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Wprowadzenie

Jest oczywisty wpływ gospodarki na współczesną kulturę. Oddziaływanie kul-
tury na gospodarkę należy raczej do zagadnień pomijanych, choć napisano na ten 
temat wiele interesujących prac. poczynając od klasycznych studiów Maxa Webera. 
Jedno zdaje się nie ulegać wątpliwości: podsystem gospodarczy jest wtórny wobec 
podsystemu kulturowego. Gospodarka może się ukształtować wyłącznie w jakimś 
środowisku kulturowym, które działaniom ekonomicznym nadaje znaczenie. Opo-
zycyjna sytuacja, kiedy powstały system gospodarczy wytwarza dopiero kulturę, 
wydaje się nieprawdopodobna, choć oczywiście system gospodarczy zwrotnie 
oddziaływa na kulturę, np. poprzez komercjalizację jej wytworów, które pierwotnie 
żadnym towarem rynkowym nie są.

W szkicu poniższym analizuje się wpływ wzorów kulturowych definiowanych 
jako postawy, wyobrażenia i opinie manifestujące się w myśleniu i działaniach 
jednostek reprezentujących dany system kulturowy na dynamikę rozwoju gospo-
darczego. Utrwalone wzory kulturowe1 mogą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, 
mogą też stanowić podstawową barierę wzrostu, co zresztą ma miejsce w licznych 
kulturach. Wyznaczają one reguły dokonywania wyborów oraz ich oceny w sytu-
acjach konfliktu. W skrajnych przypadkach jednostka, a także cała zbiorowość, może 
wybrać nawet śmierć, by dochować wierności jakimś fundamentalnym wartościom.

System gospodarczy obejmuje z kolei ogół wytworów działań jednostek i zbio-
rowości, tzn. instytucji, urządzeń prawnych, politycznych, gospodarczych, zasobów 

1 Definicja wzoru kulturowego odwołuje się do klasycznej pracy R. Benedict, Wzory kultury, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966, rozdz. VIII Jednostka i wzór kultury.
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społecznych i wytworów materialnych. Wszystkie one są tu określone jako cywili-
zacyjne instrumenty rozwoju. Ich cechą wspólną jest możliwość transferu z kraju 
do kraju bądź z kultury do kultury, gdy sama kultura przenoszona bywa z najwyż-
szym trudem.

I tak, w rozwoju gospodarczym Japonii w okresie Meiji (1868–1912) prze-
szczepione zostały liczne instrumenty cywilizacyjne z Zachodu, jak system poczty 
państwowej, kolei żelaznych, armii, instytucji finansowych czy fabrycznej metody 
produkcji masowej. W tym procesie zarówno mentalność Japończyków, jak i ich 
wzory kulturowe uległy tylko nieznacznym zmianom. Japończycy nadal byli zorien-
towani na wspólnotę, a nie jednostkę, szanowali hierarchię przeciw równości docie-
rającej z Zachodu, wciąż przyjmowali etykę opartą na wzajemnych zobowiązaniach, 
a nie uprawnieniach, jak podpowiadał zachodni wzór. W opracowaniu twierdzi się, 
że zachowanie własnych, oryginalnych wzorów kulturowych w połączeniu z przy-
swojeniem zewnętrznych instrumentów cywilizacyjnych było warunkiem sukcesu 
zarówno gospodarki japońskiej, jak i później innych gospodarek azjatyckich. Oznacza 
to, że jeśli kraj na drodze modernizacji korzysta z zewnętrznego dorobku cywiliza-
cyjnego i porzuca jednocześnie własne wzory kulturowe, sam proces moderniza-
cyjny staje się wątpliwy.

Taki właśnie charakter posiadała nieudana modernizacja w Indiach w latach 
powojennych, kiedy rządząca Partia Kongresowa usiłowała narzucić społeczeństwu 
obce brytyjskie wzory kulturowe. Wcześniej, w Turcji po I Wojnie Światowej (wzór 
kemalistowski), przyswojenie dorobku cywilizacyjnego Zachodu szło w parze z utratą 
tożsamości kulturowej, co wcale nie przyspieszyło rozwoju gospodarczego kraju, 
a spowodowało liczne problemy wewnętrzne. Według podobnego wzoru dokony-
wały się w latach 50.–80. XX w. modernizacje w świecie arabskim i w Iranie, przy 
czym w pierwszym przypadku – na ideologicznym podłożu socjalizmu typu radziec-
kiego, a w drugim korzystano z amerykańskich wzorów kulturowych, które miały 
przebudować mentalność Irańczyków. Próby te zakończyły się w obu wypadkach 
niepowodzeniem i spowodowały żywiołowe protesty społeczeństw odwołujących 
się do własnych tradycji. Fundamentalizm islamski jest wyjątkowo silny w krajach 
takich, jak Iran, Egipt, Algieria, a nawet Turcja, na które usiłowano nałożyć odgórną 
modernizację (zastosowanie cywilizacyjnych instrumentów rozwoju) równocześnie 
z przeszczepem wartości (wzorów kulturowych) importowanych z Zachodu i Rosji. 
W opracowaniu niniejszym dokumentuje się szczególny przypadek Chin, które usi-
łowały się modernizować w okresie pierwszej republiki (1911–1937) przy użyciu 
wzorów kultury Zachodu wspieranych natarczywie przez ówczesne elity chińskie, 
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następnie w okresie komunistycznym (1949–1978) przez nałożenie wzorów radziec-
kich, aż do pierwszej udanej modernizacji (od 1978), w której korzysta się z zachod-
nich instrumentów rozwoju przy zastosowaniu własnych wzorów kulturowych.

Na Zachodzie jeszcze niedawno twierdzono, że bez zniszczenia archetypów kul-
turowych, bez upodobnienia do Zachodu w sposobach myślenia, przemiany w kie-
runku modernizacji społeczeństw pozazachodnich nie są możliwe. Tu twierdzi się, 
że są one możliwe wyłącznie na bazie własnej, oryginalnej kultury, choć dostoso-
wanej do potrzeb, jakie niosą przemiany. Inaczej – udana modernizacja jest moż-
liwa przy zachowaniu tożsamości kulturowej, tym samym modernizacja wyklucza 
okcydentalizację czy westernizację. W niezachodnich obszarach kulturowych tylko 
religia (zwłaszcza odrodzona religia), a nie świecka czy ekonomiczna racjonalność 
może zmobilizować energię ludzką w skali masowej. Tak zresztą było u początków 
modernizacji w Europie, gdzie faza świeckiej racjonalności była dopiero następ-
stwem wyjałowienia silnie przeżywanej wiary.

4.1. Wzory kulturowe jako czynnik rozwoju gospodarczego

Znaczenie czynników kulturowych w rozwoju gospodarczym ulega uwypukle-
niu, jeśli uwzględnić niepowodzenia wyjaśnień ekonomicznych zjawiska trwałego 
zacofania licznych krajów świata. Zgodnie z ogólną teorią makroekonomiczną kraje 
zacofane powinny się rozwijać szybciej, ponieważ wyższa jest w nich krańcowa pro-
duktywność kapitału. Swobodnie przepływający kapitał winien się przemieszczać 
do tych właśnie krajów, a zatem tendencja do wyrównania poziomów życia winna 
się uwierzytelnić („efekt doganiania”). Dlaczego jednak kapitał do tych krajów nie 
napływa? A ściślej, dlaczego nie napływa w takiej skali, jakiej należałoby się, zgod-
nie z teorią, spodziewać? Czy to niesprawne instytucje w krajach ubogich są barierą? 
Brak gospodarki rynkowej czy stabilności politycznej? Ekonomiści, a ściślej eksperci 
i doradcy rządów krajów zacofanych, zachęcają te kraje do budowy infrastruktury 
niezbędnej do przyciągnięcia kapitału. Ma to być w pierwszym rzędzie budowa 
sprawnych instytucji sprzyjających gospodarce rynkowej, jak: prawna ochrona wła-
sności, przejrzyste reguły obowiązujące w obrocie gospodarczym, sprawna i stabilna 
administracja rządowa, mocna pozycja banku centralnego itp. Systemy zachęt dla 
inwestorów, jak preferencje podatkowe, swoboda transferowania zysków, rozbudowa 
infrastruktury technicznej (drogi, systemy łączności) itp., są już dodatkowymi udo-
godnieniami przyciągającymi kapitał z zewnątrz. Jednak pierwsze z wymienionych 
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stanowią warunki niezbędne. Inwestor nie zaryzykuje swoich pieniędzy w kraju, 
w którym nie ma gwarancji bezpieczeństwa inwestycji bądź w którym, pomimo 
takich gwarancji, sytuacja polityczna jest niestabilna i niepewna.

