a bezpośrednio związanym z KPO, było 
zachowanie władzy przez rządzącą dynastię, której legitymizacja 
została poważnie zachwiana.

Kolejna przyczyna problemów w rekonstrukcji teleologii i aksjo-
logii KPO związana jest z zakładaniem zbyt optymistycznej wizji 
zakresu świadomego kształtowania celów i roli aksjologii w ludzkiej 
aktywności. Szereg koncepcji i teorii rozwijanych w naukach spo-
łecznych (szczególnie w ekonomii behawioralnej) i przyrodniczych 
(zwłaszcza w neuronaukach) wskazuje na ograniczenia w zakresie 
ludzkiej sprawczości. Jedną z nich jest koncepcja „ścieżki zależności” 
(path dependence)18 − zgodnie z nią w pewnych warunkach ludz-
kie decyzje stanowią tylko konsekwencję wcześniejszych zjawisk/
wyborów, które ograniczają przestrzeń decyzyjną, co nierzadko 
skutkuje podejmowaniem mało optymalnych decyzji. Bazując na 
koncepcji „ścieżki zależności”, można próbować wyjaśniać procesy 
związane z dynamiką KPO w Chinach. Wielopoziomowy konflikt 
Komunistycznej Partii Chin z Kuomintangiem oparty na pobudza-
niu ideologicznych antagonizmów między nimi stworzył sytuację, 
w której komuniści po przejęciu władzy i zjednoczeniu kraju byli 
dalecy od kontynuowania realizowanej przez swych oponentów 
strategii kopiowania rozwiązań państw zachodnich (pomimo prób 
nawiązania kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi). Byli zmuszeni 
do poszukiwania innych inspiracji dla reform i do zbudowania 
podstawy ideologicznej swych rządów. W lutym 1949 roku Komu-
nistyczna Partiach Chin zajęła stanowisko w sprawie tak zwanych 
Sześciu Kodeksów i całego korpusu prawa wydanego przez Kuomin-
tang, polegające na całościowym ich derogowaniu. Jednocześnie 
wskazywano, że kształcenie kadr powinno się odbywać w duchu 

18 Zob. np. G. Schreyögg, J. Sydow, Understanding Institutional and Organi-
zational Path Dependencies, [w:] G. Schreyögg, J. Sydow (ed.), The Hidden 
Dynamics of Path Dependence. Institutions and Organizations, Basingsto-
ke−New York 2010.
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potępiania i krytyki tych aktów prawnych, traktowanych jako „prze-
ciwne/niesprzyjające ludziom”, podobnie zresztą jak „burżuazyjne” 
prawa europejskie, amerykańskie i japońskie. Zalecano natomiast 
studiowanie koncepcji prawa i państwa rozwijanej w marksizmie-

-leninizmie i opartej na nim myśli Mao Zedong19. Było to konse-
kwencją szeregu wcześniejszych decyzji KPCh oraz rozwoju sytuacji 
geopolitycznej w kierunku polaryzacji sowieckich i amerykańskich 
sfer wpływów. W ten sposób zamknięto drogę dla jawnego kopio-
wania „kapitalistycznych” rozwiązań oraz praw, a jednocześnie 
otworzono ją szeroko dla pomysłów sowieckich. Zgodnie z modelem 
ścieżki zależności G. Schreyögga i J. Sydowa nastała wówczas faza 

„zamknięcia się” (lock in).
W bardzo podobny sposób można interpretować konsekwen-

cje strategicznej decyzji frakcji Deng Xiaopinga o stopniowym 
otwarciu ekonomicznym Państwa Środka i selektywnej integracji 
z gospodarką światową. Realizacja tego celu wymagała odwołania 
się także do zachodnich („burżuazyjnych”) porządków prawnych 
(najczęściej via Tajwan i Japonię, które już wcześniej dokonały 
recepcji rozwiązań zachodnich) w poszukiwaniu wzorów dla po-
trzebnych w nowych okolicznościach regulacji, szczególnie prawa 
cywilnego, prawa handlowego, prawa ochrony własności intelektu-
alnej (a z czasem też prawa ochrony środowiska). Z drugiej strony 
dysponowano skąpymi zasobami ludzkimi, a olbrzymia większość 
wykształconych prawników rozwijała się zawodowo w czasach 
wzmożonych kontaktów z ZSRR. Co więcej, w zasadzie nie istniały 
wówczas dogmatyki prawnicze, a jedynie ogólna marksistowsko-

19 Yu Xingzhong, Legal Pragmatism in the People’s Republic of China, „Journal 
of Chinese Law” 1989, vol. 3, s. 33; Tsung-Fu Chen, Transplant of Civil Code 
in Japan, Taiwan, and China: With the Focus of Legal Evolution, „National 
Taiwan University Law Review” 2011, vol. 6/1, s. 413. Dyrektywa ta znalazła 
szerszy wymiar we Wspólnym Programie (Gong tong gang ling) z 1949 r., 
który stanowił do 1954 r. tymczasowe prawo podstawowe Chińskiej Repu-
bliki Ludowej. W art. 17 stwierdzono: „wszystkie prawa, zarządzenia oraz 
system wymiaru sprawiedliwości Rewolucyjnego Rządu Kuomintangu uci-
skające ludzi zostają unieważnione. Winny być wydane prawa i zarządzenia 
chroniące ludzi, a ludowy system wymiaru sprawiedliwości powinien być 
ustanowiony”. Choć literalnie derogowano tylko te regulacje, które „uciskają 
ludzi”, to jednak należy zaznaczyć, że z definicji za takie uznano wszystkie 
akty prawne wydane przez Kuomintang.
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-leninowska filozofia prawa20. Trudno się zatem dziwić, że termi-
nologia, struktura i poszczególne rozwiązania stosowane w nowych 
aktach prawnych były najczęściej inspirowane prawem i doktryną 
zachodnią, ale cała metaforyka, preferowany sposób wykładni oraz 
podstawa aksjologiczna jednocześnie pozostawały „socjalistyczne”21. 
Po raz kolejny złożony proces KPO był zdeterminowany warunka-
mi wyznaczonymi przez wcześniejsze czynniki. Wynika z tego, że 
podczas interpretacji konkretnych wysiłków KPO należy stawiać 
pytania o możliwości wyjaśniania tych procesów przez odwołanie 
się do teorii, które implikują znacznie mniejszą dozę sprawczości 
przypisywanej aktorom społecznym.

