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Inspiruj cy g os Pani Profesor Tomali sk oni  mnie do podzielenia si  z Pa stwem 
jedn  re eksj  i jedn  uwag . Najpierw re eksja. Wymaga ona kilku zda  wprowa-
dzenia na temat mojej osoby, aby uczyni  kontekst wypowiedzi bardziej zrozumia-
y. Otó  w 1954 roku zosta em oddelegowany z mojego macierzystego Uniwersy-

tetu Jagiello skiego na Uniwersytet Peki ski w celu zorganizowania tam pierwszej 
w Chinach Katedry J zyka Polskiego i pokierowania ni . Sp dzi em w Chinach po-
nad trzy lata i w tym czasie prowadzi em zaj cia dydaktyczne z grup  kilkudziesi -
ciu chi skich studentów. Moja przygoda z Chinami rozpocz a si  zatem pi  lat po 
proklamowaniu Chi skiej Republiki Ludowej i zako czy a wraz z nastaniem pierw-
szej wielkiej kampanii maoistowskiej, zwanej zhenfeng, a wymierzonej przeciw tym, 
którzy nie zamierzali podda  si  bezkrytycznie nowej komunistycznej w adzy. Ca y 
impet tej kampanii by  wówczas skierowany przeciwko rodzimym intelektualistom 
i inteligencji, a wi c tym, którzy w Chinach uchodzili za no nik tradycyjnych (czytaj: 
konfucja skich) warto ci. Kilkuletni pobyt w chi skim rodowisku intelektualnym 
stwarza  wiele okazji do interesuj cych kontaktów i rozmów, a praca ze studentami 
pozwala a wejrze  poprzez ich wypowiedzi w mowie i pi mie do samych róde  in-
telektu przeci tnego chi skiego inteligenta. Wszak znakomita wi kszo  tych, którzy 
w latach 50. udawali si  na studia do wielkich o rodków uniwersyteckich, wywodzi-
a si  z rodzin inteligenckich. Dzi  jeszcze bardziej ni  ongi  mam prawo s dzi , e 

mój pobyt w Chinach w latach 50. by  jednym wielkim poligonem do wiadczalnym 
Europejczyka, bynajmniej nie orientalisty, rzuconego na bezkresny obszar chi skiej 
cywilizacji. S uchaj c zatem wywodów pani prof. Tomali na temat renesansu konfu-
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cjanizmu w Chinach wspó czesnych nie mog  wyzwoli  si  od uporczywie ucieka-
j cych do tamtych lat my li, jako swoistego punktu odniesienia.

Na konfucjanizm w Chinach wspó czesnych i dawnych trzeba spogl da  w kilku 
warstwach, z których nieodzowne s  trzy:  lozo czna, wyznaniowa i obyczajowa. 
Pani prof. Tomala skoncentrowa a swoj  uwag  g ównie na warstwie pierwszej z nie-
w tpliw  szkod  dla pe nego wizerunku konfucjanizmu. Mog  si  zgodzi , e podj a 
w tek najwa niejszy. Kiedy bowiem stawiam sobie dzi  pytanie, w której warstwie 
percepcyjnej konfucjanizm w Chinach Ludowych dozna  najwi kszego uszczerb-
ku, odpowied  mo e by  tylko jedna: w warstwie  lozo cznej albo szerzej ideowej. 
Chi ska dyktatura proletariatu nie musia a walczy  z konfucjanizmem jako wyzna-
niem w kraju, który nigdy nie zazna  wojen religijnych, reformacji i kontrreformacji, 
gdzie buddyzm, taoizm i konfucjanizm y y obok siebie przez ca e pokolenia w har-
monii, a nawet symbiozie. W adze nie mia y adnego powodu, aby burzy  wi tynie, 
przeznacza  je na cele gospodarcze albo wr cz przekszta ca  w muzea ateizmu, jak 
to mia o miejsce w s siednim ZSRR. Zwró my uwag , e tam  upowszechnianiu si  
chrze cija stwa w Chinach nie po o y  ani buddyzm, ani taoizm, lecz konfucjanizm. 
Spór ideowy, jaki toczyli ju  w XVII w. mi dzy sob  mandaryni i jezuici zako czy  
si  rych o wydaleniem misjonarzy jezuickich z Chin, co i tak nie uchroni o ich przed 
pot pieniem przez Watykan za uleganie chi skim zabobonom. Do dzi  hierarchowie 
Ko cio a katolickiego w Chinach nie uznaj  zwierzchnictwa papie a.

