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Rozwój prawa chińskiego w latach 1368-1911

Wprowadzenie

Powszechnie zwykło się przyjmować, że czasy nowożytne w Europie 
rozpoczynają się od końca XV wieku. Nie odpowiada chronologii chińskiej, 
gdzie historia jest liczona według czasu panowania poszczególnych dynastii. 
Za początek „czasów nowożytnych” w Chinach można przyjąć panowanie 
dynastii Ming (1368-1644). Była to dynastia rodzima, której powstanie było 
wynikiem zarówno społecznego, jak i antymongolskiego ruchu narodowego. 
Za czasów tej dynastii Pekin stał się ostatecznie stolicą cesarstwa (1421 rok).

Okres historii tutaj omawiany zawiera czas panowania dwóch dynastii, 
a mianowicie rodzimej dynastii Ming (1368-1644) i mandżurskiej dynastii 
Ching, która rządziła Chinami w latach 1644-1911. Ta ostatnia dynastia za
myka w Chinach okres cesarstwa (1911).

I. Rozwój praw chińskiego 
w czasie panowania dynastii Ming (1368-1644)

1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna

Powstanie dynastii Ming było wynikiem zarówno społecznego, jak i 
antymongolskiego ruchu narodowego. Przyczyną społeczną tego powstania 
był fakt, że podatki i obowiązki robót publicznych nałożone przez panującą 
dynastię mongolską na chłopów stały się niemożliwe do zniesienia. Do tego 
doszły jeszcze klęski żywiołowe, które stały się powodem głodu, co z kolei 
doprowadziło do wybuchu powstania przeciw zaborcom. W obliczu systema
tycznej polityki dyskryminacyjnej prowadzonej przez dynastię Yuan przeciw
ko Chinom południowym, ruch społecznonarodowy rozszerzył się na cały kraj 
obejmując także arystokrację i inteligencję. Pierwszy raz w swojej historii Chiny 
zostały „zdobyte” z południa. Powstanie narodowe przeciwko dynastii Yuan
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odniosło zwycięstwo nie tylko dzięki swojej wewnętrznej dynamice, ale także 
z powodu słabości wroga skłóconego przez walki frakcyjne.

Przywódca powstania Chu Yuan-chang (1328-1398), podobnie jak 
pierwszy cesarz dynastii Han, pochodził ze stanu chłopskiego. Po zwycięstwie 
nad dynastią Yuan założył nową dynastię Ming ze stolicą w Nankinie. Pekin 
stał się ostatecznie stolicą cesarstwa w 1421 roku. Nowa dynastia od początku 
stała w obliczu poważnych politycznych i społecznoekonomicznych wyzwań. 
Mongołowie zostali wprawdzie wypędzeni, ale ciągle nie dawali spokoju no
wym władcom Chin. Ponadto pojawiło się nowe niebezpieczeństwo ze strony 
piratów japońskich, którzy plądrowali kraj od strony morza.

Na obszarze polityki wewnętrznej doszło do walk frakcyjnych. Dawni 
towarzysze walki pierwszego cesarza dynastii Ming zostali wprawdzie pod
niesieni do stanu szlacheckiego, ale to im nie wystarczało, domagali się udzia
łu we władzy. Cesarz dynastii Ming postąpił jednak inaczej niż pierwszy ce
sarz dynastii Han, a mianowicie władzą się nic podzielił, a wszystkich swoich 
dawnych przyjaciół, a obecnie przeciwników, zlikwidował.

Obrona kraju, wydatki na utrzymanie wojska, sukcesywna rozbudowa 
stolicy, odbudowa Wielkiego Muru, budowa kanałów i dróg, modernizacja 
rolnictwa i nowe projekty infrastruktury doprowadziły do tego, że podatki nowej 
dynastii nie były o wiele mniejsze niż w czasie panowania obcej dynastii Yuan. 
Powstało niebezpieczeństwo nowych konfliktów społecznych. Cesarz, chcąc 
usprawiedliwić konieczność wyrzeczeń na rzecz państwa ze strony swoich 
poddanych i zapełnić duchową próżnię odziedziczoną po dynastii Yuan, po
wrócił znów do sprawdzonej praktyki, a mianowicie do rekonfucjanizacji filo
zofii państwa i prawa. Cały system państwa i prawa został definitywnie prze
pojony duchem neokonfucjanizmu. Znalazło to swoje odbicie w ustawodaw
stwie dynastii Ming. Nie jest przypadkiem, że dopiero co wprowadzona kara 
„zesłania wojskowego” stała się jedną z najważniejszych sankcji karnych. Przy
musowi żołnierzy byli potrzebni do obrony granic, szczególnie na terenach 
przygranicznych zagrożonych malarią. Nie jest też przypadkiem, że duch neo
konfucjanizmu przeniknął prawo podatkowe, wydatki państwa były bowiem 
ogromne.

2. Prawo i instytucje prawa

2.1. Siła tradycji i przełom w ustawodawstwie dynastii Ming

2.1.1. Nowa forma ustaw dynastii Ming

Dynastia Ming wydała dwie nowe kodyfikacje; pierwszą w roku 1374, 
a drugą w wersji ostatecznej w roku 1397. Ta podwójna próba kodyfikacji 
pozwala rozpoznać napięcia pomiędzy tradycją ucieleśnioną głównie w ko
deksie Tang a nowym ustawodawstwem dynastii Ming. Kodeks Tang obowią
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zywał praktycznie od roku 653 do końca dynastii Sung (1279). Dopiero od 
roku 1323, a więc 44 lata od początku panowania obcej dynastii Yuan, zaczął 
obowiązywać własny kodeks dynastii Yuan.

Gdy wraz z dynastią Ming na czele państwa stanęła znów dynastia chiń
ska, należało odpowiedzieć na pytanie, czy powrócić do „swojego” kodeksu 
Tang, czy raczej zamiast niego przyjąć kodeks Yuan. Drugie rozwiązanie z 
powodu resentymentów antymongolskich zasadniczo nie wchodziła w rachu
bę. Z „konieczności” więc kodeks dynastii Ming z 1374 roku znowu nawiązy
wał całkowicie do tradycji Tang. Jednak sytuacja politycznospołeczna w roku 
1374 była inna niż w roku 653; siedem wieków historii politycznospołecznej 
nie można było pominąć. Także nowe elity rządzące dynastii Ming nie mogły 
tak łatwo wyzwolić się spod wpływów kodeksu Yuan, jak tego życzyłby sobie 
cesarz. Dlatego też 15 lat po ogłoszeniu pierwszego kodeksu rozpoczęto prace 
nad opracowaniem nowego kodeksu, który został ogłoszony w roku 1397.

