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Wprowadzenie

Niezależnie od swej woli ludzie zawsze wchodzą w jakieś związki społeczne. 
Jakkolwiek wyobrażalne jest funkcjonowanie jednostki „w pojedynkę”, bez związ-
ków z bliźnimi, to jednak jednostki z zasady nie decydują się na taki sposób życia, 
a często także nie byłyby w stanie obejść się bez obecności innych, nawet jeśliby 
sobie takiego sposobu życia życzyły. W tym sensie człowiek jest „uwiązany”, tzn. 
wpleciony w związki społeczne także w sytuacji, gdy związków tych nie akceptuje. 
W literaturze socjologicznej opatruje się istniejące związki pomiędzy ludźmi ogól-
nym pojęciem grupy społecznej z w miarę trwałą więzią pomiędzy nimi bądź zbio-
rowości społecznej z luźniejszymi interakcjami.

2.1. Typy związków między ludźmi

Biorąc pod uwagę sytuację jednostki w związku społecznym możemy podzielić 
wszelkie istniejące obecnie bądź w przeszłości historycznej związki między ludźmi 
na wspólnoty i zrzeszenia według dawnego klasycznego rozdzielenia1. We wspól-
nocie jednostka jest wytworem całości, podczas gdy zrzeszenie jako całość sta-
nowi wytwór jednostek. Naturalnie to radykalne rozdzielenie należy osłabić przez 
zaznaczenie stopnia, w jakim te procesy następują. Jednostka z całą pewnością 
nie jest kompletnym i bez reszty wytworem wspólnoty i, podobnie, zrzeszenia 

1 F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych 
formach kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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nie są nieuwarunkowanym tworem jednostek. Podkreślić jednak należy prymat 
wspólnoty nad jednostką w pierwszym wypadku oraz jednostki nad zrzeszeniem 
w wypadku drugim.

W tym drugim wypadku prymat jednostki jest pochodną zakresu jej autonomii 
wobec związków społecznych, w jakie wchodzi bądź w jakich się rodzi. Możemy 
sformułować regularność życia społecznego o postaci generalizacji: im szerszy zakres 
autonomii jednostki wobec jej społecznych powiązań, tym bardziej wspólnota prze-
obraża się w zrzeszenie. Za ilustrację takiej prawidłowości może uchodzić powolne 
przeobrażanie związków gospodarczych, takich jak cechy czy gildie (wspólnoty, 
w których jednostki przychodziły na świat) w nowoczesne przedsiębiorstwo (zrze-
szenie, do którego jednostki przystępują i z którego występują w zgodzie z własną 
wolą). Inną ilustracją może być przekształcenie (w czasie długiego trwania) wspól-
noty terytorialnej wiejskiej bądź miejskiej w terytorialne stowarzyszenie z mobil-
nością jednostek jako elementów zrzeszenia. W związkach edukacyjnych dokonujące 
się w historii przeobrażenie uniwersytetu jako universitas magistrorum et scholarium 
do współczesnej jego postaci kształcącego przedsiębiorstwa masowego także świad-
czy o ewolucji od wspólnoty do zrzeszenia. Za jeszcze inną ilustrację może posłu-
żyć ewolucja w niektórych kościołach protestanckich związków religijnych, takich 
jak parafie w kongregacje z wyraźnie zdefiniowaną dobrowolnością (w przeszłości 
często jednak wspomaganą przymusem) przystąpienia lub wystąpienia jednostki.

Podane przykłady sugerują przyjęcie dwóch twierdzeń. Po pierwsze, w historii 
społeczeństw zachodnich następuje ewolucja związków społecznych od wspólnot 
do zrzeszeń z wbudowaną autonomią jednostki2. Po wtóre, reformacja i powstałe 
w jej toku związki religijne stymulowały tę ewolucję i w znacznej mierze zdefinio-
wały jej kierunek w różnych sferach społecznego życia. Przemiany w sferze religijnej 
poprzedzały bowiem przemiany w pozostałych dziedzinach, zarysowując kontury 
przemian związków społecznych. Zastrzec należy, że tego rodzaju ewolucja dokony-
wała się początkowo tylko na Zachodzie i że dotychczas w innych obszarach kultu-
rowych globu podobne procesy zachodzą w bardzo ograniczonym stopniu, o czym 
się pisze w dalszej części opracowania.

Powyższe wyodrębnienie dwóch typów związków społecznych dominujących 
w różnych okresach historii i różnych kulturach wynika z przeświadczenia o ich wadze 
i znaczeniu dla zasadniczych aspektów naszego życia i przemian kultury. Z ewolucją 

2 W niniejszym tekście traktuje się opozycję wspólnota-zrzeszenie zgodnie ze schematem ewo-
lucyjnym, bez względu na sposób potraktowania tej opozycji przez samego Tönniesa.
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od wspólnoty do zrzeszenia wiąże się dominacja interesu i kalkulacji nad wartością 
i normą w mentalności i działaniach jednostek, sformalizowanych więzi bezoso-
bowych nad osobistymi, rozumu nad uczuciem, uprawnień nad zobowiązaniami. 
Przede wszystkim jednak jednostka zyskuje poczucie, że związki, w jakie wchodzi, 
są dyktowane jej wyborem, nie zaś losem. Współczesne społeczeństwo jest przesiąk-
nięte poczuciem wyboru jednostek, podczas gdy społeczeństwo dawne kształtowało 
poczucie zależności jednostki od losu i urodzenia. Ewolucja w tym zakresie przyczy-
nia się także do destrukcji wspólnoty we współczesnym społeczeństwie zachodnim. 
Mając wybór, jednostka zmienia swoją przynależność narodową czy religijną, czyli 
przynależność do wspólnot określonych urodzeniem. To jest podstawowy czynnik 
powodujący kryzys takich wspólnot, które jeszcze współcześnie przetrwały, jak naród, 
wspólnoty wierzeń, nierzadko też klasztory, rodzina czy sąsiedztwo.

Wspólnota kształtuje przekonanie, że udział w niej jest zrządzeniem losu, pochodną 
urodzenia i nawykowego, bezrefleksyjnego uczestnictwa we wszystkim, co wspól-
nota uznaje za wartość i świętość. We wspólnotę się wrasta, nie da się wspólnoty 
skonstruować, „założyć”, jak się zakłada spółkę. Powstaje ona i wzrasta organicznie, 
jak rosnące żywe drzewo, którego także nie sposób skonstruować3. Wspólnota jest 
fuzją uczuć i myśli, tradycji i zobowiązania, członkostwa i woli. Tworzy ona związki 
oparte na motywacji głębszej niż interes i konwencjonalna racjonalność. Jej arche-
typem jest rodzina i prawdziwa wspólnota jest synonimem rodziny4.

Biorąc powyższe pod uwagę, można przeciwstawić wspólnotę jako organizm 
zrzeszeniu wyobrażonemu jako mechaniczny aparat funkcjonujący w oparciu o prze-
pisy prawa, formalną strukturę i racjonalne kalkulacje członków motywowane ich 
interesami. Tak w każdym razie przedstawia się funkcjonowanie spółki akcyjnej, 
partii politycznej, związku zawodowego, uczelni wyższej, stowarzyszeń profesjonal-
nych czy hobbystycznych. Ich formalizacja i racjonalizacja dokonały się w okresie 
ostatnich dwustu lat, a więc stosunkowo niedawno, jeśli uwzględnić pełny rozmiar 
historii ludzkiej. Stanowią one świadectwo postępującej denaturalizacji istoty ludz-
kiej i wzajemnych relacji jednostek w społeczeństwie.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że wspólnota jest w obecnym świecie 
(zachodnim) realnością szczątkową. Jak formułuje to autor amerykański, „więzi 

3 Istnieją co prawda bądź istniały wspólnoty konstruowane jak sekty, kooperatywy wytwórcze 
czy konsumenckie, izraelskie kibuce, amerykańskie communieties, obecnie także gated communities. 
Są one jednak znacznie mniej żywotne niż wspólnoty tradycyjne, a ich powstanie jest poprzedzone 
motywacją racjonalną, co zbliża je do zrzeszeń, o czym pisze się dalej.

