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Ostatnimi czasy konfucjanizm prze ywa swoisty renesans poza Azj . Badacze 
na ca ym wiecie chwal  jego g ówne zasady: harmoni , hierarchiczno  i siln  
pozycj  rodziny. Omawiana ksi ka dotyczy pozycji kobiety w cywilizacji konfu-
cja skiej, zupe nie innej ni  w naszej cywilizacji judeochrze cija skiej, a sk adaj  
si  na ni  wy cznie teksty napisane przez kobiety: politolo ki, prawniczki, sino-
lo ki, japonistki i kulturoznawczynie od lat zajmuj ce si  Azj .

El bieta Potocka sp dzi a w Azji Wschodniej wiele czasu i du o podró owa-
a po regionie. We wprowadzeniu wyja nia istot  cywilizacji konfucja skiej i jej 

wp yw na ycie spo ecze stw Azji Wschodniej, które znalaz y si  w jej kr gu � 
w Korei, Japonii i Wietnamie. Cywilizacj  konfucja sk  eksportowa a te  diaspora 
chi ska w Azji, dzi ki czemu kraje azjatyckie przyjmowa y konfucja ski porz dek 
spo eczny, a Chiny przez stulecia skutecznie budowa y sinocentryczn  wizj  wia-
ta, zburzon  dopiero przez cywilizacj  zachodni  w wyniku wojen opiumowych 
w XIX w. Zatem chocia  dzisiaj cywilizacja konfucja ska formalnie ju  nie istnie-
je, autorka zwraca uwag , e niektóre jej elementy nadal funkcjonuj  w mental-
no ci spo ecze stw w Chi skiej Republice Ludowej, w Japonii, w obu pa stwach 
korea skich, Singapurze, Wietnamie, Hongkongu, w Makau i na Tajwanie, czy-
li cznie na obszarze oko o 12 mln km2, na którym mieszka ponad 1,6 mld ludzi, 
w tym 800 mln kobiet.



El bieta Potocka jest autork  wiod cego tekstu Kobieta w konfucja skiej kon-
cepcji porz dku spo ecznego, w którym przybli a zasady tej  lozo i. Z hierar-
chii, stanowi cej trzon konfucjanizmu, wynika jasny podzia  obowi zków mi dzy 
cz onkami ró nych grup, w tym w pa stwie i w rodzinie. Autorka do  szczegó o-
wo omawia t  kwesti . Zw aszcza w rodzinie stosunki mi dzy m czyzn  (m em) 
a kobiet  ( on ) opieraj  si  na nierówno ci: kobieta jest w pe ni podporz dkowana 
m czy nie. M czyzna jest przypisany do sfery zewn trznej, publicznej, a kobie-
ta do sfery wewn trznej, domowej. Szczegó owe rozwa ania na ten temat pomog  
zrozumie  ró nice w zakresie nierównego statusu kobiet i m czyzn w krajach Azji 
Wschodniej, które tak denerwuj  obro ców praw cz owieka na Zachodzie. Autorka 
zaznacza, e wprawdzie burzliwe wydarzenia w Azji w XX w., zw aszcza rewolu-
cja w Chinach czy okupacja ameryka ska w Japonii, os abi y znaczenie konfucjani-
zmu w tym regionie, nie dosz o jednak do ca kowitego wyeliminowania tej  lozo i 
z mentalno ci spo ecze stw, szczególnie w sferze rodzinnej, gdy  we wszystkich 
krajach konfucja skich rola m czyzny jest nadal dominuj ca. Autorka dokonuje 
analizy zasad konfucja skich w poszczególnych krajach Azji Wschodniej i wska-
zuje, e w XXI w. najsilniejsze tradycje konfucja skie s  nadal w Korei i w Japo-
nii, mimo e istniej  tam demokratyczne instytucje i formalna równo  p ci. W kra-
jach konfucja skich wci  istnieje w ró nej formie dyskryminacja kobiet, zw aszcza 
na rynku pracy. Najbardziej równouprawnienia domagaj  si  kobiety w Japonii, 
o czym El bieta Potocka szeroko pisze w tek cie Kobieta na japo skim rynku pra-
cy. Dyskryminacja, b d ca efektem ró nych ról spo ecznych p ci, wyznaczonych 
przez konfucjanizm (m czyzna pracuje i zarabia, kobieta rodzi dzieci i zajmuje si  
domem), uzewn trznia si  w postaci ni szego wynagradzania kobiet za ich prac  
oraz w utrudnianiu im rozwoju kariery zawodowej, na któr  mog  sobie pozwoli  
jedynie kobiety samotne (singielki). Ostatnio, w zwi zku z perturbacjami na japo -
skim rynku pracy, pozycja kobiety nieco si  poprawia, przy utrzymuj cej si  nie-
ch ci pracodawców wobec zatrudniania i awansowania kobiet.