Nowy kodeks Ming zawierał wprawdzie na początku, podobnie jak ko
deks Tang, przepisy ogólne i zasady prawne (art. 147), ale pozostałe sześć 
sekcji w swojej materii prawnej było dostosowanych do sześciu ministrów. I 
tak: I. sekcja zawierała prawo urzędów: 1. urzędy (art. 48-62), 2. dokumenty 
urzędowe (art. 63-80); II. sekcja zawierała prawo cywilne: 1. spis ludności 
(art. 81-95), 2. grunty i budynki (art. 96-106), 3. małżeństwo (art. 107-124), 
4. spichlerze zbożowe i finanse (art. 125-148), 5. podatki i daniny (art. 149— 
167), 6. zobowiązania (art. 168-170), 7. place targowe (art. 171-175); III. sek
cja zawierała prawo rytów: 1. ofiary państwowe (art. 176-181), 2. ceremonie 
państwowe (art. 182-201); IV. sekcja zawierała prawo wojskowe: 1. straż pa
łacu cesarskiego (art. 202-220), 2. armia (art. 221-240), 3. oddziały ochrony 
granic (art. 241-247), 4. stajnie (art. 248-258), 5. służba łączności (art. 259- 
276); V. sekcja zawierała prawo karne: 1. gwałty i kradzieże (art. 277-304), 2. 
zabójstwa (art. 305-324), 3. przymus i groźby (art. 325-346), 4. zniewaga (art. 
347-354), 5. proces karny (art. 355-366), 6. łapówki (art. 367-377), 7. fał
szerstwa i oszustwa (art. 376-389), 8. przestępstwa seksualne (art. 390-399), 
9. przepisy różne (art. 400-410), 10. zatrzymanie zbiegów (art. 411-418), 11. 
przesłuchanie (art. 419-447); VI. sekcja zawierała prawo robót publicznych:
1. budowy publiczne (art. 449-456), 2. nawadnianie gruntów (art. 457-460).

Nowy podział kodeksu Ming odpowiadał racjonalnej idei podziału ca
łej materii prawnej i dopasowania jej do nowej sytuacji politycznospołecznej. 
Jednocześnie jednak można zauważyć, że w tym czasie elity rządzące Chin 
uporały się już z przeszłością dynastii mongolskiej, ponieważ niektóre roz
działy z kodeksu Yuan, sprawdzone w praktyce, zostały przyjęte do nowego 
kodeksu Ming. Należą do nich rozdziały traktujące o gruntach i budynkach, 
podatkach i daninach oraz o zobowiązaniach.
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Kodeks dynastii Ming nie jest jednak tworem całkowicie nowym; z 500 
artykułów kodeksu Tang przyjął 356 artykułów, czego 210 w brzmieniu do
słownym, inne w formie zmienionej1. Z 460 artykułów kodeksu Ming tylko 
172 artykuły były rzeczywiście nowym tworem prawnym. Chociaż wszystkie 
460 artykułów tego kodeksu są odziane w szatą prawa karnego, a więc cały 
kodeks jest prawem karnym sensu lato, to jednak prawo karne sensu stricto 
liczy tylko 171 artykułów.

2.1.2. Nowy duch ustawodawstwa Ming: neokonfucjanizacja prawa

Nowy kodeks dynastii Ming różnił się nie tylko formą od kodeksu Tang, 
ale przede wszystkim swoją treścią. Nastąpiła bowiem neokonfucjanizacja 
prawa. Z jednej strony normy prawne zostały wypełnione treścią moralną ety
ki konfucjańskiej w wydaniu neokonfucjańskim, a z drugiej strony ubrane w 
szatę prawa karnego. Na pierwszym miejscu należy wymienić tutaj zaostrze
nie wymiaru kary, który łączy się z autorytatywnym stylem rządzenia nowej 
dynastii. Widać to wyraźnie przy wymiarze kary śmierci; dynastia Ming, idąc 
za historycznym przykładem dynastii Yuan, utrzymała karę śmierci przez „po
ćwiartowanie” w trzynastu przypadkach, między innymi w przypadku zdrady 
stanu, zabicia rodziców, zabicia dziadków, chłosty męża przez żonę, zabicia 
przynajmniej trzech osób we własnej rodzinie itp.

Następną „nowością” było rozszerzenie tradycyjnej kategorii kary ba
nicji przez tzw. „zesłanie wojskowe”. Było ono podyktowane racją stanu, a 
mianowicie potrzebą obrony granic w obliczu niebezpieczeństwa ponownego 
napadu Mongołów. Kara banicji wojskowej była wymierzana za 242 różne 
przestępstwa. Zgodnie z dekretem cesarskim z 1585 roku kara banicji wojsko
wej była podzielona na następujące rodzaje: bliska banicja wojskowa do 1000 
mil; banicja do granicy do 2500 mil; do dalszej granicy do 3000 mil; do grani
cy do 4000 mil; do regionu granicznego z chorobą malarii; na brzeg morski; na 
drugą stronę Wielkiego Muru. Kara banicji mogła obejmować także dzieci 
skazanego2.

Trzecią „nowością” było wprowadzenie kary robót przymusowych. 
Wprowadzenie tej kary było spowodowane brakiem rąk do pracy oraz prak
tycznymi potrzebami państwa przy budowie murów obronnych i innych pro
jektów infrastruktury. Zarówno wyroki pięcioletnie, jak i dożywotnia praca 
przymusowa stały się normą. Do tego dochodziło jeszcze wypalanie na czole

Szczegóły dotyczące tego, które artykuły z kodeksu Tang weszły do kodeksu Ming, 
patrz: D. L. Hsu, Chinese Law under the Ming, New York 1969.

W niniejszym opracowaniu wykorzystana została głównie literatura anglo- i niemiec
kojęzyczna. Literatura chińska, ze względów technicznych nie jest tu przytaczana. 
Cytaty ze źródeł chińskich prezentowane są w transkrypcji łacińskiej.
M. H. van der Valk, Commentaries and Codies in Chinese Law, New York 1969, s. 18.
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jako kara dodatkowa celem odstraszenia potencjalnych przestępców. W inte
resie zwiększenia efektu odstraszania ograniczono tradycyjny system przywi
lejów łagodzenia kary, stosowany w czasach rządów dynastii Tang.

Zachowano jednak zasadę ochronnego traktowania urzędników, pocho
dzącą jeszcze z czasów dynastii Chou. Według tej zasady, żaden urzędnik nie 
mógł być nigdy karany karami upokarzającymi. Zasada ta była wprawdzie za
chowana w kodeksie, w praktyce jednak łamano ją. Urzędnicy mogli być ska
zani na karę śmierci, banicję czy na roboty przymusowe, lecz powinni być 
chronieni przed upokarzającą karą chłosty. W zamian za karę chłosty przewi
dziane były zwolnienia z urzędu albo przeniesienia. Jednak na dworze Ming 
kara chłosty urzędników stawała się coraz częściej praktykowaną ceremonią3.

