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W moim artykule chciałbym pokusić się o analizę i problematyza-
cję tez zawartych w  eseju Amartyi Sena, Human Rights and Asian 
Values [Sen 2007]. Teza, którą zamierzam postawić, mówi, że Sen 
w  swojej wizji uniwersalizmu wartości, leżących u  podstaw praw 
człowieka, jest zakładnikiem typowo zachodniego sposobu myśle-
nia. Nie sądzę, by musiało to oznaczać rezygnację z ich propagowa-
nia i  upowszechniania, czego gorącym zwolennikiem jest Sen. 

S u m m a r y 

Which Subjectivity does 
a Modern World Need? 
On Sen’s Reflection on 
Asian Values

Th e article is an attempt to analyze and de-
termine problem assertions contained in A. 
Sen’s essay Human Rights and Asian Values. 
Th e essential thesis of the article is that, in 

his vision of the universality of the values 
which constitutes the basis of human 
rights, Sen is a hostage of a typically West-
ern way of thinking. Th is should lead to 
a search for an in-depth dialogue with East-
ern spiritual traditions, such as Buddhism, 
for example.
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Z całą pewnością jednak powinno to skłonić do szukania pogłębio-
nego dialogu ze wschodnimi tradycjami duchowymi, np. (przede 
wszystkim) z buddyzmem. Tym bardziej, że zakładana przez nowo-
czesne myślenie zachodnie wizja podmiotowości, której dotyczyć 
mają prawa człowieka, wydaje się dalece problematyczna. Jak są-
dzę, głębszy dialog z buddyzmem mógłby stanowić istotną inspira-
cję do zmiany tej wizji.

Stanowisko Sena

Sen polemizuje w swoim eseju z tezą, że leżące u podstaw praw czło-
wieka wartości, tj. tolerancja, równość i wolność, nie są wcale war-
tościami uniwersalnymi, ale są czymś specyfi cznie zachodnim i obce 
są duchowi cywilizacji azjatyckiej [Sen 2007: 9–10].

Teza o zasadniczej nieazjatyckości tych wartości bywa podnoszo-
na nie tylko przez mające autorytarne skłonności, rządy niektórych 
państw dalekowschodnich. Rządy te chcą w ten sposób uzasadnić, 
że uzurpacją są oczekiwania społeczności międzynarodowej, iż te 
państwa azjatyckie przyjmą za swój, ustrój liberalnej demokracji. 
Teza ta (o nieazjatyckości) powszechna jest również w krajach Za-
chodu, w których utożsamia się prawa człowieka z wartościami spe-
cyfi cznie zachodnimi [Sen 2007: 15]. Niestety ma to tę konsekwen-
cję, że często propagowanie praw człowieka przez obywateli 
i instytucje zachodnie jest odbierane w Azji jako ekspansja Zacho-
du. Zresztą niejeden zachodni działacz na polu upowszechniania 
i obrony praw człowieka uważa za konieczną w tym celu westernali-
zację Wschodu. 

Jeśli dobrze rozumiem, Sen jest zdania, w  moim przekonaniu 
słusznie, że tego rodzaju punkt widzenia jest wyrazem nieprzezwy-
ciężonego do dziś (być może niezamierzonego i  bezwiednego, ale 
tym samym wciąż żywotnego) zachodniego imperializmu, i stanowi 
współczesną formę kolonializmu. Stąd w swoim eseju stara się on 
pokazać, że istotnie związane z  prawami człowieka wartości tole-
rancji, wolności i równości, wcale nie są tradycyjnymi wartościami 
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kultury zachodniej – wartościami, które tylko w jej obszarze mogły 
się narodzić. 

Jednakże argumentując, że w cywilizacji zachodniej są one no-
wym zjawiskiem, rodem z oświecenia [Sen 2007: 15], Sen zakłada, 
jak się wydaje, wątpliwą tezę, że samo oświecenie i jego duch nie są 
wynikiem rozwoju wcześniej obecnych, specyfi cznie zachodnich 
zjawisk cywilizacyjnych, ale że jest ono, jeśli dobrze rozumiem, zu-
pełnie nową jakością i radykalną cezurą (jeśli nawet Sen nie mówi 
tego expressis verbis, taka jest logika jego wywodu). 