Baz wątpienia także różnice międzykulturowe w sposobie komu-
nikowania wpływają na czynność przypisywania celów i wartości 
w związku z KPO. Dużo trudniej jest podmiotom przyzwyczajonym 
do modelu komunikacji (także politycznej i prawnej) polegającego 
na podążaniu „najprostszą drogą do celu” (Zachód) zrekonstruować 
właściwą teleologię i aksjologię aktów kopiowania podejmowanych 
przez aktorów, dla których preferowany sposób komunikacji stanowi 
model „drogi okrężnej do celu” (Chiny)22. Trudności występujące 
w odwrotnym kierunku nie są, oczywiście, mniejsze. Oprócz tego 
najbardziej ogólnego wymiaru należy także brać pod uwagę funk-
cjonujące w konkretnym dyskursie prawnym tabu oraz eufemizmy. 
Bez ich znajomości trudno dotrzeć do subtelności dyskusji prowa-
dzonych na temat KPO. Dla przykładu: we współczesnych chińskich 
debatach nad kierunkiem rozwoju systemu politycznego i miejscach 
rozwiązań zachodnich termin „demokracja konstytucyjna” (xian-
zheng minzhu) powszechnie rozumiany jest jako wielopartyjny 
system polityczny, o którym nie wolno się wypowiadać. Innym 
swoistym tabu jest posługiwanie się wyrażeniem „niezależność 
sądownictwa” (sifa duli), które oznacza strukturalną i funkcjonalną 
autonomię sądów kształtowaną według wzorów zachodnich. Deli-
katniejszym i dopuszczalnym sposobem mówienia o niej jest fraza 

„niezależność orzekania” (shenpan duli).

20 Np. Yin Bo, Chinese Socialist Legal System: Evolution and Principal Features, 
[w:] G. Mühlemann, M. Tomášek (ed.), Interpretation of Law in China, Prague 
2011, s. 127−133.

21 Jianfu Chen, The Transformation…, s. 708.
22 F. Jullien, Drogą okrężną i wprost do celu, tł. M. Falski, Kraków 2006.
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Pułapka „tekstocentryzmu”

Następny problem związany z interpretacją aktów KPO polega na 
niebezpieczeństwie ograniczania się wyłącznie do analizy tekstów 
prawnych. Najczęściej zresztą narracja na ten temat jest oparta 
na odwoływaniu się jedynie do poziomu tekstualnego (istnieją 
oczywiste przyczyny tego stanu związane z logistycznymi i języ-
kowymi trudnościami badania chińskiego „prawa w działaniu”). 
Przyjmuje ona postać porównywania (często domniemanych) aktów 
prawnych kopiowanych z aktami prawnymi „skopiowanymi”. Choć 
taki zabieg dostarcza cennej wiedzy, jednocześnie samo złożone 
zjawisko kopiowania zostaje zredukowane wyłącznie do jednego 
z jego wymiarów. „Tekstocentryczna” perspektywa uniemożliwia 
rekonstrukcję realnych konsekwencji KPO oraz dokonanie oceny 
jego skuteczności (niezależnie od problemów związanych z samą 
kategorią skutecznego „transplantu”). Jednocześnie aktorzy, których 
dotyczy „skopiowany” akt, są pozostawieni poza narracją o kopio-
waniu. Stają się jedynie dodatkiem, nieznaczącą częścią tego pro-
cesu. Co więcej, przedmiotem kopiowania mogą być nie tylko akty 
prawne, czy też poszczególne instytucje prawne, ale także zasady 
(często niespozytywizowane), styl prawniczy, metody interpretacji 
prawa, czy nawet „tylko” podstawy aksjologiczne prawa.

Aby uniknąć tego problemu, należy prowadzić badania na po-
ziomie mikrospołecznym („transplant” staje się przedmiotem nego-
cjowalnej praktyki kulturowej, takim jak każdy inny) oraz ukazywać 
wybór i funkcjonowanie „transplantu” jako czynnika stanowiącego 
element złożonego układu, obejmującego oficjalne komunikaty, lo-
kalne warunki oraz cechy popularnej kultury prawnej. Przykładem 
badań, które oparły się niebezpieczeństwu „tekstocentryzmu”, są 
analizy M. Ng23 dotyczące „praktyki prawnej” od pierwszej dekady 
do lat trzydziestych XX wieku w Pekinie. Badał on, w jaki sposób 
praktycy (prawnicy oraz funkcjonariusze publiczni) rozumieli 
kopiowane z Zachodu regulacje oraz jak „łączyli i dopasowywali 
chiński i zachodni zbiór wiedzy i praktyk, odrzucali mniej użytecz-
ne elementy, a te odpowiednie dla chińskich wyzwań związanych 

23 M.H.K. Ng, dz. cyt.
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z modernizacją prawa pozostawiali”24. Jego zdaniem, uzgadniali 
oni twórczo nowe i stare, co zresztą zasadniczo przeciwstawia się 
dominującej narracji na temat KPO w Chinach w XX wieku.