Uprzywilejowaną pozycję w prawie karnym otrzymał personel wojsko
wy. Wbrew tradycji chińskiej procesy karne przeciwko oficerom wojskowym 
mogły być prowadzone tylko za pozwoleniem dworu cesarskiego. Także za 
przestępstwa, za które osobie cywilnej groziła banicja albo robota przymuso
wa, oficer wojskowy otrzymywał jedynie karę przeniesienia do garnizonu przy
granicznego4. Osoba cywilna, która zabiła żołnierza otrzymywała karę śmier
ci. Ponadto rodzina sprawcy musiała się zatroszczyć o żołnierza zastępczego 
ze swoich własnych szeregów5.

Noekonfucjańska dogmatyzacja „pięciu relacji” (wu-lun) i „trzech nici” 
(san-kung), które „wiązały” społeczeństwo, znalazła swoje odbicie w ustawo
dawstwie karnym dynastii Ming. Widać to wyraźnie na przykładzie relacji 
władca-poddany. Według kodeksu Tang, rebeliant za spowodowanie rebelii 
zostawał skazywany na karę śmierci przez ścięcie głowy, jego ojciec i jego 
synowie powyżej szesnastu lat przez powieszenie, natomiast inni członkowie 
rodziny byli skazywani na karę banicji6. Dla ustawodawcy kodeksu Ming kary 
te jednak były za łagodne. Teraz rebeliant za spowodowanie rebelii zostawał 
skazany na karę śmierci przez poćwiartowanie, jego ojciec, synowie powyżej 
szesnastu lat, dziadek, kuzyni, jego bracia, bracia jego ojca i synowie brata 
ojca byli skazywani na karę śmierci przez ścięcie7. Wysoki urzędnik dynastii 
Ming, Fang Hsiao-ju, który odmówił podpisania edyktu wstąpienia na tron 
późniejszemu cesarzowi Yung-lo (ten doszedł do władzy przez bratobójstwo), 
został skazany na karę śmierci przez ścięcie razem z 873 krewnymi i kilkoma 
swoimi uczniami8. Nie tylko rebelie, ale także inne przestępstwa wymierzone

3 Tamże, s. 28.
4
5 M ingLu-Li (Ustawy i rozporządzenia Dynastii Ming), Shanghai 1924.

Tamże, art. 34.
6

Tang Lu-Shu-i (Ustawy i rozporządzenia Dynastii Tang), 653, w: K Biinger, Quellen 
zur Rechtsgeschichte der Tang-Zeit, Peiping 1946, art. 248.
Ming Lu-Li jw., art. 277.
Por. D. L. Hsu, jw., s. 35.
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przeciwko dworowi cesarskiemu i jego urzędnikom były obłożone najcięższy
mi sankcjami. Karą śmierci zagrożona była odmowa urzędnika wykonywania 
służby na rzecz dworu cesarskiego.

Relacja ojciec-syn pokazuje, że cześć syna oddawana swojemu ojcu na
leży do podstawowych wartości społeczeństwa konfucjańskiego. Jej narusze
nie już w kodeksie Tang pociągało za sobą wysokie kary. Jeśli ktoś obraził 
swoich rodziców albo dziadków, zostawał powieszony. Jeśli ich uderzył, otrzy
mywał karę śmierci przez ścięcie; jeśli ich zabił również otrzymywał karę 
śmierci. Natomiast według kodeksu Ming, obraza czci rodziców była karana 
śmiercią przez powieszenie. Uderzenie rodziców pociągało karę śmierci przez 
ścięcie, natomiast zabójstwo rodziców lub dziadków karane było karą poćwiar
towania9.

Jeszcze wyraźniej różnice pomiędzy kodeksem Tang a kodeksem Ming 
są widoczne, gdy porównamy konsekwencje zabicia syna przez ojca. W ko
deksie Tang ojciec za zabicie syna był karany dwoma latami pracy przymuso
wej, a gdy zabił syna z powodu jego nieposłuszeństwa otrzymywał półtora 
roku pracy przymusowej10. Natomiast w kodeksie Ming ojciec za zabicie syna 
otrzymywał jeden rok pracy przymusowej i 60 uderzeń bambusem, a gdy zabił 
syna z powodu jego nieposłuszeństwa w ogóle nie otrzymywał żadnej kary11.

Relacja mąż-żona pokazuje, że w kodeksie Ming nierówność małżon
ków, która de facto w Chinach zawsze istniała, została teraz szczególnie pod
kreślona. Mąż, który wychłostał swoją żonę, pozostawał bezkarny, natomiast 
żona, która uderzyła swojego męża była ukarana 100 uderzeniami bambusem. 
Ponadto w takim przypadku mąż mógł wnieść pozew o rozwód12.

Kodeks Ming, który za swoje główne zadanie przyjął promowanie czy
stości rodziny, szczególną uwagę zwracał na przestępstwa w dziedzinie seksu
alnej. Mąż, jeśli przemilczał niewierność swojej żony, otrzymywał karę 90 
uderzeń bambusem13. Integralność rodziny była chroniona także przez to, że 
małżeństwo pomiędzy dwiema osobami, które nosiły to samo nazwisko, było 
uważane za związek małżeński pomiędzy krewnymi tego samego rodu i kara
no to karą chłosty14. Mąż miał prawo zabicia swojej żony i jej kochanka, jeśli 
złapał ich in flagrantil5. W kodeksie Ming szczególną karą zagrożone było 
małżeństwo pomiędzy kuzynami a bratanicami; zakaz był tłumaczony jako 
„barbarzyński obyczaj Yuan”16. Kodeks Ming stanowił, iż Mongołowie miesz
9

Ming Lu-Li jw., art. 307.
Tang Lu-Shu-i, jw., art. 329.
Ming Lu-Li jw ., art. 342.

12 Tamże, art. 338.
13 Tamże, art. 391.
4 Tamże, art. 115.
15 Tamże, art. 308.

Por. D. L. Hsu, jw., s. 44.
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kający na terytorium państwa chińskiego mogli wprawdzie zawierać małżeń
stwa z Chińczykami, ale nie mogli zawierać małżeństw pomiędzy sobą. Za 
złamanie tej ustawy otrzymywali karę 80 uderzeń bambusem i powrót do sta
nu niewolników państwowych17. Ta regulacja prawna była typowym przykła
dem, jak cesarz dynastii Ming próbował rozwiązać problem mongolski.