4 R. A. Nisbet, The Sociological Tradition, Basic Books Inc. Publishers, New York 1966, r. Community.



Jacenty Siewierski 40

wspólnotowe stają się w coraz większym stopniu zbędne… Ranga osobistych zobo-
wiązań spada wraz z sukcesywnym osłabianiem więzi narodowych, regionalnych, 
wspólnotowych, sąsiedzkich, rodzinnych i wreszcie przywiązania do spójnego wize-
runku »ja«”5. Nie znaczy to jednak, że ludzie żyjący w społeczeństwach Zachodu 
pozbawieni są potrzeby wspólnoty bądź życia we wspólnocie. Wprost przeciw-
nie, wydaje się, że wspólnota wypełniająca kiedyś cale życie jednostki jest trwałą, 
i prawdopodobnie nieusuwalną, wartością ludzką. Nadaje ona sens życiu jednostki 
i stanowi o jej tożsamości. Takich funkcji nie są w stanie wypełnić zrzeszenia, jak 
organizacje gospodarcze, partie polityczne, związki zawodowe czy profesjonalne sto-
warzyszenia. Jest jednak pewien kłopot: postępujący rozwój, przynajmniej w świecie 
zachodnim, usuwa i ogranicza oddziaływanie wspólnot w życiu ludzkim, a potrzeba 
odnalezienia się we wspólnocie, wspólnego przeżywania życia codziennego, pozo-
staje niezaspokojona. Odzywa się ona w ludzkim pragnieniu przynależności do 
realnie przeżywanej wspólnoty, w której jednostki obcują ze sobą bez pośrednic-
twa instytucji. Wiele wskazuje na to, że pewne postacie uczestnictwa w masowych 
imprezach, jak mecze piłkarskie, koncerty rockowe czy w masowych ruchach spo-
łecznych, jak ruchy ekologiczne, feministyczne, religijne itp. stały się współcześnie 
namiastką, substytutem utraconej wspólnoty. Dzięki nim można wspólnie przeży-
wać istotne dla ludzi zdarzenia. Naturalnie jest to tylko substytut, ponieważ żadne 
z tych przedsięwzięć czy ruchów nie rozporządza zasobami organizującymi życie 
ludzi na trwałych zasadach wspólnotowych, a istnienie wspólnoty ogranicza się do 
przemijających przeżyć i wspólnych akcji. W większym stopniu podnosiły rangę 
wspólnoty w życiu społecznym masowe ruchy totalne, jak komunistyczny, nazi-
stowski czy faszystowski, była ona jednak przez te ruchy administracyjnie zakre-
ślana i nadzorowana.

Zakreślmy na koniec tej części rozważań definicje wspólnoty i zrzeszenia jako 
wiodących, jeśli nie jedynych znanych związków zawiązywanych przez jednostki 
uczestniczące w życiu społecznym. Za wspólnotę uznajemy taki związek społeczny 
między ludźmi, w którym wspólne wartości, afektywne relacje oraz więzi osobiste 
i nieformalne mają przewagę nad wspólnymi interesami, relacjami racjonalnymi 
oraz więziami bezosobowymi i formalnymi, które charakteryzują zrzeszenie6. Tak 
zakreślone definicje wspólnoty i zrzeszenia pozwalają na wychwycenie różnic między 

5 M. R. Stein, The Eclipse of Community: An Interpretation of American Studies, Princeton Univer-
sity Press, New York 1965, s. 329.

6 A. Czerniak, T. Dołęgowski, J. Siewierski, Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 10.
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rodziną, nawet rozbitą czy narodem, nawet pozbawionym więzi wewnętrznej, a zgro-
madzeniem akcjonariuszy czy związkiem zawodowym jako zbiorowościami nie-
skrępowanie działających jednostek w odróżnieniu od wspólnot działających jako 
całości. Podana definicja bliska jest zresztą innym spotykanym w literaturze wyja-
śnieniom pojęcia, jak definicja Dawida E. Pearsona wspólnot jako związków „zdol-
nych wywierać moralny wpływ na swoich członków i egzekwować od nich pewien 
stopień posłuszeństwa”7, czy Amitaia Etzioniego, dla którego wspólnota polega 
na „identyfikacji ze wspólnymi wartościami, normami i znaczeniami, ze wspólną 
historią i tożsamością, tzn. wspólną kulturą”8. Można zatem ująć wspólnotę jako 
związek między jednostkami oparty na wzorach kultury, a zrzeszenie jako związek 
między jednostkami oparty na racjonalnej kalkulacji.

Wspólnotę i przynależność do niej traktuje się jako rodzaj społecznej cnoty, 
związek wart pielęgnacji, siedlisko ważnych przymiotów osobowości jednostki, jak 
wierność, honor, lojalność, oddanie, przyjaźń. Podobnych cech nie przypisuje się 
zrzeszeniu, które najczęściej uchodzi za związek chromy, fragmentaryczny, czasem 
kaleczący osobowość. Wspólnota zdaje się posiadać wiele przymiotów moralnych, 
gdy zrzeszenie jest ich pozbawione. Załamanie wspólnot narusza w istocie ludz-
kiej podstawy tych wymiarów egzystencji, które okazują swoją niezdolność do pie-
niężnego, ilościowego ujęcia, jak przyjaźń, zaufanie, lojalność, wierność, intymność, 
honor itp.9.Także praca zdaje się mieć w związkach typu wspólnoty (cech, gildia) 
wyższy charakter moralny. W odróżnieniu od pracownika fabryki członek cechu 
(rzemieślnik, artysta) nadawał pracy styl i godność, oddawał się jej bezgranicznie, 
traktował pracę jako sztukę. Produkcja przeznaczona na rynek wprowadza niezbęd-
ność kalkulowania czasu i kosztów.

Istotą zrzeszenia jest racjonalność, kalkulacja, wyrachowanie i czysty interes 
członków. Zrzeszenie musi się dopasować do ich woli. W zrzeszeniu brak jest działań, 
które dałoby się wywieść z istniejącej pierwotnie i w sposób konieczny całości, które 
by stanowiły wolę i ducha całości. To członkowie określają wolę zrzeszenia; firmy, 
partii politycznej, dobrowolnych stowarzyszeń itp. Zrzeszenia rozrastają się w kli-
macie indywidualizmu, anonimowości i kontraktualizmu. Choć czasem tendencja 

7 D. E. Pearson, Community and Sociology. Return to Community in America, cyt. za: A. Etzioni, 
The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society, Basic Books, New York 1996, 
s. 285.

8 A. Etzioni, Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska, w: Komunitarianie. Wybór tek-
stów, red. P. Śpiewak, Aletheia, Warszawa 2004, s. 190–191.

9 G. Simmel, Filozofia pieniądza, Humaniora, Poznań 1997.
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do wytworzenia wspólnotowej atmosfery kształtuje się w związkach opartych 
na kontrakcie, gdy we wspólnocie rodzinnej dochodzi czasem do przekształcenia 
całościowej wspólnoty w związek, w którym dominują własne interesy członków10.

Każdy związek społeczny, zarówno typu wspólnoty, jak zrzeszenia, może być 
otwarty bądź zamknięty dla zewnętrznych aspirantów. Wspólnoty, do których przy-
należność wynika ze związków rodzinnych, są z natury zamknięte. Ale już sekty 
oparte na związkach religijnych czy średniowieczne społeczności miejskie oparte 
na związkach gospodarczych bywały w różnych okresach otwarte ze względu na szanse 
maksymalnego rozrostu bądź zamknięte ze względu na niezbędność zachowania 
wysokich standardów etycznych bądź chęć utrzymania monopolu. Na podobnych 
zasadach zamknięte bądź otwarte (ekskluzywne bądź inkluzywne) są zrzeszenia. 
O powodach zamknięcia decydować mogą zarówno tradycja, jak czysta kalkulacja11.

2.2. Źródła autorytetu w związkach społecznych

W działaniach swoich jednostki uczestniczące w życiu wspólnot motywowane 
są przez autorytet tradycji, czasem uświęconej tradycji, podczas gdy uczestnicy 
zrzeszeń kierują się motywacją celowo-racjonalną. To rozróżnienie, pochodzące 
od M. Webera, między tradycjonalnym i racjonalnym typem autorytetu jest przy-
datne w rozważaniach poniższych. Pominięte tu zostają osobowe źródła autorytetu 
w postaci charyzmy czy upowszechnione we współczesnych badaniach psychologicz-
nych ustalenia dotyczące autorytetu przywódców czy w ogólności osób znaczących. 
Rozważane są bezosobowe źródła autorytetu jako podstawy w myśleniu i działa-
niach jednostek. Jasną jest rzeczą, że we wspólnotach wiejskich osobisty autorytet 
proboszcza jest sprawiony oddziaływaniem tradycji, a w zrzeszeniu autorytet eks-
perta ma za przesłankę motywacje racjonalne.

Biorąc pod uwagę, że na tradycję składają się doświadczenia przeszłych pokoleń, 
tworząc swoisty skumulowany bagaż doświadczeń, a na rozum, w tym zbiorowy 
rozum, aprioryczne kategorie nakładane na myślenie podmiotów kształtujących pod-
ległą rzeczywistość, można stwierdzić, że ewolucja źródeł autorytetu przebiega od 
empiryzmu do racjonalizmu. Dawniej ludzie dochodzili do skutecznych rozwiązań 

10 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 30–32.