Doradcy ekonomiczni wskazują najczęściej na determinację rządu jako czyn-
nik najważniejszy w wyprowadzeniu kraju z kręgu zacofania. Są jednak przykłady 
rządów, które nie są w stanie przeprowadzić niezbędnych zmian w prawnym oto-
czeniu gospodarki ze względu na opór wzorców kulturowych ludności. Należy 
mieć na uwadze, że nadal dla wielu krajów świata spełnienie niezbędnych warun-
ków przyciągania kapitału nie jest rzeczą prostą. Z drugiej strony Chiny przycią-
gają obecnie ogromne strumienie zagranicznych inwestycji bezpośrednich pomimo 
licznych niejasności w nieprzejrzystym prawie gospodarczym. Ale jeszcze w epoce 
Mao Zedonga w kraju tym niemal w ogóle nie było prawników i sądów, wcale nie 
dlatego, że rewolucja maoistowska zmiotła instytucje wymiaru sprawiedliwości, 
lecz dlatego, że jeszcze w Chinach ich nie było. Do życia gospodarczego stosowano 
zwyczajowe zasady moralne, a spory rozstrzygane były przez organy administracji. 
Wydaje się, że czynniki kulturowe są ważniejsze niż działania rządów, choć bez tych 
działań pożądane zmiany również nie byłyby możliwe. W krajach wschodnioazja-
tyckich odgórne działania administracji były tradycyjnie niezbędnym czynnikiem 
rozwoju gospodarczego. Trzeba też podkreślić, że dokonywały się one w sprzyjają-
cym środowisku kulturowym, co oznacza, że wpływ rządu był decydujący, ponieważ 
zdyscyplinowane społeczeństwa były gotowe zaakceptować wprowadzane reformy. 
Środowisko kulturowe krajów Ameryki Łacińskiej, Rosji, Ukrainy itp. nie jest już tak 
sprzyjające dla pożądanych zmian. Dość często rząd danego kraju ma ograniczone 
pole manewru, nawet jeśli jest w pełni świadom niezbędności stworzenia stabil-
nych i przewidywalnych warunków makroekonomicznych, politycznych i prawnych 
dla firm, które dzięki temu mogą opracowywać długofalowe strategie i zwiększać 
produktywność. Odpowiednia polityka gospodarcza daje spodziewane rezultaty 
w dojrzałym do zmian środowisku kulturowym, a więc tam, gdzie wartości, opinie 
i postawy podzielane w społeczeństwie sprzyjają wprowadzanym zmianom.

Doświadczenia rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej. 
potwierdzają w pełni tezę o wierności własnym tradycjom kulturowym wspo-
magającym, a nie blokującym, wzrost gospodarczy. Elity azjatyckie, w tym rządy 
i intelektualiści, zinterpretowały sukces gospodarczy jako następstwo wyznawania 
specyficznych wartości, a także jako powód do kulturowej dumy i źródło pewności 
siebie. Udana modernizacja ma być potwierdzeniem istnienia, a nawet wyższości 
azjatyckich wzorów kulturowych, określanych od końca lat 80. XX w. jako „wartości 
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azjatyckie” z własnymi misjonarzami i heroldami. Takie jest źródło religijnego, czy 
szerzej, kulturowego renesansu w Azji z proklamowaniem tych wartości jako ofi-
cjalnej doktryny państwowej w Singapurze i Malezji, szczególnym pietyzmem dla 
Konfucjusza na Tajwanie, tworzeniem muzeów-świątyń Konfucjusza w Chinach 
i instytutów jego imienia na świecie, a także nawrotem do nauk konfucjańskich 
z próbami „reazjatyzacji” Japonii2.

Formułuje się w tym miejscu tezę, że rozwój Europy i Azji postępował od 
paru stuleci po całkiem odmiennych trajektoriach wyznaczonych przez opozycyjne 
wzory kulturowe obu tych obszarów. Źródeł odmienności poszukuje się w charak-
terze przesłania religijnego, chrześcijaństwa w Europie i konfucjanizmu w Azji.

4.2. Zachodni model rozwoju

Od samych początków przesłanie chrześcijańskie złożone było z elementów 
różnorodnych rodzących czasem trudne do rozwikłania dylematy. Sam paradoks 
stworzenia niedoskonałego świata przez doskonałego Boga podlegał licznym inter-
pretacjom teologów już w średniowieczu. A przy tym chrześcijaństwo uczyło pokory 
i rezygnacji z dumy, wskazując na Hioba jako uwierzytelnienie losu ludzkiego, ale 
z drugiej strony z doktryny chrześcijańskiej wypływał przekaz, że człowiek powo-
łany jest do panowania nad zdesakralizowaną naturą. To przeświadczenie rodziło 
dążenia do zapanowania nad otaczającym światem. Człowiek miał być wyniesiony 
do współuczestnictwa w dziele stworzenia, a pęd ku ulepszeniom otaczającej rze-
czywistości miał go charakteryzować. Ale co wówczas z pokorą? Oparcie w chrze-
ścijaństwie znajdują zarówno św. Franciszek (pokora wobec świata ukazana choćby 
w Kazaniu do ptaków na obrazie Giotta), jak i współczesny mu Innocenty III (pano-
wanie nad światem). Zatem przekaz chrześcijański prowadził do napięć, antynomii, 
czasem w konsekwencji do konfliktów społecznych. Dylemat pokora versus domi-
nacja (panowanie nad naturą) nie był łatwy do rozwikłania.

2 Y. Funabashi, The Asianization of Asia, “Foreign Affairs” 1993, no. 72. Potraktowanie konfucja-
nizmu z jego emocjonalną oschłością i brakiem elementu transcendentnego jako religii może rodzić 
dobrze znane sprzeciwy. Sądzi się, że jest to raczej odmiana głęboko zinternalizowanej „moralności 
publicznej” niż religia. Ze względu na siłę przymusu wskazań konfucjańskich wobec jednostki, nie 
mniejszą niż w przypadku klasycznych religii, traktuje się tutaj konfucjanizm jako religię właśnie 
w ujęciu funkcjonalnym (wzgląd na funkcje społeczne). 
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Inną przyczyną konfuzji było wzajemne niedostosowanie chrześcijańskiej 
idei równości i równie chrześcijańskiego zrozumienia dla zróżnicowań i hierar-
chii. Wprawdzie pan i poddany klękali przed tym samym ołtarzem, co było nie-
podobieństwem w Indiach w przypadku bramina i pariasa3, jednak hierarchie 
społeczne nie były z pobudek chrześcijańskich atakowane, były nawet uświęcane. 
Dylemat równość versus hierarchia dochodził do głosu często i nie tylko w ruchach 
heretyckich. Sam Kościół był i jest zbudowany na zasadach hierarchicznych, ale 
jego elementy składowe, jak ruch franciszkański czy pisma autora renesansowego, 
uznanego za świętego Kościoła, Tomasza Morusa itp., odwołują się do idei równo-
ści przeciw hierarchii.

Wreszcie dylemat jednostka versus wspólnota. Od czasu swego powstania ruch 
chrześcijański organizował się we wspólnotach, ale sama wiara odwołuje się do 
wezwania Stwórcy do jednostki, a nie do wspólnoty. Wspólnota może wesprzeć jed-
nostkę w dziele zbawienia, nie jest jednak powołana do orzekania w tej sprawie. 
Przyjąć lub odrzucić łaskę, jaka może go zbawić, ulec lub oprzeć się grzesznej poku-
sie, która skazałaby go na potępienie, należy do człowieka podejmującego decyzje 
i kierującego się wolną wolą. W historii chrześcijaństwa pojawiły się nurty kładące 
nacisk na wspólnotę w opozycji do jednostki (ruchy zakonne), jak też, odwrotnie, 
nurty odwołujące się do jednostki w opozycji do wspólnoty. Chrześcijańska idea, 
że osoba ludzka pozostaje w bezpośredniej relacji ze Stwórcą, okazała się stałym 
zarzewiem rewolty, budziła sprzeciw wobec instytucjonalizacji relacji duszy i Boga 
przez Kościół jako wspólnotę wiernych, a w następstwie reformacji prowadziła do 
destrukcji wszelkich wspólnot. Wewnątrz tradycji chrześcijańskiej ruchy reforma-
cyjne posunęły się bowiem najdalej w akceptacji indywidualizmu przeciw wszel-
kiej wspólnocie.

W pojemnym systemie Kościoła znajdowało się zatem miejsce dla różnych myśli 
i ruchów, a więc także dla ewolucji modelu człowieka, struktury społecznej, moty-
wacji gospodarczej itp. Tak więc pewne istotne rysy tego modelu ulegają zmianie 
w procesie historycznym, prowadząc czasem do zaprzeczenia obrazu pierwotnego, 
choć nadal opartego na przekazie chrześcijańskim. I tak cnota pokory stopniowo 
ustępuje na rzecz dumnego opanowywania sił natury, hierarchiom przeciwstawiana 
jest równość, a wspólnocie – wolna jednostka. Te konfuzje dotyczą chrześcijaństwa 
jako przesłania, ducha, doktryny i tym samym odnoszą się do obu jego rozgałę-
zień. Jednakże w chrześcijaństwie wschodnim, ortodoksyjnym dominacja władzy 

3 C. Hollis, Historia jezuitów, PAX, Warszawa 1974, s. 66.
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świeckiej nad Kościołem usuwała w zarodku napięcia. W zachodnim nurcie chrze-
ścijaństwa sytuacja wyglądała odmiennie wskutek równorzędnej pozycji Kościoła 
i władzy świeckiej.

Opisane wewnętrzne antynomie myśli chrześcijańskiej (pokora-dominacja, hie-
rarchia-równość, wspólnota-jednostka) dotyczą nie jakichś akcydensów, lecz kwestii 
podstawowych, zwłaszcza w życiu społecznym, w tym gospodarczym. Obecność tych 
napięć w systemie wierzeń zdeterminowała charakterystyczny tor rozwoju Zachodu 
jako unikalny (nie uniwersalny), bez precedensu w innych regionach kulturowych. 
Stanowi ona zarazem odpowiedź na pytanie, jakie stawiał sobie M. Weber: „jak 
mogą powstać jakiekolwiek innowacje, skoro idee muszą się gdzieś zrodzić, i to nie 
tylko w poszczególnych jednostkach, lecz jako styl życia całych grup społecznych?”4.

