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  Dzisiejsze Chiny � wbrew monolitycznemu obrazowi, który jeszcze na ró nych 
p aszczyznach piel gnujemy � s  krajem wielonarodowym i wieloreligijnym, w któ-
rym wytworzy y si  ró ne warstwy spo eczne, kulturalne i religijne. Podzia y mi -
dzy poszczególnymi warstwami pog biaj  si  coraz bardziej i staj  si  widoczne 
w sposób coraz bardziej drastyczny, prowadz c w rezultacie do napi . Coraz bar-
dziej ujawniaj  si  wi c ró nice pomi dzy miastem a wsi , mi dzy rozwini tymi 
prowincjami wybrze a wschodniego a ubogimi prowincjami na zachodzie kraju. 
To, co wcze niej by o zrozumia e samo przez si , np. okre lony poziom wykszta -
cenia lub opieki zdrowotnej, sta o si  obecnie dost pne tylko dla tych, którzy maj  
pieni dze. Z tej skomplikowanej sytuacji wyros o wiele problemów spo eczno-po-
litycznych, do których nale : bezrobocie, utrata ziemi uprawnej, zanieczyszcze-
nie rodowiska, migracja, niezadowolenie spo eczne, korupcja, brak reform poli-
tycznych, lekcewa enie dokonuj cych si  zmian spo ecznych i psychicznych itd. 
W adze chi skie dok adnie zdaj  sobie spraw  z tego, i  w Chinach jest ponad 150 
mln ludzi bogatych i 900 mln biednych � i e to sta  si  mo e czynnikiem powo-
duj cym destabilizacj . Nie dziwi w zwi zku z tym aktualna polityka partii i rz -
du, która poszukuje wszelkich mo liwych rodków, zmierzaj cych do zachowania 
jedno ci pa stwa oraz do tzw. harmonii i stabilno ci w spo ecze stwie. Harmonia 
i stabilizacja maj  by  przedmiotem starannej piel gnacji i ochrony �jak renicy 
oka� � jak to okre la komentarz �Renmin Ribao� [Gazety Ludowej]. Stabilno  
rozumie si  przy tym jako fundament harmonijnego spo ecze stwa. Bez stabilno-
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ci nie mo na osi gn  spo ecze stwa harmonijnego oraz post pu w zakresie mo-
dernizacji � jak przyk adowo stwierdza organ partyjny �Qiushi� [Szuka  Prawdy] 
z 1 pa dziernika 2005 r.

Idea harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa wy oni a si  po raz pierwszy na 
4 Plenum XVI Komitetu Centralnego we wrze niu 2004 r. Harmonijnej spo ecznej 
stabilizacji kraju by a nast pnie po wi cona specjalna konferencja KC Komuni-
stycznej Partii Chin (KPCh) z 19 lutego 2005 r., podczas której sekretarz general-
ny Hu Jintao wyg osi  przemówienie programowe. Odt d temat harmonii i stabil-
no ci jest �wszechobecny i wiod cy� � jak to okre laj  o cjalne chi skie media 
� �ciesz c si  coraz wi kszym uznaniem w partii i w ród ludno ci�. Spo ecze -
stwo harmonijne (hexie shehui) � w pó o cjalnych angielskich przek adach chi -
skich dokumentów t umaczone jako harmonious society albo coordinated society 
� przedstawiane jest jako spo ecze stwo demokratyczne, które rz dzi si  wed ug 
prawa (pa stwowo  prawna), co w rezultacie ma prowadzi  do sprawiedliwo ci, 
uczciwo ci i szczero ci oraz do harmonii z natur  ( rodowiskiem). Na bazie har-
monii i stabilno ci Chiny maj  sta  si  zamo nym i silnym krajem ze spo ecze -
stwem �pow ci gliwego dobrobytu� (xiaokang shehui). Wszystkie te aspekty win-
ny by  ze sob  interaktywnie po czone. Taki kraj i takie spo ecze stwo mog oby 
nast pnie przyczyni  si  do harmonii i stabilno ci na ca ym wiecie. Summa sum-
marum chodzi o budow  doskona ej i idealnej spo eczno ci, o rozwój all-round 
� jak powiedzia  Hu Jintao � w budowie cywilizacji socjalistycznej, materialnej, 
politycznej i duchowej. Nie chodzi wi c ju  tylko o �trojak  budow �, mianowi-
cie: ekonomiczn , polityczn  i kulturaln  � jak to by o wcze niej, lecz o �czwo-
rak  budow �, mianowicie: ekonomiczn , polityczn , kulturaln  i spo eczn . Te 
cztery aspekty razem tworz  spo ecze stwo harmonijne i stabilne.