11 Ibidem, s. 32–34.
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metodą prób i błędów (doświadczenia), skuteczność utrwalała wzory zachowania, 
wytwarzając tradycję. Ludzie współcześni zdają się wyzwoleni od doświadczenia, a ich 
zachowanie motywowane jest werdyktami rozumu wynikającymi z własnych prze-
myśleń, jak też podsuwanymi przez uznanych, a częściej samozwańczych ekspertów.

Wydaje się, że wspólnota zawsze powołuje się na autorytet tradycjonalny, gdy 
zrzeszenie zdaje się być w pełni racjonalnym, na kalkulacji i wyrachowaniu opartym 
związkiem społecznym. Za niepodobieństwo uchodzi wspólnota wsparta na auto-
rytecie rozumu czy stowarzyszenie odwołujące się do tradycji, jakkolwiek logicz-
nie jest to możliwe. Jeśli bowiem skrzyżujemy ze sobą typy związku społecznego 
z motywacją kierującą działaniami jednostek w związkach (źródłami autorytetu), 
otrzymamy w rezultacie cztery rodzaje związku społecznego, jak w schemacie 2.1.

Schemat 2.1. Rodzaje związków społecznych

Rodzaj związku społecznego

Wspólnota Zrzeszenie

Źr
ód

ła
 

au
to

ry
te

tu Tradycja Tradycjonalna wspólnota Tradycjonalne zrzeszenie

Rozum Racjonalna wspólnota Racjonalne zrzeszenie

Źródło: opracowanie własne.

W gruncie rzeczy kooperatywy wytwórcze, rolne, konsumenckie czy mieszka-
niowe, jakie licznie powstawały od XIX w., w tym także izraelskie kibuce, amerykań-
skie communities czy japońskie kyodotai, stanowią rodzaj współczesnych wspólnot 
powołujących się w mniejszym stopniu na tradycję, w większym natomiast na moty-
wacje racjonalne, czasem z pominięciem czy nieobecnością tradycji.

Z drugiej strony zrzeszenia posiadające dłuższą historię wykształcają siłą rzeczy 
własne tradycje, które nie usuwają motywacji racjonalnej, jednak stanowią podstawę 
ciągłości zrzeszenia i łączności członków z podkreśleniem wagi założycieli i poprzed-
ników. Do tak rozumianej tradycji odwołują się uniwersytety, szkoły, firmy z dłuż-
szą historią, partie polityczne, związki zawodowe, kluby sportowe i wiele innych 
jeszcze zrzeszeń. W żadnym wypadku spośród wymienionych nie mamy jednak do 
czynienia z prymatem autorytetu tradycji nad autorytetem rozumu określonym 
przez kalkulację i wyrachowanie. W kulturze zachodniej zrzeszenie tradycjonalne 
wydaje się zbiorem pustym. Można jednak znaleźć egzemplifikacje w pozazachod-
nich kulturach, co wcale nie musi oznaczać niedostosowania tego rodzaju zrzeszeń 
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do wyzwań modernizacyjnych współczesnego świata. Jako przykłady zrzeszeń opie-
rających się na autorytecie tradycji, nieeliminujących efektywnych podstaw aktyw-
ności gospodarczej w obszarze niezachodnich kultur można wymienić islamskie 
banki komercyjne12 czy struktury biznesu wykształcone w kulturze konfucjańskiej. 
Tym ostatnim poświęca się więcej uwagi w dalszych rozważaniach, poprzedzo-
nych analizą ewolucji wspólnot w konfucjańskim kręgu kulturowym odmiennej 
niż w kręgu zachodnim.

2.3.  Wspólnota i jej przekształcenia na konfucjańskim 
obszarze kulturowym

W odróżnieniu od Europy, gdzie destrukcja wspólnot rozpoczyna się w XVIII w., 
w Azji Wschodniej dominacja wspólnoty nad jednostką trwa, jak się zdaje, nieprze-
rwanie do obecnych czasów, choć wskutek procesów modernizacyjnych jej charak-
ter ulega niewątpliwej przemianie. Przez Azję Wschodnią bądź konfucjański krąg 
kulturowy rozumie się tutaj społeczeństwa Chin, Hongkongu, Tajwanu, Singapuru, 
Korei, Japonii przede wszystkim, a nadto kraje, w których diaspory chińskie są zna-
czące gospodarczo, tzn. Malezja, Tajlandia, Indonezja.

Cechą charakterystyczną tego obszaru jest szybki awans gospodarczy od lat 60. 
XX w., a w wypadku Japonii od lat 60. XIX w. i równie szybka eliminacja dystansu 
rozwojowego w stosunku do Zachodu. Warto zwrócić uwagę, że w tym rozwoju Azji 
Wschodniej nie wystąpiły procesy charakterystyczne dla początków moderniza-
cji na Zachodzie: porwane więzi społeczne, upadek wspólnot, erozja kontroli spo-
łecznej, kryzys rodziny, patologie. U początku modernizacji zachodniej, czyli od 
przełomu XVIII i XIX stulecia upowszechniały się liczne plagi społeczne, jak alko-
holizm, przestępczość, prostytucja itp. interpretowane najczęściej jako nieuchronna 
konsekwencja i społeczny koszt przejścia do społeczeństwa nowoczesnego. W Azji 
Wschodniej nie ujawniły się w podobnej skali te destrukcyjne i patologiczne pro-
cesy towarzyszące początkom modernizacji, niezależnie od czasu przejścia do typu 
społeczeństwa nowoczesnego13. Twierdzi się tutaj, że patologie rozpowszechnione 

12 Por. A. Czerniak, Bankowość islamska wobec globalnego kryzysu gospodarczego, w: Religie świa-
towe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych, red. A. Czerniak, T. Dołęgowski, J. Siewierski, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 193–229.

13 F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 
2000, s. 124–129.
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na Zachodzie nie były koniecznym skutkiem zmian modernizacyjnych, lecz wła-
śnie upadku wspólnot i rosnącej autonomii jednostki wyzwolonej z więzi społecz-
nych. Na Wschodzie proces modernizacji nie podważał autorytetu wspólnot. One 
przetrwały do naszych czasów, choć podlegały zmianom, a autonomia jednostki 
i indywidualizm nie mają podstaw w mentalności członków tych społeczeństw. 
W kręgu konfucjańskim ukształtował się odmienny od Zachodu rodzaj społeczeń-
stwa nowoczesnego, przesiąkniętego raczej duchem wspólnoty niż indywidualizmu.

Na odmienny bieg spraw w rozwoju Zachodu i Azji Wschodniej wpływ mają 
różnice kulturowe, które są tu rozumiane jako różnice wzorów manifestujących się 
w myśleniu i działaniu jednostek. Cywilizacyjny rozwój Europy (i Zachodu) doko-
nywał się w oparciu o chrześcijańskie wzory kulturowe, które od początku zawie-
rały przeświadczenie o autonomii jednostki, o przyrodzonej równości i godności 
jednostek oraz nakaz opanowywania natury. W regionie Azji dominujące wzory 
konfucjańskie odwołują się do przeciwstawnych zasad autonomii wspólnot (z pod-
porządkowaniem jednostki), hierarchii (przeciw równości) i harmonii świata spo-
łecznego i naturalnego (przeciw opanowywaniu natury). W historii myśli wschodniej 
nie było takiego okresu, w którym by dowodzono, jak w europejskim oświeceniu, 
niezbędności zniszczenia wspólnot i wyzwolenia jednostki spod wpływu więzi spo-
łecznych, gdyż w ten sposób wyzwolone jednostki wykażą się energią w przedsię-
wzięciach gospodarczych. Wspólnota jest bardzo ważnym elementem azjatyckiego 
modelu rozwojowego.

Warto ponadto podkreślić przetrwanie we współczesnych społeczeństwach 
azjatyckich silnych więzi społecznych opartych na pokrewieństwie, czyli wspólnot 
rodowych. Więź rodzinno-rodowa jest tam nadal podstawą kształtowania się życia 
społecznego we wszelkich jego aspektach, w tym w tworzeniu organizacji gospo-
darczych i relacji między nimi. Więzy rodowe decydują o zaufaniu w stosunkach 
wzajemnych i stanowią ważny czynnik rozwoju przynajmniej w gospodarkach chiń-
skich i chińskich diasporach. Pokrewieństwo jest podstawowym czynnikiem kształ-
towania się i trwania wspólnot na tych obszarach. Przetrwanie wspólnoty rodowej 
jest tym bardziej interesujące, jeśli uwzględnić, że waga więzi rodzinno-rodowych 
w rozwoju gospodarczym Zachodu zanikała już w średniowieczu. Porównanie obu 
obszarów z punktu widzenia historycznie dominującego typu więzi wydaje się 
interesujące, a konsekwencje różnic dotrwały do naszych czasów i manifestują się 
w charakterze rozwoju gospodarczego.