W tradycjonalistycznym świecie średniowiecznym od XI w. następuje ciągły 
wzrost i rozwój: powstają uniwersytety, mennice, rządy miejskie, dokonywane 
są zmiany prawne, rozwijają się różne postacie sądownictwa, zmienia się pozy-
cja Kościoła i państwa. Jednym słowem ma miejsce rozwój z zachowaniem ciągło-
ści i przywiązaniem do tradycji (ta będzie atakowana dopiero od XVIII stulecia), 
następuje powolna kumulacja osiągnięć. Powody odmienności w rozwoju między 
Zachodem (Europą) a Wschodem stają się jasne, jeśli do opisanych różnic w funk-
cjonowaniu przesłania religijnego dodamy osobliwości społecznej historii Zachodu, 
takie jak: obecność niezależnych od władz sił społecznych, dążenie do wolności naj-
pierw wspólnot, potem jednostek jako zasadnicza treść historii Zachodu czy wresz-
cie równowaga władz świeckich i duchowych (żaden z tych elementów nie wystąpił 
w historii społeczeństw wschodnich)5.

W średniowieczu stworzono podstawy nowożytnego prawa handlowego, więk-
szość jego elementów strukturalnych6. Takim właśnie biegiem spraw w prawie han-
dlowym skutkowały dwie ówcześnie przyjęte zasady. Pierwszą była zasada dobrej 
wiary prowadząca do stworzenia nowych form kredytu. Zapewne nie pojawiłaby 
się ona bez wiary w przyszłość społeczności i osób tworzących rynek, kredyt jest 
bowiem oparty na wierze i zaufaniu. Zasada druga – osobowości prawnej – pro-
wadziła do tworzenia nowych form stowarzyszeń (spółek). Wspólnicy stanowili 
prawną korporację w takim samym sensie, jak korporacją była parafia, biskupstwo, 

4 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 28.

5 F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 343–358.
6 H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 418.
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uniwersytet, cech czy gildia. W oparciu o te zasady oraz powstałe na ich podstawie 
innowacyjne akty prawne tworzyła się społeczność kupiecka, której system ten słu-
żył i która w następstwie licznych dokonań gospodarczych ustanowiła podstawy 
kapitalizmu i społeczeństwa przemysłowego. W ten sposób kształtowało się pra-
wodawstwo, poszerzając nieustannie zakres swoich ingerencji w rozmaite obszary 
życia społecznego. W procesie tym prawo, poza poszerzaniem, było doskonalone, 
doprecyzowywane i przekształcane w reakcji na zmiany społeczne, innymi słowy 
ulegało nieustannej ewolucji. Rezultatem jest powstanie specyficznego porządku 
prawnego, odmiennego od porządku rzeczywistego, jako zbioru reguł kształtujących 
porządek rzeczywisty (społeczny). Było to źródło kolejnych napięć w ówczesnym 
świecie, ponieważ porządek faktyczny, niezgodny z literą prawa, rodził rewindykacje.

Podobne napięcia, antynomie, dylematy, konflikty nie występują we wschod-
nich systemach wierzeń. Spośród wyspecyfikowanych opozycji, konfucjanizm, ten 
– według określenia M. Webera – dominujący „nosiciel kultury chińskiej”, oparł się 
na pokorze (harmonii), hierarchii i wspólnocie, odrzucając stanowczo dominację nad 
światem, równość i indywidualizm. W konfucjanizmie nie wystąpiły żadne napię-
cia i opozycje, które prowadziłyby do zmian, kwestionowały dotychczasową trady-
cję i konwencję, nie wystąpiły też konflikty między sekciarskimi czy heretyckimi 
wierzeniami, które mogłyby zrodzić różnorodność7. System ten podkreśla zresztą 
konieczność unikania kontrowersji i konfliktów w każdej sferze życia społecznego; 
wszelkie elementy przeciwstawne, jak różnice płci, klas, zajęć, są potraktowane, 
zgodnie z tą tradycją, jako komplementarne, a nie konfliktowe8. Konfucjanizmowi 
obce jest również wyprowadzanie zasad życia społecznego z abstrakcyjnych teorii 
czy wiary w byt transcendentny. Zasady te, jak się wierzy, pochodzą z naturalnych 
relacji binarnych określonych przez reguły starszeństwa, władzy i podległości, róż-
nic statusu, a nawet zależności między wspólnotą a środowiskiem przyrodniczym. 
Dodatkowo, podporządkowanie relacji między ludźmi etykiecie i rytuałom uśmie-
rzało potencjalny niepokój, jaki towarzyszyć może tym interakcjom. W tradycji 

7 M. Weber, Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych, Nomos, Kraków 2006, 
s. 195–198.

8 Nie ma potrzeby streszczać tu doktryny konfucjańskiej. Jej zasady są dostępne w: Dialogi kon-
fucjańskie, Ossolineum, Wrocław 1976; Szy-cing, Księga pieśni, Alfa, Warszawa 1995; Feng Y., Krótka 
historia filozofii chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; L. S. Wasiljew, Kulty, religie 
i tradycje Chin, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974; M. J. Kuenstler, Sprawa Konfucjusza, 
Iskry, Warszawa 1983; M. J. Kuenstler, Dzieje kultury chińskiej, Ossolineum, Wrocław 1994; M. Granet, 
Cywilizacja chińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973; M. Granet, Religie Chin, Znak, 
Kraków 1997.



4. Wzory kultury a rozwój gospodarczy 97

konfucjańskiej nie da się znaleźć niczego, co byłoby źródłem niepokoju dla jed-
nostki i co z tych racji skłaniałoby ją do poszukiwań i zmian. Elementem konser-
wującym była w Chinach także jedność instytucji religijnych i państwowych oraz 
rozdział między religią państwa i religią ludu. Dla odmiany w średniowiecznej 
Europie władcy i lud wyznawali tę samą religię (z której mogły wypływać dla nich 
różne interpretacje rzeczywistości), a Kościół przez stulecia ograniczał zakres wła-
dzy świeckiej. Z tych powodów dzieje Wschodu są statyczne, w przeciwieństwie do 
dynamicznej historii Zachodu już w średniowieczu9.

Można sądzić, że elementy dominujące pierwotnie w kulturowym dziedzictwie 
chrześcijaństwa (pokora, hierarchia, wspólnota) stanowią kulturowe przeszkody 
na drodze rozwoju gospodarczego. Jednak, po pierwsze, opisane skumulowanie osią-
gnięć cywilizacyjnych w średniowieczu, podobnie jak świetne wyniki monastycznej 
gospodarki zakonów benedyktyńskich, zaistniało na podłożu takich właśnie warto-
ści, którym jednak przeciwstawiały się, dochodzące często do głosu, wartości kon-
kurencyjne. Po drugie, obecny bardzo szybki rozwój gospodarczy Azji Wschodniej, 
w której dominuje mentalność konfucjańska, wsparty jest również na szacunku 
dla pokory (harmonii), hierarchii i wspólnoty. W tym kręgu kulturowym odrzuca 
się specjalne i niezbywalne prawa jednostki w przekonaniu, że zagrażać mogą one 
prawom wspólnot, w skład których wchodzi jednostka. Bez względu na stopień 
zaawansowania gospodarczego w krajach tego regionu, zarówno w Japonii, jak 
w  Chinach, ponad uprawnieniami jednostek stawia się zobowiązania, jakie jed-
nostka ma wobec szerszych wspólnot. Można stwierdzić, że rozwój w Azji Wschodniej 
odbywa się na zasadniczo odmiennym „rusztowaniu kulturowym” niż na Zachodzie. 
Inaczej, odmienność wzorów kulturowych Azji nie jest obecnie żadną przeszkodą 
w rozwoju. W przeszłości również wzory te nie stanowiły bariery, lecz zupełny brak 
napięć w przesłaniu konfucjańskim10 w połączeniu z pewnymi aspektami trady-
cyjnych ustrojów politycznych Azji (władza ponad społeczeństwem, nieobecność 

 9 Pośród wielu elementów determinujących zastój Chin warto jeszcze dodać charakter edukacji. 
Chińska warstwa urzędników-literatów była świetnie wykształcona na mądrościach etycznych, ale 
program nauki nie obejmował (jak w Europie „sztuki wyzwolone”) geografii, nauk przyrodniczych, 
gramatyki czy sztuki logicznego rozumowania.

10 Napięcia nie pojawiały się również w konfrontacji z buddyzmem, ponieważ oba wyznania trak-
towane były, całkiem w duchu konfucjańskim, jako komplementarne, a nie konkurencyjne. Buddyzm 
był tylko czasem krytykowany za dążność do tworzenia życia klasztornego, co w interpretacji konfu-
cjańskiej oznaczało brak szacunku dla rodziny. Por. J. K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Bel-
lona, Warszawa-Gdańsk 2003, s. 69–72.
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niezależnych sił społecznych)11 nie tworzyły impulsów dla zmian i rozwoju porów-
nywalnego z Zachodem nawet w średniowieczu.

4.3. Azjatycko-konfucjański model rozwoju

Dominacja Zachodu na świecie jest następstwem obecności ducha chrześcijań-
skiego w stopniu większym, niż się sądzi. Reformacja, z jej stanowczym naciskiem 
na dominację przeciw pokorze, równość przeciw hierarchii i jednostkę przeciw wspól-
nocie, wyrosła z przesłania chrześcijańskiego. Zda się, samo chrześcijaństwo swoim 
przekazem pobudzało konflikty i uruchamiało energię jednostek, ulegając przy tym 
własnej postępującej erozji. W świecie zdominowanym przez konfucjanizm elimi-
nowane były wszelkie pola konfliktu, a zadaniem doktryny stało się wypracowanie 
trwałej i, w gruncie rzeczy, niezmiennej harmonii jako podstawy społecznego ładu. 
Mylny byłby jednak wniosek, że w samym konfucjanizmie w jego długiej historii 
nie następowały żadne zmiany. Pojawiały się różne interpretacje, szkoły, w epoce 
Song (960–1126 r. n.e.) narodził się nawet neokonfucjanizm, nazywany tak przez 
jezuitów. Wszystkie te prądy ożywione były najczęściej duchem niezbędnych reform 
w państwie. Proponowane zmiany i reformy były jednak utrącane, ponieważ z reguły 
zapowiadały naruszenie istniejących fundamentów w rozdziale władzy i bogactwa12. 
Taki sam los spotkał w epoce nowożytnej próbę reform (okres „stu dni reform” 
w 1898 r.), której niepowodzenie opóźniło rozwój Chin o prawie sto lat13.