Manowce orientalizmu prawnego

Kolejny problem epistemiczny polega na interpretacji zabiegów ko-
piowania praw obcych, w tym przypadku w Chinach, przez pryzmat 
orientalizmu prawnego. Termin ten oznacza wytworzony przez ludzi 
Zachodu na przełomie XVIII i XIX wieku zbiór wyobrażeń i twier-
dzeń (opartych na fałszywych albo przynajmniej nieprecyzyjnych, 
niepełnych lub tylko ogólnikowych informacjach) stanowiących 
względnie spójną reprezentację wschodniej kultury prawnej, która 
konstruowana jest jako antyteza jednocześnie kreowanej zachodniej 
kultury prawnej25. Orientalizm prawny nie tylko kreuje określoną 
wizję prawa Orientu, ale także buduje i utwierdza tożsamość prawa 
europejskiego – 

[…] gdy całościowe zaprzeczanie [istnienia – M.S.] chińskiego prawa 
było niemożliwe ze względu na długą tradycję prawa w Chinach, 
zachodni juryści stworzyli fikcję chińskiego systemu prawa jako nie-
racjonalnego, instrumentalnego, arbitralnego […] i następnie zestawili 
je z inną fikcją: wyidealizowanym europejskim prawem pozytywnym26.

Już z tego wynika, że częścią myślenia w kategoriach orientalizmu 
jest przekonanie o „niecywilizowanym” charakterze prawa chiń-
skiego27. Jak orientalizm prawny wpływa na wysiłki zrozumienia 
kopiowania praw obcych w Państwie Środka?

24 Tamże, s. 5.
25 Zob. T. Ruskola, Legal Orientalizm, „Michigan Law Review” 2002, vol. 101/1, 

s. 193; C.G.S. Tan, On Law and Orientalism, „Journal of Comparative Law” 
2013, vol. 7/2; szerzej: E. Said, Orientalizm, tł. W. Kalinowski, Poznań 2005.

26 T. Kayaoğlu, Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, 
the Ottoman Empire, and China, Cambridge 2010, s. 162; L. Shih Shun, 
Extraterritoriality: Its Rise and Decline, New York 1969, s. 39.

27 Shih Shun Liu, Extraterritoriality: Its Rise and Decline, New York 1969, s. 39. 
Dla przykładu: nawet jeden z pierwszych kompetentnych europejskich bada-
czy prawa chińskiego, E.H. Parker, wskazywał, że „odnośnie do prawa chiń-
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Elementem orientalizmu prawnego jest przede wszystkim uni-
wersalizowanie centralnego miejsca prawa (rozumianego w pewien 
kulturowo zdeterminowany sposób) w kształtowaniu społeczeństwa 
cywilizowanego. Może jednak występować sytuacja, w której – zgod-
nie z dominującym w danym społeczeństwie kulturowym modelem 
interpretacji świata – prawo nie jest uznawane za najwłaściwsze 
(najbardziej cywilizowane, najskuteczniejsze) narzędzie porząd-
kowania28. W takim przypadku kopiowanie prawa obcego może 
(1) spotkać się z dużym oporem, (2) stać się kwestią marginalną, 
niewymagającą większej uwagi, skoro i tak wszyscy wiedzą, „jak 
naprawdę sprawy się załatwia” (tj. bez użycia prawa albo „nagina-
jąc je”), (3) być przedmiotem tylko niewielkiego zainteresowania29. 
Nie przesądzając kształtu kulturowych preferencji cechujących 
społeczeństwo chińskie względem prawa, zauważmy jedynie szereg 
skutków nieuniwersalizowania prawa dla podejmowania aktów 
KPO. W pewnych sytuacjach może prowadzić to do zwiększenia 
się realnej przestrzeni decyzyjnej dla zabiegów kopiowania („nie ma 
to dla nas znaczenia, a więc róbcie, co chcecie”). W innych może 

skiego […] jesteśmy cofnięci w przeszłość do pozycji, w której możemy badać, 
że tak powiem, żyjącą przeszłość (living past) i rozmawiać ze skamielinami 
człowieka” (Comparative Chinese Family Law, „China Review” 1879, vol. 8/2, 
s. 8). Mamy zatem do czynienia z myśleniem w kategoriach ewolucjonizmu 
społecznego, silnie związanego w tamtym czasie z orientalizmem. W dyskur-
sie XIX i początków XX wieku wskazywano następujące argumenty dotyczące 

„słabości” chińskiego porządku prawnego (np. W. Keeton, Extraterritoriality 
in International and Comparative Law, Hague 1948, s. 303−304): (1) brak 
prawa pozytywnego (sic!); (2) brak oddzielenia wymiaru sprawiedliwości 
od administrowania, stosowania od tworzenia prawa; (3) niehumanitarne 
postępowanie sądowe oraz złe warunki więziennictwa; (4) niewielki rozwój 
prawa cywilnego; (5) brak podmiotów zajmujących się badaniem prawa; 
(6) istnienie odpowiedzialności zbiorowej; (7) wpływ religii na działanie prawa.

28 W przypadku chińskim taka preferencja wzmacniana była być może przez 
rządy i działalność legislacyjną podejmowaną przez obcą etnicznie dyna-
stię (co miało miejsce w przypadku Qingów). Można zatem zadać pytanie 
o podobieństwo między prawem wydawanym przez mandżurskich władców 
a nowym, kopiowanym prawem z zagranicy.

29 Tsung-Fu Chen, opisując kolejne projekty kodeksu cywilnego, rozważane 
w republikańskich Chinach, zauważa, że decyzja o kopiowaniu prawa z Za-
chodu była podjęta przez rządzących, podczas gdy ogromna większość 
ludności była tego nieświadoma albo pozostała obojętna, co przekładało 
się na brak protestów (dz. cyt., s. 401).
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jednak prowadzić do oporu („nie chcemy prawa jako takiego, a tym 
bardziej obcego”). Tak czy inaczej założenia dotyczące miejsca 
prawa w hierarchii pożądanych narzędzi ustanawiania porządku 
społecznego wpływają na rozumienie KPO.