2.2. Instytucje prawne w okresie wzrostu władzy cesarza

Dynastia Ming, doszedłszy do władzy po obaleniu obcej dynastii, miała 
relatywnie łatwy start odwołując się do uczuć patriotycznych, potrzeby odro
dzenia narodowego, emancypacji społecznej, odnowy gospodarczej i ducho
wej. Osiągnięcie tych celów okazało się jednak trudniejsze w praktyce. Przy
wódca rebeliantów chłopskich, Chu Yuan-chang po dojściu do władzy jako 
pierwszy cesarz dynastii Ming celem wprowadzenia pokoju wewnętrznego 
musiał krwawo rozprawić się ze swoimi dawnymi towarzyszami walki. W sys
temie władzy do głosu doszedł rygorystyczny trend do centralizmu i autokra- 
tyzmu. W gospodarce państwo rozszerzyło swoje monopole, a podatki wzro
sły do rozmiarów dotychczas nieznanych w historii cesarstwa chińskiego.

W dyskusji filozofii państwa i prawa dynastii Ming do głosu doszły 
więc dwie opcje, a mianowicie z jednej strony zwolennicy systemu lennego 
(feng-chien), z drugiej strony zwolennicy systemu obwodów (hsien). Innymi 
słowy, odżyła na nowo aktualna już przy końcu dynastii Chou kontrowersja 
pomiędzy administracją „personalną” a „rzeczową” (instytucjonalną). Obwo
dy (hsien) zostały wprowadzone już w czasie trwania dynastii Chin (221-206 
przed Chr.) w miejsce dotychczasowego systemu lennego. Problem relacji 
pomiędzy administracją personalną a rzeczową (instytucjonalną) został podję
ty przez elity intelektualne dynastii Ming i poddany gruntownej analizie. Za
równo w teorii, jak i w praktyce administracyjnej dążono do kompromisu po
między tymi dwoma przeciwstawnymi modelami18. System instytucjonalny po
winien być przepojony duchem systemu personalnego, a przy załatwianiu kon
kretnych spraw rzeczowych więzy personalne wzajemnej lojalności i uczci
wości nigdy nie powinny pójść w zapomnienie.

Praktyka pokazała jednak, że czas pracował raczej na korzyść systemu 
instytucjonalnego. Przez podział cesarstwa Ming na prowincje (sheng) została 
osłabiona lokalna siła wielkich rodów i klanów na rzecz jedności cesarstwa. 
Doprowadziło to do utrzymania pełni władzy w rękach cesarza, centralizacji i 
absolutyzmu, jakiego dotąd Chiny jeszcze w swojej historii nie doświadczyły.

g Ming Lu-Li jw., art. 122.
Więcej na ten temat patrz: L. S. Yang, Ming Local Administration. Feudalism and 
Centralism in the Chinese Tradition, w: C. O. Hucker (red.), Chinese Government in 
Ming Times. New York-London 1969, s. 3-5.
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Urzędnicy stawali się narzędziami w rękach cesarza. Tylko w roku 1524 karą 
chłosty za nieposłuszeństwo zostało ukaranych 134 urzędników, z czego 16 
zmarło. W tym samym roku pięciu cenzorów stracono przez ścięcie, co jesz
cze za czasów dynastii Sung było uważane za „świętokradztwo”.

Cesarz chciał sprawować swoją władzę bezpośrednio i osobiście, a po
nieważ było to fizycznie niemożliwe stworzył tzw. gabinet wewnętrzny (nei- 
ko), którego zadaniem było konkretyzowanie i wykonywanie ogólnych rozpo
rządzeń cesarza. W skład gabinetu weszli eunuchowie, jako zaufani ludzie 
cesarza. Cesarzowi dynastii Ming nie była obca zasada divide et impera. Na
wet w radzie cenzorów było dwóch cenzorów, którzy nie tylko mieli kontrolo
wać podległych im 110 inspektorów, ale też siebie nawzajem.

2.3. System podatkowy dynastii Ming

System podatkowy dynastii Ming pokazuje wyraźnie, jak państwo, kie
rując się określonymi politycznymi przesłankami, może doprowadzić do swo
jego własnego upadku, mimo posiadania optymalnych warunków rozwoju. W 
myśl konfucjańskiej filozofii państwa powodem tego były dwa błędy. Z jednej 
strony nadmierne wymagania finansowe państwa w stosunku do swoich pod
danych, a z drugiej strony nieudolność aparatu państwowego przy egzekwo
waniu podatków.

Jeśli chodzi o wymiar podatków, według konfucjańskich teoretyków 
państwa, w rozdrobnionym i w dużej części samowystarczalnym systemie agrar
nym, jakim było państwo chińskie, podatki wymierzane przez centralę powin
ny być tak niskie, jak to tylko było możliwe. Jednak cesarstwo Ming rozwinę
ło taki głód finansowy, jaki w podobnym wymiarze pokazała tylko krótko
trwała dynastia Chin (221-206 przed Chr.). Powody tego nienasycenia finan
sowego były jasne. Przeciwko Mongołom musiały być wzniesione mury obron
ne, przeciw piratom japońskim musiano zbudować flotę morską, by ulepszyć 
łączność Chin południowych z północnymi należało rozbudować system ka
nałów śródlądowych. Nie bez znaczenia był też fakt, że cesarze dynastii Ming 
po poprzedniej dynastii Yuan odziedziczyli skłonność do przepychu; na tym 
skorzystała nowa stolica państwa -  Pekin, doszło bowiem do jej rozbudowy.

Tej niepohamowanej tendencji wydawania środków finansowych z dru
giej strony nie podołał ani potencjał podatkowy, ani organy poborów podatko
wych, które działały mało wydajnie. Ministerstwo finansów w Pekinie w 1570 
roku składało się z jednego ministra, z dwóch jego zastępców i z trzynastu biur 
w terenie, które obsługiwało 170 urzędników. Nie istniał ani żaden urząd eks
perta budżetu, ani żadna komisja planowania. Dochody finansowe państwa 
nie były planowane; w wypadku braku dochodów po stwierdzeniu deficytu 
były stosowane środki karne w stosunku do lokalnych urzędników podatko
wych. W ostatecznym rozrachunku ciężar ten spadał oczywiście na barki chło



pów. Dlatego też okres dynastii Ming jest uważany za czas największej korup
cji w historii Chin19. Powodem tego stanu rzeczy było między innymi dopusz
czenie do stanu urzędniczego ludzi z biednych warstw społecznych, nieposia- 
dających ziemi, którzy urząd swój wykorzystywali do niegodziwego bogace
nia się. Korupcję stanu urzędniczego najbardziej odczuli chłopi, którzy jako 
analfabeci nie byli w stanie tej sytuacji kontrolować. Skutkiem tego stanu rze
czy było powstanie chłopskie, które w 1628 roku wybuchło w Shensi, w jednej 
z najbiedniejszych prowincji chińskich, gdzie wystąpił głód. Powstanie to przy 
pomocy Mandżurów zmiotło dynastię Ming i przygotowało warunki do zdo
bycia Chin przez mandżurską dynastię Ching.