Odsuwanie kobiet od dzia alno ci publicznej w Japonii to temat kolejnego tek-
stu El biety Potockiej, zatytu owanego Tron tylko dla m czyzny. Autorka anali-
zuje instytucj  cesarstwa w kategoriach historycznych, przypominaj c, e w dzie-
jach Japonii kobiety zasiada y na tronie tylko wtedy, gdy nie by o bezpo redniego 
m skiego nast pcy. Zasiada y, ale nie rz dzi y � rz dy sprawowali regenci. Wpro-
wadzenie buddyzmu w Japonii wyeliminowa o kobiety z ycia politycznego, 
a Konstytucja Meiji pozbawi a je prawa dziedziczenia. Dyskusja nad ewentual-
nym dopuszczeniem kobiet do dziedziczenia tronu, na wzór brytyjski, powróci-
a niedawno, kiedy okaza o si , e nast pca tronu nie ma m skiego potomka. Tak 

szybko jednak, jak zosta a podj ta, si  sko czy a, w momencie, gdy brat nast pcy 
tronu doczeka  si  syna, zapewniaj c w ten sposób ci g o  dynastii bez koniecz-



no ci zmiany utrwalonego systemu. W ostatnim swoim tek cie, Prezydent Park 
Geun-hye � przes anki zwyci stwa, El bieta Potocka wyja nia, jak to si  mog o 
sta , e w skrajnie konfucja skim, a w a ciwie neokonfucja skim kraju, zdomi-
nowanym przez m czyzn, jakim jest Korea Po udniowa, kobieta mog a zosta  
prezydentem. Stwierdza, e pani Park zosta a wybrana na najwy sze stanowisko 
w pa stwie ze wzgl du na pami  o jej matce, nazywanej matk  Korei, a przede 
wszystkim jako �córeczka tatusia�, czyli genera a Park Chung-hee, dyktatora Ko-
rei w latach 1963�1979, uwa anego powszechnie za ojca korea skiego cudu go-
spodarczego. Autorka uwa a, e wybór kobiety na stanowisko prezydenta nie os a-
bi jednak funkcjonuj cych w tym kraju restrykcyjnych zasad neokonfucja skich, 
dyskryminuj cych kobiety.

Z kolei Agnieszka Or owska w tek cie Pozycja kobiety w spo ecze stwie japo -
skim przypomina, e na pocz tku ubieg ego tysi clecia pozycja kobiety w Japonii 
nie podlega a adnym ograniczeniom. Pe na jej podleg o  m czy nie datuje si  na 
okres Edo, czyli czasy w adzy siogunów (1603�1868). Kobieta japo ska w rodzi-
nie nie mia a adnych praw, a zam na kobieta wchodzi a do domu te ciów i by a 
nieustannie poni ana przez te ciow . Pewne próby przemian, opartych na chrze ci-
ja skich zasadach wolno ci i praworz dno ci, podj to w erze Meiji, czyli w okre-
sie modernizacji Japonii po 1868 r., ale konfucja ska wizja ni szo ci kobiety mia a 
nadal powszechny charakter. Kobieta powinna by a by  jedynie dobr  on  i mat-
k  i siedzie  potulnie w domu. Zmiana wiadomo ci Japonek nast pi a dopiero po 
II wojnie wiatowej. Po wojennym koszmarze i stracie bliskich Japonki powoli za-
cz y przeciwstawia  si  i w adzy, i tradycyjnym warto ciom. Pomogli w tym Ame-
rykanie, próbuj c wprowadzi  do okupowanego kraju demokracj  i nowe warto-
ci na wzór chrze cija ski. Autorka analizuje powolne przemiany w wiadomo ci 

Japonek, które jednak nie poci gn y za sob  przemian spo ecznych. Kobiety s  
tam nadal postrzegane przede wszystkim jako ony i matki mimo coraz wy sze-
go stopnia wykszta cenia. Agnieszka Or owska wyci ga wniosek, e jeszcze du o 
czasu up ynie, zanim znikn  sfery dyskryminacji kobiet, zw aszcza na rynku pracy.