Z  drugiej strony, stara się on pokazać, że tradycyjna kultura 
azjatycka wcale nie była i  nie jest wroga tym liberalnym warto-
ściom, ale że oprócz ewidentnych elementów proautorytarnych, 
podkreślających przede wszystkim rolę dyscypliny i podporządko-
wania jednostki państwu (co oznacza nadrzędność praw i  intere-
sów społeczności nad prawami i  potrzebami jednostek, jak jest 
w  kon fu cjanizmie) występują w  kulturze Azji również elementy 
wychodzące naprzeciw tym wartościom [Sen 2007: 17].

Uważam tę część eseju Sena za najcenniejszą i najbardziej inspi-
rującą. Przedstawia on w niej przykłady z obszaru najbliższej sobie 
tradycji indyjskiej, znającej myślicieli i władców, takich jak choćby 
bardzo istotny dla Sena cesarz Asioka, którzy w sposób bardzo wy-
raźny antycypowali współczesne poszanowanie dla wartości takich 
jak tolerancja i równość, i to w stopniu nie mniejszym a często więk-
szym niż ich przedoświeceniowi antycypatorzy w  świecie zachod-
nim. Co miałoby dowodzić, że prawa człowieka wcale nie są z grun-
tu obce tzw. wartościom azjatyckim [Sen 2007: 18–27].

Jednakże i w tym wypadku chciałbym podjąć polemikę z Senem. 
Nim jednak do tego przejdę chciałbym odnotować, że ważnym wąt-
kiem artykułu Sena, którym nie będę się w moich analizach szerzej 
zajmował, ale którego właśnie ze względu na jego istotność i aktual-
ność nie wolno pominąć, jest jego polemika z tezą, iż szybki rozwój 
gospodarczy w krajach Azji wschodniej jest możliwy właśnie dzięki 
mniej lub bardziej intensywnemu ograniczeniu swobód osobistych 
i politycznych. To zaś miałoby dowodzić, iż polityczne ustroje o ce-
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chach autorytarnych lepiej służą wzrostowi ekonomicznemu niż li-
beralna demokracja. Sen, myślę, że słusznie, pokazuje, iż w istocie 
zależność jest odwrotna. Mianowicie wprowadzenie wolnorynko-
wych zasad funkcjonowania gospodarki stanowi dla wielu autory-
tarnych rządów ostatnią szansę na utrzymanie się przy władzy. Na-
tomiast żadne badania nie potwierdzają, iż gospodarczy rozwój 
tych państw byłby wolniejszy, gdyby wprowadzono w tych krajach 
ustrój w pełni demokratyczny [Sen 2007: 11].

Tak jak napisałem, nie będę tego twierdzenia rozwijał i przecho-
dzę do szczegółowej analizy i polemiki z poglądami Sena w kwestii 
pochodzenia wartości tolerancji, równości i wolności osobistej i ich 
związku z duchem cywilizacji Wschodu i Zachodu.

Aby zrealizować ten zamiar, przywołajmy najpierw słowa sa-
mego Sena dokładnie wyrażające tę myśl. Otóż pisze on, że „ist-
nieje oczywista tendencja w  Stanach Zjednoczonych i  Europie, 
żeby przyjąć, choćby tylko implicite, prymat politycznej wolności 
i demokracji za fundamentalną i starożytną część kultury zachod-
niej – co nie ma być łatwe do znalezienia w  Azji. Kreśli się przy 
tym kontrast pomiędzy sprzyjaniem autorytaryzmowi, rzekomo 
implicite obecnym w Azji, np. w konfucjanizmie, a uznawaniem in-
dywidualnej wolności i autonomii, rzekomo głęboko zakorzenio-
nym w zachodniej kulturze liberalnej. Dlatego też zachodni propa-
gatorzy osobistych i politycznych swobód w świecie niezachodnim 
często widzą to jako przeniesienie zachodnich wartości do Azji 
i Afryki” [Sen 2007: 15].