Idea harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa jest w a ciwie rozwini ciem idei 
tzw. �trzech reprezentacji� (sange daibiao) by ego przywódcy partii Jiang Zemi-
na. To prawie tak, jak w starych Chinach, gdzie cesarz ka dorazowo, z uwagi na 
polityczne i spo eczne okoliczno ci, dodawa  do swego imienia jak  odpowied-
ni  �dewiz  rz dow �. Tak, jak �trzy reprezentacje� obowi zywa y jako �dewiza 
rz dzenia� jeszcze do 2004 r., tak idea harmonijnego i trwa ego spo ecze stwa jest 
wed ug Hu Jintao now  �dewiz  rz dow �. Powodzenie w budowie harmonijne-
go i trwa ego spo ecze stwa jest rozumiane równocze nie jako sprawdzian zdol-
no ci KPCh do rz dzenia krajem.

Do oczekiwanej, a przy tym zawsze zagro onej, harmonii i stabilno ci kraju 
powinna przyczynia  si  tak e polityka wobec religii oraz polityka wobec mniej-
szo ci narodowych. �Potrójna jedno  etniczna� (wyra aj ca si  w tym, e � 1. 
dominuj ca narodowo  Han nie jest za jej oddzieleniem czy wyró nianiem od 
mniejszo ci etnicznych, które z kolei tak e � 2. nie s  za separacj  od narodowo-



ci Han, jak równie  � 3. nie s  zwolennikami podzia ów mi dzy sob ) oraz �har-
monia religijna�, jak to sformu owa  Hu Jintao, s  wa nymi sk adnikami budowy 
harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa. Wed ug wyobra e  partii, religie po-
winny dostosowa  si  do dzisiejszych czasów i do nowoczesnego spo ecze stwa. 
Powinny nadto wspiera  studia dotycz ce religii, a eby przyczyni  si  do podnie-
sienia w spo ecze stwie poziomu wykszta cenia i w ten sposób da  przyk ad pa-
triotyzmu, czyli �mi o ci do kraju i religii� (aiguo aijiao).

Budowa harmonijnego i trwa ego spo ecze stwa winna naturalnie odpowiada  
tak e wszystkim nowym rozporz dzeniom i przepisom, jakimi s  m.in. obowi -
zuj ce od listopada 2004 r. nowe przepisy w zakresie religii. Powinna ona respek-
towa  tak e nowe normy dzia alno ci publicystycznej dziennikarzy i redaktorów, 
obowi zuj ce od kwietnia 2005 r., jak równie  wiele innych restrykcyjnych prze-
pisów (np. w odniesieniu do Internetu). W intencji w adz chi skich przepisy te 
maj  przeciwdzia a  tym si om w spo ecze stwie, które szkodz  jego harmonii 
i stabilno ci.

Wk ad religii. Religie maj  samodzielnie szuka  dróg ku temu, aby coraz bardziej 
przyczynia  si  do budowy harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa. Zwróci  na 
to uwag  przewodnicz cy Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Jia Qinglin na 
specjalnym seminarium 1 marca 2005 r. Od tego czasu odby y si  na ten temat 
niezliczone seminaria o cjalnych organizacji religijnych, jak równie  innych gre-
miów. Wzros a liczba artyku ów publikowanych w czasopismach wspólnot re-
ligijnych i instytutów naukowych, a tak e urz dów, które zajmuj  si  religiami 
(oczywi cie wiod cy jest tu periodyk Narodowego Biura ds. Religii �Zhongguo 
Zongjiao� [Religie Chi skie]. Wszystkie o cjalnie uznane wspólnoty religijne 
wypowiada y si  ju  na ten temat w swoich o cjalnych organach. Argumenty na 
rzecz harmonii i stabilno ci starano si  w równej mierze podpiera  Pismem w., 
Koranem, pismami buddyjskimi i daoistycznymi, jak i tzw. �konfucja sk � kla-
syk . Temu celowi s u  tak e coroczne uroczyste obchody urodzin Konfucjusza 
w Qufu (prowincja Shandong). Organizowane s  konferencje po wi cone np. kon-
fucjanizmowi jako �fundamentowi moralnemu�, który móg by s u y  harmonij-
nemu i stabilnemu spo ecze stwu.