2.4. System robót publicznych

Co najmniej już od czasów dynastii Ching roboty publiczne wraz z po
słuszeństwem w stosunku do władzy i płaceniem podatków należały do pod
stawowych obowiązków każdego pojedynczego obywatela w stosunku do cen
tralnej władzy państwowej. Dzięki przymusowemu obowiązkowi pracy chło
pów i rzemieślników państwo było w stanie nie tylko egzystować, ale i rozwi
jać się. Dzięki milionom bezpłatnych rąk do pracy można było budować kana
ły, okręty, pałace, utrzymać magazyny zbożowe, służbę cywilną i wojskową, a 
przy pomocy bezpłatnej służby arystokracji nawet ściągać podatki.

Formalną podstawą służby publicznej był wpis do tzw. „żółtego reje
stru”, który został ustanowiony w czasie panowania dynastii Ming (1381) i 
dzielił wszystkich zdolnych do służby publicznej na trzy kategorie, a miano
wicie: lud (min), tzn. chłopi; rzemieślnicy (chiang) i żołnierze (chun). Wpis 
ten w znacznym stopniu formalizował życie zawodowe obywatela. Jeśli jakaś 
rodzina została wpisana jako rodzina chłopska czy rzemieślnicza praktycznie 
raz na zawsze pozostawała w tym zawodzie w ramach służby publicznej. Re
jestr pociągał za sobą także ten skutek, że raz wpisany chłop czy rzemieślnik 
całe swoje życic był związany z miejscem rejestru. Wynikiem tej regulacji 
prawnej stało się więc ograniczenie swobody poruszania się i ograniczenie 
wolnego wyboru zawodu20.

W czasie panowania dynastii Ming można było rozróżnić trzy rodzaje 
służby publicznej. Podział ten miał swoją podstawę w filozofii konfucjańskiej, 
która tzw. system równomiernej służby publicznej (chun-kung-fu) opierała na 
tych samych zasadach, na których oparty był system równomiernego podziału 
gruntów czy system równego obciążenia podatkowego w sensie tzw. powszech

W. Eberhard, Chinas Geschichte, Bem 1948, s. 80.
Por. H. Friese, Das Dienstleistungssystem der Ming Zeit (1368-1644), Hamburg 
1959, s. 24-26; M. Rieger, Zur Finanz- und Agrargeschichte der Ming-Zeit, „Sini
ca”, 12 (1937), s. 235-238.
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nych dziesięcin. Służba publiczna obowiązywała nie tylko właścicieli grun
tów uprawnych, ale także ich posiadaczy, tzn. dzierżawców. Za czasów dyna
stii Ming każdy zdolny do pracy mężczyzna za każdy ching ziemi (1 ching = 
100 mu) musiał pozostawać zawsze do dyspozycji państwa do robót publicz
nych na określony przez państwo okres. System ten funkcjonował w pewnym 
stopniu w pierwszych latach dynastii Ming. Szybko jednak dała znać o sobie 
korupcja. Wpływowi właściciele wielkich gruntów uprawnych, wykorzystu
jąc kontakty z urzędnikami biur rejestracyjnych, dzielili swoje grunty na małe 
parcele i na tzw. „żółtych listach” podatkowych przypisywali je innym chło
pom, przeważnie analfabetom, a ci za nich płacili podatki i wykonywali roboty 
publiczne. Inną formą unikania płacenia podatków i wykonywania robót pu
blicznych było formalne przepisanie kawałka ziemi uprawnej pod pretekstem 
darowizny urzędnikowi, który z racji swojej pozycji nie był zobowiązany do 
świadczenia robót publicznych21.

Drugą formą służby publicznej były tzw. służby mieszane (tsa-fan). Były 
one uzupełnieniem regularnego systemu służby publicznej (chun-kung-fu), róż
niły się one jednak od tego systemu w trzech punktach. Po pierwsze, czasowo 
były one nieograniczone, dlatego też otwierały drogę do nadmiernego wyko
rzystywania chłopów przez miejscowych urzędników. Po drugie, służby mie
szane dotyczyły tylko zapisanych w rejestrze chłopów, nie dotyczyły zaś żoł
nierzy i rzemieślników. Po trzecie, podstawą służby publicznej nie było posia
danie ziemi, lecz człowiek, który do tej służby był zobowiązany.

W zakres służb mieszanych (tsa-fan) wchodziły cztery kategorie. Do 
kategorii pierwszej należały służby bezpośrednie na rzecz centralnego i lokal
nego aparatu władzy, a więc służby urzędom centralnym (chingi), prowincjal- 
nym (fui) i okręgowym (hsieni). Do kategorii drugiej należały służby na rzecz 
poczty i transportu. Do kategorii trzeciej należały służby na rzecz bezpieczeń
stwa publicznego, przede wszystkim chodziło o utrzymanie policji. Do kate
gorii czwartej należały tzw. służby pomocnicze przy pobieraniu podatków. 
Służby te, jako rodzaj zaszczytnego obowiązku, wykonywała przede wszyst
kim lokalna szlachta i arystokracja.

Obok systemu chun-kung-fu i tsa-fan istniał jeszcze trzeci sektor służby 
publicznej, który działał na obszarze samorządów gminnych (wioskowych) i 
nosił nazwę li-chia. Należał on do najważniejszych organizacji samorządo
wych w tradycyjnym prawie chińskim. W czasie panowania dynastii Ming 
system li-chia przyjął formę jednostki organizacyjnej złożonej z 110 rodzin. 
System podstawowy li (wioska, gmina) składał się z 11 jednostek po 10 rodzin 
(chia). Dziesięć tych jednostek, a więc 100 rodzin tworzyło podstawę tzw.

21 Więcej na ten temat por. T. Grimm, Das Neiko der Ming-Zeit, „Oriens Extremus”, 2 
(1954), s. 139-176.
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„normalnych” obywateli, podczas gdy pozostała część grupy, tzn. 10 rodzin 
tworzyło rodzaj elity lokalnej, do której należały najbogatsze rodziny danej 
miejscowości. Te dziesięć rodzin funkcjonowało jako rodzaj kolektywnego 
„naczelnika gminy” (li-chang). Samorząd gminny funkcjonował w ten spo
sób, że każdego roku jedna z 10 rodzin zarządu gminy razem z jedną ze 100 
podporządkowanych rodzin przyjmowały na siebie obowiązki administracyj
ne gminy. Funkcjonowało to na zasadzie rotacji tak, aby żadna z 110 rodzin nie 
została wyłączona z kolektywnej odpowiedzialności za gminę. Do zadań sa
morządu gminy należało wypełnienie trzech klasycznych obowiązków pod
stawowych, a mianowicie: zagwarantowanie bezpieczeństwa, ściąganie po
datków i wypełnianie robót publicznych. Za naruszenie tych obowiązków sa
morządowych kodeks Ming przewidywał odpowiednie kary.