Sytuacj  Japonek na kierowniczych stanowiskach w korporacjach z rodzimym 
kapita em porusza Patrycja Dyszy w tek cie Kobieta mened er w japo skiej kor-
poracji � rzeczywisto  czy  kcja. Te executive women musz  zwalcza  silnie osa-
dzone w mentalno ci japo skiej stereotypy i tradycje dotycz ce roli p ci. Z ba-
da  prowadzonych przez japo ski Urz d Rady Ministrów wynika, e zwyczajnej 
kobiecie trudno awansowa  w korporacji na wy sze stanowisko. W 2012 r. tylko 
1,4% najwy szych stanowisk kierowniczych zajmowa y kobiety. Autorka charak-
teryzuje �kobiet  sukcesu� � to absolwentka uniwersytetu w wieku 40�44 lat, cz -
sto rozwódka lub wdowa, nieliczne z nich s  zam ne i maj  dzieci. Zastanawia 
si  te  nad przeszkodami w karierze zawodowej kobiet i wyci ga wniosek, e kie-



dy kobiety wkraczaj  w sfer  zastrze on  dotychczas dla m czyzn, spotykaj  si  
z nierównym traktowaniem. Trudno ci te pog bia fakt, e w Japonii nie stworzo-
no jeszcze mechanizmów pozwalaj cych kobietom na rodzenie dzieci i na prac . 
Jednak zmiany i trudno ci na rynku pracy wp ywaj  na to, e odsetek kobiet po-
dejmuj cych prac  na wysokich stanowiskach b dzie wzrasta .

W tek cie Japo skie gospodynie domowe w yciu publicznym Joanna Dobkow-
ska podaje, e w porównaniu z innymi wysoko rozwini tymi krajami w Japonii 
udzia  kobiet w yciu publicznym jest niski i s  one wy czone z g ównego nurtu 
dzia alno ci politycznej. Pod tym wzgl dem Japonia zajmuje 107. miejsce na wie-
cie. Kobiety za to skutecznie dzia aj  na szczeblu lokalnym, stanowi c licz c  si  
grup  nacisku na polityków na szczeblu centralnym. Ma y udzia  kobiet w struk-
turach w adzy centralnej nie jest jednak powodem do frustracji, gdy  funkcja go-
spodyni domowej cieszy si  w tym kraju sporym presti em spo ecznym. Autorka 
uwa a, e nie nale y oczekiwa  szybkich i radykalnych zmian w procesie zwi k-
szenia aktywno ci Japonek w yciu publicznym z uwagi zarówno na do  silny 
opór konserwatywnych partii politycznych, jak i utrwalony w japo skiej mental-
no ci obraz kobiety jako matki i ony.

Karolina Mazurowska w tek cie Wspó czesne Chinki � trudna droga do samo-
realizacji szczegó owo opisuje pozycj  kobiet w Chinach, zw aszcza za  zmia-
ny, jakie w tym zakresie nast pi y po 1949 r. W ojczy nie konfucjanizmu zerwa-
no z tradycyjnym podzia em ról spo ecznych, umo liwiaj c kobietom dost p do 
edukacji i do rynku pracy. Po wprowadzeniu reform Deng Xiaopinga zapotrzebo-
wanie na prac  kobiet wzros o, co w jeszcze wi kszym stopniu sprzyja o ich unie-
zale nieniu si  od rodziny i m a oraz przyczyni o si  do wzrostu ich wiadomo-
ci. Nie oznacza to, e w ChRL dosz o do ca kowitego równouprawnienia kobiet. 

Nadal otrzymuj  one ni sze wynagrodzenie i maj  utrudniony dost p do pewnych 
zawodów. Generalnie jednak pozycja kobiety w Chinach jest lepsza ni  w innych 
konfucja skich krajach Azji Wschodniej.

Z jakim trudem zmienia si  tradycyjna konfucja ska mentalno  wobec pozy-
cji kobiety, doskonale przedstawiaj  chi skie  lmy w ró nych okresach rozwoju 
wspó czesnych Chin. Pisze o tym Marta Mazurek w tek cie Portret kobiety w  l-
mach pi tej i szóstej generacji re yserów chi skich. W produkcjach chi skiego 
przemys u  lmowego zdominowanego przez m czyzn status kobiety jest bar-
dzo niski, a bohaterkami tych  lmów s  g ównie kobiety upad e. Dopiero od nie-
dawna twórcy staraj  si  przedstawia  pog biony portret psychologiczny kobiety. 
Tak e do g osu dopuszczane s  re yserki, które cz sto zyskuj  wiatowe uznanie.