Jak ma wyra a  si  wk ad ludzi wierz cych w harmoni  religijn  i spo eczn ? 
W publikacjach oraz wyk adach konferencyjnych stwierdza si  przede wszystkim, 
e dyskusja o roli religii w harmonijnym i stabilnym spo ecze stwie pokazuje, i  

religia jest integraln  i trwa  cz ci  kultury � w tym równie  kultury chi skiej. 
W zwi zku z tym budowa �kultury religijnej� (zongjiao wenhua) wymaga, a eby 
opiera  j  na podstawach etycznych (daode) odno nych religii. Sformu owanie ta-
kie nie jest wprawdzie czym  nowym w chi skich dyskusjach religioznawczych, 



jednak e istotne jest � je li tak mo na powiedzie  � �polityczne� uznanie faktu 
istnienia religii jako integralnej cz ci kultury chi skiej. Poci ga ono za sob  od-
powiednie religijno-polityczne spojrzenie na religi  oraz na praktyk  polityki re-
ligijnej w Chi skiej Republice Ludowej (ChRL). Idea hexie shehui sta a si  w ten 
sposób tak e nowym planem �pracy religijnej partii� � jak sformu owa  to Wang 
Zuo�an, zast pca dyrektora Narodowego Biura ds. Religii, które w tym duchu chce 
stworzy  nowe za o enia i perspektywy pa stwowej polityki religijnej. Maj c na 
uwadze religie, politycy i teoretycy mówi  tak e o �wewn trznej harmonii religij-
nej� (zongjiao neibu hexie), która powinna tworzy  podstaw  wspó istnienia reli-
gii z komunistycznym pa stwem chi skim. Przede wszystkim za  usi uje si  two-
rzy  jedno  mi dzyreligijn  w my l tradycyjnej, pochodz cej z chi skiej historii 
religii, zasady sanjiao heyi, tzn. �trzy religie stanowi  jedno �.

Religie w ChRL próbuj  dzi  w ró ny sposób artyku owa  swój wk ad w budow  
harmonijnego spo ecze stwa, czyli wykorzysta  szans  na wi ksz  �widoczno � 
spo eczn . Mo na nawet powiedzie , e dyskusja polityczna o harmonii i stabil-
no ci w spo ecze stwie sprowokowa a re eksj  teologiczn  w onie samych reli-
gii. Ma to te  dobre strony, gdy  poszczególne religie mog  obecnie (oczywi cie 
w ramach pa stwowego nadzoru) przedstawia  w asne, specy czne stanowisko na 
tematy spo eczne. Dzi ki temu uwydatnione zosta o te  wiele tradycyjnych idei 
i punktów widzenia. Niektóre elementy tych argumentacji w poszczególnych re-
ligiach zostan  poni ej streszczone. 

Ko ció  katolicki. Wk ad Ko cio a katolickiego do harmonijnego i stabilnego 
spo ecze stwa przedstawia si  przede wszystkim na p aszczy nie chrze cija skiej 
mi o ci bli niego (jidu de ai). Zarazem akcentuje si , e Ko ció  sam powinien 
si  stara  o �harmoni  wewn trzn � (zishen hexie). Harmonia wewn trzna i har-
monia spo eczna (shehui hexie) to has a, które obecne s  w o cjalnych wypowie-
dziach katolickich.

Wskazano na nast puj ce aspekty, uznane za typowo katolicki wk ad w budo-
w  harmonijnego spo ecze stwa: 1. Kszta towanie wiadomo ci patriotycznej, co 
przypomina formu  aiguo aijiao (mi o  do kraju i do Ko cio a), oraz kontynu-
owanie tzw. demokratycznej administracji Ko cio a; 2. Wykszta cenie teologicz-
ne: tu wskazano na konieczno  dokonania korekty w zakresie eklezjologii i du-
chowo ci. Zwrócono te  uwag , i  nale y pracowa  nad pojednaniem teologii 
katolickiej z kultur  i  lozo  chi sk ; 3. W zwi zku z now  sytuacj  i nowymi 
wymaganiami spo ecznymi nale y rozwin  trzy elementy: (a) nowe statuty Sto-
warzyszenia Patriotycznego; (b) nowe statuty konferencji biskupów; (c) nowe re-
gu y demokratycznej administracji Ko cio a, do czego nale y tak e dalszy rozwój 
idei �trzech autonomii� (sanzi). Osi gni cie harmonii wymaga, jak stwierdzono, 



post pu w zakresie rozwoju doktryny katolickiej; 4. Jako wk ad do harmonijnego 
i stabilnego spo ecze stwa zosta a zaliczona tak e implementacja pa stwowych 
przepisów religijnych.