W zachodniej tradycji chrześcijaństwo okazało się najważniejszym czynni-
kiem prowadzącym do rozbicia więzi rodzinno-rodowej. Jako religia zbawienia, 
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chrześcijaństwo wytwarzało od początku wspólnoty oparte na bazie czysto religij-
nej i z tej racji przeciwstawiało się istniejącym wspólnotom opartym na pokrewień-
stwie z ostro zarysowanym podziałem na „swoich” i „obcych”14. W nowej wspólnocie 
opartej na wierze znajdowali miejsce wszyscy kierujący się przesłaniem chrześci-
jańskim, bez względu na przynależność rodową. Wspólnota wiary wystąpiła prze-
ciw naturalnej wspólnocie rodu i dążyła do jej zniszczenia już w zapowiedzi danej 
w Ewangelii wg św. Mateusza, gdzie grozi się nawet mieczem15, co w ewangeliach 
jest groźbą niezmiernie rzadką. Rozbijając ekskluzywność rodów wspólnota wiary 
rozwijała nową religijną etykę braterstwa z pochodnymi ekonomicznymi, jak nakaz 
pomocy w potrzebie, powinność wspierania ubogich, nakaz wzajemności itp. Chrze-
ścijaństwo ustanawiało wyższość wspólnoty wiary nad wspólnotą krwi, także nad 
rodziną, którą z innej strony chrześcijaństwo uświęcało.

Związki terytorialne bazujące na przesłaniu chrześcijańskim: wiejskie, sąsiedz-
kie, stanowe, miejskie, cechowe czy wojskowe przybierały postać wspólnot przy 
braku respektu dla struktury rodowej. Średniowieczne miasto, które stopniowo 
uzyskiwało liczne swobody gospodarcze i polityczne, łączyło między sobą „swo-
ich” i „obcych” złączonych jednak wspólną wiarą i uczestnictwem w komunii. 
Uprzedni rygorystyczny podział na „swoich” i „obcych” został zastąpiony nowym 
podziałem jednoczącym przystępujących do komunii („swoi”) oraz pozostałych, jak 
Żydzi, traktowani jako „obcy”. Wewnątrz społeczności miejskiej, która jako całość 
stanowiła wspólnotę-komunę, wykształcały się wspólnoty o mniejszym zakresie 
i wyspecjalizowanym charakterze, jak parafie, bractwa, konfraternie, cechy, uniwer-
sytety itp. W każdym razie już w okresie chrześcijańskiego średniowiecza postępo-
wał rozkład wspólnot rodowych, rody i powiązania rodowe miały coraz mniejsze 
znaczenie w życiu społecznym, także w lokalnej administracji, a nadto tworzone 
były formy instytucjonalne i prawne, w których mógł się rozwinąć kapitalizm. 

14 Ród i wspólnoty rodowe zachowały swoją wagę w świecie antycznym, zarówno w ustroju poleis 
greckich, jak w okresie rzymskim. W kształtującym się po antyku świecie germańskim i słowiańskim 
wspólnoty rodowe (marka, opole) były najważniejszą podstawą integracji do czasu triumfu chrześci-
jaństwa, które te wspólnoty rozbijało. Oddzielenie barbarzyńcy jako podmiotu moralnego od jego 
wspólnoty (indywidualizacja) było przedsięwzięciem skomplikowanym, ponieważ ludy te respekto-
wały kolektywne poczucie winy i moralności. Por. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Iskry, War-
szawa 2004.

15 „Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, 
ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. 
Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego”, Mt 10, 34–38. Nowy Testament, Brytyjskie 
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, tzw. Biblia warszawska, Warszawa 1966.
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Ewolucja tego ustroju zaczyna się i przebiega powoli już od średniowiecza i jest 
związana z chrześcijaństwem16.

Zupełnie inaczej przebiegała ewolucja wspólnot w kulturze sinocentrycznej. 
Tradycyjne wspólnoty były mocno osadzone w strukturze rodowej, ze szczególnym 
pietyzmem pielęgnowały tradycje rodów oraz kult przodków i nie wykazywały żad-
nego zainteresowania w tworzeniu wspólnot wiary przeciwstawnej rodom, ponie-
waż system wierzeń opierał się właśnie na rodach i przez nie był upowszechniany. 
W wyobrażeniach konfucjańskich rodzina jest prawdziwą podstawą państwa. Ród 
(osiągający w przeszłości nawet kilkanaście tysięcy osób) to poszerzona rodzina. 
Państwo to konglomerat rodzin i rodów; funkcjonuje tak, jak rodzina będąca jego 
najmniejszą częścią składową. I każdy z tych związków o różnych zakresach stanowi 
wspólnoty, a jednostka jest częścią każdej z nich, choć pierwszeństwo uczestnictwa 
w rodzinie nakazuje jej wypełnić, w wypadku kolizji z uczestnictwem w państwie, 
obowiązek rodzinny w pierwszym rzędzie17. Organizacje rodowe w Chinach sta-
nowiły oddolną przeciwwagę dla patrymonialnego państwa, a politycznie groźne 
tajne stowarzyszenia były również tworem rodów18. W stosunkach z otoczeniem 
zewnętrznym ród zachowywał spoistość i solidarność, regulował zobowiązania 
swych członków, udzielał kredytów konsumpcyjnych, ale też wymierzał karę chło-
sty, ekskomuniki czy banicji, czyli wypełniał zadania wymiaru sprawiedliwości19.

Solidarność z rodziną i rodem miała w Chinach zawsze pierwszeństwo przed 
zobowiązaniami wobec państwa. Zgodnie z tradycją konfucjańską, gdyby ojciec 
rozkazał synowi wystąpić przeciw cesarzowi, to syn ten ma moralny obowią-
zek wykonać polecenie ojca. Uznaje się w takim wypadku, że ojciec ponosi pełną 
odpowiedzialność moralną za czyn syna, który nie ma wyboru w sytuacji nakazu 
autorytetu ojca. Dobry władca nie powinien zmuszać głów rodzin do podejmowa-
nia działań niezgodnych z interesem rodziny. W chińskich stosunkach rodzinnych 

16 R. Collins, The Weberian Revolution of the High Middle Ages, w: R. Collins, Weberian Sociological 
Theory, Cambridge University Press, London 1986, s. 45–76.

17 Na rozkaz jednego z książąt pewien urzędnik ma pojmać i uwięzić własnego syna. Urzędnik 
wzbrania się to uczynić i popełnia samobójstwo, ale książę zostaje w rezultacie obwiniony. Inny przy-
kład (1882): ukaranie matki, która kazała żywcem pogrzebać swego syna dopuszczającego się w stanie 
upojenia alkoholowego wobec niej rękoczynów, w ogóle nie wchodziło w grę; zob. M. Weber, Socjologia 
religii. Etyka gospodarcza religii światowych, Nomos, Kraków 2006, s. 136.

18 Ibidem, s. 84.
19 Jak podaje Weber, jeszcze w końcu XIX w. w wypadku ojcobójstwa (karanego powolną śmier-

cią) odwoływany był, jak w wypadku klęsk żywiołowych, gubernator prowincji. Zabójstwo dokonane 
przez wnuka na osobie dziadka pociągnęło za sobą również ukaranie ojca, który nie wychował syna, 
by „umiał ścierpieć nawet najsurowsze kary wymierzane przez starszych” (1895), ibidem, s. 86.
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i społecznych władza i wola ojca jest porównywalna z mocą Opatrzności u chrze-
ścijan i żydów. Ojciec, jak Bóg wobec Abrahama czy Hioba może wydawać polece-
nia odbierane w ludzkiej moralności jako złe, jednak adresat polecenia winien je 
wykonać bez sprzeciwu.

Z drugiej strony, i tu różnica, podlegli władzy ojcowskiej nie mogli odwoływać 
się w swoim sumieniu do instancji wyższej, jaką jest wszechmocny i osobowy Bóg 
w tradycji chrześcijańskiej, ponieważ taka instancja nie istnieje i nie ma władzy wyż-
szej niż władza ojca. W historii Zachodu ruchy odśrodkowe i wolnościowe w państwie 
odwoływały się do zasad stanowionych pierwotnie, w ich wyobrażeniu, przez Boga.