Weronika Filipi ska w tek cie Obraz wspó czesnej Koreanki w telewizji zasta-
nawia si  nad sposobami przedstawiania kobiet w telewizji w kraju restrykcyjne-
go neokonfucjanizmu. W reklamach do zakupu produktów namawiaj  korea skie-



go widza rednio znane, nierzadko roznegli owane aktorki, ucharakteryzowane na 
lolitki. Wserialach, przyci gaj cych miliony widzów nie tylko w Korei Po udnio-
wej, ale i w pa stwach o ciennych, dominuje natomiast obraz tradycyjnej Korean-
ki, oddanej bezgranicznie domowi i rodzinie. Kobiety, które w jakikolwiek sposób 
odstaj  od tego wizerunku, wcze niej czy pó niej ponosz  jak  kar , a kobiety 
sukcesu s  przedstawiane jako bohaterki zdecydowanie negatywne, niewzbudza-
j ce sympatii widza.

W tek cie Kobieta w polityce in ynierii demogra cznej � przypadek Singapu-
ru Aneta Liszewska zajmuje si  kwesti  sterowania przez rz d Singapuru polity-
k  urodzin, poprzez narzucanie Singapurkom w ró nych okresach ró nych prio-
rytetów, zw aszcza na linii rodzina�kariera. Obecnie jest to znacznie trudniejsze, 
gdy  Singapurki nale  do najlepiej wykszta conych kobiet nie tylko w regionie, 
ale i na wiecie i priorytetami dla nich s  praca i samorealizacja. W zwi zku z tym 
odsuwaj  one ycie rodzinne na dalszy plan.

Znana wietnamistka Teresa Halik w tek cie Pieni dze, kariera, rodzina � dy-
lematy wspó czesnych Wietnamek przy podejmowaniu decyzji o migracji na tle 
pozycji kobiety w Wietnamie po rozpocz ciu reform doi moi zastanawia si  nad 
przyczynami i skutkami ich migracji zarówno wewn trz kraju, jak i za granic . 
Wietnamki bowiem licznie podejmuj  decyzj  o migracji, pozostawiaj c rodziny 
i dotychczasowe tradycyjne uk ady, w których y y. Z regu y z przyczyn ekono-
micznych (praca, zarobek), ale i natury stricte osobistej, takich jak poszukiwanie 
partnera i ch  wyzwolenia si  spod konfucja skiej kontroli rodziców, te ciów czy 
m a. Niestety, mimo coraz wy szego stopnia wykszta cenia kobiet w Wietnamie 
te, które decyduj  si  na migracj , z regu y s  s abo wykszta cone. Z tego powodu 
s  nara one na ró nego rodzaju patologie, jak: prostytucja, przemoc, narkomania, 
zagro enie HIV/AIDS oraz handel lud mi. Cenne s  zawarte w tek cie wywiady 
z Wietnamkami, które decyduj  si  na migracj  lub ju  sta y si  migrantkami. War-
to wiedzie , e Wietnamki wybieraj  jako docelowy ten kraj, w którym ju  zako-
rzeni a si  wietnamska diaspora, na pomoc której mog  liczy . Do takich krajów 
nale y Polska, gdzie mieszka spora grupa Wietnamczyków. Z regu y kobiety wiet-
namskie decyduj  si  pozosta  na emigracji, która wed ug Teresy Halik ma charak-
ter �inwestycyjny�: zarobione za granic  pieni dze Wietnamki przesy aj  do kra-
ju, by zasili  gospodarstwo domowe (np. budowa domu) lub wykszta ci  dzieci.

Ksi ka w sposób bardzo przyst pny przek ada do  trudn  dla naszego kr -
gu kulturowego teori  konfucjanizmu na j zyk praktyczny, by pokaza , e w kra-
jach konfucja skich, mimo ogromnego post pu gospodarczego i technologiczne-
go, tradycyjny konfucjanizm, ograniczaj cy miejsce kobiety do domu i kuchni, 
ma si  wietnie.