II. Rozwój prawa chińskiego 
w czasie rządów dynastii Ching (1644-1911)

1. Rozkwit i upadek ostatniej dynastii

Gdy w roku 1628 wybuchło w Chinach wielkie powstanie chłopskie, 
które w 1644 roku opanowało też stolicę kraju Pekin, władca dynastii Ming 
zwrócił się do Mandżurów o pomoc w stłumieniu tego powstania. Mandżuro
wie nie tylko zwyciężyli powstańców, ale także na tronie chińskim osadzili 
własną dynastię Ching, zwaną później dynastią mandżurską. Mandżurowie 
jednak od początku musieli uznać wyższość Chińczyków pod każdym wzglę
dem. Jako naród liczyli dwa miliony ludzi, Chińczycy zaś 120 milionów. Szybko 
więc zrozumieli, że powodzenie ich władzy w Chinach zależeć będzie od przy
jęcia sprawdzonej długiej tradycji chińskiej. Pierwsi cesarze dynastii Ching 
próbowali wprawdzie zachować mandżurskie tradycje i przywileje i w tym 
celu stworzyli podwójny system administracji; w każdym urzędzie pracował 
jeden Mandżur i jeden Chińczyk, ale Chińczyk zawsze był podległy Mandżu
rowi. Jednocześnie jednak kultura i cywilizacja chińska z biegiem czasu pra
wie zupełnie wyrugowały tradycję mandżurską. Zdobywcy byli zmuszeni przy
jąć neokonfucjanizm jako filozofię państwa i społeczeństwa oraz tradycję ety
ki konfucjańskiej. Zaczęli współpracować z arystokracją chińską, zachowali 
system kształcenia urzędników i system egzaminów państwowych, popierali 
tradycję chińską w sztuce oraz w pisaniu historii i nie mogli nawet przeszko
dzić, aby jedynie język chiński znów był językiem urzędowym i literackim.

Mandżurowie, zdobywając Chiny, zdobyli państwo zjednoczone, które
go formy gospodarcze, instytucje państwowe i ustawy musieli tylko zaakcep
tować jako swoje własne. Mandżurowie przejęli nie tylko dziedzictwo dyna
stii Ming, ale także powiększyli terytorium cesarstwa. W 1716 roku podbili
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Mongolią i Tybet, a następnie Birmę (1768) i Wietnam (1790). Dopiero po 
przegranej I wojnie opiumowej (1839-1842)22 jedność państwa stanęła pod 
znakiem zapytania. Chiny musiały odstąpić część swego terytorium mocar
stwom obcym albo wydzierżawić mocarstwom kolonialnym na drodze „nie
równych umów”.

Jeśli chodzi o pokój wewnętrzny kraju, pierwsze dwa wieki panowania 
dynastii Ching należą do najbardziej spokojnych epok w historii Chin. Jest to 
czas rozkwitu i rozwoju gospodarczego oraz kulturalnego Chin. Dopiero przy 
końcu XIX wieku zaczął się upadek gospodarczy i, co się z tym wiąże, powsta
nie opozycji przeciwników politycznych w formie ruchów antymandżurskich 
i powstań antyfeudalnych. Do tego doszedł jeszcze jeden fakt zewnętrzny, a 
mianowicie kolonialne dążenia imperialistycznych mocarstw europejskich w 
Chinach.

Tym niebezpieczeństwom wewnętrznym i zewnętrznym musiało wyjść 
naprzeciw ustawodawstwo władców Ching. Zostały więc wydane przepisy 
prawne zakazujące działalności podziemnym organizacjom antyrządowym. Za 
działalność antymandżurską groziła kara śmierci. Ponadto zostały wydane usta
wy dla cudzoziemców, mające na celu ograniczenie działalności i wpływu 
Europejczyków w Chinach.

W końcowym okresie panowania dynastii Ching doszło w Chinach do 
eksplozji populacji. Chiny liczyły około 400 milionów mieszkańców. Rolnic
two utrzymane w tradycyjnym stylu nie było w stanie wyżywić tylu ludzi. Do 
tego doszedł niekorzystny dla Chin bilans handlowy z mocarstwami europej
skimi. Głównymi ofiarami tego stanu rzeczy stali się znów chłopi i rzemieślni
cy. Wzrastająca szybko liczba dzieci przyczyniała się do rozdrobnienia grun
tów uprawnych, które nie były w stanie zaspokoić nawet potrzeb własnych 
swych właścicieli, nie mówiąc już o racjonalnej gospodarce rolnej. Wpływ 
europejskiej polityki kolonialnej na wybrzeżu i związany z tym proces urbani
zacji i industrializacji przyczynił się do pogłębienia przepaści pomiędzy mia
stem a wsią, co z kolei było przyczyną wybuchu powstań chłopskich.

22
Wojna opiumowa (1839-1842) była konfliktem Chin i Wielkiej Brytanii. Brytyjczy
cy dążyli do otwarcia chińskich portów dla swych handlarzy przywożących opium z 
Indii. Efektem wojny było otwarcie pięciu portów chińskich dla wolnego handlu 
oraz Hongkongu przez Brytyjczyków.
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2. Końcowa faza tradycyjnego prawa chińskiego

2.1. Kodeks dynastii Ching

Ustawodawstwo dynastii Ching od początku uniknęło błędu, który po
pełniła poprzednia obca dynastia Yuan, a mianowicie nie narzucano siłą Chiń
czykom obcych instytucji prawnych. Także prawo poprzedniej dynastii Ming 
ze swoim prawie trzechsetletnim doświadczeniem stało się głównym ogniwem 
jedności cesarstwa Ching. Nie było więc żadnego naglącego powodu wprowa
dzania szybkich zmian w obowiązującym prawie. Dlatego też pierwsza wersja 
kodeksu Ching, który się ukazał w dwa lata po założeniu nowej dynastii, nie 
była niczym innym jak tylko kopią kodeksu Ming z 1397 roku. Także kodeks 
Ching w wersji końcowej, który się ukazał w 1740 roku pod tytułem „Ustawy
i rozporządzenia Wielkiej Dynastii Ching” (Ta Ching lu-li) był wzorowany na 
kodeksie Ming. Nowy kodeks Ching przyjął również podział norm prawnych 
z kodeksu Ming na ustawy (lu) i rozporządzenia (li) oraz podział na część 
ogólną i 6 części szczegółowych podzielonych na 30 podrozdziałów.