Ograniczony by  uszczerbek konfucjanizmu w warstwie obyczajowej. Niezmiennie 
utrzymywa  si  kult przodków. Podczas rozleg ych podró y po Chinach obserwowa-
em w wielu domach utrzymywane tam o tarzyki przodków. Chi czycy nie kr powa-

li si  pokazywa  ich i mówi  o nich. Tam, gdzie dawny obyczaj wchodzi  w kolizj  
z wymogami wspó czesnej cywilizacji, gór  bra y wzgl dy praktyczne. Stosunkowo 
bez wi kszych oporów przyj o si  zak adanie publicznych cmentarzy. Chowanie 
zmar ych w miejscach wyznaczonych poprzez skomplikowane wyliczenia geometry, 
cz sto na polach uprawnych, komplikowa o racjonalne zarz dzanie u ytkami rolny-
mi na du ych obszarach rolniczych spó dzielni produkcyjnych. Zapotrzebowanie na 
us ugi geometrów mala o, a  w ko cu doprowadzi o do ca kowitego zaniku tego ro-
dzaju us ug. Osobi cie sta em si  bene cjentem tradycji konfucja skiej pod jednym 
wzgl dem, mianowicie konfucja skiego nakazu odnoszenia si  z szacunkiem ucz-
nia do nauczyciela. Niema a cz  moich by ych uczniów robi a pó niej imponuj ce 
kariery zawodowe. Niezale nie od tego, jakich dost pili zaszczytów, przez dziesi t-
ki lat zawsze pami tali o mnie i kontaktowali si  ze mn  w Warszawie. A byli w ród 
nich pó niejsi ambasadorzy, konsulowie, korespondenci radiowi i prasowi, naukow-
cy, t umacze. Moich dwóch by ych uczniów wyemigrowa o do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie robili kariery naukowe na tamtejszych wy szych uczelniach. Tak e oni 



odezwali si  do mnie listownie po latach zza oceanu. Zawsze odbiera em z uznaniem 
te i inne przejawy tradycyjnej chi skiej wdzi czno ci ucznia do nauczyciela.

Inaczej funkcjonowa  konfucjanizm w sferze ideowej. Nowa w adza nios a z sob  
nowe idee, a wszystko co ci y o ku przesz o ci, stawa o si  przeszkod  ku przysz o-
ci. Konfucjanizm jako zbiór zasad moralnych i doktryna spo eczna sta  w jaskrawej 

sprzeczno ci z doktryn  dyktatury proletariatu i ideami nowej sprawiedliwo ci spo-
ecznej. Nie zapominajmy, e mówimy o jedynym kraju ówczesnego tzw. obozu so-

cjalistycznego, którego przywódca móg  pojawi  si  w jednym szeregu obok Marksa, 
Engelsa, Lenina i Stalina. Plakietki z Mao Tse-tungiem i czterema klasykami mar-
ksizmu w jednym szeregu sprzedawano w latach 50. w chi skich sklepach i na ba-
zarach. Nie spotka em analogicznych plakietek i emblematów Bieruta, Ulbrichta lub 
Gottwalda w jednym szeregu z czterema klasykami marksizmu. Nowa w adza wiel-
kiego mocarstwa potrzebowa a nowego przywódcy na miar  wielkiego mocarstwa 
i znalaz a go w osobie Mao Tse-tunga. Na piedesta  ten nie nadawa  si  pierwszy pre-
zydent republika skich Chin Sun Jat-sen, którego zaw aszcza  rywal Mao Tse-tunga, 
Czang Kai-szek. Tym bardziej nie nadawa  si  na ten e cokó  daleki od rewolucyjnej 
ideologii Konfucjusz. W tych warunkach w latach 50. ubieg ego wieku o Konfucju-
szu mówiono w Chinach niech tnie albo wstydliwie. Jego ideowy wizerunek nie pa-
sowa  do wizji Chin, jak  maoizm roztacza  przed narodem chi skim i ca ym wia-
tem. Tyle re eksji. A teraz zapowiedziana uwaga.