Siedzibą rodu była zawsze wieś często nosząca nazwę rodu, do którego należeli 
wszyscy jej mieszkańcy bądź znaczna ich większość20. Miasto jako ośrodek wspól-
noty, autonomii i samorządności jest znane, w odniesieniu do dawnych czasów, 
tylko na Zachodzie. Wschód (łącznie z Rosją21) nie zna takich tradycji; miasto jest 
tam ośrodkiem władzy administracyjnej i/lub militarnej, w żadnym wypadku jako 
miejsce, w którym samorządni obywatele stanowią prawa i zasady konkurencji 
gospodarczej. W dawnych Chinach mieszkaniec wsi, który wieś opuszczał, np. kupiec 
czy, po egzaminach, mandaryn, otrzymywał wyciąg z ksiąg rodowych jako rodzaj 
dokumentu osobistego i nadal pozostawał pod jurysdykcją rodu22. Z tych powodów 
miasto nigdy nie było „ojczyzną”, a zawsze typową „obczyzną” odmiennie niż dla 
członka średniowiecznej jeszcze zachodniej społeczności miejskiej, który osiedlając 
się w mieście, wchodził w nowy świat i zrywał wszelkie więzy łączące go ze wspól-
notą wiejską. Chińskie miasto pozbawione było samorządu i było administrowane 
przez aparat urzędniczy (mandarynów)23, natomiast wieś rozporządzała wspólno-
towym samorządem, wobec którego gubernator prowincji był najczęściej bezsilny. 
Oficjalna administracja cesarska pozostawała administracją okręgów miejskich, 
poza murami miast jej skuteczność była paraliżowana przez połączone więzami 
krwi związki rodów i samorząd wsi jako takiej. „»Miasto« oznaczało pozbawioną 
samorządu siedzibę mandarynów, »wieś« – wyposażoną w samorząd miejscowość 
bez mandarynów”24. Naturalnie wspólnoty wiejskie wypełniały zobowiązania wobec 

20 Ibidem, s. 84.
21 Rosyjska obszczina, stanowiąca wspólnotę wiejską, utrzymała się aż do końca XIX w. Każdy 

członek wspólnoty zachowywał prawo do swojej części wspólnotowej własności (nadieł), nawet jeśli 
od dawna mieszkał w mieście.

22 M. Weber, Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych, op.cit., s. 87.
23 Dopiero w XIX w. miasta chińskie, jak Kanton, Szanghaj, zaczęły się dopominać autonomicz-

nych praw na wzór tych, którymi europejskie miasta szczyciły się już w średniowieczu.
24 M. Weber, Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych, op.cit., s. 88.
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państwa, zwłaszcza w zakresie podatków i poboru rekruta, ale poza tymi zewnętrz-
nymi zobowiązaniami były w pełni samorządne.

Te ewidentnie opozycyjne różnice stanowiły jeden z decydujących czynników 
odmiennej ewolucji Zachodu i konfucjańskiej Azji, zwłaszcza Chin. W przeszłości 
chińskie wspólnoty wiejskie przeciwstawiały się racjonalizmowi biurokracji central-
nej i stanowiły siłę tradycjonalistyczną, a przy tym w części przynajmniej demokra-
tyczną. W nowoczesnych warunkach gospodarowania wspólnoty te okazują się być 
bazą dla budowy i poszerzania współczesnych instytucji demokratycznych, które 
w Chinach tworzy się, jak dotąd, wyłącznie na poziomie lokalnym25.

Współczesna gospodarka chińska nadal jest oparta na więziach rodzinnych 
i rodowych. Taki charakter zachowało dawne rzemiosło chińskie i obecne chińskie 
firmy prywatne26. Dzisiejszy chiński system gospodarczy jest w warstwie motywa-
cyjnej dostosowany do zaleceń konfucjańskich, jeśli nie oparty na wzorach konfu-
cjańskich odwołujących się zwłaszcza do dominacji rodów. Wprawdzie w systemie 
tym mieszczą się także zachodnie, ponadnarodowe korporacje prowadzące w Chi-
nach działalność przetwórczą i trudno byłoby im imputować konfucjańską etykę 
gospodarczą, muszą one jednak przystosować się do reguł systemu, który funkcjo-
nuje na zasadach wolnej gospodarki, ale ma też wmontowane reguły w relacjach 
władza-przedsiębiorstwa. Siły rdzennie chińskich organizacji gospodarczych się-
gają tak daleko, jak daleko sięgają regulowane zasadami szacunku związki osobiste. 
W przeciwieństwie do bezosobowych reguł zachodnich, chiński biznes czerpie naj-
silniejsze motywacje z przyrodzonych związków osobistych, rodzinnych i pochod-
nych. Mentalność ekonomiczna Chińczyków wykazuje tendencje do nieustannego 
przywiązywania jednostki do członków ich rodu oraz ludzi połączonych z nią wię-
zami podobnymi do rodowych, w każdym razie do „osób”, a nie „zadań rzeczowych”. 
Zaufanie, podstawa relacji gospodarczych, opiera się zawsze na pokrewieństwie lub 
czysto osobistych kontaktach o podobnym charakterze. Jest to typowe dla biznesu 
chińskiego na kontynencie, na Tajwanie, w Hongkongu, Singapurze i wśród diaspor 
chińskich w Malezji, Tajlandii czy Indonezji.

25 K. Gawlikowski, Formowanie społeczeństwa obywatelskiego w Chinach w XX w., w: Chiny: rozwój 
społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Gawlikowski, K. Tomala, Trio, Warszawa 
2002, s. 9–34. Zasługuje na uwagę fakt, że w Chinach nie ma nadal obywatelstwa ogólnochińskiego. 
Chińczyk jest obywatelem we własnej gminie. Poza nią nie załatwi żadnej sprawy w urzędzie, nie 
zarejestruje samochodu, nie przyjmą mu dziecka do szkoły. To stan trwający tysiąc lat!

26 D. H. Perkins, Przepisy prawa, więzi rodzinne oraz wschodnioazjatycki sposób prowadzenia interesów, 
w: Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L. E. Harrison, S. P. Hunting-
ton, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 346–361.



Jacenty Siewierski 50

Można twierdzić, że zaufanie w interesach, bądź, jak się dziś ten fenomen okre-
śla, kapitał społeczny, ograniczony do relatywnie wąskiego kręgu rodowego bądź 
pochodnych stosunków osobistych jak terytorialna łączność, edukacja w tych samych 
szkołach itp. redukuje potencje gospodarcze, które oparte na szerszej podstawie (jak 
wspólnota wiary u dawnych purytanów) mogłyby przynieść większe korzyści kon-
trahentom i krajowi. A jednak oparcie zaufania na tak wąskiej podstawie (guanxi) 
owocuje niebywałymi sukcesami chińskich firm i przedsiębiorczości, a chińska nacja 
prawdopodobnie lokuje się obecnie na pierwszym miejscu na świecie w zakresie 
umiejętności gospodarczych. Relatywną siłę tych umiejętności można najlepiej roz-
poznać w środowiskach mieszanych, gdzie Chińczycy zamieszkują wraz z innymi, 
większościowymi nacjami. W Tajlandii, na Filipinach i w Indonezji Chińczycy sta-
nowią odpowiednio 3, 4 i 4%, ale kontrolują odpowiednio 90, 68 i 75% gospodarek 
tych krajów! Ludność chińska w Malezji stanowi 35% ludności ogółem, ale kontro-
luje 61% gospodarki kraju. W Singapurze: 77% i 81% odpowiednio27. W przeszłości 
podobnej skali rolę w gospodarkach krajów osiedlenia odgrywali Żydzi, z pewnością 
jednak ich dominacja w tych gospodarkach (jeśli w ogóle jest to obliczalne obecnie) 
nie zbliżała się do stopnia obecnej penetracji różnych krajów przez chiński kapi-
tał rodzinny. A Żydzi identyfikowali się w interesach gospodarczych z szerszą niż 
Chińczycy wspólnotą wiary i pochodzenia etnicznego.

W Japonii ewolucja wspólnot przebiegała odmiennie niż w Chinach i w wyraź-
nym kontraście w stosunku do odpowiednich instytucji na Zachodzie. Choć życie 
społeczne w Japonii oparte było od VI do VII w. na przenikających z Chin i Korei 
tradycjach konfucjańskich, to jednak wytwarzały się wyraźne odmienności w odnie-
sieniu do Chin jako ojczyzny konfucjanizmu. Obok różnic w charakterze stosunków 
rodzinnych, o czym dalej, podkreślić należy przede wszystkim różnice w admini-
stracji państwa. W Chinach władza urzędników-mandarynów („władza pióra”) była 
ośrodkiem politycznego racjonalizmu, który z respektem traktował zorganizowane 
siły tradycjonalne w postaci rodów i wspólnot wiejskich. Chińska biurokracja admi-
nistrowała państwem bez skłonności do złamania potęgi rodów i wspólnot teryto-
rialnych opartych na strukturze rodowej, a tradycje rodzinne respektowała nawet, 
jeśli przeciwstawiały się one autorytetowi władzy centralnej.