Sen pisze dalej, że „jest w tym wyraźna tendencja do ekstrapola-
cji stanu obecnego w przeszłość. Wartości rozpowszechnione przez 
europejskie oświecenie nie mogą być uważane za długoterminowe 
dziedzictwo Zachodu, doświadczane na Zachodzie przez tysiącle-
cia” [Sen 2007: 15]. Odwołując się do poglądów Berlina, twierdzi, że 
nie ma żadnych przesłanek i żadnych prefi guracji w świecie staro-
żytnym, które by przesądzały, dlaczego indywidualne wolności po-
jawiły się najpierw na Zachodzie. Sen przywołuje co prawda rów-
nież pogląd, że w świecie grecko-rzymskim i chrześcijańskim były 
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jakieś wybrane elementy indywidualnej wolności. Wedle Sena 
wszelako takie antycypacje, obecne w historii Zachodu, da się wy-
śledzić również w tradycji Wschodu [Sen 2007: 15].

Sądzę, że myśl Sena zmierza w kierunku uzasadnienia, iż warto-
ści tolerancji, równości i wolności, które panują w liberalnych demo-
kracjach Zachodu, są wartościami uniwersalnymi w pełnym tego sło-
wa znaczeniu, a  więc to, że pojawiły się najpierw w  cywilizacji 
Zachodniej, stanowi okoliczność nieistotną, jeśli chodzi o ich treść. 
Że są więc one zdobyczami całej ludzkości, a fakt, że najpierw poja-
wiły się na Zachodzie, nie powinien przekładać się na przekonanie, 
iż ich wprowadzenie w państwach niezachodnich miałoby być de fac-
to państw tych westernalizacją. Nie, miałoby to być raczej przyjęcie 
wartości, które, co prawda, przyjęto jakimś zrządzeniem losu naj-
pierw na Zachodzie, ale które same w sobie nie mają żadnych specy-
fi cznie zachodnich, z gruntu obcych kulturom niezachodnim, treści.

Jak sądzę, twierdzenie takie zawiera wątpliwe raczej założenie, 
że istnieje coś takiego, jak pozbawiona jakichkolwiek istotnych, par-
tykularnych, kulturowych rysów wolność, równość i  tolerancja, 
oraz – co gorsza – że takich partykularnych rysów pozbawiona jest 
zasadnicza forma tych wartości, która obowiązuje w  zachodnim 
świecie, znajdując wyraz np. we współczesnych formułach praw 
człowieka.

Problematyzacja i polemika

Wraca tu więc problem zachodniego kontekstu kulturowego, w któ-
rym wartości, o których mowa, wyłoniły się jako podstawowe zasa-
dy życia w liberalnym, demokratycznym społeczeństwie. Otóż moż-
na zasadnie dowodzić, czego Sen zgoła nie zauważa, że specyfi cznie 
zachodnim jest przekonanie, iż poszanowanie tych wartości musi 
oznaczać właśnie triumfalne przyjęcie ustroju liberalnej demokra-
cji. Specyfi cznie zachodnim jest więc przekonanie, że tylko w takim 
ustroju, odrzucającym zasadniczy prymat społeczności nad jed-
nostką, wartości te mogą być realizowane. Czy nie oznacza to, że 
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wartość tolerancji, równości i  osobistej wolności sprowadza się 
w myśleniu specyfi cznie zachodnim do przeciwstawienia indywidu-
alnego podmiotu grupie? I że uznaje się przy tym wszelkie myśle-
nie, traktujące jednostkę inaczej niż jako pierwotną, bezwzględną, 
samoistną podmiotowość, ale jako coś mającego sens wyłącznie 
jako element większej całości, za myślenie totalitarne vel autorytar-
ne? Sądzę, że taka wykładnia specyfi ki myślenia zachodniego jest 
bliska prawdy. 

Można z powodzeniem bronić tezy, iż tak pojęta podmiotowość 
(a więc i zakładające ją prawa i wartości, o których mowa) jest pro-
duktem specyfi cznie zachodnim1, całkowicie obcym podstawowym 
nurtom myślenia dalekowschodniego, tj. jak buddyzm czy taoizm. 
Pytanie, czy w związku z tym należy te tradycje duchowe i style my-
ślenia traktować jako źródło rzekomego azjatyckiego autorytaryzmu?