Ale właśnie stosunkowo niedawno nastąpiły zmiany nie tyle w doktrynie, co 
w postawach ludzi ją wyznających. Azjaci nie przejmują się już tradycyjną w kon-
fucjanizmie pogardą dla handlu, któremu przypisywano „haniebną motywację” 

11 Centralistyczne i absolutystyczne cechy ustroju chińskiego stanowiły ideał filozofów francu-
skiego oświecenia. Francois Quesnay marzył o Europie „w rękach jednego suwerena”. Wiedzę o Chinach 
i ich władcach zawdzięczali oni jezuitom, którzy podkreślali troskę cesarzy o dobrobyt poddanych 
i dbałość o nauki i sztuki (por. M. Adas, Machines as Measure of Men. Science, Technology and Ideolo-
gies of Western Dominance, Cornell University Press, Ithaca 1989, s. 80–81). Współcześnie zwraca się 
raczej uwagę na całkowitą odmienność tradycyjnych ustrojów Europy i Wschodu. Jedna z interpreta-
cji tych odmienności odwołuje się do niezbędności konstruowania instalacji hydraulicznych w upra-
wie ziemi od dawnych czasów (por. K. A. Wittfogel, Władza totalna. Studium porównawcze despotyzmu 
wschodniego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004).

12 J. K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, op.cit., s. 88–93.
13 Ibidem, s. 205–210. Aby uzasadnić zmiany, reformatorzy starali się wykazać, że wynikają one 

nie z presji Zachodu, lecz z ksiąg konfucjańskich, które zostały sfałszowane dawno temu, co było jed-
nak wątpliwe.
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i „zgubną chciwość”, czy dla wojskowych z ich skłonnością do przemocy14. Młode 
pokolenie w Chinach, Singapurze, na Tajwanie wybiera raczej własny biznes niż 
służbę w administracji (inaczej niż w scentralizowanej Francji), tak cenioną w tra-
dycji konfucjańskiej15. Zerwano także z równie tradycyjną niechęcią do tworzenia 
prawa, gdyż „ludzie działają wówczas ze strachu przed karą, a nie z pobudek cno-
ty”16. Obecnie władze singapurskie odwołują się do konfucjanizmu, aby uzasadnić 
drakońskie prawo. Natomiast pewne konfucjańskie zalecenia gospodarcze nadawały 
się do wykorzystania w celach rozwojowych. Konfucjanizm pochwalał oszczędność, 
ale nie potępiał bogactwa, uzależniając jego ocenę od systemu rządów. Pod dobrą 
administracją ludzie powinni się wstydzić swej nędzy, ale pod złą – swego bogac-
twa, jeśli, co prawdopodobne, zostało zdobyte nieuczciwą drogą. Pogoń za mająt-
kiem, chęć zysku jest oznaką niepokoju, ale pożyczki na procent miały zrozumienie 
u konfucjanistów.

Opisaną tu zależność między przesłaniem religijnym (wzorami kulturowymi) 
a charakterem ewolucji społeczno-ekonomicznej daje się wyrazić następującym 
twierdzeniem:

Jeśli dziedzictwo kulturowe jest wewnętrznie koherentne (konfucjanizm), kultura wówczas 
staje się ośrodkiem stabilności i nie dostarcza impulsów do zmian cywilizacyjnych. Jeśli 
dziedzictwo zawiera elementy pobudzające dla różnych i przeciwstawnych rozwiązań, idei, 
interesów zbiorowych (chrześcijaństwo), staje się ono źródłem napięć, potencjalnych kon-
fliktów, zmian i dynamiki.

Do twierdzenia tego należy dołączyć zastrzeżenie, że dzieje się tak, jak twier-
dzenie opisuje, jeśli nie istnieją inne pozadoktrynalne czynniki zmiany. Usuwający 
wszelkie niepokoje i kontrowersje konfucjanizm znakomicie konserwował sta-
bilny porządek i blokował wszelkie zmiany do czasu infiltracji zachodniej potęgi 
i myśli, co uczeni konfucjańscy określali jako ofensywę „gwałtownych i porywczych 

14 Konfucjaniści wychodzili z założenia, że jednych i drugich trzeba utrzymać na właściwym miej-
scu i podporządkować jednolitej władzy centralnej. Inne elementy chińskiego dziedzictwa, takie jak 
sprzeciw wobec innowacji technicznych i zakaz handlu ziemią w niektórych okresach, oba motywo-
wane zakłóceniem spokoju duchów przodków, zostały także usunięte w okresie wpływów Zachodu.

15 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa-Wrocław 1997, s. 138.

16 Kodeks konfucjański próbował z jednostki uczynić istotę moralną, gotową do działań z pobu-
dek idealnych (cnota, szlachetność przeciw występkowi), a nie ze strachu przed karą. Wyjątkowa trwa-
łość postaw opartych na konfucjanizmie w bardzo różnych społeczeństwach prowadzi do wniosku, że 
okazał się on najskuteczniejszym ze wszystkich systemów wychowawczych w historii. Odznaczał się 
zawsze orientacją konserwatywną.
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drapieżców z Zachodu”. W każdym razie wówczas pojawiła się konkurencyjna opcja 
i coś należało przedsięwziąć w celu przetrwania. Według mądrości konfucjańskich 
żadna oryginalna idea nie mogła pochodzić od „barbarzyńców”, należało więc we 
własnej tradycji szukać rozwiązań. W ten sposób ewidentnie konserwatywny konfu-
cjanizm został, po doświadczeniach i błędach, włączony w proces zmian z nadzwy-
czajnym sukcesem jako jego ideologiczna, ale przede wszystkim moralna podstawa. 
Nie doznał przy tym skutków rozkładu i erozji porównywalnej z erozją przesłania 
chrześcijańskiego pomimo obecności idei zachodnich i otwartej walki, jaką wydał mu 
komunizm chiński. Od samych swoich początków konfucjanizm formował myślenie 
przedstawicieli elit, mandarynów kierujących państwem w imieniu cesarza, kształ-
tował jednak, również od samych początków, postawy zwykłych ludzi. W Chinach, 
Japonii czy Korei konfucjanizm jest nadal wszczepiony w myślenie zbiorowe przy-
najmniej w takim stopniu, jak w dawniejszej Europie myślenie zbiorowe osadzone 
było na chrześcijaństwie.

Sukcesy gospodarcze w Azji Wschodniej, oparte naturalnie na regułach wol-
nego rynku, przywołują całkiem odmienny od Zachodu wzór działań – jednostki 
aktywne w gospodarce czują się zobowiązane do realizacji interesów bezpośred-
nio zbiorowych, mniej indywidualnych. Zobowiązanie pochodzi z istniejącej nadal 
zależności jednostki od układów społecznych, co dyktuje kultura. Tzw. społeczna 
odpowiedzialność biznesu, czy etyka biznesu, która na Zachodzie jest zalecana, naj-
częściej ze znaczną dozą hipokryzji, w społeczeństwach azjatyckich wynika z natury 
tamtejszego biznesu albo, ściślej, z kultury odwołującej się do obowiązków jednostki 
wobec wspólnot. Ten sam nakaz dotyczy także pracowników, od których oczekuje 
się najpierw wydajnej pracy i poświęceń, a dopiero później żądań odpowiedniej 
gratyfikacji. Te różnice kulturowe, jeśli są trafnie opisane, dają w przyszłym rozwoju 
lepszą pozycję gospodarkom azjatyckim.

Oczywiście, warunkiem podstawowym szybkiego wzrostu było przyjęcie pew-
nych zachodnich rozwiązań gospodarczych i cywilizacyjnych, zwłaszcza reguł 
wolnego rynku, które Azjaci świetnie sobie przyswoili. Nie było to oczywiste od 
początku i ten czynnik wyjaśnia, dlaczego społeczeństwa Azji (z wyjątkiem Japo-
nii) przystąpiły do szybkiego marszu cywilizacyjnego tak późno, po przynajmniej 
stu latach niepowodzeń. Japonia na samym początku modernizacji (Meiji) przyjęła 
zasadę, której trzyma się dotychczas: „japoński duch – zachodnia technologia”, co 
oznacza przyjęcie zachodnich instrumentów rozwoju przy odrzuceniu zachodnich 
wzorów kulturowych, inaczej – oznacza to modernizację bez okcydentalizacji. Sam 
zamysł modernizacji i jego niesłychanie szybka realizacja świadczyły o niezwykłej 
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mobilizacji społeczeństwa, nieznanej na Zachodzie. W każdym kraju radykalne 
zmiany wywołują niezadowolenie przynajmniej niektórych odłamów społeczeństwa, 
a ujawnione napięcia grożą wybuchem rewolucyjnym. W Japonii, gdzie poświęcenie 
jednostki dla grupy miało rangę instytucji, rządzące klany daimyo zrzekły się uro-
czyście swoich włości i tytułów na rzecz cesarza – rozwiązanie nie do pomyślenia 
w żadnym innym kraju17. Japońska modernizacja do dziś słusznie uchodzi za naj-
doskonalej przeprowadzony proces tego rodzaju, co zawdzięczać może oryginalnej 
japońskiej kulturze. Podstawowe reformy, państwowy system szkolnictwa, bank cen-
tralny, giełda, konstytucja, kodeks karny i cywilny, służba cywilna itp. – wszystko 
to wprowadzono w zaledwie kilka, kilkanaście lat, a przecież żadna z tych instytu-
cji nie była wcześniej w Japonii znana. Wiadomo, że w celu zmodernizowania kraju 
rząd posyłał liczne misje na Zachód, dzięki którym następnie dokonywał się pro-
ces imitowania rozmaitych rozwiązań w różnych dziedzinach życia i gospodarki18. 
Ale wszelkie nowe rozwiązania były dostosowywane do starych japońskich wzo-
rów, zgodnie zresztą z japońską tradycją absorpcji nowości, jak w przeszłości bud-
dyzmu czy konfucjanizmu.