Kolejna ważna konsekwencja dla rozumienia KPO wynika 
z „orientalistycznego” wyobrażenia o dychotomiczności zachodnich 
(postępowych) i wschodnich (zacofanych) porządków prawnych. 
W takiej perspektywie modernizacja ma jeden możliwy kierunek − 
od dominacji emocji, arbitralności i barbarzyństwa do triumfu ro-
zumu, przewidywalności i cywilizacji. Zauważmy, że już samo to 
rozbicie uzasadnia i legitymizuje podejmowanie wysiłków kopiowa-
nia, wskazuje skąd kopiować, wyraźnie określa podział zadań (kto 
jest „dawcą”, a kto „biorcą”) oraz umieszcza ten proces w obrębie 
szerszej narracji modernizacyjnej, której krytycy stają się jednocze-
śnie niechybnie krytykami kopiowania praw krajów już zmoderni-
zowanych. Orientalizm prawny, narzucając schemat interpretowania 
KPO wyłącznie jako elementu modernizacji, wyklucza z narracji 
pytanie o pluralizm stanowisk względem KPO, występowanie dy-
namiki postaw i poglądów po stronie „kopiujących”, którzy zdają się 
bierni, oraz narzuca asymetrię sprawczości w aspekcie kopiowania. 
Decyzja o kopiowaniu może być jednak wynikiem wewnętrznego 
kompromisu, a odwołanie się do obcych rozwiązań prawnych nie 
musi się opierać na uznaniu takiego samego kierunku modernizacji 
oraz jednakowych środków za najlepsze. Kopiowanie może być 
wyrazem „sprytu” podmiotów, które zgodnie z orientalistyczną 
narracją są wyłącznie bierne i reaktywne30. Inaczej mówiąc, nie ne-

30 Zauważmy, że niektórzy autorzy podkreślają, iż odważne próby przebu-
dowania prawa na podstawie zachodnich wzorców podjęte pod koniec 
rządów dynastii Qing nie były wynikiem swobodnego wyboru chińskiej 
elity politycznej; tak np. Jianfu Chen, Modernisation, Westernisation, and 
Globalisation: Legal Transplant in China, [w:] J.C. Oliveira, P. Cardinal (ed.), 
One Country, Two Systems, Three Legal Orders − Perspectives of Evolution, 
Berlin 2009, s. 94. Miał to być krok wymuszony przez mocarstwa zachodnie. 
Niektórzy jednak, wyjaśniając występowanie wzmożonych wysiłków KPO 
pod koniec rządów dynastii Qing, odwołują się do autonomicznej decyzji 
elit o podjęciu starań o zniesienie obowiązywania zasady eksterytorialności 
(A. Ehr-Soon Tay, Law in Communist China − Part I, „Sydney Law Review” 
1969, vol. 6, s. 163), sugerując, że mocarstwa kolonialne nie były tak naprawdę 
zainteresowane reformami, gdyż to naruszało ich interesy. Z tej perspektywy 



157ePisteMiczne PRobleMy inteRPRetacji PRocesów koPiowania…

gując wagi wpływów siły jednych krajów, narzucającej rozwiązania 
innym, nie należy z góry wykluczać odmiennych i bardziej złożonych 
wyjaśnień faktu kopiowania, szczególnie tych niezaprzeczających 
ważnej roli aktywności i pomysłowości „kopiujących”. W niektórych 
przypadkach KPO może być oznaką poszukiwania innowacyjnych 
rozwiązań, co odnosi się zarówno do sytuacji, gdy kopiowanie jest 
czynnością realną, jak również, gdy jest tylko pozorne.

Potencjalna rola założeń dotyczących asymetrii postaw pomię-
dzy Wschodem i Zachodem (bierność vs. aktywność) uwidacznia 
się zresztą już w interpretacjach pierwszej poważnej konfrontacji 
pomiędzy Chińczykami i Brytyjczykami, która wiązała się ze sporem 
o handel opium. P.K. Cassel31 kwestionuje powszechnie dominują-
ce twierdzenia o pasywnym stanowisku Państwa Środka oraz sile 
i aktywności Zachodu, który narzucił słabszej stronie niekorzystne 
postanowienia traktatów. Przy interpretacji tego spotkania kultur 
prawnych nie bierze się najczęściej pod uwagę „miękkiego” plura-
lizmu prawnego cechującego system rządzenia dynastii Qing oraz 
odmiennego od zachodniego rozumienia suwerenności (co do zasady 
miękka jurysdykcja względem obcokrajowców, natomiast absolutna 
w sprawach „karnych”; położenie nacisku na zwierzchność cywi-
lizacyjną i symboliczną), niezawierającego w sobie roszczenia do 
całkowitej jurysdykcji na określonym terenie i posiadania monopolu 
na tworzenie, stosowanie i egzekwowanie prawa32. Początkowo 
ekspansję zachodnich kupców, która zresztą budziła niewielkie 
zainteresowanie rządzących, traktowano na tych samych zasadach 
co kontakty z innymi znanymi obcokrajowcami. W konsekwencji 

recepcja była trafnym wyborem politycznym podjętym w geopolitycznej grze. 
Nie rozstrzygając tej kontrowersji, zauważmy tylko, że pierwsze stanowisko 
można interpretować jako bierne, drugie zaś jako nakierowujące na aktywne 
i autonomiczne kroki podejmowane przez stronę chińską.

31 P.K. Cassel, Grounds of Judgment. Extraterritoriality and Imperial Power in 
Nineteenth-Century China and Japan, Oxford 2012.

32 P.K. Cassel dla nakreślenia sposobu interpretacji zachowań Europejczyków 
przez dwór Qing przed pierwszą wojną opiumową zrekonstruował: (1) re-
lacje dworu Qing z „barbarzyńcami” (z Rosjanami oraz z muzułmanami na 
zachodzie), (2) zajmowane przez rządzących stanowisko względem obco-
krajowców przebywających w obrębie Chin, (3) odrębny status Mandżurów 
oraz (4) przypisane władcy − traktującego się jako depozytariusz Mandatu 
Nieba − prerogatywy.
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stosowano w odniesieniu do nich „liberalne” rozwiązania. Zgod-
nie z analizami Cassela błędna jest najbardziej rozpowszechniona 
interpretacja tamtych wydarzeń. Jego zdaniem można przekony-
wająco wyjaśniać dynamikę wzajemnych relacji w XIX wieku bez 
jednoczesnego reprodukowania orientalizmu prawnego.