Sen oczywiście tego nie robi. Zamiast jednak postawić pytanie 
o fundamentalną strukturę buddyjskiego ujęcia podmiotowości, za-
dowala się bliskim truizmu stwierdzeniem, że buddyzm jest jednym 
z tych przykładów z obszaru Dalekiego Wschodu, które otwarte są 
na wartość tolerancji, równości i wolności [Sen 2007: 17]. (Nawia-
sem mówiąc, dokładnie to samo ma miejsce w jego fundamentalnej 
pracy Rozwój i wolność) [Sen 2002: 261–262]. Ponieważ jednak Sen 
nie sproblematyzował współczesnej, typowo zachodniej, bo zakła-
dającej specyfi cznie zachodnie rozumienie podmiotowości, formy 
tych wartości, jak sądzę, przypisuje on implicite buddyzmowi coś, co 
jest mu z gruntu obce. Obce, ze względu na inną wizję podmiotowo-
ści, która w sposób nieuchronny zabarwia buddyjską teorię toleran-
cji i  równości zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku ich 
zachodnich odpowiedników.

1 Jest to wniosek, do którego dochodzi m.in. Martin Heidegger, dowodzący że prymat pod-
miotowości w nowożytnej myśli zachodniej jest wynikiem przemian, jakim rozumienie by-
cia ulega w dziejach myśli fi lozofi cznej (czyli, wg Heideggera, zachodniej) od greckiej myśli 
początkowej poczynając. Por. np. Heidegger 1994: 31–37. O problemie tym pisałem szerzej 
w mojej książce Inna Boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafi zyki [Augu-
styniak 2009: 14–19].
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Moja teza jest więc następująca. Sen, opowiadając się za rzeko-
mym uniwersalizmem przyjmowanych na Zachodzie wartości tole-
rancji, równości, wolności (a co za tym idzie, o czym nie należy za-
pominać, również liberalnej demokracji), pozostaje, mimo swego 
indyjskiego pochodzenia i  wyraźnego sentymentu dla kultury 
Wschodu zakładnikiem stricte zachodnich kategorii myślenia. Trzy-
ma się zatem zachodniej, nowożytnej tendencji do substancjalizacji 
i  co za tym idzie absolutyzacji indywidualnego podmiotu2. W  na-
stępstwie tego zabiegu posługuje się on typową dla takiego sposobu 
myślenia, również specyfi cznie zachodnią, opozycją liberalne-auto-
rytarne, służące jednostce–podporządkowujące jednostkę zbioro-
wości (degradujące jednostkę).

Pomijam tu ideologię sączącą się z ust niektórych azjatyckich po-
lityków, którzy stawiają opór prawom człowieka. Zasłaniając się od-
miennością azjatyckich wartości, mają oni de facto na myśli wyłącz-
nie swój egoistyczny, partykularny interes polityczny. Dialog z tymi 
politykami nie jest jednak wcale dialogiem z autentycznymi warto-
ściami azjatyckimi. Ten dialog rozpoczyna się w momencie, w któ-
rym współczesne prawa człowieka, a  zwłaszcza ich – zachodnie 
z  pochodzenia – założenia, konfrontujemy z  obrazem człowieka 
i  świata, wypracowanym przez największe azjatyckie tradycje du-
chowe. Taka konfrontacja musiałaby oznaczać dyskusję nie nad sa-
mymi prawami człowieka, ale nad statusem ludzkiego indywidu-
um  – nad tym, czy rzeczywiście, jak chce się powszechnie na 
Zachodzie, jest ono ontologicznie odrębnym, nakierowanym na sie-
bie (realizację swych zdolności), substancjalnym podmiotem. 

Innymi słowy, upowszechnianie praw człowieka musi iść w parze 
z międzykulturowym dialogiem na temat tego, jakiej podmiotowo-
ści potrzebuje nowoczesny świat. Czy rzeczywiście cywilizacyjny 

2 Jeśli chodzi o  omówienia Senowskiego ujęcia podmiotu ludzkiego na uwagę zasługuje 
w szczególności opracowanie T. Kwarcińskiego [2011]. Wszelako należy zaznaczyć, że za-
warta tam refl eksja antropologiczna wymierzona jest w problemy natury bardziej praktycz-
nej i szczegółowej niż interesująca mnie kwestia zakładanego przez Sena, fundamentalne-
go, tj. metafi zycznego, statusu podmiotu. 
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rozwój, wiązany przez nas z upowszechnieniem praw człowieka, bę-
dzie możliwy, gdy wartości te będą zakładać zachodnią, nowoczesną 
wykładnię podmiotowości? Czy też warto, wspólnie z  tradycjami 
Wschodu, szukać jej innej formuły. 