Wprawdzie w początkowym okresie reform w japońskiej kulturze widoczne były 
wpływy zachodnie, m.in. chrześcijaństwa po zniesieniu zakazu jego rozpowszech-
niania czy zachodnich doktryn, takich jak liberalizm czy darwinizm społeczny, 
ograniczały się one jednak do kręgów inteligenckich. Rząd cesarski i społeczeństwo 
skłaniały się raczej ku świeżo obudzonemu nacjonalizmowi na bazie kultury japoń-
skiej. I tak, starodawną religię shinto podniesiono do godności religii państwowej 
w czasie, gdy na Zachodzie powszechna była już praktyka rozdziału państwa i reli-
gii. Japonia wyjątkowo szybko dołączyła do świata zaawansowanego w rozwoju, ale 
czyniła to na własnej podstawie kulturowej, czego początkowo ani ona, ani świat 
zachodni nie były świadome19.

17 L. Frederic, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1988, s. 28.

18 Szczególnie mocno zasłużyła się misja Iwakury Tomomiego. Jej celem było poznanie zewnętrz-
nego świata. W latach 1871–1873 członkowie misji zwiedzali Europę Zachodnią i Amerykę, czerpiąc 
liczne wzory nowej organizacji świata społecznego, w tym pozycji i edukacji kobiet. Po powrocie objęli 
odpowiedzialne funkcje w państwie i stanęli na czele procesu modernizacji Japonii, rozwijając prze-
mysł, szkolnictwo wyższe i czyniąc istotny wkład w kulturowe i intelektualne życie Japonii.

19 Polski pisarz Jerzy Bandrowski jako jeden z pierwszych i początkowo nielicznych dostrzegł ten 
fenomen Japonii. Jak pisał, „duch narodu japońskiego okazał się od zachodniej cywilizacji silniej-
szym, korzysta z niej, ale nie uległ jej. Japonia nie tylko nie umiera pod brzemieniem nowoczesnej 
cywilizacji, ale doskonale się z nią czuje”. Por. J. Bandrowski, Przez jasne wrota, Wydawnictwo Polskie, 
Lwów–Poznań 1923, s. 101.



Jacenty Siewierski 102

Droga Chin ku modernizacji była całkowicie odmienna. W odróżnieniu od 
Japonii, która właściwie nie znała biurokracji, w Chinach przez stulecia biurokracja 
była podporą rządu centralnego – jej korporacyjne wpływy o wiele trudniej było 
osłabić niż wpływy formalnie wolnej klasy samurajów. W XIX wieku w Chinach, 
tak jak w Japonii, zdawano sobie sprawę, że walka z zachodnią dominacją wymaga 
przyswojenia osiągnięć zachodnich, ale próby reform rozbijały się o opór spraw-
nej i potężnej administracji20, która słusznie czuła się zagrożona przez zmiany21. Po 
nieudanej próbie stu dni reform (1898) kraj miał przed sobą rewolucję roku 1911, 
której efektem, poza chaosem, była przyspieszone naśladowanie zachodnich stan-
dardów cywilizacyjnych, ale i wzorów kulturowych z wolną prasą, Ruchem Nowej 
Kultury, Ruchem 4 Maja, który potępił konfucjanizm, orientacją na zachodni indy-
widualizm (zachodnia demokracja miała tworzyć harmonię między władzą a pod-
danymi), próbami budowy chińskiego społeczeństwa obywatelskiego, fermentem 
w środowiskach akademickich, a nawet z pomysłami zastąpienia pisma chińskiego 
alfabetem łacińskim i przyjęcia języka międzynarodowego w rodzaju esperanto22.

W tej pospiesznej okcydentalizacji polegającej na indoktrynacji Chińczyków 
za pomocą idei zachodnich z potępieniem miejscowej tradycji Republika Chińska 
(1912–1949) zaniedbywała dokonania transferu zachodnich instrumentów rozwoju. 
Nie nastąpił transfer porządku prawnego, nie powstał bank centralny czy giełda, 
a powstałe spółki akcyjne były nadal zdominowane przez powiązania familijne 
bądź regionalne. Na starej urzędniczo-chłopskiej kulturze chińskiej nie tworzyła 
się jeszcze miejscowa liberalna i kosmopolityczna klasa reprezentująca biznes23. 
Była to właściwie okcydentalizacja bez modernizacji, która ograniczyła się do sfery 
idei importowanych z Zachodu. Ten okres został stracony, podobnie zresztą jak 
następny (1949–1978), oparty na kopiowaniu wzorów radzieckich przez chińskich 

20 W historii chińskiej dochodziło czasem do sojuszy wyższych wojskowych, eunuchów, faworytów 
cesarskich i kapłanów taoistycznych przeciw „literatom”, za każdym razem jednak warstwa urzędnicza 
okazywała się odporna na te ataki.

21 Chiny straciły okazję jeszcze sto lat wcześniej. Brytyjska misja lorda McCartneya w 1793 r., 
zachęcająca cesarza Kien-Longa (Quianlonga), aby dołączył do cywilizowanego świata wymiany 
handlowej, zakończyła się niepowodzeniem. Zdecydowana chińska odmowa opóźniła procesy dosto-
sowawcze do szybko przekształcającego się świata. Por. G. Arrighi, I. Ahmad, Miin-wen Shih, Poza 
hegemoniami zachodnimi, „Lewą Nogą” 2003, nr 15, s. 153–226; J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny 
wielkiej potęgi, Znak, Kraków 2009.

22 K. Gawlikowski, Procesy okcydentalizacji Chin oraz innych krajów Azji Wschodniej i ich stosunek 
do cywilizacji zachodniej, w: Wietnamczycy: system wartości i stereotypy Zachodu, red. A. Jelonek, Scho-
lar, Warszawa 2004, s. 26–86.

23 J. K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, op.cit., s. 251–253.
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komunistów. Doświadczenia ostatnich stu lat chińskiej historii nasuwają wniosek 
nieodparty: na skutek nałożenia na społeczeństwo wzorów obcej kultury (zachodniej 
bądź radzieckiej) w toku modernizacji proces ten ulega opóźnieniu, bądź gubi się 
w równie śmiałych, co ryzykownych eksperymentach w rodzaju polityczno-gospo-
darczej kampanii Wielkiego Skoku Naprzód.

Rzeczywisty rozwój Chin rozpoczyna się od proklamacji programu czterech 
modernizacji Deng Xiaopinga, kiedy po niekończących się debatach wokół wyboru 
drogi modernizacji (rolnictwo czy przemysł, socjalizm czy kapitalizm, chińska kul-
tura czy zachodnie wzorce) przywództwo polityczne zdecydowało się na odważne 
wejście w system gospodarki światowej opartej na mechanizmach rynkowych i otwo-
rzyło tym samym przed krajem nieznane przedtem szanse. Kwestią interpretacji 
jest oczywiście udział wzorów kultury w tym rozwoju. Słusznie kładzie się nacisk 
na mechanizmy wolnorynkowe z zastrzeżeniem, że chiński wolny rynek rozwija 
się pod rządami autorytarnymi. Rynek to tylko mechanizm, który uwalnia ener-
gię ludzi, którzy już nie są, jak w przeszłości, indoktrynowani ideami zachodnimi 
bądź komunistycznymi. Mogą być sobą i zakłada się, że są Chińczykami ukształ-
towanymi przez długą tradycję, której nie odrzucają, choć z pewnością w jakiejś 
mierze zostali zepsuci przez praktyki komunistyczne. Obecność autorytarnego 
rządu w procesie przemian nie jest już chińską osobliwością, lecz ogólnym wzo-
rem azjatyckim, ponieważ wszędzie (poza Japonią w okresie powojennym, gdzie 
system demokratyczny został narzucony przez okupację amerykańską) procesem 
przemian kierowały rządy autorytarno-paternalistyczne, dla których sukces eko-
nomiczny stanowił podstawę oparcia w społeczeństwie, dzięki czemu uzyskiwały 
w nim prawomocność. Demokratyczne reżimy w Korei, Singapurze (tu z zastrzeże-
niami), na Tajwanie są dopiero następstwem, a nie warunkiem tego sukcesu. Rozwój, 
jaki dokonał się w Azji Wschodniej, podważa teorię, zgodnie z którą wzrost gospo-
darczy uwarunkowany jest demokracją i indywidualizmem – związek ten zdawał 
się nierozerwalny z perspektywy zachodniej. Okazuje się, że demokracja nie jest 
warunkiem gospodarki rynkowej i rozwoju. Zachodzi zależność odwrotna: rozwój 
jest warunkiem demokracji.