Znaczenie sposobu myślenia o kulturze

Szereg problemów związanych z interpretacją KPO wynika z fun-
damentalnego znaczenia przyjmowanych założeń dotyczących 
samego rozumienia kultury (a w związku z tym także dynamiki 
międzykulturowej). Przy czym naszym celem nie jest całościowe 
omówienie zagadnień oraz sporów związanych z kulturą (ontologia 
kultury, relacja do „natury” etc.), ale wstępne wskazanie najważ-
niejszych z tych założeń.

Pierwsze z nich dotyczy orientacji czasowej. W obrębie para-
dygmatu, który można określić jako kultura-tradycja, najczęściej 
podkreślana jest „orientacja na przeszłość”, związana z utrwalaniem 
i przekazywaniem dawnych wzorów, norm, idei, wartości33. Kultura 
rozumiana jest operacyjnie, jako sposób transmisji tego, co było 
wcześniej, lub przedmiotowo, jako obiekt tej transmisji. Zauważmy 
od razu, że przy takim rozłożeniu nacisków kopiowanie praw obcych 
jest co do zasady czynnością zakłócającą transmisję kulturową, za-
burzającą nieprzerwany ciąg reprodukowania elementów przeszłości. 
Nie negując wagi „orientacji na przeszłość”, można mówić również 
o „prospektywnej orientacji” kultury. Oznacza to dużo więcej niż 
tylko to, że treści, które „odziedziczyliśmy” drogą społecznego 
uczenia się, wpływają na naszą aktywność w przyszłości. Chodzi 
raczej o to, że dany kulturowy model interpretacji świata implikuje 
preferowany i „intuicyjny” w jego obrębie sposób postrzegania zmia-
ny, przyszłości, niepewności34. Pewne modele interpretacji świata 
w większym stopniu „preferują” reprodukcję przeszłości i niechęć 

33 Bardzo popularne współcześnie, za sprawą prac R. Boyda i P. Richardsona, 
rozumienie kultury jako alternatywnego sposobu dziedziczenia (dual inhe-
ritance theory) jest pod tym względem zresztą podobne.

34 Zob. np. G. Hofstede, Kultury i organizacje, tł. M. Durska, Warszawa 2007, 
s. 177 i nast.
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do nowego, niepewnego, nieznanego, inne zaś stwarzają większą 
przestrzeń dla możliwej zmiany (polegającej także na podejmowa-
niu wysiłków KPO), przez co wzrasta skala wariacji w rodzimym 
materiale kulturowym. Uwzględnianie możliwości występowania 
prospektywnego wymiaru kultury polega na każdorazowej analizie 
tego, jakie konsekwencje wynikają dla KPO z cech dominującego 
w danym społeczeństwie kulturowego modelu interpretacji świata. 
Zapożyczenie obcych wzorców może być z tej perspektywy „łatwe”, 
„preferowane”, „oczywiste” i niebudzące kontrowersji w jednym 
przypadku albo „trudne”, „unikane”, „problematyczne” i kontro-
wersyjne w innym. Interpretując konkretne wysiłki KPO w danym 
społeczeństwie, należy brać pod uwagę różnice związane z proporcją 
i natężeniem „orientacji na przyszłość” i „orientacji prospektywnej”.

Następne założenie dotyczące kultury, a wpływające na wynik 
interpretacji procesów KPO (także w Chinach) związane jest z ogól-
nym sposobem myślenia o niej. Wyodrębnić można pogląd uznający 
statyczność i homogeniczność każdej kultury, co w konsekwencji 
skutkuje posiadaniem swojego oryginalnego „znacznika”. W takim 
przypadku kultura (niezależnie od jej ontologicznego statusu) ro-
zumiana jest jako fenomen wewnętrznie spójny, o dobrze wyodręb-
nionych cechach i granicach, względnie niezmienny. Przyjmowanie 
takich założeń nie skłania do poszukiwania różnorodności w ob-
rębie jednej formacji kulturowej, ale raczej nakierowuje na to, co 
wspólne, przez co sztucznie redukowana jest rzeczywista złożoność. 
Różnice wewnętrzne są minimalizowane, natomiast odmienności 
w stosunku do innych kultur (prawnych) − uwydatniane35. Skutkuje 
to łatwym formułowaniem mocnych twierdzeń o zgodności albo 
niezgodności jakiegoś elementu z daną kulturą, który może się stać 
przedmiotem kopiowania.

Nie prezentując całościowego, konkurencyjnego sposobu ro-
zumienia kultury, zauważmy tylko, że w rzeczywistości różnice 
wewnątrz konkretnej kultury (prawnej) nierzadko są większe niż 
pomiędzy „egzotycznymi” dla siebie kulturami (prawnymi). Dzieje się 
tak dlatego, że globalizacja oprócz generowania punktowych zderzeń 
kultur sprzyja równolegle procesom ich „rozmiękczania” (utraty cech 

35 Być może zresztą pewne cechy orientalizmu prawnego mają związek z przyj-
mowanymi założeniami na temat kultury (prawnej).
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dystynktywnych) oraz wykształcania się kultur ponadnarodowych 
(czego przykładem jest chociażby globalna kultura prawna arbitrażu). 
Gdy myślimy o kulturze jako o dynamicznej, niehomogenicznej 
i płynnej całości, w odmienny sposób (aniżeli wtedy, gdy zakładamy 
jej statyczność i homogeniczność) postrzegamy wysiłki KPO. Na 
przykład konfucjanizm uznawany jest nierzadko za rdzeń cywilizacji 
chińskiej, a następnie rozważana jest jego kompatybilność z ideami 
leżącymi u podstaw obiektów uznawanych za pożądane/konieczne 
przedmioty kopiowania (demokracja, rządy prawa, prawa człowie-
ka, supremacja prawa pozytywnego). Z tego wyciągane są wnioski 
o przyczynach trudności lub wręcz niemożliwości kopiowania 
niektórych rozwiązań (rzadziej odwrotnie). Po pierwsze jednak, 
oprócz konfucjanizmu istnieje wiele innych nurtów filozoficznych 
i religijnych mających odmienne wizje dobrego życia (buddyzm, 
taoizm lub legizm w nowych szatach). Po drugie, konfucjanizm jako 
rozległy i refleksyjny nurt praktyczno-intelektualny nigdy nie był 
jednolity. Przy „niehomogenizującym” rozumieniu kultury wyklucza 
się jakiekolwiek mocne aprioryczne twierdzenia uznające, w tym 
przypadku, zgodność albo niezgodność konfucjanizmu z zachodnimi 
ideami i rozwiązaniami prawnymi.