Zachowując starą dobrą tradycję, ustawy (lu) pozostały niezmienione. 
Zmienił się natomiast duch czasu. Odczytać go można na przykładzie rozpo
rządzeń (li)', ustawodawca nie tylko respektował tradycję, ale także umiał się 
dostosować do nowych warunków. Kodeks Ching w wersji ostatecznej z 1740 
roku zawierał 494 nowe rozporządzenia, dodając do tego 321 rozporządzeń z 
kodeksu Ming, co razem daje 815 rozporządzeń.

Podobnie jak w kodeksie Ming, wszystkie normy prawne kodeksu Ching 
były odziane w szatę prawa karnego. Kara śmierci była przewidziana w 3900 
przypadkach. Także zasada podziału materii prawnej opierała się na kodeksie 
Ming, a mianowicie część ogólna (art. 146) i 6 części szczegółowych, odpo
wiednio dostosowanych do 6 klasycznych ministerstw (pu), a mianowicie: 1. 
prawo administracyjne i prawo służby publicznej (art. 47-74); 2. prawo cywil
ne (art. 75-156); 3. prawo rytów (art. 157-182); 4. prawo wojskowe (art. 183— 
253); 5. prawo karne (art. 254-423); 6. prawo robót publicznych (art. 424- 
436).

Wkrótce po ukazaniu się kodeksu Ching, pojawiło się do niego wiele 
komentarzy. Ich celem było uczynić archaiczne i skostniałe ustawy (lu) bar
dziej zrozumiałymi i dostosować je do ducha czasu23.

Por. M. H. van der Valk, Commentaries and Codies in Chinese Law, New York 1969, 
s. 18; C. F.M. Chang, The Influence o f  Shen Chih-chis 's Chi-chu Commentary upon 
Ching Judical Decisions, New York 1969, s. 70-71.
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2.2. Ustawodawstwo w okresie zmierzchu ostatniej dynastii

W XIX wieku rozpoczął się upadek ostatniej dynastii Ching, a tym sa
mym upadek cesarstwa chińskiego w ogóle. Chcąc powstrzymać proces upad
ku cesarstwa, ustawodawstwo ostatniej dynastii musiało się zająć sprawami 
aktualnymi. Do najpilniejszych kwestii należało uporanie się z naporem nie
chcianych obcokrajowców i z szerzeniem się luksusu i przepychu w miastach 
z jednej strony a zubożeniem chłopów z drugiej strony. Ta sytuacja miała wpływ 
na powstawanie tajnych związków i organizacji antyrządowych.

Jeśli chodzi o prawo dotyczące obcokrajowców, ustawodawca starał się 
de iure i de facto  izolować ich (Europejczyków) od obywateli chińskich. Prak
tycznie wyglądało to w ten sposób, że w 1757 roku stworzono tzw. „system 
Kantonu”, tzn. zamknięto dla Europejczyków wszystkie porty oprócz Kanto
nu, broniąc się przed wpływami i towarami europejskimi. Cały handel euro
pejski został ograniczony do portu miasta Kantonu. Europejczycy nie mogli 
przebywać w Chinach i po załatwieniu interesów handlowych zobowiązani 
byli wracać albo do Europy, albo do Makao. Na inne tereny terytorium Chin 
Europejczycy nie mieli prawa wstępu. Kapitanowie okrętów europejskich byli 
odpowiedzialni za zachowanie swoich ludzi i musieli się zobowiązać do wy
dania każdego człowieka, który popełnił zbrodnię zabójstwa na obywatelu chiń
skim24.

Ustawy przeciwko luksusowi i przepychowi nie były za czasów dyna
stii Ching niczym nowym. Istniały one w Chinach już od zawsze. Były skiero
wane przeciwko tzw. homines novi, tzn. tym, którzy w czasie dobrobytu go
spodarczego osiągnęli pewien stopień w drabinie społecznej i nie umieli uży
wać swego bogactwa zgodnie z wymogami etyki konfucjańskiej, lecz wulgar
nie trwonili dobra materialne, wystawiając siebie na pokaz i chcąc w ten spo
sób zyskać aplauz społeczny.

Podstawa restryktywnego ustawodawstwa w stosunku do takiego za
chowania tzw. homines novi z jednej strony wynikała z faktu, iż arystokracja i 
stan urzędniczy uważali swoją społeczną ekskluzywność za zagrożoną przez 
pychę bogactwa nowej klasy społecznej. Z drugiej strony, arystokracja i urzęd
nicy chcieli uniknąć tego, aby trwonienie bogactw materialnych przez małą 
grupę ludzi nie doprowadziło ¿o  buntów społecznych szerokich warstw lud
ności żyjącej w skrajnej nędzy. W końcu chodziło tu o zachowanie proporcji 
społecznej, która nazywała się „harmonią”, a w konfucjańskiej etyce społecz
nej była uważana za cnotę główną. W tej sytuacji nie jest rzeczą dziwną, że 
także wystawne życie i rozrzutność dworu cesarskiego, który powinien być

24
Więcej na ten temat patrz: J. K. Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast. 
The Opening o f  the Treaty Ports 1842-1854, t. 1-2, Cambridge, Mass. 1953.
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dobrym przykładem dla swoich poddanych, często stawały się przedmiotem 
ostrej krytyki rady cenzorów.

Powodem tego, że ustawy przeciwko luksusowi w ogóle, a za czasów 
dynastii Ching w szczególności często rozmijały się z rzeczywistością spo
łeczną, było istnienie głębokiej rozbieżności pomiędzy ludowym a ortodok
syjnym wyobrażeniem o luksusie. Dla przeciętnego chłopa tradycyjne święta 
(nowy rok czy święto dziękczynienia za zbiory połączone z kultem przodków, 
czy ceremonie urodzin, zaślubin i pogrzebu) nie przez sam fakt ich istnienia, 
lecz dopiero poprzez związane z nimi wydatki i rozrzutność zyskiwały na ran
dze i decydowały o podniosłym nastroju. Wspomnienia tych świąt często były 
urozmaiceniem monotonii codziennego życia wiejskiego. A jeśli przy oka
zjach tych świąt często pojawiała się rozrzutność i chęć zaimponowania, to 
była ona zwykle motywowana strachem, by przez zbyt oszczędną powściągli
wość nie „utracić twarzy”25. Z drugiej strony, urzędnicy byli zobowiązani przez 
Kodeks Ching do noszenia ubiorów i posiadania mieszkań, które miały odpo
wiadać ich godności i statusowi społecznemu. Tutaj widać jakby sprzeczność 
pomiędzy postanowieniami kodeksu Ching zawartymi w rozdziale „prawo ry
tów”26 a postanowieniami ustaw antyluksusowych. Pilnowanie przywilejów 
urzędników było ważniejsze niż utrzymanie ogólnego dobrobytu wszystkich 
obywateli państwa.