Choć autorytarne rządy w Chinach i w innych państwach regionu nie cieszą 
się w ogólności dobrą opinią na Zachodzie, to jednak zachodnie kręgi gospodar-
cze reprezentujące kapitał prywatny traktują silną władzę miejscową jako czynnik 
zwiększający przewidywalność przy istnieniu kompetentnego, zdolnego do reali-
zacji zawartych kontraktów partnera. Władza autorytarna potrafi stworzyć dosta-
teczne gwarancje dla firm i dużego strumienia kapitału zagranicznego, który do Chin 
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napływa. Sąsiednie Indie, potencjalnie równie atrakcyjne jak Chiny, w dodatku z sil-
nym piętnem wzorów zachodnich, demokracją i znajomością angielskiego, są mniej 
atrakcyjne dla kapitału z zagranicy. Przy tej okazji warto odnotować, że penetracja 
Chin przez kapitał zachodni rozpoczęła się z opóźnieniem w stosunku do kapitału 
pochodzenia wschodnioazjatyckiego, który zdominował inwestycje bezpośrednie 
we wcześniejszym okresie chińskich reform24.

W sumie zakłada się, że jednostka zaangażowana w gospodarkę w Azji jest ina-
czej ukształtowana niż jej odpowiednik na Zachodzie. Zakłada się ponadto, że jej 
etos pracy, skłonność do poświęceń, gotowość do rezygnacji z własnych interesów 
(tradycyjnie interpretowanych jako wyraz potępianej postawy egoistycznej), świa-
domość własnych obowiązków wobec zbiorowości z odrzuceniem uprawnień, jest 
źródłem sukcesu gospodarek azjatyckich. Łączy się to z umiejętną polityką rządu 
(autorytarnego bądź demokratycznego) harmonijnego łączenia wzrostu gospodar-
czego z dbałością o dobrobyt społeczny. Z zachodniej perspektywy wygląda to ina-
czej: Chińczycy, a w przeszłości Koreańczycy czy Japończycy, godzą się pracować 
niesłychanie wydajnie za niewielkie pieniądze („miskę ryżu”), pozbawieni są praw 
obywatelskich i w ogóle o te prawa się nie upominają. A zatem, mamy do czynie-
nia z eksploatacją i wyzyskiem mieszkańców Azji przy nieobecności ich praw. Jest 
to poprawny wniosek, choć na ogół sądzi się, że populacja Azji jest skłaniana do 
wysiłku metodami nowoczesnego przymusu zewnętrznego, gdy tymczasem przy-
mus jest natury wewnętrznej, kulturowej. W wyniku wprowadzenia ustroju demo-
kratycznego Azjaci nie zmieniają swojego stosunku do pracy, nie odżegnują się od 
poświęceń i wyrzeczeń na rzecz dobra zbiorowego. A przede wszystkim, sumarycz-
nym wynikiem motywacji przez nich przejawianych jest szybko rosnący dobrobyt 
społeczeństw w krajach azjatyckich. PKB per capita w niektórych z nich kształtuje 
się na poziomie nie niższym niż w krajach zachodnich. A zatem różnice w strate-
giach rozwojowych (zastosowanych wzorach rozwojowych) daje się wyrazić nastę-
pującą formułą ogólną:

Pomyślność jednostki w społeczeństwach azjatyckich, zdeterminowanych przez konfucjań-
skie wzory kulturowe, osiągana jest dzięki realizacji interesów zbiorowych, podczas gdy 

24 Do roku 1997 wartość skumulowanych FDI w Chinach według kierunku napływu wynio-
sła (w mld USD): Hongkong – 21,55; Tajwan – 3,3; Singapur – 2,6; Zachód (USA, Europa) – 8,4. 
Por. 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, Zyski S-ka, Poznań 2003, s. 355.
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pomyślność zbiorowa w społeczeństwach zachodnich osiągana jest dzięki realizacji intere-
sów indywidualnych.

Te różnice zdecydują o przyszłości obu regionów gospodarki globalnej. W przy-
padku Zachodu zależeć będzie ona przede wszystkim od autonomicznej siły moty-
wacyjnej jednostki ludzkiej, która nie jest już skrępowana przez ponadjednostkowe 
autorytety. Z kolei w przypadku Azji pomyślna przyszłość zależy przede wszyst-
kim od żywotności miejscowych wzorów kulturowych. Jeśli szybki rozwój znisz-
czy te wzory, a społeczeństwa opowiedzą się, zgodnie z podpowiedziami Zachodu, 
po stronie praw jednostki przeciw prawom wspólnot, to Azja straci swoją tożsa-
mość, a tym samym podstawę dotychczasowej pomyślności. Taki właśnie proces 
miał miejsce w nowożytnej i nowoczesnej historii gospodarczej Zachodu: dyscyplina 
religijna i moralna jednostki prowadziła do pomyślności gospodarczej, a następnie 
pomyślność gospodarcza zaczęła podmywać dyscyplinę moralną.

Z zakresu wdrażanej polityki gospodarczej o szybkim rozwoju Azji25 zadecy-
dowały nie tylko te czynniki, które były wspólne wszystkim krajom regionu, ale 
także te, które można uznać za różnicujące, ale tu zostały pominięte. Do tych pierw-
szych można zaliczyć silną pozycję rządu w polityce gospodarczej, nieeliminującą 
jednak zasad konkurencji rynkowej. Silna pozycja rządu jest w zupełności zgodna 
z tamtejszymi wzorami kulturowymi. W zachodniej Europie są kraje, które również 
powierzają rządom ważne funkcje gospodarcze. Istnieje jednak pewna różnica. Na 
przykład w Skandynawii podstawową rolą rządu jest pełnienie funkcji redystrybu-
cyjnej. W krajach Azji Wschodniej, znajdujących się na drodze rozwoju, najważniej-
szym priorytetem jego polityki jest stymulacja wzrostu gospodarczego. Możliwe, że 
w następstwie rozwoju zmienią się wzajemne relacje polityki gospodarczej i spo-
łecznej, choć niewiele na to wskazuje26. Silna pozycja rządu w gospodarce pozwala 

25 Dla porządku należy wskazać, że poza omówionymi tu przemianami gospodarczymi w Japonii 
i Chinach, w pozostałych krajach (Korea, Tajwan, Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja) wprowa-
dzanie reform gospodarczych mających na celu modernizację rozpoczyna się w latach 60. XX w. lub 
nieco później. Na starcie kraje te były bardziej zacofane niż kraje Ameryki Łacińskiej. Obecnie swoim 
poziomem szybko doganiają gospodarki Zachodu. Są jednak autorzy, którzy podważają mit „azjatyc-
kiego cudu”. Por. P. Krugman, The Myth of Asia’s Miracle, “Foreign Affairs” 1994, no. 73, s. 28–44. Defi-
niuje on rozwój Azji jako mobilizację uśpionych zasobów w zacofanych gospodarkach, podobnie jak 
w latach 30. XX wieku w ZSRR. W obu przypadkach, zdaniem autora, z rozwojem gospodarczym nie 
szedł w parze wzrost jednostkowej produktywności pracy. Upływ czasu wskazuje jednak na zdrowsze 
podstawy rozwoju niż to miało miejsce w ZSRR.

26 Japonia i Szwecja są krajami wysokorozwiniętymi o silnej pozycji rządu. Jednak ukierunkowanie 
aktywności obu rządów jest odmienne, o czym przekonują wskaźniki wydatków socjalnych. W Japonii 
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mu na realizację przyjmowanych priorytetów rozwoju. Od tej reguły państwa jako 
kreatora kierunku rozwoju odbiega tylko Hongkong z tradycjami wolnego rynku 
i nikłej roli rządu. Twierdzi się na Zachodzie, że interwencjonizm państwowy i poli-
tyka przemysłowa prowadzą do negatywnych skutków gospodarczych. Ale Azja 
na ogół ich unikała.

Inne wspólne cechy azjatyckiej polityki gospodarczej w okresie szybkiego wzro-
stu, mającego na celu modernizację kraju, to:
• specyficzne powiązania biznesu z administracją rządową wraz z trwałymi inge-

rencjami rządu na rzecz wspomagania wzrostu,
• niskie podatki ze względu na brak balastu socjalnego,
• zdrowe finanse publiczne,
• wysoka stopa oszczędności,
• proeksportowo zorientowana gospodarka,
• korzystny klimat dla inwestycji.

Szybki rozwój krajów azjatyckich (notowane jeszcze niedawno 9–10% tempo 
wzrostu w Chinach w skali roku i przez czas dłuższy nie jest czymś nadzwyczajnym 
w tamtym regionie w okresach akumulacji) był możliwy także dzięki specyficznym 
cechom ich gospodarek. Udział przemysłu w całości gospodarki jest relatywnie 
wysoki wszędzie i znacznie wyższy niż na Zachodzie (w relacji do sektora usług), 
ale jest on z oczywistych powodów wyższy w Chinach niż w rozwiniętej Japonii. 
Sektor małych firm (najczęściej nieefektywny) jest chroniony przez rządy, stopa 
bezrobocia wszędzie jest niska. Wskutek nadzwyczajnej skłonności do gromadze-
nia oszczędności wysoki jest też w regionie poziom inwestycji, co prowadzi często 
do nadwyżek mocy produkcyjnych. W Chinach notuje się stopę inwestycji docho-
dzącą nawet do 40% PKB.