Kolejne założenie ingerujące w proces interpretacji wysiłków 
KPO, związane zresztą z wcześniejszym, mówi o autochtonicznej 
genezie poszczególnych kultur, stanowiących całości ukształtowane 
z własnych, oryginalnych elementów. Czasami założenie to występuje 
również w postaci normatywnej – z uwagi na długotrwałe wykształ-
cenie się odpowiedniości pomiędzy lokalnymi warunkami a wzorami 
kulturowymi, jedynie opieranie się na własnych elementach oraz ich 
rozwijanie zapewni dobrostan danej wspólnoty politycznej. W takiej 
perspektywie każdy wysiłek KPO narusza układ konstrukcji, która 
organicznie wyrosła w danym miejscu. Choć badania historyczne, 
socjologiczne i antropologiczne zaprzeczają opisowej tezie o auto-
chtoniczności, funkcjonujące mechanizmy stabilizacyjne skłaniają 
do podtrzymywania „fikcji autochtoniczności” z wszelkimi zwią-
zanymi z nią konsekwencjami dla postrzegania KPO. Nie trzeba 
dodawać, że zakładanie wizji przeciwnej, opierającej się na uznaniu 
powszechności migracji elementów kulturowych, umieszcza wysiłek 
kopiowania praw obcych w całkowicie innej perspektywie. Trudno 
w ogóle przeprowadzić ostrą linię pomiędzy własnymi wytworami 



161ePisteMiczne PRobleMy inteRPRetacji PRocesów koPiowania…

a zapożyczeniami, gdyż te ostatnie nigdy nie są mechaniczne, a przy 
tym przez długi czas były wtapiane w synkretyczną całość. Z tej 
perspektywy trzeba zauważyć, że obce prawa tworzą bez wątpienia 
nierozerwalną część nowoczesnego prawa chińskiego, co stanowi 
przyczynek do postawienia pytania o ich „obcość”.

Następna kwestia dotyczy skali złożoności wizji kultury przyj-
mowanej przez interpretatora. Wyróżnić można płaskie, jednowy-
miarowe, jednoskładnikowe rozumienie kultury, zgodnie z którym 
zostaje ona zredukowana do elementów jednej kategorii (np. warto-
ści, założeń poznawczych, norm, symboli, działań). Wpływa to na 
wynik interpretacji świata społecznego. Przykładowo, gdy uznamy 
normy za elementy zbioru składającego się na kulturę, to w konse-
kwencji dla opisu charakteru globalizacji znacznie łatwiej jest się 
odwoływać do alternatywy rozłącznej: dywergencja (systemy norm 
wielkich cywilizacji coraz bardziej się różnicują) albo konwergen-
cja (świat staje się w tym względzie coraz bardziej ujednolicony). 
W tym przypadku interpretacja wysiłków KPO zostaje usztywniona 
przez „płaskość” założonego rozumienia kultury. Kulturę można 
jednak rozumieć inaczej − jako złożoną, systemową całość składa-
jącą się z wielorakich elementów (aksjologicznych, kognitywnych, 
symbolicznych, behawioralnych) przejawiających się na różnych 
poziomach aktywności człowieka. Przy tak wieloaspektowym ro-
zumieniu inaczej wygląda również interpretacja KPO. Podejście 
to umożliwia dostrzeżenie jednoczesnego występowania łączności 
i podobieństw między kulturami oraz istnienia różnic pomiędzy 
nimi. Mówiąc precyzyjniej, odwołując się do powyższego przykładu, 
konwergencja i podobieństwa mogą występować na jednym pozio-
mie (np. upodobnienie działań/rytuałów), a różnice i dywergencja 
na innym (np. wartości).

Z tej perspektywy przyjrzyjmy się stanowisku kilku chińskich 
autorów zakładających niejednowymiarową i złożoną wizję kultury, 
co generowało znaczące konsekwencje dla ich rozumienia KPO. 
Pierwszy z nich to Zhang Deyi (1847−1919), urzędnik dworu Qing, 
który w drugiej połowie XIX wieku uczestniczył, między innymi, 
w misjach dyplomatycznych do Anglii. Występujący tam stan znacz-
nego porządku społecznego interpretował jako rezultat skutecznego 
stosowania zasad konfucjańskich. Angielski system wymiaru sprawie-
dliwości uznał za doskonały przykład „humanitarnych rządów” (ren 
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zheng). Był pod olbrzymim wrażeniem czystości i dobrych warunków 
panujących w tamtejszych więzieniach. W swym raporcie podkreślał 
posiadanie przez więźniów dużej ilości wolnego czasu oraz umożli-
wienie im wykonywania płatnych prac rzemieślniczych. Szczególnie 
podobały mu się uprawiane przez nich ogrody. Zgodnie z własnymi 
kodami kulturowymi uznał to wszystko za dowód wyższość nauki 
rujia (szkoły konfucjańskiej) nad fajia (szkoły prawniczej). Co więcej, 
zwracał uwagę na podobieństwo pomiędzy tym, co zobaczył w Anglii, 
oraz uznanymi za pozytywny punkt odniesienia „zwyczajami Trzech 
Dynastii”36. Pod koniec XIX wieku bardzo podobne stanowisko zajął 
Liang Qichao (1873−1929), pisząc, że zachodnim instytucjom bliżej 
jest do pomysłów Mencjusza aniżeli rodzimym rządom. Odnośnie do 
zasady traktowania wszystkich ludzi z szacunkiem i czynienia zadość 
ich prawom zauważał, że „współczesny rząd państw zachodnich jest 
bliski zgodności z nią, natomiast chiński, niestety, [pozostaje – M.S.] 
daleko od nauk Mencjusza”37. W połowie XX wieku niektórzy uczeni 
konfucjańscy zajęli podobne stanowisko. Autorzy Manifestu do Świa-
ta w imieniu kultury chińskiej (Wei Zhongguo wenhua jinggao shijie 
renshi xuanyan)38 z 1958 roku uznali, że ustanowienie w Chinach 
liberalnej demokracji (rozumianej jako model ustroju politycznego) 