Z etycznego punktu widzenia zwrócono uwag  na nast puj ce elementy: (a) g o-
szenie i rozpowszechnianie katolickiej nauki moralnej, przede wszystkim w aspek-
cie stosunku Ko cio a do spo ecze stwa. Biblijne dziesi  przykaza  i przykazania 
ko cielne mog yby odegra  tu du  rol . Katolicy powinni przestrzega  przykaza , 
aby by  dobrymi, wzorowymi obywatelami; (b) szerzenie nauki biblijnej, przede 
wszystkim chrze cija skiego przykazania mi o ci bli niego. Ko ció  powinien 
bra  udzia  w budowie harmonijnego spo ecze stwa przede wszystkim w zakresie 
spo ecznym i charytatywnym. Wskazano te  na dalsze dziedziny, które mog yby 
przyczyni  si  do budowy harmonijnego spo ecze stwa, jak np. dzia ania na rzecz 
sprawiedliwo ci, pokoju czy ochrony rodowiska. Ze strony wiary wskazano na 
chrze cija sk  mi o  bli niego jako na wielki wk ad w tworzenie harmonijnego 
spo ecze stwa: Mi o  jest harmoni  (ai = hexie); na mi o ci bli niego wznosi si  
nowe spo ecze stwo. Mi o  mog aby wi c kszta towa  mi dzyludzkie stosunki 
i uwra liwia  sumienia. W ten sposób powsta aby �kultura chrze cija ska� (Jidu 
wenhua), kultura s u by bli niemu, która jest pierwszym zadaniem Ko cio a. In-
nym wk adem by aby idea Królestwa Bo ego (tianguo), które powinno by  budo-
wane ju  na ziemi jako harmonijne spo ecze stwo.

Znany dziennikarz Li Haibo zaznaczy  w �Beijing Review� (13 maja 2005, 
s. 2), e harmonia jest wa n  ide  chrze cija sk  oraz e idea  mi o ci bli niego 
powinien by  podstaw  stosunków mi dzyludzkich. W tym sensie uwa a on, e 
�kombinacja kultury chi skiej i chrze cija stwa� mog aby przynie  w przysz o-
ci owoce. Tak e inni intelektuali ci zaznaczaj , e chrze cija stwo by oby w sta-

nie dokona  wielkiego wk adu do harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa, a za-
tem tak e w rozwój �spo ecze stwa cywilnego�.

Islam. Gdy idzie o wk ad islamu, to wskazuje si  w szczególno ci na rol  stosun-
ków mi dzy wiernymi (wyznawcami islamu) i �niewiernymi� przy budowie har-
monijnego i trwa ego spo ecze stwa. Hexie oznacza dla islamu przede wszystkim: 
1. obalenie wzajemnych uprzedze ; 2. nawi zywanie kontaktów na rzecz dialogu 
mi dzykulturowego i mi dzyreligijnego; 3. rozwijanie wzajemnej sympatii i za-
ufania w duchu Koranu. Harmonijne spo ecze stwo opiera si , wed ug islamskich 
przekona , na poszczególnych ludziach. Cz owiek sam powinien d y  do harmo-
nii, tak samo jak rodzina. Koran daje w tym wzgl dzie wa ne wskazówki (mówi na 
ten temat artyku  �Idea harmonii w Koranie� w o cjalnym czasopi mie Stowarzy-
szenia Islamskiego �Zhongguo Musilin� z 2005 r., nr 3). Stosunki mi dzyludzkie 
powinny by  zatem budowane na harmonii indywidualnej oraz rodzinnej. Wk ad 



islamu mo na nast pnie okre li  jako przyczynianie si  do sprawiedliwo ci i po-
koju, poszukiwanie prawdy, ochron  natury i rodowiska. Muzu ma ska moral-
no  wymaga, aby wiara i praktyka yciowa sz y w parze. B dzie si  wi c k ad o 
nacisk na to, aby w ród wyznawców islamu wzros a znajomo  prawa chi skie-
go oraz norm, zw aszcza z zakresu polityki religijnej, co jest niezb dne dla two-
rzenia harmonijnego i trwa ego spo ecze stwa � g osi o cjalne stanowisko Sto-
warzyszenia Islamskiego.