Tendencja do bagatelizowania umów w operacjach gospodarczych jest oczy-
wiście związana z nieobecnością prawa gospodarczego w tradycji konfucjańskiej. 
Warto nadmienić, że nawet podstawowe akty prawne, jak kodeks cywilny czy karny, 
nie wspominając już prawa spółek czy kodeksu handlowego, zostały wprowadzone 
w Chinach kontynentalnych dopiero w okresie ostatnich reform. Nadal podstawą 
bezpieczeństwa transakcji są przede wszystkim więzi osobiste i rodzinne, które 
są bardzo silne. Oczywiście, odmiennie przedstawia się sytuacja w Hongkongu czy 

wydatki na zabezpieczenie społeczne i opiekę medyczną (zredukowane w końcu lat 90.) wynoszą 3% 
PKB, a na oświatę – 4% PKB. W Szwecji odpowiednie wskaźniki kształtują się na poziomie 30% i 8% 
PKB. Należy jednak uwzględnić, że w Japonii większość wydatków socjalnych pochodzi nie z budżetu, 
lecz prywatnych korporacji. Sam system emerytalny w Japonii powstał dopiero w 1942 roku.
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Singapurze z tradycjami prawa brytyjskiego, a także w Japonii, gdzie podstawowy 
rdzeń prawa karnego, cywilnego i handlowego został przyjęty już w XIX wieku. 
Ale nawet tam więzi gospodarcze o charakterze nieformalnym są dość powszechne. 
Takie więzi gospodarcze rodzą ryzyko, zwłaszcza na styku biznesu i rządu, z dru-
giej jednak strony redukują koszty transakcji, gdy partnerzy darzą się zaufaniem.

Różnice między typem gospodarki azjatyckiej i zachodniej są jeszcze wyraźniej 
widoczne w rzeczywistości mikroekonomicznej. Wprawdzie rodzaj dominującej struk-
tury przedsiębiorstw jest odmienny w kręgu chińskich oddziaływań gospodarczych, 
gdzie dominuje przedsiębiorstwo rodzinne z dużym udziałem wielkich korporacji 
narodowych (rządowych), a z drugiej strony w Japonii i Korei, których gospodarki 
zostały zdominowane przez prywatne konglomeraty (keiretsu, chaebol). Niemniej 
pewne tendencje, jak przywiązanie pracownika do firmy zatrudniającej, są zbliżone. 
W Japonii przyjęto już w 1956 roku, że prywatne przedsiębiorstwa są „publicznymi 
instytucjami społecznymi, a ich kadra zarządza nimi, kierując się dobrem całego 
społeczeństwa” z zadaniem harmonizowania interesów akcjonariuszy, pracowników, 
dostawców i nabywców27. Przyjęte dobrowolnie przez japońską kadrę kierowniczą 
zasady, tworzące od tej pory jej filozofię, były wyrazem przekonania kadry, że rozwój 
gospodarki narodowej stanowi większe dobro aniżeli indywidualny zysk. Wysiłkiem 
kadry kierowniczej było stworzenie takiej struktury powiązań między prywatnymi 
przedsiębiorstwami, która byłaby najbardziej korzystna z punktu widzenia całej 
gospodarki i społeczeństwa. Głównym celem każdej keiretsu stało się opanowanie 
rynku przez wzrost sprzedaży, mniejsze znaczenie miały rentowność i zysk.

Keiretsu jako osobliwa japońska organizacja gospodarcza odznacza się bez-
sprzecznie swoistymi cechami będących pochodnymi nie tyle nowoczesnej teorii 
organizacji, co japońskiej kultury. Nie jest to w pełni hierarchiczna organizacja wer-
tykalna, sformalizowany model wykształcony na Zachodzie. Nowoczesna zachodnia 
korporacja to wytwór serii organizacyjnych innowacji mających na celu redukcję 
kosztów dzięki efektowi skali. Jest podmiotem na rynku opartym na konkurencji 
i mechanizmie cen. Ale wewnątrz korporacji te zasady nie działają; zamiast nich 
mamy hierarchię i kooperację. Korporacja jest rządzona przez odgórne, centralne 
decyzje, jej funkcjonowanie jest sprzeczne z logiką rynku. To ostatni bastion wła-
dzy absolutnej na Zachodzie.

27 M. Tsuda, Japoński styl zarządzania – zasady i system, w: Sekret japońskiego sukcesu, red. E. Kostow-
ska-Watanabe, A. Ishikawa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 21.
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Keiretsu to odmienne rozwiązanie problemu skali niż pionowa integracja korpo-
racji28. Firmy sieci nie są całkowicie niezależne, ale nie są też zintegrowane. Nominal-
nie odrębne firmy korzystają ze wspólnych zasobów kapitałowych, technologicznych 
i ludzkich. Poszczególne przedsiębiorstwa jako elementy keiretsu łączą w większej 
mierze więzi nieformalne niż sformalizowane. Firma jako element keiretsu decyduje 
się kooperować w ramach sieci na uzgodnieniach, których nie wypada zerwać. Jest 
to kooperacja, której jedyną podstawą są wzajemne zobowiązania oparte na zaufa-
niu. Nie podpisuje się umów w celu zagwarantowania trwałej współpracy (stały 
kontrakt, a nie przetarg), samo domaganie się sformułowania pisemnego byłoby 
źle odebrane. Moc umowy nie pochodzi z formuły prawnej, lecz z nacisku moral-
nego; system wzajemnych zobowiązań działa, zgodnie z nazwą, w obie strony29.

Podmioty znajdujące się w sieci keiretsu są traktowane na zasadach preferencyj-
nych, nawet jeśli nie ma to uzasadnienia ekonomicznego, natomiast firmy japońskie 
spoza sieci i obce są traktowane tak samo, tzn. na zasadach rynkowych. W sytuacjach 
kryzysowych, grożących bankructwem partnera, sieć bierze na siebie odpowiedzial-
ność. To czysto gospodarcza strona aktywności keiretsu.

Natomiast sieć jako pracodawca wsparła się na trzech podstawowych filarach: 
zatrudnieniu pracownika do osiągnięcia wieku emerytalnego, senioralnym syste-
mie wynagrodzeń z premiami wypłacanymi za „wysiłek kolektywny” i wciągnięciu 
pracowników w procesy decyzyjne. W pierwszym przypadku pracownik ma zagwa-
rantowane stałe zatrudnienie, a w zamian decyduje się nie poszukiwać lepszych 
warunków pracy (zasada wzajemnych zobowiązań), przy tym gwarancje nie mają 
postaci formalnej30. Zasady wynagrodzeń zależą od wieku pracownika i jego stanu 

28 Dostrzeżono, że Toyota przy podobnej produkcji ilościowej jak u Forda zatrudniała 10 razy 
mniej pracowników. Dzieje się tak dlatego, że Toyota korzysta z sieci dostawców części, podczas gdy 
dostawcy Forda funkcjonują w strukturze organizacji, ponieważ tylko w ten sposób Ford może się 
ustrzec przed nieoczekiwanymi niespodziankami rynkowymi. Toyota nie jest skazana na takie roz-
wiązanie, może polegać na lojalnych dostawcach. Por. K. Koike, Ukryte źródła japońskiej pracowitości, 
w: Sekret japońskiego sukcesu, op.cit., s. 50–51.

29 W okresie wprowadzania liberalizacji przepływów finansowych więzi partnerów w ramach sieci 
keiretsu zostały wzmocnione dzięki wzajemnemu nabywaniu akcji (cross-shareholding). 

30 Przed recesją lat 90. XX w. były one skrupulatnie przestrzegane nawet w wypadku nieprzydat-
ności pracownika, któremu można było zmienić miejsce pracy, nawet w innej firmie sieci. W Japo-
nii pracownik produkcji to jest właśnie zawód, ponieważ nie istnieje podział na specjalizacje w tej 
sferze. Pracownik może wykonywać wszelkie operacje w produkcji z racji częstych szkoleń (w ciągu 
10 lat pracy zdobywa doświadczenie na ok. 30 stanowiskach). Przypomina on bardziej klasycznego 
rzemieślnika niż wyspecjalizowanego robotnika. Nie ma też sztywnych i spisanych zakresów obo-
wiązków czy szczegółowych regulaminów pracy. W niektórych wytwórniach Toyoty w Japonii poje-
dynczy pracownik może przerwać cykl produkcyjny, jeśli dostrzeże jakąś usterkę. Ale poza Japonią 
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rodzinnego. Związki zawodowe działają w ramach keiretsu (związkowe przedstawi-
cielstwa branżowe odgrywają niewielką rolę) w bliskiej współpracy z kadrą kierow-
niczą celem zapewnienia realizacji celów sieci. W sprawach interesów pracowniczych 
prowadzą negocjacje pozbawione konfrontacji31.

Te trzy fundamentalne zasady, których japońskie organizacje gospodarcze trzy-
mały się sztywno jeszcze do niedawna, nie wyczerpują funkcji społecznych, jakie 
pełni przedsiębiorstwo w życiu pracownika. Przedsiębiorstwo jest dla pracowników 
wspólnotą wypełniającą ich życie, zaspokajającą liczne potrzeby, w tym socjalne 
(państwo w niewielkim stopniu realizuje potrzeby tego typu), więzi międzyludzkich 
opartych na zrozumieniu oraz poczucie przynależności. Przedsiębiorstwo japońskie 
to wielka rodzina, która zresztą zastępuje pracownikowi rodzinę naturalną. Tego 
rodzaju rozwiązania sprzyjają stabilizacji stosunków przemysłowych i poczuciu 
identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem. Obie strony, kadra i pracownicy, 
uznają przedsiębiorstwo za obszar swojej powinności.