36 Za: Zhengzheng Huangfu, Internalizing the West: Qing Envoys and Ministers 
in Europe, 1866–1893, praca doktorska, University of California, San Diego 
2012, s. 129. Zhang Deyi nie był oczywiście bezkrytyczny wobec tego, co 
widział. Uznał podejmowanie decyzji przez „dwunastu staruszków” (ława 
przysięgłych) za wyraz arbitralności, wynikający z braku zakorzenienia ich 
decyzji w pismach klasyków.

37 Cyt. za: J.R. Levenson, dz. cyt., s. 49.
38 Dostępne jest angielskojęzyczne tłumaczenie Manifestu − Carsun Chang 

(ed.), The Development of Neo-Confucian Thought, vol. 2, New York 1962, 
s. 277−302; zob. też U. Bresciani, Reinventing Confucianism. The New Con-
fucian Movement, Taipei 2001, s. 37−56). Pamiętajmy jednak, że to He 
Lin (1902−1992) jako pierwszy pisał o Nowym Konfucjanizmie na kartach 
własnego manifestu wydanego już w 1941 r. pt. Nowe kierunki rozwoju 
nauki konfucjańskiej (Rujia sixiang de xin kaizhan). Dla niego kryzys Chin 
był związany z kryzysem w obrębie rodzimej kultury, w której dominował 
konfucjanizm. Utrata jego żywotności była jedną z przyczyn tego kryzysu. 
Dla He narodowe odrodzenie może być osiągnięte tylko przez odnowienie 
i zmianę nacisku w obrębie konfucjanizmu. Podkreślał, że desakralizacja 
konfucjanizmu związana z Ruchem 4 Maja to niezbędny etap dla jego reformy. 
Co więcej, dopuszczał zapożyczenia z Zachodu, o ile są one niezbędne do 
wzmocnienia Nowego Konfucjanizmu.
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jest wewnętrznym wymogiem i niezbędnym warunkiem do rozwoju 
rodzimej tradycji jako takiej. Podążanie „drogą przodków” wymaga 
podjęcia wysiłku kopiowania zachodnich narzędzi instytucjonalnych, 
gdyż to właśnie one sprzyjają samodojrzewaniu.

Zauważmy, że stanowisko zaprezentowane przez Zhang Deyi, 
Liang Qichao oraz autorów Manifestu zakłada wielopoziomowe 
rozumienie kultury. Funkcjonujące gdzie indziej obiekty kulturowe 
zostały ocenione jak narzędzia umożliwiające ochronę najbardziej 
zasadniczych i ważnych wartości dla społeczeństwa „kopiującego”. 
W tych przypadkach dokonano hierarchizacji wartości, odróżnienia 
„korzenia-rdzenia” od wtórnych „gałęzi-manifestacji” oraz uznano 
relatywność i przygodność narzędzi realizacji wartości. Nie trzeba 
dodawać, że od razu z tej perspektywy inaczej przedstawia się 
zagadnienie kopiowania praw obcych, a w szczególności funda-
mentalnych zasad i rozwiązań prawnych konstytuujących ustrój 
liberalnej demokracji. Dla przywołanych autorów, bazujących na 
wielopoziomowym rozumieniu kultury, taki zabieg może być właśnie 
wyrazem podążania drogą ustanowioną przez przodków. Rozwój 
rodzimej tradycji wymaga wręcz kopiowania wybranych rozwiązań 
obcych, a nie – jakby się mogło zdawać – powstrzymywania się 
od takich zabiegów. W pewnych granicach nowe jest niezbędne 
do ożywienia starego, a nawet więcej − sięganie do nowego jest 
ważnym elementem „zakodowanym” w starym.

Przy omawianiu wpływu założeń dotyczących rozumienia kultury 
na procesy interpretacji KPO należy wspomnieć również o wpływie 
sposobu postrzegania relacji prawa i kultury. Rola tych założeń uwi-
dacznia się doskonale w słynnej debacie Watson−Legrand, dotyczącej 
transplantów prawnych, w której odmienne punkty wyjścia doprowa-
dziły do przeciwstawnych wniosków. Możemy wyróżnić opierające się 
na metaforyce organicznej myślenie bliskie tezie lustra, zgodnie z którą 
prawo stanowi odzwierciedlenie wartości społecznych dominujących 
w jakimś społeczeństwie. W takiej sytuacji, co do zasady, wysiłki 
KPO są z gruntu nieskuteczne, a wręcz, jak uważał sam P. Legrand39, 
niemożliwe. Przyjmowanie założenia o występowaniu dyferencjacji 
prawa od reszty świata społecznego (widocznej w wykształcaniu 

39 P. Legrand, The Impossibility of „Legal Transplants”, „Maastricht Journal of 
European Comparative Law” 1997, vol. 4, s. 111.
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się podsystemu praw, autonomicznego pola prawnego), a co za tym 
idzie − jego autonomizacji oraz braku ciągłości między prawem 
i kulturą danego społeczeństwa, skutkuje odmiennym rozumieniem 
możliwości KPO40. W tej optyce wcale nie jest tak, że proces kopio-
wania i eksportowania jest z definicji trudny do przeprowadzenia. 
Cały problem staje się raczej bardziej skomplikowany, chociażby 
dlatego, że pojawiają się nowe aspekty związane ze skutecznością 
aktów KPO (np. już nie tylko można ją rozpatrywać w kontekście 
zgodności z wartościami społecznymi, ale również w odniesieniu do 
zamkniętych ciągów operacji systemu prawa).