Daoizm. Opinie rodowisk daoistycznych wskazuj  na to, e hexie jest ide  na 
wskro  daoistyczn , gdy  mówi o niej wiele daoistycznych pism, mistrzów i szkó , 
które daj  jednocze nie ró norakie wskazówki, w jaki sposób mo na harmoni  
osi gn . Równie  w daoizmie wskazuje si  na konieczno  osi gni cia �harmo-
nii wewn trznej� i w tym duchu nale y budowa  �kultur  daoistyczn � (daojiao 
wenhua), która b dzie opiera  si  na daoistycznej etyce i stanie si  sk adnikiem 
harmonijnego i trwa ego spo ecze stwa chi skiego. 

Buddyzm. Tak e opinie rodowisk buddyjskich wskazuj , e harmonia jest celem 
buddyzmu i e buddyzm oferuje ró norakie metody, a eby osi gn  harmoni  ze-
wn trzn  i wewn trzn . Fundamentem spo ecznej harmonii i pokoju powinna by  
wszelako harmonia ludzkich serc. A eby doprowadzi  do harmonijnego i stabil-
nego spo ecze stwa, buddy ci powinni piel gnowa  kultur  wewn trzn  i dzia a  
wed ug idea u równo ci i mi osierdzia w stosunku do ca ego stworzenia. Postu-
lowane jest równie  tworzenie �kultury buddyjskiej� (fojiao wenhua) na pod o u 
buddyjskiej etyki.

Roli buddyzmu w budowie harmonijnego i stabilnego spo ecze stwa po wi -
cone by o sympozjum w Hongkongu, w którym udzia  wzi li mnisi z ChRL oraz 
z Hongkongu � m.in. ywy Budda Saicang Luozang Huadan z klasztoru Der-
long, w prowincji Gansu. Uczestnicy k adli nacisk zw aszcza na buddyjsk  em-
pati  jako na wielki mo liwy wk ad buddyzmu do harmonijnego i stabilnego spo-
ecze stwa. 

Podsumowanie. Próby stworzenia spo ecze stwa harmonijnego nie s  w chi skiej 
historii czym  nowym. Hu Jintao w przemówieniu z lutego 2005 r. powo ywa  si  
nie tylko na Konfucjusza (551-479 r. przed Chr.), który bardzo ceni  ide  harmo-
nii (he), lecz tak e nieortodoksyjnego  lozofa Mozi (ok. 479-381 przed Chr.), któ-
ry g osi  �wszechogarniaj c  mi o � (jian�ai) oraz na Ksi g  Rytów (Liji), gdzie 
w rozdziale �Liyun� (Stosowanie rytów) opisane zosta o spo ecze stwo idealne. 
Znamienne jest równie  to, e Hu Jintao wspomnia  chi sko-chrze cija skiego po-
wsta ca Hong Xiuquana (1814�1864) i jego ide  Królestwa Bo ego Pokoju (Tai-



ping tianguo). Idea �Wielkiej Harmonii� wzgl dnie �Wielkiej Wspólnoty� g oszo-
na by  tak e przez s awnego my liciela Kang Youwei�a (1858-1927) w jego dziele 
Datong shu (Ksi ga Wielkiej Harmonii). Hu Jintao w swojej genealogii harmonij-
nego i stabilnego spo ecze stwa powo a  si  naturalnie równie  na klasyków mark-
sizmu i leninizmu z Zachodu. Wspomnia  oczywi cie tak e Mao Zedonga i Deng 
Xiaopinga. Mo na jeszcze doda , e w latach dwudziestych XX w. wielcy prote-
stantcy chrze cijanie, jak np. Wu Leichuan (1869�1944), Xu Baoqian (1892�1944) 
i Zhao Zichen (1888�1979) próbowali zaadaptowa  chrze cija sk  ide  Królestwa 
Niebieskiego wzgl dnie Królestwa Bo ego w celu reformy spo ecze stwa chi -
skiego i wed ug niej chcieli to spo ecze stwo formowa . 