W Japonii nie wykształciła się biurokracja państwowa o wpływach porówny-
walnych z Chinami wskutek większej jeszcze niż w Chinach potęgi rodów, które 

27 Wszystkie dane dla roku 1994 wg Rocznika ekonomii emigrantów chińskich, cyt. za: H. Lee, Kapi-
talizm konfucjański. Koreańska droga rozwoju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 231.
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efektywnie przeciwstawiały się autorytetowi centralnej władzy cesarskiej, uniemoż-
liwiając racjonalną administrację państwową. Efektem przewagi arystokratycznych 
rodów (daymio) nad autorytetem władzy centralnej racjonalizującej, jak w Chinach, 
stosunki społeczne i gospodarcze, było wykrystalizowanie się ośrodków autorytetu 
w prowincjach (han) i rywalizacja między nimi prowadząca do uformowania rzą-
dów wojskowych („władza miecza” odmienna od chińskiej „władzy pióra”) jako 
podstawy administracji w Japonii. Ostatecznym rezultatem był specyficzny feu-
dalizm japoński przypominający nieco feudalizm europejski z przyjęciem zasad 
wierności wasala wobec suwerena28 i ustanowienie instytucji władzy zwierzchniej 
(nad arystokratycznymi rodami) w postaci szogunatu (bakufu; „rządy z namiotu”).

Mimo że rodzina w Japonii była i jest otaczana czcią z zapewnieniem kultu 
przodków, podobnie jak w Chinach, to jednak Japończycy zupełnie odmiennie 
podchodzili do związków krwi. W japońskiej mentalności rodzina to niekoniecz-
nie spokrewniona grupa osób29. Ważniejsze niż pokrewieństwo są względy prak-
tyczne, jak uregulowanie stanu liczebnego rodziny czy jej funkcje ekonomiczne. Nie 
ma chyba kraju na świecie, który by z większą tolerancją niż Japończycy podcho-
dził do problemu adopcji. Zwrócono już dawno temu30 uwagę na fakt, że adopcja 
w dawnej Japonii stosowana była nie tylko w celu zapobieżenia wymieraniu rodzin 
z przerwaniem ciągłości kultu przodków, lecz również w celu normowania ich stanu 
liczebnego. W ramach sąsiedzkiej samopomocy oddawano dzieci rodzinom, które 
miały ich za mało bądź w ogóle mieć ich nie mogły. W rodzinach, w których nie było 
syna, starano się pozyskać go drogą adopcji w celu kontynuacji tradycji rodzinnej31. 

28 Por. T. Takagi, Rycerze i samuraje, czyli porównanie bushido z etosem rycerskim średniowiecznej 
Europy, Diamond Books, Bydgoszcz 2004; I. Nitobe, Bushido. Dusza Japonii, Diamond Books, Byd-
goszcz 2008.

29 D. Notter, Towards a Cultural Analysis of the Modern Family: Beyond the Revisionist Paradigm 
in Japanese Family Studies, “International Journal of Japanese Sociology” 2002, no. 11, s. 88–101.

30 R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2003. Powołuje się ona na B. H. Chamberlaina (Things Japanese: Being Notes on Various Sub-
jects Connected with Japan for the Use of Travellers and Others, London 1905), który dowodził, że japoń-
ski system rodzinny opierał się na relacjach ekonomicznych, co powodowało niezbędność adopcji 
np. subiekta przez kupca. Jednocześnie typowo japońskie poczucie przynależności do „grupy pracy” 
bierze górę nad poczuciem przynależności do rodziny.

31 Taki adoptowany syn (mukoyoshi) wypełniał wszelkie obowiązki najstarszego syna i wypełniał 
wymagania związane z kultem przodków. Ten zwyczaj utrzymuje się nadal. Por. E. Kostowska-Wata-
nabe, Znalezione w tansu, http://www.etnologia.umk.pl/www/kadra-naukowa/adiunkci/elzbieta-wata-
nabe/znalezione-w-tansu (21.10.2011).
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Z powodu rozpowszechnionych adopcji Chińczycy, dla których pokrewieństwo było 
najważniejsze, uznawali Japończyków za ludzi zdemoralizowanych32.

W Japonii związki oparte na pokrewieństwie, jak rodzina, ród, miały już w daw-
nych czasach przeciwwagę w postaci zorganizowanych grup społecznych nie mających 
związku z więzami krwi. Nie oznacza to jednak, że wspólnota rodowa zatraciła, jak 
na Zachodzie, znaczenie. W Japonii rodzinne gospodarstwo domowe (ie), stanowiące 
najczęściej rodzinę i zarazem grupę produkcyjną (wchodzącą w skład szerszych grup 
pracy) było w niemniejszym stopniu niż w Chinach uświęcone z praktykowaniem 
kultu przodków, co do dziś w Japonii pozostało.

W epoce Meiji, a i później, wraz z transferem zachodnich instrumentów cywi-
lizacyjnych, nie następował proces substytucji dawnych zależności osobistych 
na stosunki bezosobowe, a ściśle rzecz ujmując, proces substytucji był ograniczony 
przez siłę dawnych tradycji i wspólnotowe powiązania. Wykształcone przez stulecia 
zachodnie abstrakcyjne reguły bezosobowe, jak prawo czy system sformalizowanych 
umów, zostały przeszczepione do Japonii, nie niszczyły jednak i nadal nie niszczą 
wagi powiązań osobistych, jak ma to miejsce na Zachodzie od dawna. Jak w prze-
szłości samuraj pozostawał wierny swemu panu, tak obecnie pracownik korporacji 
pozostaje wierny swemu pracodawcy, a ten wykazuje pełne wrażliwości zaintere-
sowanie losem pracownika. Powody niechęci i buntów zaistnieją dopiero wówczas, 
gdy zasada wzajemnych zobowiązań zostaje złamana. Kapitalizm został przejęty 
z Zachodu, przy czym rozwinął się w specyficzny sposób, zachowując wiele elemen-
tów tradycji feudalnej, w tym wspólnoty oparte na więziach osobistych.

Warto jednak wskazać na ukształtowanie się w Japonii, w odróżnieniu zwłasz-
cza od Chin, silnej wspólnoty narodowej (wobec ekspansji zachodniej), której 
powstanie miało uzasadnienie w opisywanych wcześniej procesach substytucji 
więzi pokrewieństwa na wertykalną więź feudalną łączącą seniora i wasala (daymio 
i samuraja). Jeśli do siły tych więzi dodać ducha bushido wymagającego od jednostki 
bezwzględnego poświęcenia się dla dobra pana i interesu zbiorowego33, to zrozu-
miemy charakter narodowy Japończyków, który manifestuje się zarówno w postawach 

32 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa-Wrocław 1997, s. 203. W Chinach zgodnie z klasycznym rytuałem adopcja mogła dojść do 
skutku jedynie w obrębie rodu. Por. M. Weber, Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych, 
op.cit., s. 86.

33 Uzasadnieniem kodeksu bushido był pierwotnie buddyzm zen, ale w okresie Edo, gdy konfu-
cjaniści stali się urzędowymi ideologami i moralistami, „droga wojownika” zaczęła być utożsamiana 
z konfucjańskimi zasadami pięciu powinności i pięciu cnót, a więc konfucjańskim ideałem człowieka 
szlachetnego.
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wobec zbiorowości-narodu, jak też w pracy dla firmy-wspólnoty (kaisha). Ta wywo-
dząca się z samurajskiej moralności postawa była od czasu Meiji (za pośrednic-
twem szkoły, prasy, shinto), inaczej niż etos rycerski w średniowiecznej Europie, 
udziałem całego społeczeństwa, na które samurajskie poczucie honoru, wierności 
i oddania oddziaływało. To była podstawa formowania się narodu przeciwstawia-
jącego się zewnętrznej ekspansji. Ten naród (wspólnota) uznał, że w celu unowo-
cześnienia się (modernizacji) należy przyjąć cywilizacyjne zdobycze zachodnie 
trzymając się zarazem własnych wartości kulturowych w zgodzie z hasłem „japoń-
ski duch – zachodnia technologia”34, choć od początku nie było jasne rozdzielenie 
ducha i technologii. Japonia w każdym razie wybiła się na suwerenność narodową 
i gospodarczą dzięki sile więzów opartych na pracy i terytorium, wykraczających 
zatem poza więzy pokrewieństwa. Siła Japonii w tym procesie, od ery Meiji, prze-
jawiała się w konserwatyzmie z wchłanianiem przychodzących z zewnątrz inno-
wacji, przywiązaniu do tradycji, dominacji ducha nad materią i ograniczeniu praw 
jednostki, której działania, zgodnie z konfucjańskim obrazem świata, mogą zabu-
rzyć ład kosmiczny. Japończycy stali się narodem industrialnym, ale, w odróżnie-
niu od Zachodu, z przeświadczeniem o sile własnych tradycji, poczucia obowiązku 
i z przywiązaniem do maksymy, aby na „ciele i duchu nie wyrastała rdza”, która 
niszczy miecz, jeśli jego posiadacz nie dba o blask ostrza. Japończyk silnie przy-
wiązany do odpowiedzialności za skutki swych czynów, czynny w życiu codzien-
nym i aktywności gospodarczej, dba o to, aby rdza na ciele i duchu się nie pojawiła. 
I to jest moralna strona japońskiej aktywności gospodarczej.