Jeśli chodzi o ustawy przeciwko organizacjom antyrządowym i tajnym 
związkom za czasów dynastii Ching, należy zauważyć, że w historii cesarstwa 
chińskiego nigdy nie było i być nie mogło oficjalnej opozycji w stosunku do 
biurokracji cesarskiej. Tak więc bunty społeczne szerokich mas ludności chłop
skiej niezadowolonej ze swojej sytuacji ekonomicznej mogły mieć charakter 
tajnych związków działających w podziemiu. Podbudowę ideologiczną i na
tchnienie czerpały te związki przede wszystkim z elementów religijnych bud
dyzmu.

Historia powstania tajnych związków antyrządowych sięga dynastii Han, 
lecz dopiero w kodeksie Ching jest o nich mowa expressis verbis, wprawdzie 
nie w formie ustawy (lu), lecz rozporządzenia (li) przy określeniu ustawowych 
znamion rebelii27. W rozporządzeniu przeciwko tajnym związkom chodziło 
tylko o regulacje związane w sensie szerszym z rebelią a nie o samą rebelię,

E. Rosner, Luxusgesetze in China unter der Madschu-Dynastie 1644-1911, „Saecu- 
lum”, 25 (1974), s. 325-337; Szczegółowe ustawodawstwo dotyczące tego proble
mu patrz: G. Boulais, Manel du Code Chinois, Shanghai 1924, przedruk: „Taipei” 

^  1966, nr 836-849.
Ta Ching Lu-Li (Ustawy i rozporządzenia Wielkiej Dynastii Ching), Shanghai 1924, 
przedruk: Cihai, Shanghai cishu chubanshe, t. 1 1989, art. 176.
Tamże, art. 255.
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ponieważ ta, jako jedno z dziesięciu przestępstw głównych, zawsze była za
grożona karą śmierci.

Z prawnego punktu widzenia tajne związki były takimi w podwójnym 
sensie, a mianowicie jako tajne organizacje antyrządowe i jako nosiciele ide
ologii przeciwnych oficjalnej ideologii państwa. Jako tajne organizacje anty
rządowe związki te musiały być niewygodne dla biurokracji, ponieważ nie 
chciały uznać ustalonego od wieków hierarchicznego porządku społeczeństwa 
chińskiego, czyli nierówności pomiędzy rządzącym a podwładnym, pomiędzy 
mężczyzną a kobietą i pomiędzy starszym a młodszym. Zamiast oficjalnej za
sady senioratu związki te opierały się na relacji: brat-brat. W miejsce pokre
wieństwa biologicznego weszło pokrewieństwo mistyczne, przypieczętowane 
krwią. Miejsce pierwszeństwa starszych zastąpiła generacja młodsza. Z tego 
też względu kodeks Ching przewidywał karę śmierci za przynależność do taj
nych związków, na czele których zamiast starszych stali młodsi członkowie 
związku28.

W przeciwieństwie do oficjalnych poglądów konfucjanizmu, w związ
kach tajnych role przywódcze mogły obejmować również kobiety. Ponadto 
kobietom umożliwiono udział w nocnych ceremoniach tych bractw, co w ro
zumieniu konfucjańskiej etyki społecznej było równoznaczne z bluźnierstwem. 
W konfucjanizmie bowiem, poza instytutem małżeństwa, zasada rozdziału 
mężczyzn i kobiet była tak ściśle przestrzegana, że nawet podczas ceremonii 
pogrzebowych wspólna uczta pogrzebowa była zagrożona karą29.

Najcięższym przestępstwem tajnych organizacji był sam fakt ich istnie
nia, ponieważ do ich istoty należało odrzucanie prawowitej władzy państwo
wej, a więc zaprzeczanie istnienia raz na zawsze ustanowionej hierarchii po
między rządzącymi a zobowiązanymi do posłuszeństwa poddanymi. Tajny 
związek nie musiał popełniać zbrodni zdrady stanu30 czy rebelii31, aby być 
ukaranym. Już sam fakt, że w istocie związku istniała możliwość protestu prze
ciwko prawowitej władzy, był powodem ukarania.

Tajne związki były przyczyną podejrzeń konfucjańskiego państwa tak
że dlatego, iż głosiły ideologie przeciwne oficjalnej ideologii państwowej. 
Główną zasadą tajnych związków była zasada równości, która miała zastąpić 
konfucjańską zasadę ortodoksyjnej hierarchii. Ponadto głosiły one wiarę w 
lepszą przyszłość i sens walki o nią, kwestionując tym samym wiarygodność 
rządu i wytykając mu nieudolność w zabezpieczeniu minimum socjalnego 
swoim poddanym. Także rytuały zachowania członków tajnych związków były

28
^  Por. G. T. Staunton, Ta Tsing Leu Lee, Penal Code ofC hina , London 1810, s. 546. 
’ Ta Ching Lu-Li jw., art. 181.

Tamże, art. 254.
Tamże, art. 255.
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sprzeczne z ogólnie przyjętymi wzorami zachowań społecznych obowiązują
cych w konfucjańskim społeczeństwie.

Dla ustawodawcy powstał trudny do rozwiązania problem, a mianowi
cie, jak daleko tajne związki w swojej działalności kierują się motywami czy
sto religijnymi, a gdzie zaczyna się politycznie zorganizowany ruch oporu. W 
obliczu religijnej legitymizacji społecznie motywowanej opozycji jasne roz
graniczenie było prawie niemożliwe. Dlatego też ustawowe znamiona prze
stępstwa odnoszące się do tworzenia tajnych związków często były mieszane 
z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do czarów i magii32 czy też do sekt33. 
Kary zaś za uprawianie czarów i magii były tak samo srogie, jak kary za zdra
dę stanu czy rebelię. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku stosowano 
karę śmierci albo banicję od 3000 mil w górę34. Stosowanie takiego samego 
wymiaru kary, tak za przynależność do tajnych związków, jak i za uprawianie 
czarów i magii oraz stawianie ich na równi ze zdradą stanu czy rebelią musiało 
świadczyć o słabości państwa i jego nieuchronnym upadku.

Prawo chińskie przez kilkadziesiąt stuleci nie uległo zasadniczym zmia
nom. Było to efektem jego zupełnego podporządkowania zasadom wynikają
cym z filozofii konfucjańskiej. Właśnie ten ścisły związek doprowadził do 
swoistego skostnienia prawa chińskiego. Dopiero na przełomie XIX i XX wie
ku, pod wpływem kodyfikacji europejskich, prawo chińskie przeszło zasadni
czą ewolucję.

32 Tamże, art. 256.
Tamże, art. 162.
Por. G. T. Staunton, jw., s. 548.
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