Aby zilustrowa  tradycyjn  chi sk  ide  harmonii, nale y przypomnie  opis 
z Ksi gi rytów (Liji, rozdzia  �Liyun�), który zosta  zacytowany w przemówieniu 
Hu Jintao. W rozdziale tym mówi si  o tym, e w czasie, kiedy panowa a �Wielka 
Droga� (Dao), wiat nale a  do wszystkich. Do rz dów wybiera o si  tylko dziel-
nych i zdatnych, mówi o si  prawd  i piel gnowa o zgod . Dlatego ludzie kochali 
nie tylko swoich w asnych rodziców i troszczyli si  nie tylko o swoje w asne dzie-
ci. Starcy mogli wypatrywa  swego ko ca w spokoju. Silni m czy ni mieli prac ; 
wdowcy i wdowy, sieroty, bezdzietni i chorzy � wszyscy mieli opiek . M czy ni 
mieli swoje stanowiska, a kobiety swój dom. Nie szukano dóbr materialnych tyl-
ko po to, aby je gromadzi . Nie marnowano w asnych si , a pracowano nie tylko 
ze wzgl du na w asn  korzy .

Wida  wi c wyra nie, e idea harmonijnego i trwa ego spo ecze stwa propa-
gowana jest obecnie jako namiastka komunizmu, jako pomys  na nowe utopijne 
spo ecze stwo, które znajduje si  ponadto w procesie globalizacji. Tak twierdzi 
np.  lozof Tang Yijie, który w przeciwie stwie do idei �walki kultur� Samuela 
P. Huntingtona wskaza  na harmonijne wspó istnienie cywilizacji, do którego Chi-
ny mog  wnie  wk ad poprzez harmonijne i stabilne spo ecze stwo. W tym sa-
mym duchu niektóry teoretycy, jak np. Zheng Bijian, przewodnicz cy Chi skie-
go Forum Reform, przepowiadaj  wielk  transformacj  i �odrodzenie cywilizacji 
chi skiej� na ca ym wiecie. 15 wrze nia 2005 r. Hu Jintao na forum ONZ refero-
wa  ide  �harmonijnego wiata� poprzez dialog i wymian  oraz sformu owa  rosz-
czenia Chin w tym procesie. 

Harmonijne i stabilne spo ecze stwo jest � jak zauwa y  Thomas Heberer � po-
wrotem do �konfucja skiego modelu� albo idea u �Wielkiej Harmonii� (datong). 
Los takiej wspólnoty jest jednak niepewny. W chi skiej historii tego typu próby 
by y cz ste i a  do czasów najnowszych ko czy y si   askiem � jak to pokaza  
Wolfgang Bauer w swojej znanej ksi ce Chiny i nadzieja na szcz cie. Pozostaje 
wi c mie  nadziej , e nie wszystkie aktualnie podj te starania o harmoni  oka  
si  daremne, ale e przynajmniej niektóre próby b d  prowadzi  do rozwoju spo-



ecze stwa cywilnego przy zachowaniu prawdziwej demokracji, respektowaniu 
praw cz owieka i wolno ci religijnej. Pomimo wszelkich przytoczonych tu sfor-
mu owa  i wyja nie  o harmonii, te ostatnie elementy (demokracja, wolno , pra-
wa cz owieka) s  nadal nieobecne w o cjalnych wypowiedziach na temat harmo-
nijnego i stabilnego spo ecze stwa. Restrykcyjna polityka przeciwko wszystkim 
�czynnikom dysharmonii i destabilizacji� trwa wi c nadal.

Literatura:
Wolfgang Bauer, China und die Hoffnung und Glück. Paradiese, Utopien, Ideal-
vorstellungen in der Geistesgeschichte Chinas, München 1971; Th. Heberer, So-
ziale Sicherung und Soziale Hilfe: Schritte zur Harmonisierung der Gesellschaft im 
gegenwärtigen China, �China Heute� 2005, s. 152�160; Richard Wilhelm, Li Gi. 
Das Buch der Sitte, Jena 1930, s. 30n.; �Zhongguo Daojiao� 2005, nr 4; �Zhongguo 
Musilin� 2005, nr 4; �Zhongguo Tianzhujiao� 2005, nr 3�5; �Zhongguo Zongjiao� 
2005, nr 8�9; www.chinaview.cn