2.4.  Japońska organizacja gospodarcza jako zrzeszenie 
oparte na tradycji

Japońska firma, zwłaszcza duża firma, to świat wspólnoty (kyodotai – Gemein-
schaft, jak to określa Masumi Tsuda35). Wprawdzie firma taka przypomina w swoim 
funkcjonowaniu zewnętrznym firmę zachodnią, ale różnic jest sporo w wewnętrz-
nym porządku przedsiębiorstwa. Różnice te oddają antagonizujące określenia 

34 Podobnie brzmiące hasła przyjęte zostały później w krajach wchodzących na drogę moderni-
zacji: w Korei „moralna droga Wschodu w zachodnim opakowaniu” czy w Chinach „chińskie ciało 
w zachodnim ubraniu”. H. Lee, Kapitalizm konfucjański. Koreańska droga rozwoju, op.cit., s. 203–204.

35 M. Tsuda, Japoński styl zarządzania – zasady i system, w: Sekret japońskiego sukcesu, red. E. Kostow-
ska-Watanabe, A. Ishikawa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 28.



Jacenty Siewierski 54

wspólnoty i zrzeszenia oraz tradycjonalnych i racjonalnych źródeł autorytetu. 
W świecie zachodnim jednostka funkcjonuje poza wspólnotowym kontekstem. 
Firma jest dla niej miejscem pracy, z którym utożsamia się mniej niż z wykony-
wanym zawodem. Dla Japończyka to właśnie tożsamość zawodowa jest niejasna, 
utożsamia się on z firmą, w której zresztą wykonuje różne zawody w okresie swo-
jej kariery w organizacji. Pracownik poświęca się dla firmy, lecz, z drugiej strony, 
firma dba o pracownika. Jedność jest podbudowana elementami religijnymi, jak 
świątynie kami w korporacjach.

Ustrój wewnętrzny japońskiej firmy ukształtował się na bazie dojrzałego kapita-
lizmu, ale z poważnym udziałem starych tradycji zakorzenionych w konfucjanizmie, 
które w toku rozwoju nie były niszczone, choć naturalnie ulegały zmianom. Historycz-
nie podobny do europejskiego, japoński feudalizm w znacznej mierze przechował się 
w ustroju wielkiej korporacji do tego stopnia, że jeszcze do niedawna stosunki pracy 
w jednej firmie przechodziły z ojca na syna. Wytwarza to ducha służby i wierności. 
Oczywiście samodzielnie podjęta decyzja o zmianie pracy jest interpretowana jak 
zdrada. Przedsiębiorstwo pojmowane jako wielka rodzina, która wytwarza w świa-
domości japońskiej obraz dawnej ie36, angażuje także własną rodzinę pracownika, 
co poszerza jego relacje z firmą, a w systemie stawek wynagrodzeń brany jest pod 
uwagę także jego stan rodzinny. Nowi pracownicy są w firmie witani w stylu ceremo-
nialnym, z udziałem rodziców, którym zarząd dziękując za ich wychowanie, oznaj-
mia: „teraz my zajmiemy się waszymi dziećmi. My będziemy ich rodziną”37. System 
płac oparty na stażu pracy w firmie (zasada senioratu) i „dożywotnie zatrudnienie” 
są rodzajem nagrody za lojalność i integrację z grupą. Przedsiębiorstwo organizuje 
imprezy integracyjne, buduje osiedla mieszkaniowe, tworzy wewnętrzną służbę zdro-
wia, ośrodki rekreacyjne, usługi emerytalne. Firma nastawiona jest na zaspokajanie 
niemal wszystkich potrzeb pracowników z zapewnieniem atmosfery „bezpośred-
niej bliskości”. Pracownicy rozmawiają ze sobą o własnych problemach rodzinnych, 
dzielą się problemami uczuciowymi, zarządy pamiętają o pracownikach przy okazji 
ślubów, narodzin, śmierci.

Powyższe uwagi obrazują wagę „kontekstu pracy” dla pracowników japoń-
skich, dla których firma stanowi wspólnotę, z którą się bezwzględnie utożsamiają 
i z którą utrzymują silniejsze związki niż z własną rodziną. Firma jest „ciałem 

36 K. Konecki, Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych – studium socjolo-
giczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.

37 M. Charkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w Japonii, w: Zarządzanie japońskie. Ciągłość 
i zmiana, red. M. Aluchna, P. Płoszajski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 74.
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pośredniczącym” pomiędzy rodziną a rządem. Nie ma takiego odpowiednika w sto-
sunkach przemysłowych na Zachodzie. Japoński system był tworzony już w okresie 
Meiji, kiedy firmy poszukiwały stałych i „wiernych” pracowników. Nie było wówczas 
o to łatwo, gdyż „wędrujący rzemieślnicy” pozbawieni byli zwyczaju zatrudniania 
się na stałe38. Firmy poszukiwały sposobu związania pracownika z miejscem pracy 
i tak się narodził system „dożywotniego zatrudnienia”, utrzymywany we wcze-
śniejszych konglomeratach przemysłowych zaibatsu, jak i w obecnych keiretsu39. 
Po II Wojnie Światowej Japończycy świadomie przyjęli model zarządzania nakiero-
wany na interes gospodarki narodowej jako całości (co bywa sprzeczne z interesem 
prywatnych posiadaczy) oraz na pracowników jako fundament pomyślności gospo-
darczej („kapitalizm pracowniczy”). Sformułowano wówczas pogląd, że interesy 
pracowników są ważniejsze niż interesy akcjonariuszy40, a samo prywatne przed-
siębiorstwo jest publiczną instytucją społeczną z przyjęciem zasady oznajmiającej, 
że zysk kapitalisty ma się przyczyniać do dobrobytu społecznego41. Dotąd prymat 
interesu pracownika nad interesem akcjonariusza jest utrzymywany, co z zachod-
niej perspektywy jest niezrozumiałe.

Keiretsu tworzy wewnętrzny rynek towarów, usług, kredytu i pracy42. Na rynek 
ten oddziałują tylko w niewielkim stopniu zewnętrzne mechanizmy rynkowe. 
Firma wchodząca w skład keiretsu zaciąga pożyczki w banku kierującym korpora-
cją, dostawcy i odbiorcy są wewnętrznie powiązani, firma dystrybucyjna handluje 
wyłącznie towarami i usługami korporacji, rotacja na stanowiskach pracy odbywa 
się również w ramach korporacji. To różnice najbardziej widoczne między kapitali-
zmem japońskim i zachodnim. Korporacje keiretsu tworzą autonomiczne organizmy 
wewnątrz struktury gospodarczej. Rynek kredytu, produkcji, handlu czy pracy jest 
zamknięty w tych organizmach. Pole konkurencji jest naturalnie w ten sposób ogra-
niczone. Z perspektywy przyjętej na Zachodzie teorii makroekonomicznej japońska 

38 M. Aoki, Decentralization – Centralization in Japanese Organization: A Duality Principle, “The 
Japanese Political Economy” 1992, vol. 3, Stanford University Press, s. 143.

39 Yoshitaka Suzuki dowodzi, że wykształcone w okresie przedwojennym zasady „dożywotniego 
zatrudnienia” i senioralnego systemu wynagrodzeń sprzyjały tworzeniu się wielkich grup przemysło-
wych w latach 50. i 60. XX w. Następnie grupy te umocniły przyjęte zasady. Y. Suzuki, Japanese Mana-
gement Structures 1920–1980, London Macmillan, London 1991, s. 324–325.

40 E. Sakakibara, Beyond Capitalism. The Japanese Model of Market Economics, University Press of 
America, Lanham 1993. s. 106, 122.

41 K. Konecki, W japońskiej fabryce – społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębior-
stwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 10.

42 Opis keiretsu zob. K. Miyashita, D. W. Russell, Keiretsu: Inside the Hidden Japanese Conglomerates, 
McGraw-Hill, New York 1994.
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struktura gospodarcza powinna być mniej efektywna. A jednak swoją efektywno-
ścią przewyższa gospodarki zachodnie. Trudno ten fenomen wyjaśnić odwołując się 
wyłącznie do czynników natury gospodarczej. Sugeruje się w tym miejscu wyja-
śnienie odwołujące się do czynników kulturowych. Silna wspólnota gospodarcza, 
jaką jest keiretsu, wytwarza klimat sprzyjający osiągnięciom pomimo braku ogól-
nonarodowych rynków. Japoński pracownik stara się być innowacyjny w interesie 
swojej firmy, wobec której czuje się zobowiązany. Podobnej skłonności do innowacji 
i usprawnień nie wykazują, w opinii japońskich menadżerów, pracownicy zatrud-
nieni w japońskich firmach za granicą43. Ich ogólna efektywność jest o 1/5 niższa 
w porównaniu z pracownikami japońskimi w Japonii44.