Pani prof. Tomala stawia znak zapytania obok tytu u swego wyk adu �Renesans 
konfucjanizmu w Chinach wspó czesnych?�. Nie jest do ko ca jasne, czym ten znak 
zapytania jest uzasadniony. Je eli intencj  jest os abienie mocy takiego stwierdzenia, 
z tak subiektywnym zamys em autorki nie sposób polemizowa . Je eli jednak powo-
dem jest sposób pojmowania wspó czesnej percepcji konfucjanizmu w Chinach, jak 
wynika o to z pó niejszej dyskusji, trudno zgodzi  si  z takim podej ciem. S owni-
ki de niuj  renesans jako �odrodzenie si , odnowienie lub rozkwit czego �. W tym 
znaczeniu u ycie terminu �renesans� odpowiada tre ciom zawartym w wyk adzie 
pani prof. Tomali. Renesans nigdy nie oznacza ponownego wcielenia w posta  pier-
wotn . Odprawa pos ów greckich Jana Kochanowskiego nie jest zaliczana do dra-
matu antycznego, chocia  niew tpliwie z ducha takiego dramatu wyrasta. Wznie-
siony w l. 1825�33 wed ug projektu A. Corazziego klasycystyczny gmach Teatru 
Wielkiego w Warszawie nie nale y do antycznej architektury, chocia  niew tpliwie 
jego wzorce tkwi  w antycznej architekturze. W takim samym stopniu konfucjanizm 
wspó czesny nigdy nie b dzie powtórzeniem pierwotnej doktryny Konfucjusza. To, 
czy co  jest lub nie jest renesansem czego , wymaga analizy ró nic i podobie stw, 
a nie oceny stopnia to samo ci. Znamy przecie  niema o przyk adów, gdzie za in-
spiracj  s u y niekoniecznie jedno, lecz kilka róde . 



Na gruncie europejskim dobrym przyk adem takiego eklektycznego podej cia 
mo e by  sam konfucjanizm. Konfucjusza odkryli dla Europy jezuici, którzy doko-
nali pierwszych przek adów na j zyk aci ski. Spopularyzowali jego my li w Euro-
pie autorzy O wiecenia, g ównie francuscy. Mia  on zarówno swoich zwolenników 
(Voltaire, Leibniz, Diderot), jak i przeciwników (Montesquieu, Rousseau, Fenelon). 
Nie przypadkowo sta  si  Konfucjusz patronem szermierzy O wiecenia. To oni, po-
dejmuj c na gruncie europejskim prób  zbratania religii i kultury, spostrzegli, e ju  
dwa tysi ce lat temu jaki  my liciel postawi  sobie takie samo zadanie, wypowiedzia  
te same my li. Odrzuci  on dogmat i wprz g  w sw  s u b  moralno . Europa po-
dziwia a Konfucjusza przede wszystkim jako wielkiego moralizatora, wydobywa a 
z jego pism niemal wy cznie wskazania moralne, poj te jak najbardziej praktycznie. 
St d przek ady Konfucjusza na j zyki nowo ytne by y ju  przewa nie przeróbkami. 
Same tytu y zbiorków wskazuj  na charakter tych publikacji: Lettres sur la Morale 
de Confucius, Pary  1680, La Morale de Confucius, Pary  1688, albo polskie wyda-
nie My li moralne Konfucjusza, t. 1�2, owicz 1784. W Polsce najbardziej znanym 
propagatorem Konfucjusza by  niew tpliwie Ignacy Krasicki. Pogl dom swoim na 
kraj i cywilizacj  chi sk  da  wyraz w licznych swoich utworach. Na szczególn  uwa-
g  zas uguje jego dialog mi dzy Platonem a Konfucjuszem, zamieszczony w Roz-
mowach zmar ych. Podobny dyskurs miedzy Sokratesem a Konfucjuszem zamie ci  
Fenelon w swoich Dialogues des Mortes. U Krasickiego gór  jest Konfucjusz, u Fe-
nelona Sokrates. Nie budzi w tpliwo ci inspiruj ca rola my li Konfucjusza w euro-
pejskim O wieceniu. Czy konfucjanizm inspiruje wspó czesne Chiny? Oto jest, moim 
zdaniem, w a ciwie postawione pytanie. Je eli na to pytanie odpowiemy pozytyw-
nie, mo emy ze spokojem odrzuci  w tytule znak zapytania.