Uwaga na marginesie: Sen ma oczywiście rację, że te tradycje nie 
są jednorodne, że zatem problematyczne jest używanie terminu 
„Azja” czy „Wschód”, jako synonimu jakiejś spójnej, jednolitej kul-
tury, czy cywilizacji [Sen 2007: 13–14]. Tradycje te różnią się od sie-
bie i  same są też wewnętrznie zróżnicowane. W  praktyce trzeba 
więc mówić nie o dialogu dwu partnerów, ale dialogu Zachodu z kil-
koma przynajmniej wizjami wschodnimi.

Cóż jednak powinniśmy my, ludzie Zachodu, zrobić, aby dialog 
taki był możliwy? Od czego trzeba by nam zacząć, aby możliwym 
było prawdziwe współmyślenie z  tradycją Wschodu, np. z  buddy-
zmem? Otóż warunkiem tym jest radykalna krytyka Zachodu pod 
swym własnym adresem. Za przykład niech nam posłużą uwagami 
Volkera Zotza, autora wydanej w Polsce w ostatnich latach Historii 
fi lozofi i buddyjskiej [Zotz 2007]. 

Jego zdaniem punktem wyjścia tego dialogu z buddyzmem nie 
może być nowoczesne samozadowolenie człowieka Zachodu, prze-
konanego o słuszności nowoczesnej wizji podmiotowości, ale rady-
kalny zachodni samokrytycyzm. Zotz, widząc w Auschwitz central-
ne wydarzenie, objawiające drugie dno modernizującego się świata, 
nie ma wątpliwości jaka jest zasadnicza prawda o  nowoczesnych 
wartościach, stawiających w  centrum indywidualną podmioto-
wość. Jest ona jeszcze jedną postacią zachodniego, totalizującego, 
rodzącego przemoc sposobu myślenia. „Cień Auschwitz zaległ tak 
potwornym mrokiem nad dziejami Zachodu, że można łatwo zapo-
mnieć, iż Holocaust jest przerażającym zwieńczeniem europejskiej 
tradycji wyniszczania tych, którzy różnili się obyczajem, myślą 
i wyglądem” [Zotz 2007: 298–299]. Auschwitz jest tu przerażają-
cym, opacznym (sprzecznym z oczekiwaniami), acz nieprzypadko-
wym (bo ukazującym wewnętrzne, prawdziwe oblicze) wykwitem 
eksportowego produktu Zachodu, jakim jest projekt powszechnej 
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emancypacji podmiotu [Lyotard 1998: 105]. Zotz nawiązuje w ten 
sposób do istotnego, uprawianego przez myślicieli najskrajniej się 
różniących pod względem praktycznych preferencji politycznych, 
nurtu fi lozofi i współczesnej, którym jest krytyka nowoczesności, 
jej źródeł, zasad i celów. Czy będzie to Lyotardowska krytyka meta-
narracji [Lyotard 1998: 29–34], czy – leżąca u źródeł całego nurtu – 
Nietzscheańska wizja ostatniego człowieka [Nietzsche 1999: 17–
19], lub Heideggerowska wykładnia techniki jako złowróżbnego 
zwieńczenia dziejów Zachodu [Heidegger 2001: 13], za każdym po-
jawi się tam aspekt, podnoszonej przez Zotza zachodniej, ksenofo-
bicznej ekspansji.

Znajdujemy się oto w obszarze oddziaływania sposobu myślenia, 
który zdaje sobie sprawę, że przerażająca ksenofobia, która obja-
wiała się przez wieki w zachodniej kulturze, wcale nie skończyła się 
wraz z  oświeceniem i  nowoczesnością. Jest ona wciąż integralną 
częścią myślenia, stawiającego w centrum samorealizujący się pod-
miot, którego roszczenie do tolerancji i  poszanowania własnych 
praw jest jeszcze jednym obliczem tego samego totalizmu i totalita-
ryzmu, którym od początku był Zachód. 