Mniej widoczne różnice zachodzą w relacjach pomiędzy partnerami keiretsu. 
Praktyką japońskich firm jest współpraca w ramach stabilnej sieci opartej na powią-
zaniach nieformalnych, a nie na prawnych regułach umów. Partnerzy, zarówno 
w keiretsu pionowych, jak poziomych, są włączeni do kręgu zaufania jako pod-
stawy dokonywanych transakcji. Związki w sieci nie opierają się przede wszystkim 
na zawartych umowach, lecz na tradycyjnej lojalności i gotowości do kompromi-
sów, a także do wzajemnej pomocy w wypadku kłopotów któregoś z uczestników 
sieci45. Duch wspólnoty i współpracy ma swoją cenę transakcyjną nawet, jeśli fir-
mie wiodącej opłacałoby się krótkoterminowo zmienić dostawcę podzespołów do 
produkcji finalnej. Uczestnicy sieci reprezentują interes oparty na silnie zinterna-
lizowanych wzajemnych zobowiązaniach. Japońskie firmy nie poszukują okazji do 
zawierania najbardziej korzystnych transakcji, lecz polegają na związkach z fir-
mami, którym można zaufać na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Ta trady-
cja ma swoją cenę rynkową. Wielka firma, jak Toyota, nie musi przejmować swoich 
poddostawców, jak robią to amerykańskie i europejskie firmy motoryzacyjne dla 
zapewnienia stabilności dostaw. Toyota może polegać na gwarancjach współpracy 
opartych na wzajemnych zobowiązaniach, których nie wypada łamać. To element 
„feudalnej” wierności i przywiązania, nie bez znaczenia dla współczesnych kosz-
tów transakcyjnych.

Strukturę powiązań wzmacnia nadzwyczajna lojalność pracowników i ich rodzin 
wobec produktów danej grupy przemysłowej. Nabywają oni przede wszystkim 

43 K. Koike, Ukryte źródła japońskiej pracowitości, w: Sekret japońskiego sukcesu, op.cit., s. 44.
44 M. Charkiewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w Japonii, op.cit., s. 109.
45 Kiedy firmie ToyoKogyo (Mazda) zagrażało bankructwo, z pomocą pospieszyło Sumitomo-

-keiretsu. Dla ratowania Chryslera niezbędna była pomoc rządu amerykańskiego. F. Fukuyama, Zaufa-
nie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, op.cit., s. 230.
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bądź prawie wyłącznie produkty tej grupy, jak samochody, kosmetyki, piwo, polisy 
ubezpieczeniowe itp. niezależnie od wielkości firmy określanej w Japonii mianem 
pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej wody odpowiednio do wielkości. Te zwyczaje 
umacniają ducha wspólnoty.

Nieformalne rozstrzygnięcia wywodzące się ze zwyczaju, moralnych zobowiązań 
czy poszukiwań drogą prób i błędów są powszechniejsze i bardziej istotne niż dzie-
dziny uregulowane aktem prawnym. W japońskiej fabryce czy biurze pracownik nie 
dysponuje szczegółowym i precyzyjnym zakresem obowiązków. Zwyczajowo pracow-
nicy podejmują obowiązki dyktowane potrzebami organizacji, formalne przepisy 
okazują się zbędne46. Nie występują szczegółowe regulaminy pracy czy instrukcje 
robocze47. Żadne z najważniejszych japońskich innowacji z zakresu współuczestnic-
twa załóg i demokracji przemysłowej nie powstało z mocy prawa; ani system wspól-
nych konsultacji, działalność grup autonomicznych, system ringi czy pracowniczych 
pakietów akcji48. Także czas pracy jest regulowany wewnętrznym poczuciem obo-
wiązku, a nie sformalizowanymi przepisami49. Wszystkie rodziły się spontanicznie, 
a wyrastały z tradycji wzajemnych zobowiązań. Poszczególnym aktorom w gospo-
darce nie jest niezbędna powaga prawa, lecz dobra wola i wzajemne zobowiązania. 
To przewaga tradycyjnego obyczaju nad racjonalną sformalizowaną regulacją. Siła 
związku tkwi nie w formule prawnej, lecz w spontanicznym zobowiązaniu. Doma-
ganie się dlań sformułowania pisemnego byłoby nietaktem.

Wnioski

Opublikowane przed ponad stu laty klasyczne studium Tönniesa, a także idące 
w podobnym kierunku dociekania Simmla dotyczące filozofii pieniądza i Webera 
nad autorytetem w związkach społecznych, zapowiadały upadek bądź przynajmniej 
kryzys wspólnot we współczesnym świecie.

W zaprezentowanym tekście dowodzi się, że klasycy niemieckiej socjologii nie 
mylą się w sprawie żywotności wspólnot w świecie zachodnim. Pojawiające się 
wspólnoty oparte na kontaktach osobistych i odwołujące do kryteriów racjonalnych 

46 K. Urabe, Krytyka teorii japońskiego stylu zarządzania, w: Sekret japońskiego sukcesu, op.cit., s. 73.
47 K. Koike, Ukryte źródła japońskiej pracowitości, w: Sekret japońskiego sukcesu, op.cit., s. 55.
48 N. Maruo, Japoński model stosunków pracy a udział pracowników w zarządzaniu, w: Sekret japoń-

skiego sukcesu, op.cit., s. 181.
49 K. Konecki, W japońskiej fabryce, op.cit., s. 24–27.
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nie wytrzymują, jak dotąd, presji sformalizowanego świata zrzeszeń. Dowodzi się 
ponadto, że ewolucja związków społecznych w świecie zachodnim nie jest uniwer-
salną tendencją zmian i że na poza-zachodnich obszarach kulturowych wspólnota 
nie zanika i daje się pogodzić z wymogami współczesnego rozwoju technologicznego.

Jako przykład żywotności wspólnoty i spajających ją tradycji oraz tradycyjnych 
wartości, jak honor, przywiązanie, lojalność, wierność, został opisany konfucjański 
krąg kulturowy. W kręgu tym przechowały się wspólnoty odwołujące się zarówno 
do tradycji, jak kryteriów racjonalnych, a powstałe zrzeszenia, zwłaszcza gospodar-
cze, legitymują się większym udziałem tradycyjnych powinności i nieformalnych 
zobowiązań niż kalkulacji i wyrachowania jako motywatorami w ich działaniach.
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Streszczenie

W opracowaniu analizowane są pojęcia wspólnoty i zrzeszenia jako opozycyjnych związków 
społecznych. Z zasady wspólnota podporządkowana jest autorytetowi tradycji, a zrzesze-
nie kryteriom racjonalnym. Wobec ewidentnej ewolucji od wspólnot do zrzeszeń zasadne 
jest pytanie o możliwość istnienia wspólnoty racjonalnej i/lub zrzeszenia tradycjonalnego. 
W opinii autora takie realności istnieją w Azji Wschodniej, a są one następstwem odmien-
nej, w porównaniu z Zachodem, ewolucji wspólnoty na tamtym obszarze kulturowym. 
W konfucjańskim kręgu kulturowym wspólnoty wypełnione tradycyjnymi wartościami, jak 
honor, przywiązanie, lojalność, wierność, a równocześnie racjonalne w sensie ekonomicz-
nym, są nadal żywotne. W japońskich organizacjach gospodarczych (zrzeszenia) większy 
udział mają tradycyjne powinności i nieformalne zobowiązania niż kalkulacja i wyracho-
wanie jako motywatory działań gospodarczych.

Słowa kluczowe: związek społeczny, wspólnota, zrzeszenie, źródło autorytetu, więzy 
pokrewieństwa, więzy pracy.

Summary

In the study the notions of community and associations opposite kinds of social bonds 
are being analyzed. In principle a community is subordinated to the authority of the tra-
dition, and association for rational criteria. Towards evident evolution from communities 
to associations is justified the question about the possibility of the existence of rational 
community and/or traditional association. In the opinion of the author such realities exist 
now in East Asia. They are a result of the different as compare with the West evolution of 
community on that cultural area. In the Confucian cultural range are continually vital social 
bonds filled in with traditional values as the honour, attachment, loyalty, faithfulness, but 
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simultaneously rational in economic meaning. In Japanese economic organizations (asso-
ciations) a greater participation have traditional duties and informal obligations than the 
calculation as the motivators of economic actions.

Keywords: social bond, community, association, source of the authority, kinship ties, bonds 
of the work.