Zakończenie – w kierunku samorefleksyjności

Remedium umożliwiającym wyjście poza proste opozycje (kopio-
wanie jest łatwe, kopiowanie jest niemożliwe, kopiowanie zaprzecza 
tradycji, kopiowanie jest rdzeniem tradycji, kopiowanie jest niepożą-
dane, kopiowanie jest pożądane etc.) jest uprzednie zrekonstruowa-
nie katalogu problemów epistemicznych wpisanych w sam proces 
zrozumienia wysiłków KPO, a następnie przeprowadzanie aktów 
interpretacji, przy uwzględnieniu wspomnianych „epistemicznych 
niebezpieczeństw”. Autorefleksja w tym względzie jest niezbędna do 
pełnego i adekwatnego rozumienia zjawisk KPO, a w konsekwencji 
do skutecznego funkcjonowania w świecie nacechowanym galopu-
jącą globalizacją. W tekście zaprezentowaliśmy wstępne rozważania 
nad (1) trudnościami w rekonstrukcji teleologii i aksjologii aktów 
kopiowania, (2) pułapką „tekstocentryzmu”, (3) wpływem myślenia 
w kategoriach orientalizmu prawnego na rozumienie KPO, (4) zna-
czeniem przyjmowanych założeń dotyczących kultury.

Przykład chiński pokazuje, jak złożone, wielowymiarowe i trud-
ne do interpretacji są akty KPO. Niejako przy okazji został także 
zakwestionowany sposób myślenia o przekształceniach społecz-
nych, bazujący na ostrym podziale starego i nowego, tradycyjnego 
i nowoczesnego, zacofanego i postępowego. U podstaw takiego 
konceptualizowania zmiany społecznej leży: (1) linearne postrze-

40 Zob. J.S. Gillespie, Transplanting Commercial Law Reform – Developing 
a ‘Rule of Law’ in Vietnam, Ashgate 2006, s. 13.
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ganie czasu, (2) wiara w postęp, (3) rozumowanie w kategoriach 
dualistycznych, co związane jest z preferencją dla posługiwania się 
alternatywami rozłącznymi. Tymczasem już nawet wstępna analiza 
pokazuje, że w Chinach bardzo silnie reprezentowany jest inny 
sposób myślenia o modernizacji, który przekłada się na specyficzny 
sposób podejścia do zagadnienia KPO. Zgodnie z nim, nowe/obce 
jest niezbędne do naprawy albo tylko ożywienia starego/własnego, 
a nawet więcej − sięganie do nowego/obcego może być ważnym 
elementem „zakodowanym” w starym/własnym. W ten sposób 
samo odróżnienie od siebie tych dwóch modalności przestaje być 
użyteczne. Prowadzi to do zakwestionowania założenia o kopio-
waniu obiektów innych społeczeństw jako zabiegu, który niejako 
z definicji jest przeciwstawny przywiązaniu do tradycji. Przykład 
Państwa Środka pokazuje, że należy poważanie brać pod uwagę 
fakt, że może być dokładanie odwrotnie.
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Tomášek (ed.), Interpretation of Law in China, Prague 2011.

Bo Yin, Chinese Socialist Legal System: Evolution and Principal Features, 
[w:] Guido Mühlemann, Michal Tomášek (ed.), Interpretation of Law 
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stReszczenie

W XX wieku, niezależnie od aktualnego ustroju politycznego i bazy ideolo-
gicznej, wielokrotnie podejmowano w Państwie Środka wysiłki kopiowania 
praw obcych. W literaturze dominują jednak uproszczone wizje dotyczące 
tego, jakie były ich przyczyny, jak przebiegały oraz do czego doprowadziły. 
Brakuje też osadzenia rozważań nad kopiowaniem prawa na tle fundamen-
talnych pytań dotyczących dynamiki kulturowej, modernizacji i globalizacji. 
Wobec tej krytycznej diagnozy celem niniejszego tekstu jest pogłębienie 
i wzbogacenie rozważań nad zjawiskami kopiowania praw obcych w Pań-
stwie Środka w XX wieku. Cel ten będzie zrealizowany nie poprzez doko-
nanie bardziej precyzyjnego faktograficznego opisu poszczególnych aktów 
kopiowania, ale przez wstępną rekonstrukcję epistemicznych problemów, na 
jakie natrafiamy, dokonując interpretacji zjawisk kopiowania praw obcych 
(podejmowanych w Państwie Środka). Bariery wpisane w trud zrozumienia 
aktów kopiowania prawa obcego związane są z przyjmowanymi założeniami 
dotyczącymi sprawczości, prawa oraz kultury.

słowa kluczowe: transplanty prawne, episteme, zrozumienie Innego, 
Chiny w XX wieku
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suMMaRy

In the Middle Kingdom during the 20th century, regardless of the current 
political system and its ideological base, efforts of the copying of foreign 
laws have been taken. In scientific literature the vision of its causes, course 
and results is highly oversimplified. There are also no discussions on copy-
ing of foreign laws which take into account same fundamental questions 
concerning cultural dynamics, modernization and globalization. Taking 
this critical diagnosis as a starting point, the general aim of the paper is to 

“deeping” and “widening” the discussion about copying of foreign laws in 
Middle Kingdoms in the 20th century. This purpose will be accomplished 
not by making the more accurate factual description of individual acts 
of the copying of foreign laws, but through preliminary reconstruction 
of epistemic problems we face making interpretation of this phenomena. 
Adopted assumptions of agency, law and culture are the most important 
barriers inherent in the process of understanding the acts of copying 
foreign laws (in China).

keywoRds: legal transplants, episteme, understanding of the Other, China 
in the 20th century
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