Czytamy u Zotza:

Czy „swobodny rozwój osobowości” jest rzeczywiście prawem, 
którego chciałoby się wzajemnie sobie udzielać, czy niczym 
więcej, jak wyrazem hedonizmu obywateli zachodnich spo-
łeczeństw, w  których egoizm i  partykularne interesy zawsze 
wyraźniej górują nad dobrem ogólnym? 

Władza absolutna zwycięskiej w walce o byt ludzkiej osoby, 
która chce żyć wiecznie i  której szczęście i  cierpienie stoją 
w centrum zainteresowania, jest jak dotąd ostatnim ogniwem 
w łańcuchu totalitaryzmów rządzących Europą. To, że jest ona 
totalitarna, może być trudne do zaakceptowania tylko przez ten 
krąg kulturowy, który chlubi się swoim – wywalczonym przez 
oświecenie i  rewolucję francuską – pluralizmem. Kiedy jednak 
spojrzy się na Zachód z  perspektywy indyjskiej, chińskiej czy 
japońskiej, nie da się na […] Zachodzie wskazać pluralizmu 
w żadnej epoce [Zotz 2007: 298].
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W  istocie mamy tu do czynienia z  perspektywą, wedle której 
epoka nowoczesna – która, propagując wartości tolerancji, równo-
ści, wolności i ustrój liberalnej demokracji, odcina się od wcześniej-
szej, w  dużym stopniu autorytarnej tradycji europejskiej – zrywa 
z przemocą ze strony tego, co totalne, tylko na pierwszy rzut oka. 
Nowoczesność bowiem, stanowiąc antytezę prymatu totalności 
w  formie kultu indywidualnej podmiotowości, zdradza, właśnie 
jako antyteza, wiele cech tego, czemu zaprzecza. 

Jeszcze raz Zotz:

Nigdy ten totalitaryzm nie ograniczał się do siebie w  sen-
sie geograficznym. Poprzez „odkrycia” i  podboje, kolonizację 
i  misjonarstwo chciał on całą ziemię uczynić sobie poddaną. 
To, co za każdym razem Europa widziała jako szczyt rozwoju: 
chrześcijaństwo, dyktaturę proletariatu czy partyjny system 
większościowy, zarządzała dla całego świata. Nawet najbardziej 
przyjazna [współczesna] postać tendencji totalitarnej upiera się 
przy swojej powszechnej ważności. Czy wyrosłe na Zachodzie 
formy współżycia, administracji politycznej i wymiaru sprawie-
dliwości są rzeczywiście tak niezawodne, że należy im przypi-
sywać nieograniczoną prawomocność we wszystkich regionach 
Afryki i  Azji? Propagowanie „powszechności praw człowieka”, 
jako kontynuacja jedynie za pomocą innych środków koloniali-
zmu, niesie w sobie groźbę ignorowania różnorodności tradycji 
na Ziemi. Widać tutaj różnicę w  porównaniu do kultur Azji” 
[Zotz 2007: 300].

Buddyzm rzeczywiście wydaje się w  dużym stopniu bliski za-
chodnim, nowoczesnym wartościom, takim jak równość i  toleran-
cja. Jedną z przesłanek jego powstania była wszak wola przekrocze-
nia kastowej, hierarchicznej struktury ówczesnych Indii. Jednakże 
odnośnie istoty rzeczy, czyli w kwestii postrzegania ontologicznego 
statusu podmiotu, podstawowych struktur uniwersum, buddyzm 
zdecydowanie oddala się od leżącego u podstaw owych zachodnich 
wartości rozumienia indywiduum.

Jak najbardziej zasadne wydaje się więc pytanie, czy nowocze-
snemu światu nie jest potrzebna wizja podmiotowości inspirowana 
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buddyzmem – wizja, podkreślająca relacjonalny i akcydentalny cha-
rakter indywidualnego podmiotu3 (a więc jego organiczne powiąza-
nie z tym, co społeczne)? Wizja, która penetrowałaby, na Zachodzie 
z  reguły nie obejmowany namysłem, związek pomiędzy pożąda-
niem a cierpieniem oraz dostrzegałaby zwieńczenie wolności w re-
zygnacji z  iluzorycznych, metafi zycznych wizji na temat rzeczywi-
stości i z przywiązania do siebie. Są to pytania o wielkim znaczeniu 
dla nowoczesnego świata, pytania, które należy postawić również 
przed Senem, przed jego wizją człowieka. 
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