Te uwagi w odniesieniu do japońskiego systemu przemysłowego i systemu 
zarządzania (wprowadzane po części także w Korei Południowej) uzasadniają prze-
świadczenie, że procesy industrializacji i nowoczesne technologie nie zniszczyły 
tradycyjnych wartości japońskiego społeczeństwa. Przeciwnie, zostały one dosto-
sowane do tych wartości, tworząc oryginalny japoński system zarządzania. Co wię-
cej, system ten wydawał się bardziej efektywny w ekonomicznych kategoriach niż 
kulturowo obcy system zachodni. Wydaje się oczywiste, że warunkiem efektywno-
ści organizacji pracy i, w ogólności, efektywności gospodarczej, jest ich zgodność 
z wzorami kultury i interakcji, jakie są akceptowane w danym społeczeństwie. 
W Japonii ukształtował się unikalny system gospodarczy odpowiedni dla warun-
ków społecznych i kulturowych tego kraju. Kluczowy wzór kulturowy, jakim jest 
system wzajemnych zobowiązań partnerów interakcji (podmiotów gospodarczych 
w sieci, pracowników i pracodawców w przedsiębiorstwie) ma swoją wartość ryn-
kową. Jednak od początku lat 90. XX wieku ten unikalny twór japoński przecho-
dzi ciężkie próby i podlega konfrontacji z twardą rzeczywistością kapitalizmu. Od 
tego czasu fundamentalne zasady japońskich organizacji gospodarczych podlegają 

menadżerowie japońscy narzekają na brak własnej inicjatywy pracowników. Por. K. Koike, Ukryte źró-
dła japońskiej pracowitości, op.cit., s. 44.

31 Zarówno obecna postać działalności związków zawodowych, jak system wspólnych konsultacji 
w przedsiębiorstwie czy inne aktywności nie powstały w Japonii z mocy prawa, lecz wytworzyły się 
na bazie doświadczeń. Por. N. Maruo, Japoński model stosunków pracy a udział pracowników w zarzą-
dzaniu, w: Sekret japońskiego sukcesu, op.cit., s. 181.
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licznym rewizjom, jednakże nie odchodzi się od nich w zupełności. Jest oczywiste, 
że w warunkach recesji czy kryzysu w każdej gospodarce muszą następować bole-
sne zmiany. Jak dotąd nie ma oznak, by system zarządzania gospodarką w Japonii 
i pozostałych krajach Azji Wschodniej miał się upodobnić do zachodniego.

Wnioski

Porównanie dwóch różnych wzorów rozwojowych na odmiennych obszarach 
świata dowodzi żywotności dziedzictwa kulturowego w uformowaniu tych modeli. 
Przypomnijmy, przesłanki ekspansji gospodarczej (modernizacji) ukształtowały się 
najpierw na Zachodzie i zapewne nie mogły wystąpić w pierwotnym swoim sta-
nie nigdzie poza nim. Początkowo wzory kulturowe Azji okazywały się odporne 
na zmiany i służyły raczej konserwacji istniejących instytucji. Te same wzory można 
było zastosować do przyspieszonego rozwoju w tym regionie, gdy Azja rozpoznała 
sekret zachodniego sukcesu. Społeczeństwa azjatyckie zrzucały ograniczenia wła-
snej tradycyjnej kultury pod wpływem Zachodu, jednak zachodnie wzory kulturowe 
okazały się dla niej w tym dziele nieprzydatne, a ich implementacja przynosiła klę-
ski i zwątpienie. Obecnie sprawy te przedstawiają się inaczej. W następstwie nie-
wątpliwego sukcesu gospodarczego Azjaci stawiają sobie pytanie, jakie elementy 
ich kultury zadecydowały o takim obrocie spraw. Wydaje się, że niektóre elementy 
tego dziedzictwa mają istotne znaczenie, m.in. myślenie w kategoriach obowiązku 
(powinności), a nie praw (roszczeń), prymat wspólnoty nad jednostką oraz moral-
ności nad prawem stanowionym, co ogranicza ekspansję tego ostatniego na rozma-
ite sfery życia społecznego („jurydyzacja” porządku społecznego).

Na zakończenie warto rozważyć znaczenie tych pozagospodarczych motywa-
cji w rozwoju ekonomicznym. Można przyjąć, jak się w istocie przyjmuje, że realia 
ekonomiczne są podległe wyłącznie kryteriom racjonalnej kalkulacji, a wszelkie 
irracjonalne motywy pochodzące z kultury z czasem zanikną. Jeśli są one obecnie 
czynne w Azji, to można mniemać, że jest to spowodowane opóźnionym startem 
przemian w tamtym regionie. Na Zachodzie odrzuca się własną tradycję jako irra-
cjonalną i jakoby sprzeczną z racjonalnym wyborem utożsamianym z maksyma-
lizacją korzyści. Tym samym odrzuca się wspólne normy, jakimi kierują się ludzie 
poza systemem prawnym i normą racjonalnej kalkulacji. Ale czy stare tradycje 
są balastem rozwoju? Nowoczesna gospodarka jest wynikiem racjonalnych dzia-
łań jednostek, ale czy tylko? Przykład Japonii, poddanej przemianom znacznie 
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wcześniej niż pozostałe kraje Azji, dowodzi, że nowoczesne instytucje gospodar-
cze i polityczne działają sprawniej, jeśli są podbudowane normami pochodzącymi 
z tradycji kulturowej.

Kulturową podstawą modernizacji był na Zachodzie indywidualizm wyłania-
jący się z chrześcijaństwa i podbudowany następnie przez atak na nie w długim 
procesie historycznym. W Azji analogiczną podstawę stanowił kolektywizm, będący 
następstwem tradycyjnych nastawień uformowanych w największym stopniu przez 
konfucjanizm. Azjaci próbowali – bez pożądanego efektu – przyjąć zachodnią 
orientację na indywidualizm i z tych powodów przeciwstawiali się własnej tra-
dycji konfucjańskiej. Ostatecznie jednak tradycyjny konfucjanizm został zrewi-
dowany w niewielkim stopniu i nadal motywuje uczestników życia społecznego. 
Rewizje chrześcijaństwa na Zachodzie posunęły się o wiele dalej i doprowadziły do 
zepchnięcia tego potężnego nurtu w sferę życia prywatnego jednostek i usunięcia 
go ze sfery publicznej. I chrześcijaństwo, i konfucjanizm mogą słusznie uchodzić 
za zasoby irracjonalnej tradycji, ponieważ nie poddają się kryteriom racjonal-
nej kalkulacji. Nie znaczy to, że kryteriom takim się przeciwstawiają, mogą nato-
miast stanowić kulturowe podłoże nowoczesnego społeczeństwa i jego porządku 
społecznego. Konfucjanizm takie funkcje nadal spełnia, chrześcijaństwo już nie. 
O takim biegu spraw zadecydował wyrosły na fundamencie chrześcijaństwa indy-
widualizm, o którym już w połowie XIX wieku pisał A. Tocqueville, że „najpierw 
zabija tylko zalążek cnót publicznych, ale na dłuższą metę atakuje i niszczy je do 
szczętu, a sam w końcu przeistacza się w otwarty egoizm”32. Indywidualizm eli-
minuje z życia wszelkie wartości wspólne.

Ostatni wymieniony czynnik zdaje się podpowiadać, że przyszłe perspektywy 
gospodarki konfucjańsko-azjatyckiej są bardziej obiecujące niż przyszłość gospodarki 
zachodniej. Obecnie udział Zachodu w globalnym PKB jest większy niż udział Azji 
Wschodniej, ale te proporcje zmieniają się corocznie na niekorzyść tego pierwszego. 
Chiny są już obecnie większą niż USA gospodarką w zakresie udziału w światowym 
PKB w interpretacji PPP. W najbliższych 20–30 latach to Azja Wschodnia stanie się 
najbardziej posuniętym w rozwoju regionem świata, dystansując Zachód.

32 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, 
s. 339.
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Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest wpływ wzorów kulturowych na rozwój gospodarczy i jego 
tempo. Porównanie dwóch różnych modeli rozwojowych, wyrosłego z chrześcijaństwa 
modelu zachodniego i powstałego na podstawie konfucjanizmu modelu wschodnioazja-
tyckiego dowodzi wpływu i żywotności dziedzictwa kulturowego w uformowaniu obu 
tych modeli. Niektóre elementy dziedzictwa konfucjańskiego mają istotne znaczenie, m.in. 
myślenie w kategoriach obowiązku (powinności) a nie praw (roszczeń), prymat wspólnoty 
nad jednostką oraz moralności nad prawem stanowionym. Konfucjanizm stanowi zasób 
irracjonalnej tradycji oraz kulturowe podłoże nowoczesnego społeczeństwa i jego porządku 
społecznego. W tekście dowodzi się, że nowoczesne instytucje gospodarcze i polityczne dzia-
łają sprawniej, jeśli są podbudowane normami pochodzącymi z tradycji kulturowej. Przy-
szłe perspektywy gospodarki konfucjańsko-azjatyckiej są tym samym bardziej obiecujące 
niż przyszłość gospodarki zachodniej.

Słowa kluczowe: wzór kulturowy, instrument cywilizacyjny, model rozwoju, modernizacja, 
chrześcijaństwo, konfucjanizm.

Summary

As a subject of consideration is an influence of cultural patterns on economic development. 
The comparison of two different models of development, the West model erected from 
the Christianity and East-Asiatic model based on the Confucianism proves the influence 
and vitality of the cultural legacy in the formation of both of them. Some elements of the 
Confucian legacy have great importance, such as a mentality in categories of the duty vs 
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categories of rights, primacy of community over the unit and primacy of the morality over 
the constituted law. The Confucianism constitutes the store of the irrational tradition and 
cultural base of the modern society and its social order. It is proved in text that modern 
economic and political institutions are acting more efficiently if they are underpinned with 
norms originating from the cultural tradition. Future prospects of East-Asian economy are 
more promising than the future of the West economy.

Keywords: cultural pattern, civilizing instrument, model of development, modernization, 
Christianity, Confucianism.


